
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 



Νοόονι5 {ἢ 5411{115 
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ῳοἤδηη ΕΠΘαΓΠῸΟοῆ ϑοῃ θυ ϑηθυ, ὠοῆδπη ΟΠἢΓϑ ΤΊ η 

ΒΙ6Ι, Εϑαγας Ηθίητοῆ ΜιυϊΖοηρθοῇοΥ 
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ΠΈΧΙΟΟΝ 

ΨΈΕΈΤΕΚΙΒ ΤΕΒΝΤΑΜΕΝΤΙ. 
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ρα Δ ὐὑμὴ . δι ὠεόρν' δου φα οέδιπ. 



ΝΟνΝΟΝ ΤΗΒΡΒΑΒΌΒ 

ΡΗΠΙΟΙΌΟΘΙΘΟ.ΟΒΙΤΙΟῦΒ: 

͵ Εὐδὸ 

ΞΕ ΧΙΟΘΟΝ 

ΙΝ τΧΧ. 

ΕΊ ΒΒΙΙΘΟΌΟΒΚΝ ἹΝΤΕΕΡΒΕΒΕΤΕΒ ΟΒΞ ΟΟΝἉΒ, 

ἐδ 

ΒΟΒΙΡΈΟΒΕΒ ΑΡΟΟΘΒΥΡΗΟΒ 

ΨΗΕΤΕΒΙΝ ΤΗΒΤΑΜΕΝΤΊ. 

ῬΟΒΊ ΒΙΕΣΣΌΜ, ἘΤ ΑἸῸ5 ΥἹΚΟΒ ΟΟΤΟῸΒ 

Ὦ ΟΟΝΟΞΈΒΒΙΤ ΕῪ ΕΌΙΌΙΤ οι 

7ΟΗ. ΕΆΙΕΡ. ΒΟΗΓΕΌΒΝΕΕ, 
ῬΡῬΗΠΙΙΟΒΟΡΗΠΪΑΩΕ ἘῈ ΤΗΒΟΣΟΟΙΔΑΣ ΒΟΟΈΟΣ, υ ΣΌδοῦΕ ΡΒΟΡ. Ρ. 0. Ζ2.Ι ΑΒΟῚΙΒ ῬΒΑΕΡΟΒΙΤΙΒ, 

ΒΕΜΤΜΔΆΙΙ ΕΟΟΊΣΒ. ΒΒΟῚΙῚ ΥἹΣΒ. ὈΙΒΕΟΈΟΒ. 

ν δ 
ΓᾺ Ά σεταμεαμα Πρ Σὰν τειν 

ἘΌΙΤΙΟ ΑΙἸΤΈΒΑ, ΒΕΟΕΝΒΙΤΑ ΕΤ ΓΟΟσΌΡΙΈΕΤΑΤΑ. 

ΨΟΣΌΜΕΝ ΡΕΙΜΟΜ. 

' σ΄ Αϑαῦυ: 
ΟΥΒΑΥΕΕΟΝΈΤ ΕΤ ἘΧΟΟΡΕΝΌΝΤ ΑΝΘΈΣΞΑΒ ΕΤ ΘΑ ΝΕΒ, Μ. ὍΠΜΟΑΝ, 

ΛΟΑΒΕΜΙῈ ΤΥΡΟΘΒΑΡΗΙ: 
ἹΜΡΕΝΒΙΒ ΒΙΟΑΗΌΙ ΡΕΙΕΒΤΙΚΕΥ, ΓΟΝΌΙΝΙ.. Ὁ 

1822, 
Ζ4“ιώ͵ι.»νἵἴ: 



Τ ΠΕ ΝΣ ΥΘΗΝ 
1 ΡΌΒΙΟ ἘΠΡΚΑΩ, 
᾿ ΘΟΔΙΣΤᾺ 



ΤΥΡΟΘσΒΑΡΗΟΒΒΌΜ ῬΗΣΡΑΤΊΟ. 

ΚΕΟΊΤΟΩΆΙ 8. 

ς΄ “πος το ΟῚ 

Ἀ» βομϊουπονὶ, υἱεῖ ναδοραλ 8, βασεὶο ἰμὶ ̓ϊζενίο Ἰαδαεῖπυο ἰοηρὸ ἐϊΐφ- 

ἀυάυτα τοδπῦ [οχΐίσομ εὖἦυβ Νονὶ Τοβίδιηθηϊ,, αὐδίοῦ δηΐπὶ ας (ες- 

τηλειῖοίς, δὲ5 ργ6 115 Βείίδινϊοίο οχίνὶξ, οὲ δὰ μαρίτιδο πδενο ᾿ἱαὶ δοεϊπαδιίοιιο 

δαπιδ, γαπεταϊίουα χαίάσια ἀΐοεσο ββοϑαξ, Ὀσκιδτι δαϊε,. Βοδδ ἰρίξων, 

αἱ σρεξαῆνια, εἰ ὧς ραϊνίδ εἰ ᾿ἡονίο, Γιαχίςα 1Π1}π6 υτία ῥυδὶλοὶ ἐβοίσα» 

ὅο, τοστλείπιθδ ; Ὡδση οἱΐπα Π]υ ἰῃὰ Νόνατα Τορίδεδοηξιπι, ἀσηο ΔἸ ΟΥΌΝ, 

τ ΧΧ, οἱ τοϊφυοο ἱπέεσρμεεῦεε τσεβοϑα, ἃς βεσύρίογοθ δροιζσγρῆοδβ, 6» 

ἐετία Τοοίδιμοιε ἀχευΐϊίτονδ; ατ5 Οροῦδ, αὐεὶθ οσ οι ἱπ ἡδοσίο δἰ δὲον 

τΠοοᾶση, τααχίπινϊ Ὀγεῖ δς ἔσγο δρβοϊ δι, δἰ ἀϊοδὶ5 ὀχ ροηῖ. 6 νοὶὰ» 

ταΐπῖδαβ Εἶφοα ρεσρϑιοα ἀἴσοσο τοϑιδέ. 

Εχοιορίαν 1ἰρείοτιθο ἕδσο 1π οσαπῖριδ δϑευΐξὶ συτηυθ ; ἴῃ αυϊδιυιφάδης 

(απο ἐὐβουἦατο, ἴῃ ποτ }]}}9 διιρστο, ἀρόσζασα ἀοάϊεηιθ. (αρίξιπι πος 

ΤΆΡΤῸΒ εἴ γευβιῦτηα τοϊῦι}Α δΔοσΌΓαϊο οἰλῖοδ δεορ6 ἱπνεηΐμηιβ. Ηοδ, δάανδῃ- 

Πρτ8 ϑοσιρεϑ9 ᾿ρεῖβ βδοζοεδιςιῖβ, Τ σοτασαϊὶ Ταγ]οτίαυθ Οοποογάδης ἷρ, ουγᾶ 

χυδπίιπη ρμοξαΐπηνι συγανΐπηι8, ἰΐίδαι τηο]εδέΐατη ᾿θοῖοσῬ.8 πο ρδσνδτα 

βυδιυ ἐπι ; Ἰοοῖδ χαοαῦο, τππὸ Οτεροΐθ ἔπτὰ Η ΡΓαὶοθ, τποπ 48 δἰϊαπδηᾶο 

ἐγρορταρ ΐοαθ Ἔεχρυγρανίσηυβ 5] ἰδεϊικτηοάϊ ϑρ}αἸπηδία πο ἱπάὰθ οουϊοα 

ποδὶς εἰηιροτίπι, Ἰοοῦος μεγίία, εδασίβε Οὐγιμδλπούυσα ἰεηθυ τι δεβ, ὡς 

ῬΓΕΙΪ ὁδηφοσία ᾿δβοζιητι ἐροα11, Π6 ᾿ΤΩΤΊΘΤΩΟΣ 5'8. : 

γοοδα ἀπιπαβ Οοσειδηΐοαβ ἐοττηυϊαβῆιθ βεσιποηοιι ἱπ νΈγΠδΔοῦ]υπι, ἃ 

Β. Βεβιοϊδετῖ, 1, σπι ινεσιεῖ, γοσεὶ σατανίπιι. 
ὃ 



ΥἹ ΤΥΡΟΘΒΑΡΗΟΒΌΜ ΡΒΖΕΑΤΙΟ. 

Γ[πάϊοοϑια Ἰοσυρ]οεἰβείτηυτι Ηρ χαΐοιμι, λαπυρτίπηυμι ἱπϑισυσΐζυτι, δα ρροάϊ- 

(ανίυ8. Μοάο ἱπϑπείο, δὲ σε ῖοσ οὐδ δια ] οὶ, αἰ ροῦν ; νῸΣ υπ8- 

αυδάυδ ποῦ υἱ δοϊΪεΐ δὺ ΤΑΩΙΟΘ, 86 υἱ ἴῃ οοηίεοχίι οοπεῖδί, συπὶ ὈΓθΡ- 

ἤχία, υἱὲ γοσδηζιγ, εἰ δίχα οὐγηῖθυϑ, βογὶὸ αἰδευϊ θυϊτ. Ἐυάϊοτῖίθυπ, 

ἀοοίοσίθιιβ, δἀὐαταθηία ποπ ἰηυσαπάα βἰς δι δξυτγί δρογασαιβ. [Γἡπρυεθ 

δῃὨΐτι βίδὲ οἶδν!β ὉθουσΊτδ, ἔδοΠἸπὸ δἀρείοπάα, γείεοσὶβ Τοδίδιηεηςὶ νὸ- 

οαΡυ δ Ὀγίμιο ορίαζα οδἰεπάθῃβ, μεσ οάοδαυα αὐἱθυδ ἰατρίυποιν δἰηρι- 

1.6; αυϊποιίδῃι στδιηπιβδίοθα Οὐδεμία] ΐβ, ἰῃ ἐνοϊνοπάο, ἀοοίυΐμαπι μαυα 

αὐτοβίατα βαριίαπα, Ῥχεῖογεβ, Ἰθοιο 68 ταδηυ δου ρίοσισα νασδ5 οοαϊςσυτα- 

᾿ 486 αρετϊεπάϊ, γε] ἰπ οοποοτάϊατα τεάϊροπαϊ, βισαϊεδίο8 ταϊπϊσίσας ρσαιδέδεν- 
(65; Πδπὶ γόοδβ οἱ βἰσωρ] οε8 οἴ οι ροδῖίδθ, σοι Ὁ 8 δἰ σΌ 8 δὺς οοτ- 

Ρἰυσῖθυ οσπϑειεἰϑιξαα, Δρροπιυπίυγ ; εἴ 418 μεϑοῖδί νευΆ, 1 6 Γ18 αἰν1}]}}- 

τὴ8, ἱπίουρσειδοῃο ἰοῖο βεοριβδίπιθ οοθἷο ἱηῖεν 9686 ἀἰἕεττε, εἱ ἱρβὰ ΠΠοτ 

οοταχηυίδια δυξ Ῥαγρεγαιι Το ]οοδίδ, ορϑοιγαυ! βεπίδηίδτι ἱπίθρτατη, δὰξ 

Ῥτογϑιβ νἱδσὶ ὃ 

Αἀ οερίξατι γοσβαιπησαε ογάϊηθα, βίοι ἴῃ οἀὐϊίομο ὕ ϑοδοὶ! ἀϊσροπασι- 

ἴυὙ, δΌὸ Αὐοίογο Νοβο Ποοίίβϑίτοο, ἴῈ γε βϑῖηρδν τεΐδσίυγ  δοάἀοιησαθ τιξΐ- 

(υν Ὑτογογοῖαβ οἰαγ βίτητ 5 δι ΓΑ ἰδυἀδίιβ. ΑἹ δοσυχι αταῖᾶ, αυἱ Βοαὶϊϊ δὰ- 

Βιροπὶ δαϊσπετα, α165 ποδί δῦθι}8 υδ᾽΄ Δ 0Ὅογ ΠΌρεται 6 ἃ ΠὨΟδὶ8 ἔογεηδ σου. 

εἰππὰ πθάλαθο ον ραῖα ἐδ, νοσδυμπι οοἰϊδίίοπετα ἐχ Τεοιαπιῖ (Ομ οοΣ- 

ἀἀδῃι 5 ἀορσοτϊωρίδσω, εἰ εἰστι ὑγϊπνῦτη Βοῖο. οὐ ονουεῖτλο δ οσηιδίασω, δ}.- 

᾿αῃχίπυι. 

Ἑλνοσα νεβίσο, [βοῖονς Βοπονοΐθ, σαυάδατηυβ. . Οὐἱοαυϊὰ [6] οἶον ἕο. 

οἴγταυδ ΘΟ ργοῦ65 ἴα ΠΙΡοτ6, χυϊοχυϊὰ 1.6] 1οἰ ἴον οοπάοποβ, 6 ἔγυκῖτα ρεΐα- 

τη}8. Γάρτόσγύχα Ἐθὶ δέ αϊ8 πδογοζυσῃ οσηηΐδ ἔδ]Ἰοἷδ ἐβαϑίδαμα δἰηε ἢ 

Ἐπ 23 4. ΤνΡρορ. Δοαά, Οἷαερ. 

]ρεῖε Χαϊοπαΐ Ακριμίΐ 1892. 



ΤΈΘΟΤΟΒΙ ΒΕΝΕΨΝΟΙΟ 

ΒΑΓΌΤΕΜ ΕἸ ΟΕΕΙΟΙΑ. 

Οὐπμδυμονῦμ οῷο ἴῃ οππηῖθυδ, ἀπὲ ΤΩ; ΡῈΣ ΟἸἴηπΕΙΩ ΥἹΔΙῺ ἸΏ68:1 
Ἀπούδατο σοπρετγυῃί, δαρὶοηΐεμι δο ρχονϊ δι θ εἰ Ο. Μ. τοσζυπὶ πποδσυτλ 

ΓΏΓΔΣΩ ΒΟΙΏΡΟΣ 0.3 Σ60 Θχρογίιδ δύῃ, ἴδ αὐοαυθ ᾿ἰδτὶ ἃ τὸ Βυσυδαιο 
εὐππὶ δια συλ Ββαρυεγαηί, πο ὀσβολ ἢ18, ϑϑο φυΐρυβ θεπεῆοῖο ἀϊνίπο πᾷ 

τηϊῃϊ Ἰισαῖς. Τυνοηΐβ δύδυς Ἔγϑπι, τπαρτα αὐΐάοτα, ἱπίσπο δε θη ϑεῖτια 

Ἰΐοταβ Οτεβοδβ εἰ Ηευγαίςδο ἀϊἰβοθηαϊ ἂς ἀοοεπαϊ συρίἀϊταῦς βαρταπε, δοά, 
414 ταπὶ δά σηοάσχτη δηριιδῖδ το ἀοταὶ εταῖ, βιι ρα ϊϊ6 ΠΟ Γασ 8 πδυὰ ὈΕΣιΘ, 
οοσία ΠΟ ἜΣ νοΐο τη60 ἰπείσιοίυ8, οὐ ἴῃ Ἰαοθλ ρυ Ὁ] οατὰ ρχοάϊγοί «ῳοἢ. 

ΟἸαϊκιδηὶ Β16 1} Ῥαδῖ. φυοπάδτι δα Ὁ. {Π1:τἰ|ς. οἱ .045. Βεγιηενῖο. ᾿ίουκΣ 
ΖὝεραυγες ῬΆλιϊοϊορίομς, εἶνε 1, ἐτίοοη ἐπ ΤΟ ΧΧ εἰ αἴδος Ἰπἰετργείες εἰ ϑοτὶρ- 
ἰογεδ Αροογψρᾶος Ῥεἰετὲς Τεδίαπιεπίδ, χυοὰ εχ Β. Αὐοίϊοτί5 ΜϑΟο ουὐτ 

ῥτϑίδἔομο εὐϊάεται Ἐ. Η. Μυΐσεηροοδοσ ἴππο (οι ροτῖβ Υ. Ὁ. Μ. Ἐκσεὶ. 
[αἴλεν. Ηδραῖο (τἴδυβ ραγεθυ5 Ηδλρο Οοπηΐζατι 1779. οοἰοιία. Ουο 

ἀϊυῖῖπι5 εἴ δυϊἀϊυβ ποὺ 1 οχίοοῃ ἃ γιγί Ποςοῖίθ δσχρθοίδίυπι ἔμπεσαῖ, 6δὸ 

πιλ]οτὶ ἀοδίάοσιο "Πυἃ ταΐϊῃϊ σοσαρδγδη αὶ δὲ ορο, υἱ θεΩα δάδυς τηϑινηΐ, 

ἔσο ρασ, δε χποιμίῃι8 οἱ βϑιἰβέβοοσα ροββϑῃ, ορεϑίδίαε τὴ ἱπιρϑαϊεϊ, Ρεξ 

αἰίψιιοί δῆποβ δάἀτηοάυπι εεστα ἔδγεραια. ϑίηρυϊατί αἀποάδιῃ ῥτον! ἀθηζίεο 

αἰνίμε παι εἴ οδϑι δαἀπιοάυπι βεοιιπμᾶο δοοίαϊξ ἑαμάσαι, αξ ροβὲ ἱπίεχτυστι 

εἰ ᾳυοά εοχουτστῖς δἰεππίμππι ἐβου]δίε5 δἀαπίγοζοτα σοταραγϑηάϊ τα Ἔχοσα- 
Ρίππι δάτηοάπμη ϑρ]οπάϊ τ Βυ͵ι ᾿ΠΡτὶ ργεδιδηβϑίταΐ, υὉΠ|5αῖτοΐ ἂς οπιηὶ 
ἰδλὰθ τηθα σρδ᾽οσίβ, χιο χυοτιοάο ὕδὰ8 διετίη, δρίοϊεφίωπι 1,εαϊοὶ πὰ 
Ἱπίεγργείεσ ατοος Κ΄. Τ΄ πιαχίπιε ϑοτιρίογες Αροογῳρἧοε, χυοὰ 1 1ρεϊε 
1784. δατιρυβ 5. 1,. Οὐτιδῖϊ οοἰοπία ῥσοά τε, φαδιιροί ἀόοαγα ἔδοϊ]ς 

Ροί, Ηου ϑριοϊορίο ταβχίπιθ, απο, υἱ δ1115 νἱτῖβ ἀοςίίβ, ἰΐα ἱπρυίμι!8 

: ὃ 4 



ΨΠ ῬΕΖΣΈΑΤΙΟ ΒΟΒΙΒΌΒΝΕΕΙ. 

Οε]ορ. εἰ Ποοεῖ. Ηδεγηῖο 6 το] ϊοσὶ ᾿πποίΐθβοοσ τὰ] οοπερις, ἔδοΐαπι ε6βὲ, 

τ παῖ ἱ σον ροϑῖ ἱπορίπαῖο ἀοπιδηάαγεῖυν ῥσονϊ ποῖα δἀϊηοάυμι Πποῃοσῖ-- 
ΠῚ (Πεοϊορίατα δο βρεοίδίϊπι οχορϑιίοδμι ἰγϑ ἐπαϊ δια! οσῖρυβ ἴῃ Οεἰεδετ.- 

γέρια Αραάεηιία. Θεογρία Αερμεία, σαὶ λει βοσαρεῦ ἔανεδῖ, ἴῃ 408, οοσομδ 
ψίγοσγυσα ΟἸαν  βϑαίσιοσυται εἰ Ποοιϊ δαί πηοσατι οἰποῖιβ, ΡῈ’ ἄθοεια οἱ αυοα 

ΘΧΟΌΣΓΙΣ ΔΠΏΟΒ Θοτη τ γϑίι8 Βι), εἴ ὈΓΡΘΥ 8116 βου ρίδ τοϊπουῖβ σε ἃ 
Τὴ6 οαϊία 8 οοπεϊ πυδίοηομι δρίοϊἑερὶξ ΒΌρΡΤα Ἶατὰ σοσωσηοσηοζαῖὶ, οση δ 

ΤΆΪΕΣ ἃ τοϊίαυΐα Ἰαρουῖθιι8 δοδά δια οΐα οσποδδϑυτι οἴἴυτι δὸ ἱπάοίδϑδβδυι 
ΟΡδγάτὰ οἰαρογαιίίοηΐ δὸ οἀὐϊίίοηὶ δΝιουὶ ἐπ Νουμηι Τεείαηιεπέωηι 1, εαίοα 

(ουΐυβ φυδτία. υπΐοα χεηυΐμα οαὐἱο ῬτΟΧχίπια διυροχίοτα δῆπο [1,108185 

Ῥτοα ,) ἱπηροπαᾶϊ!. Νου ἀοδιοσιης αυϊάδπι δι απ Υἱγὶ ἀοςι δς Βαγιπι 
ἸΠτογασιιτλ δια ἰοπὶ, αὐἱ τλ6 Ῥαβδίτι ῬΑΣΕα ΟΟΥΆΣΩ ῬΑΓΓ τ ΡῈΡ ΠΙΓΕΓα8 ΘΟΠΟΣ- 

ἰασϑηίυσ, υἱ, 4.8 ἱποορίββοσα νἱδ, ρευβεγοῦ, εἴ νεὶ πονατὰ Ορεσὶβ ΒΙ οἰ ΐδοξ 

δὐϊείοποι ουζατοῖ, γοὶ πουυστα Πυϊς δί1}}}16 ορὰβ ἰπ γοσεΐοποθ Οτεέθοδα 
ν. Τ. οοπῆοοτεμι, 86 ΒοχιΣ ἀεί 6.118 οἱ γοῦβ ναὶ 160 σεθρομάθσε ΠΟΙ 
Ῥοϊαΐ, φαΐα τηππόσγασα μταν  βαϊπιοσυτα ἱπ Αοβάδμία Ὑ ΟΡ θηβὶ ταϊηῖ 
Ῥοεῖοβ ἀδιηβηἀδίοσιιη ταί τὴ6 1[(8 βίι 118 τοσιπι τη 8018 ΠΘΟΘββαυίδσισι (16- 
(επίατα εἴ αὐυδεὶ νἱποίαπι ἰδηνξ, αὐ ΓΑΣΟ (ππίθπι, 80 δὰ ἀροπάο δὰ ἴη- 
{εγργοίεα Οτεθοοβ Ὗ. Τ. οδυϊοθ τηδοθ ταϊοσαπθσθ ροίπεσα, Ἀττα 660 
κι βετεραηξυν, ἐχαγεῖς διποδίισα ἢΠἸυἃ Ὀεϊυτ ΕὙΔΠοο-β ]] σι, φυοὰ ποῖ 
ΒΌΪ τ ΘΓ οὐ ἘΠ υΣοραηδ βου τ, βοὰ ϑθδια ὙΠ ΘΌΟΥΡῈΘ Τη669 86 δρεοοΐδ. 
γα ὕηϊνογειίδιὶ Πἰτδγασζατα ἐδὶ “επάσέα (οα͵υΒ οἰΐπι βογοηῶ8 Μπκασίαι 
56 118 πἰ διωρίυ δῖ υγυῦγαι δός δρεγοαδα, πππαυδηι (οΪθτα 
ἀδμῖπδιῃ,) ἐτἰβεῖα δὸ οδἰαυγίίοβα δἀ ἀυχίς ἰοιροΣα, εἴ ΠΟῚ δοΐϊυπι οἴδεϊξ, αἱ 

Ἰπαχῖτα ΠΟΙ ΟΓΌΣΩ ΟΌπλ Τα ΠΟΥ 05 τιαῖϑ ΟΠ ΠΟ ΟΓΤΩ ῬΔΥΒ ὈΓΟΣΕΙΙΒ 
ὁδεβαγεί, βοὰ οἴίδτα ἴρ85. Α οδάδουία, οἰὶΐ οθμθι νἱέδτα δο άσηι τθϑῖι ΘΟ 1- 

ΒΘΟΓΑΨΈΓΆΣΣ, ΠΟᾺ βἰπο ρεχγαδα ποπημ]]ογατα, ααο8 Ροδίοεαιὶ 1 ἀϊσαπᾶοϑ 
τεϊϊαῦο, δος χύδη 86 ψοπουδηάδσῃ βοθῃι διιδῆι χαυαχα σορογεΐυγ. Ῥοδί- 
υδηὰ ΔΠΩΟ Βυ)08 βου ἀδοίτηο ἰεγο, Ἔχοορίδ ὑπΐοθ Ῥγεθϑί Π ΠΙΟΤῸ 
ΒΙΒΠοΙπθσδο ΤθδῈ Ῥαγίθ, ΟἿΏΠΙΒ ἸΩΘΆ, [658 ΠΟΙΏΡΘ ἀοιμοβ δὲ οὔθ θτ 

ΒΌΡΘΙ] Θ  ]θτ, Πδυυσπδσιη) Ὁ ορρυρπδίοσιρυϑ ζογί εν χοἰ αἴαγυπι νὶ 
. ρετγαϊογαμι, Γρείατ, υὐθοταὰ ρϑ Ἴδη τθάσω, δεοθάσσα οοδοξι8, ΤΟ οσβίβ 

Ῥγεοίοσεδ ἰδιτοσίρυβ εἰ Υἱΐθο ὈευοΌ}18, αὐδὸ οὔτ Ῥτο ο ατανβεῖτηο δὰ 
Ῥογίδβ ἔδσε Ἀυ}08 πτρῖθ ποάθηη δῆμο οοταμἶδδο σοηΐυηοίδ δγαπί, ἱποιαὶ 
(ἀπθση ἴῃ ἔθΌγοιη, ἀσᾶτα πουζοάοτη τηρ οὶ συ]ρὸ Ἀρρδ᾽]αγο βοϊθηΐ, δὲ 
ἀπε 8 βυχησηυτα Υἱἕδθ ρει] πὶ ταθ, ΝΕΧΘΈΟηἑΡυ.9 Βοδίϊιτι Ἶλπι 5αι 8 
ἀεὈΠ δτιτω, δἀάαχί. διά Πευβ Ῥτοϊδείοσοπι νἱξθε ταδὶ δεηΐρτια ἄθοζε- 
γεταί. ΥἹΣ δυύοτω υοβυϊξυζαθ, δυσηο Υἱείυτι ἀσίδοῖι δάδπυς ΌΤΑΝ, 

δυχίοαις αἰνῖπο ὑπῖοα ἔγοΐιιβ, σοῃ δι] πὶ δι δοϊεσίαπι τθοθρὶ ἀθ εἄεηο 
πος ΤΒοβδαο, δὰ ἀσδτι δἀογπδηάυτα ἰπδ ἃ ᾿σίτϊβ Υἱΐθα τπεα ἴῃ ΠΟΥ 8 

ἰδ δδοῦδε ΔΠΠΪ8 (Δ Τα} Ῥδυδία ΒΆρερδτι, εἴ αύσπὶ ἴατπι ΘΧδ ἰδ 8 [8]1- 
4, ᾿ 



ῬΡΆΖΕΕΑΤΙΟ ΒΟΗΧΕΌΒΝΕΕΙ. ΙΧ 

εἶδες οσηπῖϊνεβ ἸἈθοΣῖθ88 δὸ ταοεδεϊο, ἂς οσοπὶ οὔο σθὸ ἰῃ οὕπι ἱπυρθηδο, 
ἰεείσεῖ θειονοο ἰσδάοσο 60 σαΐησιο ἀυδίξο, αὰο οετυδ τ ἘΠ] οοτίθ ρεγευδ. 
δαδα εὐῖ, ᾿ΙὈσο Πυιὶο ΒΙ8}] ϑογυτι ἄθαβθα, χαυΐρυς οτμδῖιδ Ὀργοῖτα 6 πιδηἶθιλ8 
ποοῖα ἀσῦΌτισξί, ἀυδβασατ ΠΣ ΟΣΏΣιϊδ ἴα ἃ τ6 Θχμδυδία ἀσἱ σῸΣ, ὃΣ πι}}8 

«ἰἀουῖι, ἀἰαϑεποπαί, οτέδβοο αυοαυδ οαγρεηάδ, οοτίβ υἱτυρεγδηαἹ δας 
τπδέρτια ἨΔ τῦπο, Ὠδο ἐΐδ νοϊεπίο, ἰπ 6ο ἀοείπεαὶ αἰ] οσ θη οἱ δεοεϊλαϊϊδα 
868. δὲ ὕεῖι τρετεηαὶ βγη, ἃ ᾳο δπίρ μο6 ἰσἰχίπϊδ οἱ αυϊμήνιδ δηχιορ 
ἐποεροταῖ. ὅϑί6, οἱ τοῦ εἶθ φιοηὰε αἰ ἰο δάξλιμο ρχοῦαγε Ρμοδβετ, δρυΐ ἢϊς 
ἀκοῦς Ἴσον τρ δε 1208 σι}, 46 [οἱ απ στ [21 ὑπο χτδιβαῖτοδ σηθηϊδ 
ἐτιῖνδο. 

Ναὺ ρμοιυσαδιὶ γοῖο δυπὸ ᾿ἰ συμ 6 Σαδυθα8 αἰτλλίτοτο, αὐἱη οἰΐδη ὧδ 
φο51}:), φυοά ἰπ οο δάδηΐο βρουΐιβ βὶπ), σδίίοῃθ, δὸ ὧδ δυβρεϊ 8, αυῶ 

τοῖδὲ μετοξιμοτίπς, Ἰοοΐοσε ὈΓΟΥΪΟΣ δσαοηθαι. (1811 ψεῖὸ γαὶ εχ ἦρϑο 
6ἐπο ἐκῖς Ἰῖδτο ρῥτεῖχο ἰυεσυϊεπίος δρρασοῖ, τὴ ΒΟΟ ᾿ραχίμλα ϑραοίδθθθ, 
οἱ οαππιτιΐα, ἀπ|25 Ῥατίζξαι 6 ΒΊρ)10, ραζύτη 8 υἱγὶβ ἀορίάδθ, 71.1.08 δἷδϑ ποβϑίζᾷ 
αὶ, μοοί Βέοϊονι εὐ ΠῚ] μου δείομδιλ οἱ δυλοπμ δέϊοηθσω γεγδθθητα ὕτοδ» 

τῖπα δ ᾿γοσιτη Αροσσυρδούσ Υ, Τ΄ Βυσιδαμα ῥγοϊδίᾳ ἔμοσυηΐ, δυσητιᾷ 
στακι ἀβορομέξα οὐἸϊοοία εἴ ὃ δύσει οχάλποιο χοδοία ἐδ ἐσ οσοπίυν, υἱ - 
εἰ Βεοῖτ! ΤΉδδδιισο, δοὸ σεϊ χα οκαμέδι5, χυς Ρασετι ἃ ΣΔ6 ἴρδ8ο, μαυῖϊτῃ ἃ 
Βγεεοοϊππεδάετο, Κυεγβαίρίο αἰϊϊδαθς υἱζῖα οἰδτι βου δὰ ἰἰἶΐυτὰ Ἰοουρ]ο- 
σαιάστα οΟ]]αΐὰ εἴ βεσιρίδ ἐπεευπί, μασύση 1ἸΙξογασιιῃι βιλλἸοαὶ οπππῖηο Ὡυπο 
δάσεζε οοζησηοθ ροκδίηϊ, ἔπ μος ναξοὸ Ὡδροίίο του δεῖ5, τ δ. εγδΐ, 
σδδζεση σαϊδοσιοῖα μδθιυϊΐ, δὸ Ὠ6 1 χὶ βροΐϊοϑ ργεϊυπιαμα Ωἰταΐβ ἱπογοδοοσεῖ, 
«ἰϊα ςοπίχαχὶ, αἰα, χασε ποῖ Ὠοει δὰ τα Ῥεχτίεσα Ὑλδορβηίυν, ταβοουὶ, 

ἀποά ᾿υρείταϊα ἔβοξατα δὲ ἰπ νεχζείαθφ 1,Δὔπα Οἰοσεῖθ Οσρεοῖβ ΗΘϑγ ΝΣ, 
ϑιίϊάα, δοστσπιαπα, υδίαδο ἔξτο ἃ Βίεϊο δβάάζοι. Ῥγεεῦθσεδ αυοαὰθ Υἦγοθ 

ΒΟΌΣ] 95 Ῥασσωο ὉΟΆΣΘ Ὀδγ το ΡῈ [ἰζεχαδ σορβανὶ, υἱ, δἱ αὐμδὰ ἴπ ῖβ 
ἱπατῖς μεσ οἰ δε ξαϊδοουξ, οτιονἀδέίοεθ δὲ ουθεσυδίάοωοθ δι ὈθΏΣΡη6 
ΤΑΘΕΏΣΩ ςοτασιυσιοασους, (μοᾶ συρίεξατη προς ἃ ἀοοίίεδἰχοῖς εἰ Βυπια- 
εἰδαϊτηῖα Υ' τ Κτογρεῖρίο, Ῥβαΐεθθοσε Μίβεπομδὶ, οἱ Ζιίχηυλοστοδηπο, οσῃ- 
εἰοπδίοσς δι]οο Γδετηοίδι δομιδί, ᾧμιο5 Ὡσπὸ Βοιοσὶ σδυϑα Ὧδο 5126 
διαί άδεῖτλο αἰἰπιὶ ταϑὶ δεῦβα σοπασωφίθοκατα τολλὶ 1ἰοδαῖ, ἱπηροίταν!, αυὶ 
δασιῖοι στα ᾿υτηδειέδίο οΟἸϊοοίκηοα σὰβ ἀύράξγλο μαθο Ῥεστηϊ βου, υἢ εχ 
ἧς, χυεεοοσσεα τη: δαὶ ἔπσπίυγᾳ Θαθοι, οχρσομιθγε. [ΠῚ αποσὰς ἰπ 
δἀοτηδιο πος ΤΉΘΕδΩΤΟ σπθο, βοὰ ἐξα ὅδ} δύσῃ, τἴ, 26 Σθ8 ΟἸχΩ 816 ηΐϑ 

γε ϑοοσοσ, δας δἰΐογατι ορβεσνδίίοσιοα ΒΖΣῸ τϑδοῖο υφωάϊδγθ, διξ ὑμοὶβ, δας 

Αἰϊΐς πιοίε, φαὶ ἔδοῖϊο ξαρποιοῖ ρούπετιπί, Ὡρίηυο ἔεσε δά άϊεῖς δἰ ρ)ς Καὶ 
εἰ Ζ, ἔρεογυτα οὔβεσυδίίουθθ ἃ τθεῖρ τίρο ἀἰδιίησυσεοαι. 5.94. πθο ἴῃ Μΐο, 
χαδδάιδηι ποῖ Ῥδυςα εἐὐαπξ, δι ρρεξι, ἱπαυσιτία τηθδ, ἴγῆσοο αἱ δὰ βυτ)- 

τιδῖα, απιϑηζση) ΤῈ τὴ6 δετί ροξοταί, ρεγἔεοϊοποια μος οριδ ρετἀποετείυγ, 
ἱτεγδίῖβ νἱεῖθυβ ἀΠΠ σοηἰββίμγαμα ςΟ]]δοπατι νεσβίομυσα ΟὙβολγΌτα Υ΄. Τ. 

ὃ ὃ 



Χ ΡΕΒΖΞΈΕΑΤΙΟ ΒΟΗΣΕΌΒΝΕΗΕΙ. 

οὐδ ἴοχίι Ηρ ταῖοο δὸ ΘΟ 81}10 ἱπϑεϊτυ:, αἴ ΟἸλθ 5 νοοθβ ΟὝΘΘΟΑΒ δὸ Ἦο- 

Ὀγαίοδβ ἃ Βί ἰῖο οχη 8889, ἀΌΔΎτΙτ ΤΩΔΘΉΔ το ἱ 86 οδία  οορία, οποίαγεση 

86 8118 Ἰοοΐθ ἰΠΒΟσΌΣΘΤ, αΠ01}88, υἱ 60 ἢ801108 4 το αυ98 αἰ συογεμζυτ, 

δβίευϊβοῖβ ποῖδγε ρἰδουϊ. Ηἰϑ8 δδάϊϊ ροσταυ δα δἰ ρτιβοδίίομοβ ἂς ὑδγα- 
δίυτι Ῥγοργιοίαῖθβ α Βί6]ο ἰἰἄστα πο οὐβογναΐδβ, αυδῦυπι αυοῖ ἄσργο- 

Ποπουίπ), ναὶ βοϊυβ δϑρεεῖιιβ εἴ βυρ ϊατία ρουϊυδίγαιο δρυπᾶθ βαζὶϑ 
σοι δίγαί. ϑυβοθΡὶ Ὀγεεΐδσοα ἴῃ της τηο] βίαι δο (ρα ϊοδυπι ποροῦυτι 

τυάοτη Πάτα εἰ ἱπαϊρεβίδση νδτίδγαση Ἰεσοωυπι δαΐ ροϊίιβ τηεπάασυτα 
 ΑΥΤΑρΊΠετα, αύδι ΗοΙπηδαῖο δυθ ΓΧΧ [π|ϊ. οΟἸΕΙοΩΣ (συ}ὰ8 οοΐο Ῥγΐίοσεβ 

ἴοχγηοϑ ἰδηζιτῃ νυν] 6 γα τλΐ Ῥομθνοϊοπεδ 111 8118 οἴ διηϊοὶ ἙἈσι ββίσὶ Βθυδβαὶὶ 
οοπε σι.) δάάθσγε μἰδουϊ, Ῥϑυ] υδίγαμαιὶ εἴ σοπίδγεπα!, 6 αυδ δυΐδχῃ τὴ 6 

Ῥάτυτη ῥσοίεοϊββα ἱπρεπιθ ἔβίθοσ. ΑααΙαΙ ααοαι 68, αι παγίς 1 ἐδετ' 

Μαοοαδαογμηι, αἴ να]ρο ἀϊοίταν, εἴ ουἦτι8 Β[6] 0.8 πυ]]άτὴ Ῥγόγβυβ σδι οθθσα 
Βαδυεγαεῖ, δὰ δυροπάστι εἴ οσῃαπάυσῃ πης ὙΠεβδυσιτη ΒΡ ροαϊζδσα τὰ Σῃε 

Ῥοΐεσαῖ. ἴῃ εἷβ Ἰοςΐβ δυΐεμι, υδἱ ΤΟΧΧ ἃς τεϊαυϊ Ἱπίογρσεῖοβ Οσεοῖ ἃ 
τοχίι Ἡργαϊοο ἀἰβοσορασο νυἱἀδηοσ, βυιπὶ δυΐδτη, τ] ΟΣ 68 βοϊυηξ, Βαυά 

Ῥϑῖιοδ; τηδχίτηο ἴῃ [6 βαΐθα δὸ Ῥσονθιθίοσγυστα {ΠΡ τῖ8, Βαυα τοϊπῖπηα δ τ ἰδρο- 

Τἷβ τροΐ εγαῖ ἢως, υἱ σγϑαϊϊομθ αἰβοσορδηζίδγιτη ᾿πνοβεβασζειη, ὃς ννὶ 8 

τη 8, ἱπρ σίγα ἱβ σα] αυάσχιτι ᾿ησυδτγύυτη ΟΣ ΘΠ]! ΟΡ6, ἀἰδβαηδυμι [0] 6 γα 
᾿διυάογοηι, τὶ ποῖῖρα ἤουὶ ροΐυϊξ. Ουΐδθ δῃΐμα οτηπίυτῃ 1Ἰἰάτυπι ἀΐδοζε- 

Ῥδηθ δ συτι ΓΑ ΟΠοτα σεσᾶδὶ ἢ δυΐ αὐ͵8 αἰχοτῖῖ, υπὯθ᾽ ομμηΐδ ᾿πἰογργεῖδ- 
τηθηία οἱ δ δυγοηία Οτεεοδ οτ ρίποιι ἀυχονίης ὃ Ηἰδ οτημπῖθυδ ἀοφηίαιια, 

π6 αυἱὰ Πυ718 τεὶ βιυ!Ἱοβὶ δϑι θγθηΐ, βίη συ δ ἔδγα Ῥδρῖπῖθ δα)θοὶ οὔβεσ- 
νδϊίομοβ Οὐ οδθ δα οτηδηἀὐδίίοποτη ἰοχίυβ νογϑίοηυσι Οτεθοδῦσιπι Υ᾽. Τ. 

Δτηοάυχη ΘΟΥΤΌΡΙΙ ΡΟΥΠΠοηδβ, μα Ταγὸ αυοαθθ σοῃ]θοΐοΣαΒ οὐ 88, 

αυδγυτα οδίαϊοσυχα ἱπάοχ ἴῃ ἤπὸ ΕΥΙ Ἔχ ΒΙΡΘΌΪς, αυδ ἴδθθη, συδηαυδτῃ 

ΠΟΩ οὶ ργορΑὈΣ Πδῦα ἀσβεϊζαι! τη] οοσῖα νἱἀεραπίυγ, 4115 ἴῴθο ορίσυ- 

ἄθγα πΌ]οπι. Αἱ υἱχ ορῦβ 6886 νἱἀείαν, υἱὐ ἀδβεσροπὶ Ὠυ]υ8 οροεὶβ 
ἀϊαδίαβ ἰγηγοογεσ. Θυἱά ἰῃ Βοο ΠΠρτο ϑἀθηάο βρθοίδνοσίια, ἂς αυϊὰ νεσα 
Ῥτεοβι ουῖτη, οἱ Ἰδοίογεβ ἴρϑο ΠΠῸΤῚ ὑδὺ διὸ ᾿ορτιοβοδηΐ, αυδῖη Ῥ6Ρ Σὴ6 
ἱπι6]Ποραηΐ, ναὶ Ἰἀ6ο τη8]ο, Ὧ6 418, Ορευῦ δ πηοὶ δι τοοϊηΐυτη βυβοῖροτα σ᾿ 

ψο]υἶδθθ, [οι γα βυβρὶ ον. Αα οχίθγμδτη Πυυβ ΠΟΥ ἕοστηδῦ αποὰ 
αἰἰἰπεΐ, Ὁ 68, 4υ8 αυδτία οαὐἰϊτίο 1,Ἔχὶοὶ πιοὶ πὶ Ν.. Τ., δὲ πυρΡοΣ ἐδηζιτῃ 

 Ῥ γος, 86 ογαηρυ5, αυδπίυτῃ Θαμἀθπ δοῖο, οοτησηθηάαντξ, ταϊηίτηο αἰβοσι, 

βἶνθ ᾿γρογυτι εἰ ορδῃτα βοιι ομδσῖθο σδπ ον βροοϊείασ. ἈὨ1Π]οροηβ νογυνα 
ΓΥΡορταροογαπι σοΟΥΓ ΘΟ ο ἴἢ πος ασυοηυθ το νἱσοὸ ἀος(βδίηο, δ 46 

τὴ6, υἱ ἀ6 οτηῃΐθι8 ᾿ἰτο 8, αὐ Ὁ Βυνηδηϊίαῖε ποθ Βδρθηΐ, ορίϊπια 

τηογῖῖο, σοἀοΐγεαο Ηδησίοο βομερέσσο, Ῥσχοίδβϑοσὶ Γρϑθηδὶ (δ᾽ θροσσίτηο, 

υηΐοα ἀεθεῖυν. (δ: νεῦοὸ ναὶθ, γυῖα Ἰδοῖοσ, αυθῶλ 1 γυσα 58] υἰληὶ 

ΤΑΪΠῚ σης ΟΥΩΙΒ 5068 ἔδεσε δάδιηΐα νἱάεῖυν, δίχυς Ηἷβ, αυρυβ 6Χχ βδρίθῃ- 

Ρ 



ῬΕΖΡΑΤΙΟ ΒΟΗΓΕΟΒΝΕΕΙ. ΧΙ 

ὕδεποο Μ. Οκίοῃϊδ ρῥγεοορῖο οἱϊὶ τοὶ 1 θεγατὶ! 5) τατοποτη διἰαυδιι εχίδσα 
γοὶα!ϊ, 1 ἔγποσε, πἴ περ ἀ6 δίϑ ᾿Πτονῖ8 θ6η6 τιρσ Πα νοϊπδιὶ ἐραυϊίδίομι 

ἴασαι, τὸ Ὠπισυδαυο οοεπιδααν δι, Ὀγεβδίασε ρεῦχαβ. Θυἱὶ εὐἰπι ἀδὶ, ᾳυοὰ 
μαδεῖ, δὴ εο, χυοά ποῦ Βορεῖ, εχὶρὶ ποῦ ἀρεῖ. 

ϑοσροὶ οθεσζα ἀ. τν. ΕΘΌΣΌΔΓ. ΟἹΟΙΟΟΟΟΧΧ, 

ΏὨ. 73ον». Εκιεῦ. ΘΟ ΚΌΒΝΚΕ. 

9 Γηράσχω δ᾽ αἰεὲὶ πολλὰ διδασκόμενοι. ϑοίοη δρυὰ ΕΒ] υίατοι, Τοιλ 1. μαρ, ὅδω. Β εἶεκ, 

ὃ 4 





ΡΖ ΒΕΑΈΤΤΙΟ 

Ε Η. ΝυΤΖΕΝΒΕΘΗΕΕΙ. 

π᾿ 

Ῥ κουες ἰὐνάξνο ἰα Ἰοῦδαι αἴ δὲ ανίθ ἃ υἱεῖ ἀσσιε ὀχρεσσέυμα ἢ κχί- 
εὐῃ πὶ Οετθος ἀοουσοίσηϊ ἴο. Ομεῖει, δέοῖιὶ ἰὼ Χ,Χ Χὶ εἰ εἰἰοο Ιπρετρεεῦον 
δ ἘΘΝΜΕΣ ΔΡΜΈΥΡΠΟΝὙ Ὲ τε ΒΕῸΝ ὩΝ, τη μϑλθα ἀπαναθοι 

Τὰ 060 αχο, ἀκοῶν τ. Β ἀύοῦνε, σμὼ ἀμμὲ κοιον μὴ, Βδηένο, μεείοι 
βαροϊρέεαι πε νϑαπείς. 

. Οὐ 8 θα αλίαῦυε τὸ αἴτιος εἰπρυϊηνΐ ρμευνίθεινειεε αἰνίηδε δαΐα 
Ουδῖομα Εἴδεριαυ (σενδηει ἐνοθαίζδι Φεϑοζω, υἱ ἑϊές ἀρυδ οὐἴοτα 1.πἰδασ. 
δι ἀμ. ἐποδξείω, 3. Ὑ. Ζατυσαϊειο, ἐκιεῖσεια Οὐονιειδσο σευ, ρεσευε 
πήκοϊς τρετδέουνεε ὧξ χοφεοο ἱπ Βαίαγέο δδιεατίο, ααἱ, αοοα νουϊα, ἔαο 
μεξειαεῖ! ἰπ Οαγιασαιέα ἐπ τὴ 8.19 δ οχισὸ στο ταὶ Οεζιθδησε Οοἰ δ ΣΕ“ 
τορξῦσει ΥἱἹΕΟΓΌΖΕ Ῥεθοδτ βορησαδῖ, οὐπιοπα βα ὅκεις ΤΠεελασαξα οὐεράμδα 
βυρρούαεος. Ουοὰ νεὶ συτην ὁσειαίϊταπε σατο Κ.. Ὗ. Νίοοϊδο Βασίκευ, 
Τβεοὶορίεα Ῥταίΐδεβδοτε εἰ Ἐκοϊοοίδεθ» Εἴομανο, σοεονευπίεκίατα δυὶς 

αὐτοῖς, αἱ ρεὸ δεϑθεῃξὶ 660 ἰξ στρ ᾿ἰἐδετασίεμι βξηυδ ον Βοανἑκίανη, 
Βιυϊοροίαγυμα Ηαρεκνοσυτα ἔθει ροεέτεστεατα, κποϑογίεδθθ ϑὰδ παρεβετεῖ δὰὐὸ 
Βιεϊίαπατα σβας 6θ, 480 πίμας τοῖο, πὐδοῖθ ἐσχουϊξενάστηυ. Ηυΐς ἱκίσυν 
ἱπρεητήο ΟἸεολσισσω ᾿ΠΙροσεσ θη εἰμ ἱοαὶ, εἰ χνδτὶ ̓ ϑ6β6 νεϊπε, οροτέϑ δὐξεο- 
Βεκη δογερμίδεω ταΐσεσε ἀδυσας, ῬΥΘΒΟΥΕΙΝ ύυτὰ ἱδον υἱζτα ργοβτεθσαδ, π6 
τρολεκιίαεα ηπλάειι σρεοδεοίματο Ἐγρορεαραείδσοεωπι Ῥθοῦοσα ἰποριοίοπ ἀσΣοτ 
Ῥεξυρετε. εῦανε Ὁθ τοὐνεῖπ ἐξοταζισ Εορτγκαγιει ΟΣιβοδσυσθατ 

᾿ δεκαῖς ορεϊποὶ φεπΐο σουΐος ἡάμοτοις εἰ ππυϊεε στανίδβοισνοε ουτ) χαισβοσὶθ 
ἔπει, εὐπξοειινε οοεραμσιωεε “στα Πυΐο τοὶ σϑοῦτο διαιὰ εἰπασοηξ, ἰϑίδπι 
αρεσῖδ ΠΠΣαΣΩ τιν ἀδΐεραν, Ἐιοϊϊδινοτ δυΐοῖθ ρα δὰ της ἰπαπεεαίοϊς 
1Α}1 μοῖσε αἴρτπιο πη Ο. Α. Βέεῖξαν, ἰείωο, ἐεὲ στα ἠατλάϊει Ουεΐρδεν- 
Ὀγίαμεε δάάϑεββοσ, γὴν χεΐδὶ ϑασιίοἱκαίνναο. Ιρϑάτῃ δάδο δυσίοσίβ οὐἵδορτα- 
ΕΎΜΩ Ἐ5᾿ ΕἸΣ ΠΣΥΝΥ. 8δς ἀθηο κα ΒΙ͂ΝῚ Ἰυπιε ΘΙ ΡΎΥΙ Ἰὰ ογεῖς φαοά 
116 ἐσὲ διηπίο ἐδινίο δοιο εἰδβογαιθεῖ. 
Νοῖ ἵρτιοσο χυϊάθαι, μας μοὰ ὑυϊρίπία χαδίθος δὕσοβ, ααίρυβ ΒΕ} 

Ιεχίοου, χυλιανὶδ ἤποΣ ὅπη ἐνδυ5 ὁδ 0}: αὐδάγασοοίτηο ΠΌδΙδο ΔΟϑο] πἴυτι, 

ἴῃ βοιρΐο βου, Οὐίου βδσσα ἴδα Ὗσί. ἀυδτα Ν. Ετεἀοτίβ ἐγυα εἰδοὶ- 



χΧὶν ΠΡΕΒΖΕΑΤΙΟ ΜΟΤΖΕΝΒΕΟΘΒΣΕΕΙ.- 

ΤΩΟΤΊΙΤΙ ὙἹΓΟΤΏΣΩ ΒΟΥΡΓΒ τη Ὁ] Στὴ δἰδτιδιχη 6866 ἰυς]8, 408 εἰ Β᾽6}10 ὨοΘΕΤῸ 
ἦαια ἔγαὶ Πσυϊδδαῖ, οριιδ δυυπι ταΐγασα πῃ ταούυτη εἰποηάαγα εἴ Ἰοσυρϊεῖατα 
Ῥοίυϊϑεεῖ. Α΄ ἔμπϊξ Υἱῦ δι ἀϊββίτηυβ ἰῃῖοσ Οαιτηδποθ, ουὐἱ Βο)δτειβ 
ΤΠοδαυσαβ 818 ΠΟν]Ὁ ΒΡ 511119 οσμδηάιιβ οἵ διηρ  βοδηάυδβ νἸἀδτεῖαυσ. ϑοᾶ 

Ὧ6 αἴσατη, ΤΩ6 88] ἴθι δῦσα ΠΟῚ 6886, αἱ ᾿ἷς Ἰοοὶ οἵ ἴῃ ἢος τβθὸ ἸΏ ΠΟΙῚ5 

νἱίδβαυθ σόῃογα αυεράδηι αἴοττε ροβϑεῖ, Βίοἰϊΐδπο ορεσὰ αΐχζηδ, (ρδημεσε 

ψετο ὑπυπι δἰΐδγυτηνα βρη δε νϑϑτὶ δββιεσα σϑὶρῖο νεῖλτ) ἰρθ6 ἱπρείτωλβ 
8Ό ΠοΟ ΘΟΠΒ1]10 ταθ ἀδίοστυϊξ ταδίι8, μ6 εἷς ἰῃ Ἰῃδηϊξυτι αυδ81 Ἔχογοβοοσεῖ 

βυδρίδ πδίυγα ͵δηι 58[18 διαρίυτι εἴ σορίοδαπι ορυ8. Εἰ αυἱὰ δ)᾽υά, τιλαὶ 
ἸΡυὶ τοοϊεβ Οϑττωδηοβ ᾿ἰρσγαγίοβθ, αυΐρυβ ποῦ δοιμθὶ οὐ]αῖβ δ, ἂῦ δοὸ 

Ἰξογασυτα ἔοσηλα 8 Ἔχϑοσίροηάο σονοοαν χεΐδσεδ. οὕτω ορὺβ νυ σεθ 
ῬδΠοϊορσίες βιυϊοκὶβ τηκχίτηθ ἰμϑεῦνίσα μοβεῖΐ, γαῖ ἱπουπὰδ οσαῖ, εἷἱ 

τηρᾶίοο ργεῖο ροβεὶξ δ οσαῃῖριβ οοσραγασὶ. Ουἱὰ 2 αυοά ἱρεὶ πῃ μας 

Τὰ Ἰυἀΐοοϑ ρου  ἰβϑίμοὶ (ἰπῖῈΣ αυοβ ὑπυπὰ Σ]]υδίτετα ΜΊοπαδὶίς ποταΐτδι556 

88.113 511) ορπαυμη ρυϊδΡρυπί, ΒΙ6Ι 1 ορυϑ πθὸ δισίυσα πος χαιίδίιμι, 1. 6. 
40.616 διοῦον το χυϊδθαῖ, 'π Ἰμσοῖ ῥσεοΐδστὶ. ΑΟ β816 δδῆϊ μαρϑῖ ργερϑῖδιι:- 
δι, υἱ πδεϊνα βυα ἔοσιλδ, βργοῖΐβ δ᾽ 'ἴοσιατι Ἰθποοίηϊ!5, ρΊδοοσα δυάοαϊ. [08] 
δίδο ἴῃ ασίβ οὐδ, θδόσα ἱμρχίμιῖθ, δρυὰ (ὐθσχηδηοθ οχογοι (δι βδῖτϊ ΥἹΓΊ, 
Ἐχποϑῖῖ, ΜΙομδδ]15, Το λοσιιβ, αἰαυσ, οἀϊείομειι 1,οχίεϊ, φυοα εχ βρϑοΐγαξιιθ, 

Ἐσενομαϊἑρπὶ δἀ]εοῖο, ἀε 1 ἐρπὶε ἐς 1 δαπο αὐ ἐεπερίωπι Η εγοξοϊψηβέέανειεηι 
σα βοακύωπι ρει, Βγωπευῖσα 1740. 4. 5118 σορτιοσδηῖΐ, ΡΟΝ] οο ρῥγῖνα- 

ἔχααια ορίατυπε. ὉὈἱδηΐαν ρίαν ῬΗΠοϊορίο βαοσα ουΐοσεθ μθο ὀροσθ, 
411816 ἰὰ δυοίοσ ἴμβε Σ]Π]οσυσα υδιιϊ ράγασαῖ.Ό Θυϊουπαυδ δυΐθιῃ Ἰοηρίυδ ἴῃ 

μος βεπεσο ϑυπί Ῥσγονθοῖὶ, ρϑου ασῖθυ 1106}}18, αἱ ἴθι νἱἀοδίαν, "Ἰυὰ νεῖ 

δυροδηῖ, νοὶ οὐιθμάθης. [8 ἔπιξυχυτα δυρυγατοῦγ, οἱ Ρ]υχίυτμι ἀοοίοσιτι 

δίυαἰθ σοπ᾿ῃοι8 ΟἸανοπι, συ δός σλγθσαιβ, ἴῃ ΓΧΧ οἱ σεϊίαψυοι Ὗ. 
Τ, Οτγεδοοϑ ᾿η οσρσείδβ οσηηΐθυβ πυχηδγὶβ ρεγέδοίδεη Βαρθδηλιβ. 

. Ιρδυχκ δἰυαίυτα ΟΧΧ ᾿πιεσργοϊύση, αυοά ῥδυςΐδ ἀδηγυμι ΔΡ πο δ 5 

νεβοιμοπέυβ αυδῖη ὑπαύδτῃ ΘΟ] ΌΥΑΣῚ οορὶῖ, Βιο] απο ορεσο ταυϊξυτι 
}ανασι μοββα οὔιηεβ ερυπίυν. ϑ6α εἰ Ν, Τ, Πἰρτὶ τηυϊαιπι ἱπᾶς 1}}118- 
᾿σδηΐυγ, Οὐτι Β[6]1ι:8 Ὀσγεθοῖρυδθ αιιδβαια νοθαδ 86 ἰοαιιπαὶ οστιυ]δ5 ὃχ 
ΕΧΧ Ἱπρρ. ἴῃ Ν. Τ. ἀοτίναϊαβ βοϊοσίεσς ποίανεσίῖ, τουϊβαπα δάθο Ἰοοῖς 
Ν. Τ᾿ του]έυτὰ Ἰποἷθ διζυϊουῖε. Οὐἦιι8 ταὶ Ἵχϑιαρὶα 'ρθ8 πυρον ἀράϊ ἱῃ ϑρέ- 

οἰπνα Ζἰωαίταϊοπιπη. Ῥατγίογι Ν. Τ΄ Τοοούμηι ὃχ Ὁ. Βιεϊὲ Τλεεατιγο 
Ῥλεοίορίοο, φαοὰ Ἐαεοὶοιίο ργέριο Οἰαδεὶξ δεομπάσ διυνιδοίατωπι 1 ἐεγατγία- 
γις Ἡαραπατγμηι ᾿πϑοεταῖς Κ. 5. Η. Βασκογ, ὑδῷ. 1. βεαα. 

υά!οίιηι νεσο ἀθ Βοος Ορδσε σηϑῦπι ᾿πίευροηοσο αυὰ δἰξποῖ, οὐτ ἶρϑε 

ΒΙοτι5 ἢ ῥτρίβεομο ΕἸΧΟΓΟ 1 Οἢ 8 δυρχα αἰοία ας 1110. γεσὸ εἴ δοσιυσεαῖς 
εἰδίαετις ἢ Ου͵υδ νεῦρα ἷο δάθσθ ποι δ᾽ θῆυτα ῥιο. 

“« Οὐχ ͵δ: ἰῃ 60 δίση," ἱπαᾳυῖϊ, “υἱ Νουμπ Τλεεαιγς Ῥλνοϊοσίσιιη, 

εἶνε 1, Ἔχίοον ἐπ Τ,ΧΧ εἰ αἶδος ἱπίεγρτείες Δροογψρῆος Ρ. 7. Ἰοῆρε Ὀ]εθπῖι9 



ῬΒΔΨΑΤΙΟ ΜΟΥΤΖΕΜΒΈΟΘΗΕΗΙ, - ΧΥ͂ 

εἰ δησυ5, αθδηι (]. .0. Αὐσεια Ἐδβίοσιδ ἱπ Αρρεπάϊοα Οσιεἶο ϑδοσα 
Ἐδικταὶϊ 1,οἰρἢ, ἀίσυς Β. ἙΔρτὶοῖο ΒΡ]. Οσεθο. νοὶ. Χ. Ρ. 94. 666. ἰδυάαι!, 
αὐτάεγατιξ, οοεμέατα, ΠΙσάαας ῥγεὶο ἔξγα ραγδίαμαι μαρεαδση, δρεοίηεῖπα 406- 
ἄκη ἱπᾶς δάἰάεγε νίσυτι επί. [τ 1110 δυΐεια Γοχίοο οἵηηθβ γόρεβ δρυὰ 
ἀἰσῖοε ᾿πίετργείεβ εἰ ϑετιρίογεβ Αροςῖυρῆοβ Ὑ. Τ΄ οοουγτεηίεο ᾿αχία 
Ἰϊξεγαστιτα βεσζίεπι Ἄχμῖθθο. ϑίηρυ]δθ δυΐδχῃ ἰπίείο ααΐάετη ἰΐα ἜΧΡΟΏΟ, υἱ 
ῬΙΙπΙΟ σἐδεῖτη ορζαίι ἀρραγϑαῖ, χυϊὰ κἰρτιίβοοης, εἰ χυΐθυδ εἰστι βοκιίοηίθυς 
δρυὰ εοϑάεσῃ [πιευρζοείεβ οεἐ δοτίρίοσες νεπίδηϊ. Πείμαθ, δἰ νοοδδ, δρυὰ 
ΧΧ δεἱ αἰϊοθ Οτεθοοῦ . Τ. Τπίοσρσοῖθα ὁσουστεηίεβ, δρεοίοτηιθ, Ηο- 
Ὀγεθδβ νὰ] Ομδι δραα 1}}|}5 τεδροπάεπίεθ δὰ ἀυεοΐυπι Οοποογάδηϊίδγυση 
Ττοιπαιδπδσιν, ΟΥἀἶπα τυγσυβ ΑἸΡΒαΡεῦοο, ἱπβοσο, εἰ ἰοοδ ᾳυδράδι;, ααἰ- 

05 οοςοττυηϊξ, εἴ  αυΐθυ8 ἐασαπάεσα δἰ μτ βοδύομα εἰ διγιεΐυγεε ρεγορί οἱ 
Ῥοβδαμξ, δαρθθηρο. ϑ΄αιιθΘ 'ἵπ Οχεροὶβ νοσίρυβ απεράδσα ἱπνυδηϊδπίυσ, 
ααίρυς Ἠερτεεα νεὶ ΟΒδί ἀεθεβ πο ἀρυὰ [ΧΧ, εοὰ ἢ Ααυ}]6, ϑγτημιδοῆὶ, 
ΤΒοοάοπομῖβ, εἰ οαἰετοσαπι [πἰεγργεΐπμι ἔγαρτηθητίβ ἰδηΐστι ἜΧΡγοδδις 

βυπί, γε] εὔδιν, αυ856 ἴῃ δοσίρίοσιθυκ ΑΡοΟΣΥΡ 8 δἰΐο δἱρηι βοδβέι, νοὶ δἱἱδ 

ΤοοὨδιΓαςἴοπΘ, ατιδηι ἀρὰ ᾿πίοεγρσείοβ σεοοβ, Ἰερπηῖιν, ἰοσδ 6Ὸ δρ6ο- 

ὉΔηπΠδ ἴὰ ἤπο εὐὐυδαυς νοοῖ δαάο. ἴπαυθ 11}}56,Θ χυθ ἴῃ Ἰδυάαείοτιι 
Τπίογρσοίαπτηι ἔγαρτηθη 18 τερον}, μδυα οχίριιο συ ἱῃὶ δι ζυἱξ ευταπιὶ 
γἱσὶ, Βεσπιδσα ἀε Μοπίιίδαοον, Τεχίοοθ αγαςος Ηδρχαίσυσι, Βοϊαυϊο 

Ηεχαρίοσιτα Οὐ ζεηὶβ, Ῥασῖθ, 1718. [0]. οἀϊτῖθ, δυδ᾽ υποίατο, εἰ δὰ οδίςεχα 
Ὀοποοτάαπείδγενι (]. ΤΤΟΣΩΠΝ: ταρεϊση. Νϑασα οὐαξίο ἰοσα, αυΐδθυ8 
Ὡ 0125 ἴῃ ἰεχέι δυϊβοπίοο σόσε Οτεθςῖὶβ σεδροπάοσο ἀερσεμοηπαάὶ; ῥ᾿χα- 
Βοτίϊπη αἱ Οσεεοα ν σδΌυ}8 4114 101 Ὡοῦομθ, αυδια ἱπ στο] 41.168 Ἰοοίβ, υ50- 

Ῥεπίας, νεὶ δὰ Ἴομπβτιηδηάδτι αἰρτβοαίίοποταη σνοσῦπι, 410] οσίδαίμσο, 
ἔλοοτε ροεβίηί. Ῥγεαίογεα ταῦ ]Α5 νοσεβ οἱ ΡἤΤαβεβ, ἴῃ δυραλάπεπι δ τί 

εσίοσίβ βου ρίοσίρυ, ΟἸοββαυιθ ἴετα ασαοῖβ, ἴαμα δ 8, αὐδχτὰ πο τί8, 
Δ Ια ΔΕ 5, ἴτοο εἰ ῬὨ]]ο]ορ 8 εἰ ΟΥοἷδ ᾿γαϑ δ αδίμΐβ, Ἔχροηο, εἴ 

οὐπι 11}15 συ δ᾽ πἂδ σΟὨ ΣΟ νοςεδ εἴ ρἢγαθεθ ἀρυὰ δεγρίοτεα Νονὶ Εσβάοσῖβ 
οοουχεοηΐοβ. Οὐτάσιο ἱπίοσ Ο]οββασῖα Ογϑοα Ηδδυοδῖυϑ τοῦτο τη 
απο ασποηίο διοσίί, Ο]οββθρ, 41145 ἰμἄδ βιι0 αζα]ο Ηδδγοθε ὅδοσι δ ασυδηάο 
οάεσα σοπϑίϊςυϊ, ἴδ σα χιτοδτη Ῥδυΐοτη ΠΟΥ ΡΣ Ρυηΐ. 

“ Ἵ͵ηπηοδ δυΐοση ᾿μεχίοου 1ΠἸυὰ ἐχ Οοποογάδη!β δοϊυσασηοο Ὑτοϊῃ- 
ΤηΪδτῖβ, οἵ 41115 1 χ]οὶθ ϑδςου!β, βοα εχ ρα δἰίδσω Ὀγββοσίσα ΤΠ ουρυθρυβ 

Οτεεὶς οἱ ϑουϊριοσίρυθ ΑΡοοτυρ ῖβ, οὐτὰ βίο αυοάκδη ἃ τὴὰ Ῥεσί βοῖίδ, 
ΤῺ6 ΠΟΠΟΐπηδ556 86 116 δἰϊατιὶβ ρεγερίοϊεί, φιιΐ νοςεβ αυαϑάδσω, ν6] ἴῃ ΐ8 
ϑρθοιτη θυ οχίδηῖοθ, ουτα (οηοογάδυης 8 Ἰουδίθ οἱ 81118 1, Ἔχὶςὶβ ϑδοσίθ 

οοπεέι]οτίς, βίος, 6. ς. ατὲ 'π ν. ἼὝσος εχ 70}. Υ. 14. ΧΙ1]. 98. ΧΥ͂. 16. 
ΧΧΙΣ, 14. 1ἴὲ 90. ΧΙ. 12. ΧΙΠΠ. 12. ΧΧΥΤΙ]. 2. ἰπ Λόγον ἔχω εχ ΤΟΡ. 
Υ. 46. εἰ Χ. 14. ἰῃ ν. Μετὰ εχ δ. 1.11. 8. Ῥγον. ΧΧΙΨΝ. 12. 1 ες. ἢ]. 

48. 1 Ῥασ. ΧΥΠ]. 9. Ζυά. ΝἹ. 12. 2 ερ. ΥἹ]. 8. θευι. ΧΧΧΙ. 10. εἰ 



ΧΥῚΪ ῬΉΖΕΑΤΙΟ ΜΟΥΖΕΝΒΕΟΗΈΕΆΕΙ. 

ἴῃ γ. “Ὅνι εχ 70}, ΧΧΧΙΠΙ]. 5. Ρε. 0]}ῃ}1. 18. 8 Βεορ. 1.18. ον. ΧΙΨΥ, 
48, ΧΧ. 4. Ῥε. ΧΧΧΥῚ. 20. 7υά, 1. 19. ἘΔ. 11. 6. Ζυά, ΧΥ͂, 38. 1 Βον. 
11. 2ὅ. ῬΕ. ΟΧΥ. 1. δ. Χ, 28.1 Βεορ. ΧΙΝ. 89. Εχοᾶ, ΧΙΠ. 17. 
: Ῥαχδὶ. ΧΥ͂΄]Ὶ. 6. οἸ]αῖβ οὲ εἰέδίδ δβυπί, ἰῃ Οοποοσάδαεβ Ττοσωχηϊδηΐ δὲ 

8111 1 οχιοῖα ἔγασίσα ΄υωῳτυηίατ. 
“ Ωαρηζυχο οὰ υὐλήελσου ἰνοβοιν Γιακίοῖ, ἤδωπι ραῦο, στοᾶο, ἰχι οι 

νοολθίς. Ῥγίυλο πίη) δὰ ΑἸοχδιημδείπιοο, (μποχιτα γον βίοχιοχο, δ ἰῃιο σφε,» 
ἄμα ὕεχίων; Εδῦχεουχα ποτα ἱτορτίνοϊθ, ἐθ)ο ποορβρασίαδσ ᾿υἀοασμης νἱχὶ 
τι εἰ: ἐοδίαι!, αλίοθηνεθ ᾿σἰογρτοίθθ ὕγζωροθ, οἱ βρτρίοσος Αροσσυρῆοι Υ.. 
Ἔ. απρίολμῆῖος οἱ Π]μρίτοηάορ μα ραγυΐὰ ἔδοίοε. Μαυϊπυβαθρ οὐϊαμὶς 
ἀ6 νοεῖ εἰριηλβοκθοηίθυε, αὐὐδὼρ 11|ρῈ δρυα ασωοοο ἰπίεσρσχοίθυ σορθ- 
τ υπαιν, οομβιπειατὶ ρούοσίί, δὶ οἰδίϊμα σς μος 1, αχῖοο νίάεσε ροϑεῖΐ Ηθ-. 

οεαδα οἱ Ὁδδιμεας νοσϑθ, αὐἱρθοθ ἰὰ (δχειὶ δυιμουῦορ χεθροιμάρῃξ, 
Ἐ. ἐε. αποὰ νοὸχ ὠγορὼ εὔἴδοι ρἰαίδαια, λόγω ρμγορλοίέας, νόμος οαπέλομηι, ὅτι 
σενέε, ρνγϑίδοίο, φαατγε, φωνίζω ἄοοοο, οἱχοϊβοετπί, 6 δὸ αἰἱαυΐ οο ϑιοίυς 
Ῥεγευδ θυ ῖξας, αἱ νἱάρδί, χιιοὰ ὠγνρὰ αἸἰᾳυοσάο. ΠΕΣ. δὺν εἴ ΥἹΠ, λόχος 

ΠΙΙΊΏΣ, νόμος “ῶ, ὅσι ες, τοῖς, ΠῸ», φωείζω τύνῦι, ξουροῃαοαΐ, 
“ Ἰεϊπάδ σατα Νον! Εςρ ἀεί δειρέσεϊ θυ ταυδέα ἐς αὕεοα ἀλροιῶς. 

ἀεγίποσυτα ΚΝ. Τ΄. γεγβίομε ἀδρεοπιίβ, χυΐῃ οχρῃα ῬΘΏΘ οοειι νεῦρα ἐς 
ἰοχυειάϊ ἔστταιι]α., ἀοοοαίο 6], βομισετίσίο ποῖ. δὐ ΟἸθαν. ἀ6 811. Ν. Τὶ 
φ. 294., ἰηδ Ῥτοϑοξδ αἴσιί, Σρδιμλίβείιτη, ᾳποῦ ὁ 1, οχίοο, πῃ 400 νορρβ δὲ 

Ῥδγδβοϑ Αἰοχαμάσίποσγωσο ξηϊογμεϑθιχα μαυλο οἸξαάτι8 Ἔχ] οαπθιν οἱ 116» 
σσαπέια;, βοείροστεθ δ΄. Τ΄ χορτιασο ᾿ποεπα ροφείῃξ δοοῖροσο. [Πἰπάηυθ νεῖ 
εχ ϑρϑείνα αν, ᾳααξ υπς ἐπ ᾿προχα ῥτοάοιλῃί, ὅδπι ᾿λαυὰ οὔδουσε δρρδ8. 
ΣΟ Ῥυΐο. ὙΙΩο, εἰ μίδοεῖ, ΄ατὦ ν. ᾿Εετοιμάζω ἐσ Μίαν, ΧΧΥ. 834. ν. 
Θόρυβος ες Ματο. Υ. 38. οἱ Μαιθὴ. ΓΧ, 33. ν. Καγωῤίρω εχ Τας, Ι, 92, 
ν. υὸ μεορνοῦν δισαι: ΙΝ. 16. αἱ [μιο. 11], 4, ἴῃ Δόγον σοίομω εχ Αςοί, ΧΧ, 
4, "πιτὰ εχ ατο. Χ. 80. ν. Παραδίδωρω οχ Βοπι. ᾿. 38. ν. Νόμος εχ Ιοἢ, 
᾿ 84. ΧΥ. 95. ν. Πρῶτος Σ 1 (ον. ΧΥ͂. 8. ν, Συγκλείω εχ οι, ΧΙ. 28. 
γ. Τρντὴς εΣ Μαίῆ. 11. 16, ν. Ὕδλος εχ Αροο. ΧΧΙ. 18, 21. δυῃΐ 81]6- 

“« Ῥοστο αἱϊὶ ΠῚ ἜΡῚ ὙΠ οἱ Ι͂ΟΧλοδ ἴδιὰ δλῦζῶ, αυδια 
Ῥτοΐβηδ, ταλατιλ απ ρταοηὶδ 16 μοίδευπξ ΟΑΡΟΙΟ, οἱ [μοχίοου ὈΥΡδθα πὶ 

Ῥαβοτσίβ, οὔ πον ϑεχθα οὐ, 6], βοικοοείρουίο μεοουχεία, Τίπιϊο οχα» 
τθυΣ γοοϊδο5 ΠΥ Χ αἰογασκας Οτεεοοευαι [πϑοτρσοίλληη, Αροσγρδοσυτα 
ἴδει Ἦ. Τ. δαοῖδ ρουβίροαιν, αἰίαυοὶ οδηυθ νορχα, ἰοῦσα ρἰυχῖθυδ 
δυΐδη ΘΕΤΣΒ δἰρτιλβολθοπεριβ᾽ εἰ ῬΒΥαδίρυ5 δλισοσὶ ροίοχι. [ΠῚ αἰοῖδε 
ἰλαυδῖα βδάετα ἐβείατη, νόοοδδ ἐπδύτγαῦο, συ ἴῃ Ῥσίπλα ρίΔῦτα ἸἸΐεχα 1, ἐχὶοὶ 
Σ1ππ6 ἄδοβθα ἀερσομομπάϊ, ὅυπε 11166 Ὠυπιοχο 08 ϑραμιθθίε : ἿΑ ὦ. ᾿Αβαρά. 
᾿Αγμολάχανα. ᾿Αγρώτης. Αἰσχύνωμα. "Αχων. ᾿Ακαραῖὸς. ᾿Αχιδωτές. ᾿Αχλεής. 



ῬΕΖΣΙΕΑΤΙΟ ΜΟΤΖΕΝΒΕΟΗΞΕΙ. χνὶ! 

᾿Αυλιῶς. Αχμα. ᾿Αλλονρίως. Λλμα. ᾿Αμερής. ᾿Αμιηδκιαχία. ᾿Αμορίσης. 
Άρυλος. "᾿Αμυντήριον. ᾿Ανάγλυφον. ᾿Αναχτάομαι. ᾿Ανακυλίϑω, ᾿Αναλοσεήρ. "Ανά» 

λωσυς. ᾿᾽Αναμοταξύ. ᾿Ανασήγνυμι. ᾿Ανασίνω. ᾿Ανακνεύμαφις. ᾿Αναῤῥέομοι. ᾿Αναῤ- 

ῥοφίω. ᾿Αναστήλλομαι. ᾿Ανάφυσις. ᾿Ανδρείως. ᾿Ανδρίς. ᾿Ανδρωδῶς. ᾿Ανελεημόνως. 

᾿Ανλεημοσύνη. ᾿Ανενδεής. ᾿Αιδράχνος. ᾿Ανὥμω. ᾿Ανεμοιογινής. "Ανὐταρῶς. "Ανγ» 

διεπείμενος. ᾿Ανγιδίδωμα, ᾿Ανίϑετος. ᾿Αννικαϑίζω. ᾿Ανενερόσωσος. ᾿Αντῆῤηως. 
᾿Αὐσνϑρώδομαι. ᾿Ανεισερίφω. ᾿Ανιφχύω. ᾿Αξιναροαής. ᾿Ασωγγιλία. ᾿Ασαδικέω. 
᾿Ασαναισχυντίο. ᾿Α“αρουτήτως. ᾿Α“αυσμολίω. ᾿Ασωρημόνορ. ᾿Ασύχϑειι. ᾿Ασύχ- 

ϑομα ᾿Αανψᾷάς. ᾿Ασλέτος. ᾿Ααυβάλλομιαι. ᾿Ασοδύρομου. ᾿Ασυκόνσηῶς. ᾿Ασυλέ- 
γομα:. ᾿Απσόληγμα. ᾿Αφορωτρέω. ᾿Αφόμοιρα. ᾿᾿Αασιμοχϑέῳ. ᾿Ασυκαύω. ᾿Ασυοκιτάξω. 

᾿Ασύρηως. ἑώω χρο ̓ Ασυσεέομον. ᾿Ασοσχέαγομα.. ᾿Αποστίργω. ᾿Αφοστροννόω. 

᾿Αφπισυσκιυάζω. ᾿Αφοσχίω. ᾿Αφυτυγχάνω. “Αἐμα. ᾿Αρμονία. ᾿Αρπῶμαι. ᾿Αρωμιαι- 
σίζω. ᾿Ασέληνος. "Ασϑενῶς. "᾿Ασνής. ᾿Ασκοαυνίη. ᾿Ασμίζω. ᾿Ασφιδοφόρος. “"ΑΘνΕΧΤος. 

᾿Ασεραγάλεος, ᾿Ασερωγαλωνός. ᾿Απάρ. Αὐνοφόρος. “Αφημαι. "Αχραντος. 

“Απρανὶ οἰἶαχα εἴ εὐρθη ατὶ ἐπὰθ δ᾽ Ἰαυδπάο ροίεσυμξ Οοποοτάδηζίε 
ἜΥσκευχοῖδιοο, αἱ ἀοηοο 166 αἰΐοαὶ οαγο νἱδιτὰ διυιονὶξ. 

““ )επίαυο ΟἸοσπεεία ὅτοοδ Ηεγοδι!, δυίάο», δἰοευτοαθο, ἔλπὶ δά 

΄πατὰ τπράϊθα, ππαρτιαται Ἰυοεδῦι, δὲ ἴῃ ψοοίρειδ ΟΟΣΤΌρΡΕδ ποῦ γασο ταοᾶϊοί- 

“ (γυὸ γέτο ἐπδαξι τηοὶ τβσοπετη ρδιΐο μεπίευδ δἱΐχυΐθ ἐπετοσρίοετο, 
εἰ ἀ6 [116 Ἰυαίοατο μοεείξ, ἀϊσιὶ 1, οχὶοὶ δρϑοίπείπα χιθράδμ, εἰ αυίάσια οΧ 
δέησιν ΑἸΡΠδθοιὶ ᾿ἰθατὶδ ἀυ86 γοσθδβ, Βδὸ οσοδλείουθ ἄδτο γο]αὶ. Μίτγυση- 
406 ἴὰ τιοάσπι δὲ το, οἵ αἰΐοβ, αὐογλ ὑδὰ ἰάσεται [ιοσίοου Πα 

ἀουεπείυσα οαεἰ, εἴδὲ οὐσαϊεῖοι τοδάοξ, 4αΐ, δἰ γεὶ δἰ ρτίονεα ορδοσναιίοποῦ 
απραίΐαο ἰἱπ Ὑοδδὲ οἱ ρἤγωδεβ Ογεοοσγιτα ἱπίογρεείστ, οἱ ϑετίρίονυπι 

Δροεγγρδοευμι Ὗ΄. Έ. μοδβεδῖ, νοὶ ρίοβδαθ ἱποϊδο ῥταίορ [1166, χυΐδυ 

»αΐϊδδιος Τραὶ ἦι υἱἱ ᾿ἰοεῖ, γμοδεϊάοαϊ, [166 δοταιπιπηίσαγο τηθοῦστα Παυὰᾶ 
βιεῖ παταναῖιε. ΟΣ  δυῦσσα ταὶ ἰδπι Ἰιοοὲ ΟἸοσεοίθ 9 ἵ,οχἰοί ἀποδυν 
ΜΒι6 ΟγΠ. ΑἸέεσυμι ἐχίδε ΟΧΟηΣ ἴῃ Βοαϊείδηδ ἱπίον Οοάθοθ Βαροοςὶ- 
ΔΌοΘ δος {ἰπῖο : Διξικὸν τοῦ ἁγίου Κυρίλλου ᾿Αλεξανδρείου, συντϑὲν παρὰ τοῦ 
πυρίον ᾿Αντοννου τοῦ Φιλοσέφου. ϑαηύχιο 1}}} βαἀδοῖεε : 1) ΛΔέξως τῶν ΤΙρεφη- 

σῶν. 4) Λέξεις ᾿Τεζεκὴλ τοῦ Τιροφήτου. 8) ̓ Ἐπ τοῦ ᾿Ησαζου καὶ ᾿Ἱεριμίουι 4) 

᾿Ἔκχ τοῦ ᾿Εχχλησιαστικοῦ. [18 ᾿ς νοοδίασ Ἐςοϊοοίδοῦβ ϑαϊογησηίβ. δ) Ἐὶ χα. 

ἴπον 11 τῖ8 σροτ, 406 οοηνοηΐστςξ οὐπὶ 115, 40.458 ΟοἸ εθοσυῖμιια ἘΔΌτί- 
αἴτια, ὁ νὖν ἐν ἁγίοις, ἰὰ ΒΙΌ]. τας. οὶ. Χ. Ῥ. 67. δε4ᾳ. ἐχ Οοάϊΐοο, απεῖα εχ 
ΒΡ): οῖδεοι Β. Ὁ. Αὖγν. Η! ΠΟΙ ΟἸτ5ΠῈ:1 Ροβϑοαϊε, ρυ ] σαν. Επ δἰΐοσε εχ 

αἰλοτὴβ δεερε οὐβουνίασὶ ροιεσατί. 6) Λέξεις τῶν ὡδῶν τοῦ ψαλτῆρος. ϑαυπί 

γοῦαδβ εχ ὑὐδηῖοἷβ ϑουίρίατεο. 7) Λέξεις τῆς ΤΠΠαναρέτου. 116 Ἦΐο Δρρεοϊ]δῖυς 
βαρίενια ϑβιοσηοηΐβ. 8. ᾿Ονόματα τῶν ᾿Αφοστόλων ἱρμηνευόμενα. 9) Λίξεις τῶν 

Πράξεων. 10) Ἐχ Ἐργίδίοῖα «ὦ ἩδΌτεροΒ. ΑἸζοσυτ ἴῃ ΒΡ] οἴδοοι Απρ]}9- 

5 ΨὸοΣ [δὸς δα δὸ μι ῖὶο μοβὶ ποϊδία ἀσεσχίω που τερεσίυν ἴῃ Τμαελυτο Βἰεϊδηο. 



χν ῬΕΞΕΑΤΙΟ ΜΟΌΤΖΕΝΒΕΟΒΕΈΕΙ. 

βἰπιϊ ϑδοηδῖιβ Ἐγοιηθηϑβ δαβογναῖυῦ. ἘΕἰυβαυβθ ὑδπι, αὐοά σγαίιιξ᾽ 
Ῥτγοῆβίθοσ, οἱΐτα οὔσὰ Βγθτμδ ΔρΈΣΘΏΣ, ὈὉΓῸ ΤΩΣ ΟΟ 800 ΒΟ [ἰΌΕΤ88 ᾿χο 

ἹΔΟΥΘΠΩ͂Ι βειἶϊο οοποθααὶς Βυτχδηϊβαίσηυβ θαὰθ δος δγυ αἱ βοίηνυα, ἀπτὰ 
γἱνεγεῖ, Βα ΡΟ] θα Βγοπιθπβῖβ ϑγπάϊοιιθ, ἀθυμαάγάιβ νοη Μαδδιτιοδί. Ἐπ. 

εἷυ9 αζαϊπιη - Κυρίλλου εἰς τὰς ἀσορουμένας λέξεις τῆς ἁγίας γραφῆς. Ἐπδίαυθο 

ΣΠἸυἃ ρθουν, ου͵ι8 τασπίϊομοπι ἔδοϊς ἴῃ 1 6γ18 βυΐβ δὰ ᾿ἰδυδαίσαι τηοάο 
Ἑδρτιοϊυπὶ, (Ἰ]. Βοίπιασο ἀθ ΨὙὶϊ. εἴ, δουρί. Ἐ)υϑάστα τεοεηϑἷβ ἡ. 296. 
Ψεμεσδηάυϑ βδοσοόσζυηι [ται δ αν ομβίυτα Απαδβίδο, 0. Εὐϊἀοσίοιδ Βυγρ,᾿ 

οὐτὰ 410 δηίθδδο [0518 δά ροΐεβ ῬὨΠοΟ]ορΊ δία ΤὨΘΟΪΟΡΊ ρῥγεϑίδηςδθ- 
βἰτι!, Οοιιταϊ ΟἸεατὶϊ, ἦδπι ἱπίες θϑδίοθ σα τθ8 {τὶ ρμδηῖ8, (ουυ8 ἱπ 
ΤᾺΘ ΤΩΘΡΪΪΑ ἢ0}}14 ἀ 6] οἱ ΟὈ]1ν10) τη βθάϊδβε, Ἰυσα πᾶς τοοοσάδιο εδί. Νδς 

Ἰτωπθσῖο ἄς ΟἸοβϑατίο 111οὁ γὶν Ποςββίχιθ βοῦῖξ, χφυοα ἔογίθ υϑὰ ἰπ 
1]υϑέγβηα ἀἰοιϊίομα τῶν ᾿Εβδομήκοντα ποι ἀδϑξιογείυτ, βἱ ἀδῦὶ ροδεοῖ δὰ 

1119 οΟἸ]δομοτα δαϊί8. Ῥ]δπα δυΐθη 1]υἃ αἰ ξοσί ΔὉ δἰἱῖς 1, οχὶοἰθ, χιιδο 
ΟΥγτῖὶΣ ποτηΐῃο ἰπ ΒΙΒ] (ἢ δοὶα οχίδηϊ, εἰ αυοζυπι δχοιορίυνι ΠΟ ϑοϊυηι 

Οχοηὶ! ἰῃ Βοα]οίδηδ υἰβυτραν!, δοα οἰίδιη 1 υράππὶ Βδοινοσύσω ἴῃ Β:δ] 10 -᾿ 
ἴμοοδ Αοδάοεοίοα στὴ δνοϊνίβϑα, τιοπϑηὶ. ΕΠ ῬΥΡΟΟΣ γόῦθθ ϑουιρίαγε 
ταῦ ϊίθ οἰΐδηλ εχ ρσοίδηϊβ ϑοσιρίσίυθ Οτεςῖθ ἴῃ 1110 ἐχρ)] οδηίατ." 

Ηἱ8 Β16}11 νϑυθῖβ ὑσε δε ουἹ ποτα ἱπιροβιζυΓ 8 Θβϑθηλ, τοὶ Ῥασίθθ, 088 
βιδοορὶ, ρῬοβίι γα νἱ ἀογοηίιν, υἱ ἀ6 νἱῖδ βου ρίϑαιθ υἱῦῦ ἀθ6 σὰ 1 οσατία 
ῬΣΌΘΟΪΑΣΘ ΤΟΣ ἢ ῥδϑυοδ δα άδηω, αὐ Ἰδοίο συ ποῦ ἰηϊπουπάᾶδ ἔοσο οχἰ ϑείκηο. 

ΒΙ6111 φυϊάθιι ποτηθῃ ἱπίεν Θρ αϊοβ τηϊηῖπηθ ΟὈβουγαμ οδῖ, αιοὰ εαἰΐδτα 
Ἰποῖρτιῖδ 1164 ΑἸΡογεμα ΗΒ ΟΝ οαιτο, δὰ αυδπὶ βυτηθοΐδα οοπαι]ογεῖ, 

᾿7υϑ!8 ἰδιαϊρυιβ ογτιδῖιβ 4» ΑἸΡεγίο ἱῃ Ῥγαῖ. ρ. ΧΧΧΙΝ, δβοα., να]ϊὰθ δρυὰ 
δχίδροβ ΠΡ ] αν, Νες Ῥάσιτι δα εὖτ ρ᾽ογίαπι ρογεποί, ἀΐστιπι οχίδ- 

Εἰπιδζατα 6856 Δ δοοσυῖπιο ἱπρθηίΐοσιπι Ἰπα τα ΕἸοματὰο Βεμπεϊεῖο, φυοοῦτα 
Β101 δ᾽ αυϊά ζδυα"] αν δεῖ οἱ ΠΙτογασπι σομητηογοίυση οθθ6 ψϑ]οῖ. Ουο 
ΤΑΆΡῚ8 τηϊτον, ἰρβαπι Βο]απι, (ὐδσιμδπυσι, ἃ ὐδγεηδηο, Ψόοθσβοτο ρυΐα, ἰπ 

1Ἔχῖοο Ετυάϊζοσυμι 1ἡρδῖε 1750 864. οἀϊΐο πα νεῦῖρο αυϊάθιι τηδιπογατσὶ, 
οὔτι Β οἰ 19 ἀπο Ἀυ7118 66 0}}} αυδαγεροβίπιο αυΐηΐο ἴδτὰ ἂθ νυἱῖία ἄδοδθδ - 
ΒΕγϊΪ, (ὐμμδγα ἄς νἱίδ εἴ βου ρε8 διιοίοσὶβ8 Ποβίσὶ ἤδβὸ Ββαῦθαβ, 1,.. Β., 4ὰ 

ΤΑΆΧ τη Ῥαγΐθηι τπθοῦλ ΠΟΙΩταἰοανὶξ ὑη!οῸ8 δυραγδίοβ Α] 8, Υ', (.Ψ 
ΒΌΡτΑ ἰαυάδίυδ. 

Ναδῖυβ νετὸ ποδί Βγυηβυῖζθε ΔΠΠῸ 56 0Ὲ]}} ργερύεσ εἰ οοζοροβίμλο βορεϊγαο 
ἃ. ΧΙῚ. Μαὶϊ, ᾿ππετῖβ, αυϊθαβ δοῖαβ ρου 118 ἱτρογνὶ ϑο]αῖ, ἴῃ υἱσοαὰδ 
Ραϊῖε υὐθὶβ Ογχοηδϑῖο θθ πα οχουϊίαβ, οομίυ]ϊξ 86 δα ἴγο8 δογοπεϊββίγηδϑ 
Οεσταδηΐεβ Δοβάδηγδβ, ὑτίτηστα δα 1 ἰρϑθηθοι ΔΠΏΟ ᾿υ)08 θοῦ 86ρ- 
ἔχηο, ἀείμας δὰ Ἐοϑιοοίθηβθιι δῆμηο 1711. οἵ ββαυ θη δῆηο δὰ Ηδοϊη- 
Βί Δ Ἰθηβοῃ, οἱ ἰδὶ ἤθη ἰπίθυτηβδα βοαυδίθ βοθοἶδα οΟἰ ΘΟ ΟΥΥΪΤΩΟΓΏΓΙΩ 
Τβεοϊοβογοση, ῬΠ]οϊοροτατα δος ῬἈ]οβορβοσαμι ἔγθαυθηίαν. Ηος 
βρδῖίο ἀθοῦσβο Βεϊρίυτι εἰ ΑὨρΊ᾽ατ ρεῖϊϊε, πθὸ ασθδβ τηοᾶο ἰηνί εἰς, δθὰ οἱ 



ῬΗΖΙΒΑΤΙΟ ΜΟΤΖΕΧΒΕΘΗΈΕΆΕΙ. ΧΙΧ 

εὐππ τα 186, αὶ ὈΥρ68 ποπυἷθ δαὶ ἔπτηδ {1 |δίταγοπί, δχηϊοϊίδτη οοῃ- 

ἰταχῖῖ, χύδτα μοκίεδ οοιλμιθγοῖο ἰΠ ΘΥΆΤΙΟ τηδ 8 ἐχοοΐοτο συ υϊ. [ἢ ΑἸρ]α 

ζωρσίτηϊα Γοπα ει, Οχέοτσαϊα εἰ Οδη(Α Υὶ χε οοτηταογαίυβ, ῥσα οαίουὶβ εχ 
Τιοκδυντῖβ ΒΙΒ]1οέμδοεε Βοά]είδπε. του] οχοορεπᾶο δὲ δηποίδιμδο ἱπ 

πξάτῃ δαῦτη σοΠψαν, Ἰἀαπιατς ἱπρεαξζατα ἴπ Βεϊρσίο δβοοιῖυδ 6ϑὲ, ὑσέθϑοσ- 

ὕτη ἰπ δἰτωδ Βαίδνοσιιτα 1,εἰἀθπβὶ, ουπ8 ἸοςυρΙ] ΘΠ βδίσιασα ΒΙ ἰσίμοσδιι 
ΠΟΣ Δ5Ὶ ΡΟΣ {ΓαΠθόΠΠδση βίτὶςετ δα σροχιί, δοὰ ἰδπίδ αἰ ροπεα ἐχουεεὶξ, 
υἱ ἱπάδ ποῦ ῥδῦςλ ἴῃ ἔπειχοβ ὑδὰ8 ἀερσγοσησσεῖ.0 ΑΝ ποῦ ἰῃ μαϊχίδσω 

τοάποὶ Ἰταγηοτίδ 8 ποιαίη8 νν Ο. Ο. 1, εἰ θηϊτίυβ, σαὶ δ ρμχοδανογαπὶ 
Σηρουηπιτα 86 ἀοοίσπδ Β16}11, τσηπβ αυοάάδιι ἱπεῖρστιο Ῥείσοροὶὶ δαδοὶρί- 
οπὔυμὰ 1Π1 ῥχοροσυῖ, διιοσαπι δυΐδηα δηιοσθ αυϊείαια οοπδαοίιαϊπο 
ἀποῦβ πδης 510ὲ ἴδ Βοπου ἤσεση γοσδοποι γδοιδανὶς εἴ δδοτο Βγιιπενὶ- 
οεπδίαση τοἰἸδίουῖο ΔΠῺῸ Ἀυ}0.8 560 }}}} ἀδοῖσιο ΠΟΏΟ 86 δ ἡπηρίὶ ῥδϑοὺδ 
εδί. ΑΠαυοῖ δημπὶθ ροϑῖ Ῥαβίοσ δὰ Ὦ. {Ππ|ςὶ εἰ Ψοδῃπὶθ ἴῃ ραϊσία ρα 

οτεδίμβ, τηυτιᾳ Ποσοθ, αυο, πδο τοοϊοδίυμα, πθο ἰαΐα ρδίθῃβ, σχιδίυσα 1}}} 
οἴϊυτα ἔδεῖεραξ, 1115 διωριοσίρυβ ῥρταία τ, αυα 111 ἀδίη φροπίθ ἴδιαι ἴῃ 

Ραίσία απδτη ἘΧΊΓΑ 1116π ΟὈἶδῖδ δαηί. Ἐϊδηΐπι ΒΊ6]λπ15 66 ταἑηἰ δι Ὁ} βδοσὶ 
οξςοῖα, αυε ἴῃ ΓΕ θ.15 Ὠἰπηΐβ δ: 0118 οσουστιηΐ οἵ δηϊγηυχη στηδρίβ ἀ6Ὁ}]}- 

(πὲ χύδη γεοσεδηΐῖ, 1115 το] αυσδ ἔοσία σδηδυϊξ, αὐ ἔπ 86 βοΐ 

οζτερῖο ἀεξδιηςοῖοβ 6886 μυΐϊδηῖ, αυληο βοῖ6] γϑὶ Ὁ15 μὲσ δοιοτηδάσεω 

ΒΕΤΤΠΟΏΘΙΙ ΟΟΥ̓ΔΙ Ὀοριΐο μαροπάπι τοραϊοπίαγ, σε !χαστα γεσοὸ [αι ρουὶθ 
Ὠυρῖθ, βαϊυἱδ οηΐθυ,. οἰ Δ]16π|5 αροί 8 ἔθγδηί. “1116 νόῦο, χυστι ὩΘὉ 
ΤῈ8 δηρτιδῖα οτηΐ Ἰπου]επίογα ταυηογα ρμεΐεσε οοδρις, οὐππὶ αὐϊάδτα ταὶὶ- 

δῖοπο εἴ σασα οὐ ομαϊῃ, αἴ ται πεῦῖ8 ΟἿ Ο118 ὉΤῸ νἹ Δ δα αβέδοοσεξ ; σα ααυσω 
ΨΕΣῸ ἐδτηροσίδ ἰπ 6 Υ18, αυϊθυ8 δηϊπιυϑ τοῆοοσοίυσ, οΟ]]οοαζοῖ, οἱ νοὶ νὰσὶδ 
ετυ ΔἸ ἰοτῖβ ερεοϊπιῖπα ῥγοέετσεϊ, ναὶ ρὲ 1ἰΐεσαϑ ἀδ σεδυβ δᾶ ρῃ])]οϊορίδηι 
ῬΕΓΕΠΟΠΈΡΩΒ οσυγὰ ΥἹχὶδ δ80}} [δι ΡΟΥΘ ΣΩΑΧΙτἷ8, ν. ο. ΜϑηοΚοηῖο, Εδρσὶςίο, 

Βεμπεεῖο, ΑἸΡογα, αἰϊϊβαυθ ἀρσοτοῖ. 

Τπρσίτηϊβ νΈῦῸ δ 800 ἢιυἾ18 βδου] {ΠἸ δδίσηο βασι 0 ΟἸΆΠΕΒ ΤΌ ΣΘ 

Βοτδθ βι ρβοοίναβ [,χῖοο ποβίσο ἀἰοανξ, ουἦὰ8 ϑρδοίτηθη δῇπο 1740., υἴ 

Βαρτὰ Οἶχι, οἀϊζαπι, ἰΐοσιιπι δὰ ᾿ἰπηδσὰ νόοσαν! χηυ]είβασο Ἰοςΐβ οι ἀδίυχα 
ΔΏΠΟ ἀδγηττη αυδύγερἜδίσηο αυϊηΐο δὶς ἀρϑοὶνὶξ, οἵ πὰς ἃ ΠΟ Ϊ8 ἐσ Ροῖαγ. 

ἘΠῚ Ιος ἴρβο δῃῆπο 1745. ἀ. ΧΥΨῚ1]1. Οὐοἰοντῖβ ἴρ8 οοττερίυβ ἱπίαεσ υἱνοβ 
ε886 ἀδαῖ. ϑοὰ δάδπαυς νἱνὶξ ποιηθη Β)6}11, νυἱνεΐψῃς ἀἰυὰ ᾿Ιτὶθ ὑσεθοὶδ- 

Τα ΘΓ ΠΟΏΕΣΩ ΒΡ ΊΓΘΠ Εἰ Όι18, οἴ τηϑυηοσῖα νἱγὶ, τοὶ ἸρΊοη 8. ὅποσα, μῥἱείδία 

ἴῃ δ0.08, οοτηϊίαἴα δάάνοσβιβ ΟἹΏΏ68, Ἔχ αι βιία ἀοςίτ πα, οεὐδσγίϑᾳιια δαὶ μνὶΐβ 

νυ ΠΡιι8 ΘΧΟΘ] ]Θπε8 εξΐδι ροβίεσίβ οὔτε δὲ δυΐιγα. 
Ουε τοϊῃὶ ργβῖες πος οχίοοῃ οἵ ποίδβ δὰ ΑἹρογεὶ Η θγοδίθτι αι 

ΒΌΡΓΆ ΤΟΙΣ ΑΙ 45 ἱΠΠΟΙΠΘΓΟ βουὶρίδ Β16}11, Πϑος βιιηξ: 

1) Μεσγολίεα φασεῦ, εἷνα Ο]οβββθο. εχ Ἠδεγοηΐο ΑἸοχαπάσίηο, αυθ δὰ 

νόο65 οἵ ρἤγαθοβ ϑεσιρίασο 5. οχρὶολπάδβ, 1" ποϊταπὰδα ἔδβοοσα Ῥοβδαηῖ. 



ΧΧ ῬΕΖΕΑΤΙΟ ΜΟΤΖΕΝΒΕΟΉΒΕΙ. 

ϑεϊορίς, τεοδηδαϊ, νοσβίοποτι δὲ πιοῖδϑ οὐτὰ Εἰ ἰδοίσπογυτη Πουίγετεντι 
ἔσπι ῥτορσῖδα δά)εοῖ .. (. Βιοὶ. Βσυσον. 1716. 4. “Οοπύηοι οεῖο μειρΊῖ- 
188, 40.458 οἴἶδπι ῃγο ᾿μβαςη τοὶ σδέομο δάμη!" ϑυπῖ νόσρα ΑἸΡοτεὶ 
ἴῃ ργεῖ. ὦ Ηδεγοδίυτα μας. ΧΧΧΥ, (Νου οὐάϊε πο Ηδεγοδέστα 586- 
ὥὔυμα Βίοἰίπ8, ἑοτίο ΒΙον. Βοιι εἰϊ ορίοἰοῖα δὰ θὲ ἀδία, χυβ ἀρυὰ ΑἹΡεσέασ 
εχ μοβξ ργ δ! οηθθ, ὧδ ᾿ος σα δι}ῖο ἀδρυ]φυ8.) 

4) Ἐρἕεοία ἂς Ἐξλγταοϊορίοο ἱποάϊο, αποὰ Ῥμσέο νυΐϊρὸ δἀβου οι ετεϊ. 
(σελ πὶ Αοιδ Ετυά. ϑυρρὶ. Του. ὟἹ. μας. 358. αὐ ἀὸ εἰ Δἤδβ »γεα:- 

Βοΐδβ Βί ϑἐϊοτα οομίυ 886 αΧΣ ἧἰρϑὸ μος 1,οχῖοο ποϑίσο δρραχθυϊέ, οἵ ἰαιάποατ 
Ὁ Ἐδοσϊοῖο ἰὰ ΒΙΡ]. ὕσωσα οὶ. ΣΧ. γδρ. 423.) 

8) δ ρΡύγρυχα 1,γαϊ6 δὰ Π]υείταπάνπη Ἰοσῦτι Αοὶ. ΧΙ. 14. Τλῖκδβοσ.. 
(κο. ([πρεσία οί Β: ]Ἰοϊιϑοο Βυοσθθηδὶ (Ἰ. 1. μαρ. 404. 5664.) 

4) δ ΨΦυδεῖς εχ οὶ σοηΐα δὰ} οοΐο ΕΠ ΟΣΟθοϊ γτΐθ σοχου τ πεῖθτιΒ 
δα Αοἰ, 11, ὅδ. Ορϑβεσνδθομθα. (}» ο. 6]. ΥἹ. μαρ. 1038. 5644.) 

δ) θεὲ 1μεενἱ Φυᾶδ Τβδάδιο ΟΡδοσυδεπησυϊα. ((]. ΥἹ, ραρ. 1038. 564.) 
6) Απἰπιδάνογβίοπεθ δὰ 90. ὕφοσς. ΑἸσπδηπὶ ἀ6 1, γάϊα ΤῊγαί ται δὲ 

δ) οἰπΐο ἩΣΕτοδοϊ γί ἱπ βράϊρα μοπε ποθ δυο ΟἸθενγνδίίσοῃε. ((]. 
ΨΙ. »δα 1041.) 

7) Ῥιδσῖρε ῬὨ]οϊορίοα ἂς γοοο ϑοῖδη. (Ἐχϑίδϊ ἴῃ Μιβοβι Ἰασιοῖβ ΝΟΥ 8 
Τἰρεϊοιααθυο γοΪ. 11]. Ῥ. 1. Ῥδρ. 14. 6644.) - 

8) Εχοεοϊῦο ἀ6 Τἡρτιίο οχ 1ὕθαπο δὰ ἰθρίυτα Η: γοβοϊγγαϊ παν 
:ο!Ποικπάυτο ρεί{8.----Αοοοάθπε δρϑογοῖα Νονὶ ΤΒϑεαυτὶ ῬΗΠοϊορίοὶ 
αἷγο 1Ἔχὶοὶ ἢ ΓΧΧ οἱ δου ἱπίεγργοίεθ εἴ βοζίρίογεβ δροεζγρῃοβ Μοὶ. 

Ταείλτηθηῖ!. Βευμπονίρε 1740. 4. (ΕΧοτοϊ κεσποιη ἔρβασω, βαξΐβ σάτο ΟἹ» 
Υἱδί, Νίυδοο δ]ο ΗδρβηΠΟ ΤΟΣ ᾿ηθογθηδιν οὐαὶ 8. Υ', Ἑαΐξον, Ν. 
Βαικογ.) Ουοᾶ ἐκοίστα ἐδ Ρ. Γ΄. Μυϑεὶ 8. 1780. 

. 9) Οβεεσναῖϊο δὰ νοῦρα Εσϑοῖ 6116 ΧΥ͂Ι. 8. Ων ὍΣ ΡΝ εἰ ε5.- 

»απαὶ αἴαηι πιξατι σερεν ἰδ, οχϑιαῖ ἴῃ ΜΊ806]]. ἘΙΒΒΟΣ Νον. Υ. Ρ, 1. 8. 1747. 
Ροϑί οδἱζαμι ἰρῖταν ΒΙ6ΙΣ: οα118. 

10) Ὠἷβ8. ἀε υἱγὶϑ πα αημ6 ἀο φογιριὶ ἐϊμείτίδις ἸαυΔαῖα ἃ 708. 
Ἡξην. νοῦ ὅϑεϊεν 'π Οσδοῃθ 46 ῥρσεοοοῖριιβ δσυα 8 Ρ. 88. 864. 

ϑϑουμαβ δο (οτίϊα Πυ}18 1,δχὶοῖ Ῥᾶγθ, αὐἵριβ τοΐαμι ορυβ δρβοϊνβίῃσ, 

Ῥτίγαδιη, βαυὰ Ἰοηρσα ποσὰ, ὈΓ' βρϑσγατηυβ, ἱπίου]εςία, βοαυθηίυσ, Ιρποϑ- 

οδηΐ ψάτὸ βαυΐ Ἰδοΐοσεθ Υἱτ118 ἐγροργαρῖοῖθ, χαδο, Ἰίσθῖ οτωσΐβ οὐγα 
ΔΑ εἷξ, Ηἰς 1}}1ς ἰστερθοσῖηῖ. Ησο ἀειαυπι ἰπ γοίβ μα θθο, αἴ γϑσεα 

ῬΒΠοϊορίεο ϑἰδίοσεβ δίας ἀοοΐοτοθ, Κ᾽ ΑἸ] Κοηαυῖ, ἘῸΒΗ θη, ϑαχι, ὙΥ7κε5- 
ΒΕ ὨΡοΣρΊ,, ὙΥΥΕΘΏΡΔΟΒΙΙ οεἴ. ᾿πίορ Βαίδνοβ, Ἐσηθβιὶ, Μιοδδδϊοβ, Ηογηίὶ, 
Μοτὶ δἰ ἰΐᾳυς ἰηΐεν ὐοσιλδποβ μος ΒΕ] δῆσαι ὈΡὰ18 ρδίγοοίο βιιο [πὰ Θ ΟΥ 
ο͵υθαιδ νοσυπι τἰδιχὴ (1861 0] 10,65 δι188 Δ] υΣ1}}18 σοτητη θη επί. 

ϑεῖ. δρω Οορϊζθηι Δ. Ματί, ΜΌΘΟΙΧΧΙΧ, 



ΓΕΈΧΊΟΟΝ ΟΒΖΕΟΜ 

ΝΕΤΕΒΙΒ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΙ. 

ἾΑ. 

ψ 

«΄Α, ἃ, νοχ Ἰατοεπεδηξῖα εἰ ἀοϊουεῖο 
5ΕῸ ΤηΐεΣ 6 [10 ἃ θ0Π.0 ἔβεία, [,δἱ. αἰ, 
ἄξει, ει, ΠΤΙΝ Ἰάσ. πἀ. ΥἹ]. 92. 

ΧΙ. 35. ὦ, ἃ ϑυὑγατίρ μου, μου, Βεὺ 
ἤ]ϊα τρεα, βες. δῖ. ἴῃ υΐσοχας ἰσοο 

β “ὁ Υ. οἱ ποξαία δ τα βὰ Ῥβοαΐ [κσ. 8. 
τον 

“Α, ὦ, ἃ, ἴᾶετα. χη. Ααα. 708. 

“14. -ο ΠΌΤ. ϑγταχι. Ῥβδίιη. 

ΧΧΧΙΨΡ. 21. οε ΧΙΧ, 4. Αἀάε 
Αᾳφι. Ες. ΥἹ. 11. εὐ Ευχὶρ. Οτεεί. 
γι, 169. 

ἈΒΑΜΑ οδὲ ρα νὸσχ Ηοργαῖοδ 
. ΠΌΨ» ἐχοεΐρμηε, ἔπ φιὸ ἑάοία οοἰκηΐεγ, 

ἔπ “Ἵ ῥιεεῖχο. Εκ. ΧΧ, 909. υδ] 
ὅγιην, σεσί βίπρ “Ἵ ρτεεῆχο, αιοὰ 
ἐσ δυξεοεάεπίε [7 δ ββεεῖθβε νἱάο- 

, ὅπ, βαμὰ Βερεῖ. ἴῃ πιοπη}}18 οοὐά. 
ἐ γῇοϑε βουϊδέςαν ἀβανὰ γεὶ ἀββανὰ, τ- 

γ7οι. 1. 

᾿Αβαρὰ. 

ἂς εσῖ, ᾳυοᾶ βομο!δοῖδο αυϊάδηι δἢ- 
πιοῖδι: κατὰ μὲν Σύρους λόθος, υδὶ ΗΘ ΌΨ. 

ἸΔΝ δὲ ὅγε. ᾿»9] ἰαρὶε ἰπ τασπιίο μα- 
Ὀυΐθοα νἱἀοίυσ. Οουῦ, Ὀγυδίυμπι ἰῶ 
Εταδρτα. ὕει. [πη Οτεο. Ρ. 600. δς 
Ι[,. Βοεῖϊ ποίδ5 δὰ ἢ. 1]. 

, ἈΒΑΡΔ΄. Βιίοϊτυϑ ἱπ ΤΊ65. ῬὮ1]ο]. 
δὰ ἢ. 1. ἤδῆς νοοοῖὰ 1 Μδος. Υἱ]. 
43. ἱαπίυμι οὐνίδι εἰερλαπέεηι εἰρ- 
πἰῆσδσο ορέμδαιγ, οἰ νεῦρα: καὶ εἶδεν α 
᾿Ελιάζας ἀβαρὰν 1 παπαῖ}: εἰ 
υἱάδὲὲ Εἰξαξαν εἰερλαπίε. Αἀαϊε : (]. 
Οαρυίοσίιβ Μιμάϊς. ΚΊτΟΒογίδηῖθ ἢ. 
19. Ὁ. δα ἤδῃο νοεῖ ποίδϊ δοαυθ.- 
Δ: 1.6. “ΠΤ ὮΝ. [8118 Βασ-. 
Τρ 1. 6. εἰορῆδο ᾿ἴησυδ ϑδθὶμδ. 
Βαυτίἴυθ νοχ οἰδθριδηῦβ. ϑοὰ “1 
ΟΒα!ά. εἰ Ατδρ. δγειηϊοοΐδσι γε} ἃ - 
ΤΕΓα, 48.4118 δαί εἰορίιδδ νοὶ σρδχίπιθ. 
ΑΙἱ ΔἸ]πάογε ρμυΐϊδπὶ δὰ. 
ἸΥᾺ Ρεῖσ, συοτηοᾶο Ἰυπιοπέιπι νον 
οδυὶ Ἡδερτεὶ, ϑγτὶ εἴ Αὐάρεβ. Ὑ1Δ16 
Βοοδατίυμι Η!ϊες. Ρ. 1.1... 11. ο. 98. 
Ρ. 940. Ὥοοις, Ἀεϊδηάτια δυΐδω ἴῃ 

68. ΜΊ5061}, Ῥ. 1. Ρ. 188. δυσρὶολ- 
ἴὰ}, ΠοΙΏθῃ δαγτο, 400 δρυά Ιπἄο6 
ψοσδτὶ εἰορβδηίεια ἀοοεῖ [Ιαἰάοτιβ 
Οείμα. 1,.. ΧΙ]. ς. 3. Ῥοϑβα ἀδάυοὶ 
ΟΧ ΒΕΣΠΟΏΘ Ῥεγείοο, ατὶ βερίι8 8 
βοτϊρίοσίδυθ διίιίαιβ οὐτὰ ἰπάϊοο 
οοπδιηαδίον, εἰ αθοὸ Βογν ποῖος σδ85- 
16] τὰ, Ρτγορυβηδοῦϊυτα, ταυτΌγΩ, 



᾿Αβεβαιότης. 

ΤΧΧΥῚῚ. 17. ϑγυταμι. εἴ ἴης. ΡΒ. 
1.Χ1]. 2. Αφᾳιυ. ἴε5. {11Π|. 2. - 

᾿Αβασίλευτος. ῷ 

« ὑαττίτη : Π]υάαυθ πογβθῃ οἰ θρῃδηίι- 
Ὀὰ5 σοηνθηῖγα Ὀυϊδί, αὶ ἴῃ ΡῈ }10 
[υὐτὶθυ5 ἐπονπΐ ἱπδίσυοίς, οἱ ΠΟὴ 
ἰαπίυτα. Ῥγοσὰ σΑϑρο ]οξάχῃ εἰ ἴα. 
τίμα ἔδοιδηΐ θρθοίθπι, βοά αιδ91 ν]- 
νὰ Ῥγορυρπδοιΐα εἴ (υγγ68 βιηΐς," 
δορά, υἱ γεσΐδ χηοηυ ΠὨοσάου οἰ ϊι8 
ἴγ ΒΙΡ]. Τοὶ. Ρ. 1, ν. 14. βοα. 
οἴ ηἶα Περ6 ἃ Β[ 6]. σοπρεθῖα π]ὴσ 
τηοᾶο ῥσοθδηΐ, ΕἸ ρμδηΐοτη, αὶ 1]. 1. 

ὃ ἀἰοοαγῖβ ϑηρίον σοοδίυν, ἀβαρὰν ἀἱϊεΐ, 
γὸοχ ες, αἴ ἱπ ΑἸά. ἰδυζυτῃ σορο- 
Υἱταγ, εἴ συΐὰβ Ιοοο ἰπ εὐ. Βοπι. ὁ 
Σαυαρὰν, εἴ ἴῃ ΟΟΙΩΡΪ. Ἀναρὰν ]ο6ρ1- 
αν, οδί βίη ἀμυρίο νιοβα, οἱἱ [Δ- 
ΤΏΘ ἴυσοτα δῇαπαϊξ Ἰοσιι8 Ψοβορῆὶ, 
αυΐ ἰπ Α. 2. ΧΙ]. 9. 4. ΕἸΘΑΒαγοτα 
οορποτοΐηθ Αὐρᾶν δορὰ Αὐαρᾶν νοσδ- 
ἴὯ ἤδθο ἐοϑίδεξιγ, υτϑᾶδ ἀοϊηο 
σαβαρὰν οἱ ἀβέώρὰν οτζαχα δαυτα μδ- 
ου. : 

ἈΒΑΣΥΛΕΥΤῸΣ, φμί δεὲ δἷπε 
γέρέ, γεβὲ οαγεπξ, τορὶ ποὴ διιδάϊδἑιδ. 
ΤῊΝ ἯΝΩ τεῦ πον. Ῥτου. ΧΧΧ, 27. 

ἀβασίλευτον (86. ζῶον αὐὶ ἔϑνος, 4111, 
1. 6 οοσζθσίίοῃβ ὠβασίλευνος) ἐσεὶν ἡ 
ἀχρὶς τερε οπθηΐ Ἰσοσυϑέδε, Χοηομῆ. 
Ηϊες, ὦν, . 9. 19. 
ἌΒΑΤΟΣ, ἐπασοοεφδιί, ἐπερεγυΐες, 

ἑνυπω, αἰξεετέι. Ἰπν Ῥεγεηνδ. 

ὰ Αὐποϑ, Ὗ. 94. ὡς χειμάῤῥους ἄβατος. 
ϑ ΠΒ0) ΘΧΡΥ ΕΒΓ Πί. --- ΓΝ ἐτε- 

ογαξίο. εν. ΧΙ.1], (41. ΧΙΓΧ.) 18, 
εἷς ἄβατον 56. γῆν Δ ἰογτᾶϊα ἀ6θ6χ- 
ἴδιο : ΠῸΠ τλ]6 αμοθα Βδηβυμα, --- 
ΓΤ αδεοϊϑσὶο, οποϊδὶο, οἴἰατα ἀξυαϑ. 

ἐαῆο, ἀεδοίαίίο. Τον. ΧΥΤ. 29. (εγτὰ 
ΙΌΔΘΙ αρβοῖββα ἃ σστπηθγοὶο οἔ μαρία 
ἰπσπα τηοσίδίσαση. ΨαΪ. ἴσστα 50- 
Βαασα. Ψιά6 βομυϊοπα. Απίτα, δὰ 

ει. 1. ἐπ Ὁ ἔαπρυεης, ἂ ἴοττα, ανὶ- 

ἄα, εἰἐἰομΐοεα. ῬΕ. 1.ΧΤῚ. 1. ἐν γῇ ἐ 
μῳ χαὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ. -τ-ο ΠΝ 

ἀεφεγίερη. ὅεγ.1..ὄ 14.1.1. 48. ϑγτοσω, 
εἴ ἴπο. 1686. ΧΙ,. 8. υδὶ νἱά. ποίΑ9 
Ι.. Βοεὶϊ. Αχυ. ϑγτην. [68. ΧΤ,]. 19. 
ὥρω “πὴν δἰοοϊίαα, αγγία αι, Θὔὔλτα 

ἰοομα αγμδ, ἀϑίμε δοἷὶδ ἐσσί, οἴ 
οχ δαϊ]υποίο ἀεδεγίμηι, Ααὰ, Ῥ. 

ϑ 

πνεῶ νυαείμας. 900. ΧΧΧΥΠΤΙΙ. 

21. .-- ΠῚ τ᾽ υυεα, εὔδιι ἑέγτα ἀε- 

“οἷαέα. 716ν. Π1. 6. ϑεοσυπάυπι ΑἸά, 
ἰαλθ νὸχ ἀβάτῳ ρου δὰ ΣῪ ν 

Ταϊεσοπ δ δε. --- ΟΦ ἀδεοίαίιο, 6- 

ἄτα ἴοοσις ἀσεοίαέμα. εν. ΧΧΥ͂. 18. 
838. εἰ ΧΙΙΧ. 12. 16. .-- πΟῸΣ 

ἰἄάρῃη. 265. ΥἹ]. 8. ΧΧΙΝ. 6.-- 
ΒΥ διροίπα. ΧΧ βες. οα. ΑἸά. 

δαΐ Ῥοξυ8 [ἴπς. [πξ. ΗοΒ. ΥἼΠΙ. 1. αὶ 
ὉΡὶ ῬγῸ ἼΘ᾽ ποπην}}} Τὺ ἰερ18- 

88 νἱἀθηΐασ. ϑ6α ἰοίὰ8 Ἰοσυβ ὁὉ- 
βουχι δία ἸΑΡογδῖ. ---- 71 ἴοομς υαδ- 
ἐμὲ εἰ ἐπαπῖς 8. ΟΥ̓́Τ. 40. --- ὉΠ δε- 

"πημἶμΣ, αροοϊκεὶπι αγεπορ8, δες. ΑὐδΡ. 

Ἵ; σεν. ΧΙ1Χ. (80.) 2. ἔσωται εἰς 
ἄβατον καὶ ἀπώλειαν, ς0}}. Βαγ. 11. 4.. 
οἷν ἐδεοθη ἄβαφον συγα ὀνμδισμὲς σοι - 
αιρίαν, οἵ, αὐ τϑοῖρ οὐδοσνανς 
Ζιυιοτδητπαθ, οὐκ πίονες Ἀορνηδ» 
2 ἀδϑογ ΟΥ̓ Ν εἰ σοίοπέονγωης Ἰανὰϊ- 
σαῖ. βαρ. Υ. 7. ἐρήμους ἀβάτους. ν αἷᾳ. 
ἀπ βοιίοε οἱαε. ΤΌ. ΧΊ. ἃ..... ἤεεγον. 
ἄβατον, ἀδιόδευτον, ὠπέραντον. ῬΒανΟεὶ- 
ὕπ|8 δας: ἢ τὸ ἱπρὸν καὶ τὸ ἔρημον. 
ϑυάδε: ἄβατον, Ἡρὸν, ἀπρόσιτον, ἐρῆμον, 
καὶ ὁδὸς ἄβατος, ἢ ἀπόρευτος. 

ἈΒΑΤΟΊΏ, ἀερεγέμη τεδάο. ἘΣΤΊ 
ΗἸρΙ. ἃ Σ᾿ υαδίατε. εν. ΧΙΙ͂Χ. 

19. ((εὰ ΧΧΊΧ. 20.) ἐὰν μὴ ἀβατω- 
5 ἐπ᾽ αὐτοὺς χατάλυσις ἐϑνῶν, ὉΒὲ 
ὥουγι. Τη4]6 Ἠδθεῖ βατωθῇ. 
᾿ ἈΒΒΑΝΑ΄. νἱἀδ βΌΡΤΆ 5.ν. ἀβαμά. 
ἈΒΕΒΑΙΟΣ, ὑποοηξίαηδ, ἱποίαδέϊέρ, 

γι [αοϊϊεητιίαξιν, γέγπιιίδ. ἸΌΝ ἐφ 

πορ Μαείϊδι. Ααυ. ϑγιωση. Ῥβδίῃ. 
ἜΣ ΟΠ 8. ἀβέβαιος πρὸς τὸν ϑεὸν͵ 
τῷ «νεύματι τῷ ἑαυτῆς, ποῃ ἥττηδ 6Γ- 
ει Ἰούτη ορ σῖτα βιο, ἢ. 6. Πσῇ 602“ 
δἴδη8 ἴῃ νϑσο [)εῖ ουϊυ. 

᾿ς ἈΒΕΒΑΙΟΎΗΣ, ἐημνηιίίαε, ἐπεία- 
δέέαε, ἑποοηπείαπέία. ΓΝ Π δ ἢ) ποῦ 

ογέεγε αο άενε, ποη βενιαξδηι ᾶρ- 



ὃ τοεῖς δουϊδιξυγ πος νοσλθυϊαπι οἱ ἰῃ 
ΟΝ Ια. οἱ ἰὰ Οοτβεῖθπεῖ δπίσιο, Ποἢ 
ἀβριάσερ, τος ἀβιμεαδρὶ, υἱὲ ἀρπὰ Η,ο- 
χοιγτῆῦτα (ῬΤῸ Αερδακες ἰὼ Ἐέῤ᾿ι- 
Ὠοτιδ υϊκαίδ ἀβριεσδρὶ ποτ ρτυχῃ, τὸ- 
Ῥεσ}.) Ἰερίτασ, πος ἀβδιεσδρὶ, υτί 
Μομεδβεοοηϊυθ οχ ᾿ποοσίο δυςσίοσζα 
Ῥγούσμε. ϑῖπε ἀἼΡΙΟ δυΐετη εβῖ δχ- 
Ῥμοδβεο νεγθογυτα βεχιθπειπι Ἢ Ἢ 
ἭΥ Ὁ. υἱ ΘΟ]]Πρὸ 6 ποίβ, αυε οδΐ 

ς ἴπ οὐϊθουμο Βοτοδηδ: “ ϑυτὲ υἰτιη- 
406 ΠΟΒΩΘΏ ϑαυνγοῦϊ: ΠὨ:χιη 016 ΤΟΧ 
δ Αὐρῆδς πιλρ᾽ϑίτυτῃ δ πποδοσυχῃ, 
αυὶϊ εἰ ΑὈἱοβοσ ρῥγείδεοϊυδ βρδάοπυτῃ 
ἀἰείταν." Οοηΐογ ΕΡΒ᾿. ϑυυὶ (οχι- 
καρ, «ἦὐ Ὦ. 1. 

ἈΒΛΑΒΗ͂Σ, ἑπποομῶ, ἱπποχῖμϑ, 
ἑπϑπορεηξ, οἴδτα ποῖα ἐσρετς, ἐϊαειω, 
σἰπε ἀἄαπιπο. ϑὅαρ. ΧΥἼ1Π|. 8. ἥλιον 
ἀβλαβὴ εοἴοτα ποῊ Ἰςραἀρηΐοιι ἢ. 6. 

ὦ τοπ ἀγοηῃΐοη. ὙῸ]2. δὶπα ᾿εβυγα. 
(Ροϊ]γδ. "1. 61. 10.) Ιδϊ4, ΧΙΧ. 6. 
ἦνα οἱ σοὶ σαῦδες φυλαχϑῶσιν ἀβλαβεῖς, 
τι ΑἸ τ] ϑεγνδγοπίυ ἐπαεὶ, αἰ Ν]- 
δεῖιαδβ αυοηὰε Βεπο γρ ἀ14 11. ῬΟΪΥΌ. 
ΙΧ. 4. 2. ῬΙυίατος. Τ. ΥἹ. ν. 476. 
8. Ἠεῖδκ. 
᾿ἈΒΟΗΘΉΣΥΙΑ, σε δὲ ἀξζεοίμ αἰἱ 

“τὶσαϊο. δῖ. 1,1. 10. ἐν χωρῷ ὑπερη- 
φάνων ἀβοηδησίας, ἵπ ἰσπιροτα, 4μὸ 

« ἀοηιέπαπέω εμρεγδὶ, ἀοβοιεμίε αἰτί- 
ἔϊο. 
᾿ἈΒΟΗΘΗΉΤΟΣ, απο σαγοηξ εἰ 

ἀρεξμέμα, ἐπεριοαϊοαδῖε. δ νΝ ΙΝ 

ποῖ ἐσέ ζονμάο, σελ ἀππες υἱτες ἀδ- 
διπί. Ῥ8. ΟΙΧΧΧΥΊῚΙ. 4. ὡς ἄνϑρωπος 
ἀβοήϑητος, υνἱ Α]ά, εἰ σοιαρ!. ἀβόη- 
δὸς Βαδεπῖ, αυδὲ τὰ] νοσα ἰεςῖῖο 
6886 νἱἀείαν. βαρ. ΧΙΪ. 6. ψυχῶν 
ἀβουϑήτων. α]ς. αἀπϑπαγμης ἐπατισὶ- 

1 δαίανισα, τὶ Ναυσμι βουϑυϑένεων, 

Ἄβρα. 

;, 6. πιροίαίατανε ἑππέαν' ἴοβετε 
χρυ, ὦ Μδος. 111. 48. ἀβοήδητῳ 
ΔΌΪΙΟ 5:0] διιχ]τυτα ἔεγρηζο. 
ΑΒΟΉΘΟΣ, ἰάδμῃι. ἊΝ ΙΝ δἰπε 

υἱεῖδυα. Ῥ6. ΠΑΛΧΧΧΥΊΙ. 4. κου. Α]ὰ. 
εἰ Οὐμρ]. υὐὶ 411: ᾿Πργὶ ἀβοήθητος 
Βερεηῖ, αυοᾶ νἱὰθ διρσα. 

᾿ΑΒΟΥΔΕΥΎΤΩΣ, ἱποομδεΐίο, εἰπε 
αἀεἰπδεγαζίοπε. 1 Μαος. Υ΄. 67. ἐξελ- 
ϑεῦ εἰς πόλεμον ἀβουλεύτως, οχῖγε ἴῃ ς 
με σα ἱποοποιἀοσαίθ, 8. ἱῃςοηβυϊίο 
εο, ᾳυΐδ [)εὲ ορεῖι ῥσῖυδ Ποῃ ἐπ 
τοοσδυούδηΐ. 

᾿ἈΒΟΥΛΓΙἊΑ, τφοαδὲ ἑπορία αἋ ἀδ- 
οίως, ἐπιργμάεπέϊα, φἰυλἑίεα, οοπ εἰ 
»Ῥταυΐίασ, 7μαϊοίμηι ρεγυεγεμηι, αἱ 16- 
εἰΐζων δρῃὰ Ῥηϊεροιίετῃ ΤΓΑ ἰβηιτα 
Ο8Ρ. 2. ΠΝ} οἰωἠ μα. Ῥτον. ΧΙΝ. 

17. “«ράσαιι τὰ ἀβουλίας, ναβοῖε εἰ 
ἱποουιϑέδογαῖε δαὶ, -- [ὙΠ Ῥτασμαϑ, κα 

ἴΙπς, εἰ ἸΙΧΧ Ῥχονυ. ΧΙ͂. 6. υδ᾽ ἀβου- 
λία (Ῥτο αυὸο ἰπ Ναῖ. Ἰερίτας ἀσώ- 
λειαὴ εἰστβοατο υἱύ δον οονεθδα ας 
ἀεεϊάετα ργανα, πο Ὑ ]ς. ἐπσιθὰστε 
μβομοί. Μοιμέξδιοουυλ τηδὶς ἴσγασιδ- 
[1 ῥεῖν ἱποοπαίἀεγακίίαπι. --- 

ἰαίμσ, Ὦ. 1. ρνὶναξᾳ α. 
ὅγτωσα. ον. ΧΠ]. 17. ΌΪΡ. ὧἱ κἔυ]- 
ζυγὰ ἥπδι, Βασ. 11]. 28. υδὶ ἀιὼ τὴν 
ἀβιυλίαν αὐτῶν ορξ ἱ. ᾳ. ἐπι δῃίθο, σαρὰ : 
τὸ μὴ ἔχειν ἀ τῆα οἴτ ἐπε ψαήρηὸ αὐ 
ἐπεμιείαῤεις. ἘοκγοΒ. ἀβουλύᾳ, μωρία, 
Βυξάακο: ἀβουλύα, ἀκπαιδευῶίς, ἄνοια, 
παὶ μειρία.. : : 

ἌΒΡΑ. ΝοῸΣ οΥδπ ὥυτΊΔοΑ 
ἜΤΙ ϑοοία. Ἐχεβαῖ ἐπ Οἰιαϊἀκῖοο 
Ἔχοα. ΧΙ. 8. ἴπ ποῖ δὰ ᾿ρεγεῖν. 
ἄυτα ἀοσιοῖτιν αν ἄβη, ἤβῃ ρπδενέαδ. 
ΑἸ οὶ αὖ ἁβροός. τεροῖβ ποῖ 4μ8:- 
Υἷβ Δπο Π]α βοιι βεσνὰ 118 ἀἰοϊϊωσ, 
αποῖϊϊα λότα ἀοπιοείίοα αὐ ποπογαῆον", 
φμαῖὶ πιαίτοπα αἀἰίοτεε αὐ Ἀρπεείίοτα 
τεϊἐφίοτία μἰμπέμτ, αὐ ἀεἰμεαία 1.8- 
αἰπΐβ δς ρεάΐδεογμα, ΟΔ]]οα ὐΐο ἀε 
ολανιδσε νοὶ βἰϊο εἴ δΛοππέμν νΟΟΔΙ, 
ἢ σύντροφος καὶ παρὰ χεῖρα ϑεράσαινα, 
οἰχότρεμψ καὶ ἔντιμος, αἴ εχ Ῥαυβαπία 
ἐξ ΨἘ]|ιο Ὠἰοπγεῖο Εποιδίμσια δὲ 
Οἀάγεε. Τ΄. Ρ. 1854, 15. Ἰπξεγρσχεύκι 
δεῖ, δυῖ σαιδίσχη τρυφερὰ, υκ [μδχ. Ογ- 

ὃ» 

φὰς 

Α 2 
᾿ 



᾿Αβρααμίτις. 4 

«Υ1}}} ΜΆ. Βγεῖ. μαροί. ΓΝ σποὶ- 

ἴα. Ἐχοὰ. [1]. δ. υδοὶ ἀ6 ΑἸ ῬΏατδο- 
πῖβ ΒΕΙΊΩΟ ἐδί. --- [7 }}} γρεοῖΐα. ει. 

ΧΧΙΝ. 61: Εχοά, 11.-5. Ἐδίδον. 1]. 
9. ΓΝ. 4. 1ὅ. ϑυϊάπε: : ἅβρα, οὔτε ἀπ- 
λῶς δεράσαινα, οὔτε ἡ εὖ 
να λέγεται, ἀλλ’ ΝῊ: ἀρηρθα γυναικὸς ΚΝ 
εἶτε οἰκογενὴς εἴτε μή. εεγοβ. ἃ θραι, 
νέα: δοῦλαι. 1ὰ, ἄβρα, δούλη, παλλακχή. 
ῬΙαγα ἀδ Βδο νόὺοθ νἱθ δρυὰ ὅτο- 

δ ἄἴυ δα 7.6. ΝἼΠ]1. 838. ϑίοΡἢ. 16 
Μογπδ ἴῃ ποιΐϊβ δα ασ. ὅϑδοσζα, ὑ. 
987. 866. ΒεΣρίοσ. δὰ ΑἸορδσ. 1. 
84. εἴ 4008 ἰαυάᾳί ϑέυγΖὶυβ ἴπ ᾿ΌΤΟ 
ἂς Ὠ᾿αἸοοίο Μαδοράοηϊολ οἱ ΑἸεχδη- 
αὐΐῃδ, Ρ. 149. 866. 
ΒΆΒΡΑΑΜΙ ΤΙΣ, ἩΜΩ ὁ 

«Αδταλαπιῖ. 4 Μδος. ΧΥΤΠ]. 20. 
᾿ΒΑΒΡΑΜΙΑΤῸΣ, Αὔταλανιο ρἴαπε 

. 4. Μδος. [Χ. 21. [Ὁ. ΧΥΙΙ. 1. 
ς ἉΒΡΟΣ, υεππμδίμδ, οεἷεραη, πιοὶ δὲ, 
᾿ἀρίιοαίεισ, ἰαμέιδ. ΤῚΣ ἽΝῸ σπιαπίία- 

ἐεε, ἀεἰλοία. ϑγτανα. 1 ϑδυη. ΧΥ͂. 82. 
υδὶ Ψυϊᾳ. ριπριίδεπμα. ῬΒανουΐηο 
εἰστιϊοεὶ “ΒΟ ΡῊ γιά οἱ ΟἸοπβ. ἴῃ 
Ηΐρροοεν. Ρ. 602. 

ἈΒΡΟΧΣΙΑ, ρίωνία ἀεοίεοίια, ἔην 
δγίιση Ῥειμιγία, δίοοϊξαξ. ΓΔ οοὐὲ- 

δίξιο ρίμυΐα. ει. ΧΙΝ. 1. οἐ ΧΥῚΤΙ. 
8. ἐν ἐναυτῷ ἀβροχίας. δὲν. ΧΧΧΙΙ. 

ἀ.420. ὡς νεφέλαι ὑετοῦ ἐν καιρῷ ἀβροχ' ας. 

ϑόρερῃ. Α. .. ΝΠ]. 18. 3. Ρ. ΓΗ 
ΦῬΆΒΡΩΤΟΣ, εξιιὶ , ἡγτοειις, 

ἡνεεμδ. Ῥτον. ΧΧΙ͂Χ, 427. διις 866. 
οἷ. Βεεὶι, ΧΧΙΝ. 22. 
Εἰ τον ον αὔψενμς, ἴοοις ἥωπάο 

φτηγοβικάωπι, πα παὶ- 

ἐαιῶρ φόσαρο. ΓΙ ΙΧῸ ἰοοες ρνοξωοπάν. 
ζ.Ὁ. ΧΙ]. 28. - -- πὴν τ»γοβικάμηι, 

1.4. ΧΙΙ͂Ν. 27. Τμοοάοί. 2οι. 1]. 
4 4. ---- ἍΓΤ. ἰαίἑμάο. ΤΒοοά. εἰ ΕΧΧ 

Ζ2ο». ΧΧΧΥῚ. 16. Αγ. ΡΨ 
ποίαϊ ἀπιρίια, δραίΐδοεις ὕω. --- 
Ὁ Π αδμεδιιδτπατες δέμρεπάιξ ργῸ- 

ἡιιάμαιίο. 8:15 ἀδ τακτὶ, «ιοὰ ἰεξ- 
ΤΆΥΩ, ΘΙΛΌΪ δ ΟἹ τὰ Ῥαῖ, Ἰερίταν 
Οεη. 1. 2. 1]. 11. ον. ΧΧΥΤΙΙ. 

ἐγχὶ 

14. οἷς. .-ο- Ρρ. ΧΧΧΥ, 6. δὲ τιοίδ- 
δ 

μορῷος ϑεράπα:- ὦ 

᾿Αγαϑὸὺς. 

6 ἐπρεγυεείχαδίϊο ποῖλι. δῖε. 
ἔς ἄβυσσον καὶ σοφίαν, ᾿.. 6. ἄβυσσιν 

μυηρ᾿ πον Πα πριν μρκε νόθα ΔΝ αὐτὸ 9 ΟὐΆ ε 3 
᾿βρῇ Ταχ ΜΒ. ΒΙ9]. Ὀοίαλαι τς Ρ- 

ἀνθ ς ἄβυσους, φλῆϑος ὑδάτων ἀπέραντον, 
ἢ τύπος ἐν ϑωλάσσῃ ἀκύϑμαντος. 1,6χ. 
Ογεῖ Μ8. Βτγεῖω. ἄβυσσος, ἀπύϑμε- 
γον, ἀπέραντον ὕδωρ, πολὺ αλῆνος ὕδατος. 
Οομέεν [οχίοθοη Ν. Τ. β. Ὦ. νυ. 
᾿ΑΒΥΣΣΩΝ κάτωδεν, ζυπέες 

"ποτὶ σιδίεγγαηει. Γυ Ὀ ΠΩ 

ὨΠ αδγδειι ομδαηἘ δέει ζάοεμε ἵπ- α 

͵7α. Ῥευι. ΧΧΧΊΠΙ. 18. 
ἈΓΑΘΟῚΝ σποΐω δεπείαοίο. Ὁ 

γείγίδιιο. Ῥτον. ΧΙ. 17. τῇ ψνχῇ αὖ- 
τοῦ ἀγαϑὸν αοιαἴ ἀνὴρ ἐλεήμων, καὶ οτι- 
ΤΆΤΩ, ἐὰοι  πρρ ἰρῖο αυϊ οϑῖ ἐγζδ δ[1οα 

ἈΣΑΘΟΠΟΙΕΏ, δεμςξαοῖο. ἌΠΟ ΣῪ 
ΗἸΡΗ. ἃ Ἅ13"» ἰάεχω. ἴπς. πὰ, ΧΥΤΙ. 

183. Νυμ. ΣΧ, 82. ἀγαθὰ ὅσα ἂν ἀγα» 
ϑοτοιήσῃ κύριος ἡμᾶς, Ὀοπα αυρπδ 
θυ πο8 αἰδοίοϊ. βόρῆ. 1. 183. ορ- 
ῬοΏΪΥ τῷ χαχοχοπῦ. ζεγ. ΧΧΧΙΙ. 
40. βες. ΜΚ. Μοπε ΤοΟΡ. ΧΙ]. 14. 
οὗκ ἔλαϑές με ἀγαϑοκοῶν. 1 Μδος. 
ΧΙ. 18. 243 δος. ]. 9. 

ἈΓΑΘΟΠΟΙΟΙΣ, δεπφῆοια. ϑῖς, 
βοὰ ΠΛΑΪΟ βοῆδα, Ἰερίεξυν δῖν. ΧΙ 1. 
14. ἢ ἀγαδϑοποιὸς γυνὴ, ἀυλγα τυ] ον 
δϊαπάδ εἴ Ῥεπείβοϊθπβ, ἢ. 6. 4088 
ΤΩΌΠΟΙΙΡΙΒ εἴ οοχηδαία Υἱσζοβ 1Π 80] 
δλοσζοση Ρ6]11οἱτ, ὉΡὲ νἱὰ. Οοσῃ. ἃ 
Ταριὰὶ ἴῃ Οοτησηθηῖ. δα ἢ. ], 

᾿ἈΓΑΘΟΣ, δοπιδ, ργαδέαη 3, ῥτὸ- 
δως, ζεγε ἐς, εἴς. (Ἔηὰς δῖα μαῖες ὃς 
12 ΗἩδεργεθοσίση, 118 υἱ Ὠοῦο Βυὶς 
νοοσὶ ἴῃ δβίρ 5 Ἰοοΐβ δυθ]θοία ὁ 86- 
ΤΊΘ ΟΥ̓ΔΏΟΙΙΒ ἐδηζιγα εἷς ᾿πο]]Θρθι- 
ὯΔ.) εἱ τὸ ὠγαϑὸν, δοπεηι, οοπιηπιοάμηε, 
εἴ τὰ ἀγαϑὰ, δοπα, ἀἰυϊίδα, ορες, ρτο- 
υεπέμδ, υἱγέμξεξ. ΤῸΝ ,πάοξα:. ει. " 

ΨΙΙ. 4. 5'ς Ὑτοτζωυυβ εἴ οχ οο Βἷδ- 
1108: 8664 ἰπ ογπῖρυϑ οοὐά. 01 ΠΟῚ 
ἀγαϑὸς, βεὰ ἀληθὴς Ἰορττυν. - ΠῸΔ 

ἐχοοίσε, τὸ “πομέανα αὐπιοάμπε 
)εγιθδιε. 166. 1} 1Π|. 14. ἐπὶ τὰ ἀγαϑὰ 
τῆς γῆς, 'ῃ ἐέγγαιι Μ δὴ θα )ενεείδηι. 



᾿Αγαϑὲὸς. 

«ο0}. 2.1. ΧΧΎΪ. 12. -- 1.4] 

Ῥὲπφυεάρ. ἴεβ. 1,0. 8. Οσοξ, Ηκδδοὶ 
ῬΒΙΟΙ]. 5. ν». 1190. --- Δ Ομαϊά, 
ὄοπωε. Ἑπᾶτ. . 11. ἐξ εἰθόν ἰοσόται 
πίμϑονὸ δι ἴα ρἱαοεί. ---- 

"ἢ μάθε, παν, δοπῶρε. 
ΧΧΊΨ. 10. ἀγαϑῶν, τέγη ργεϊοεὶ:- 
“πιάσαν. δὶς ἀὔθοσυα ] 1014. 
ΧΙ. 18. 20. 38. ἤεαι. ΧΧΥΠΙ. 
εἰς ἀπατὶ δὐἴτοο. Ἐϑὰν. 

δ 12. ἀγαϑὰ «. γῆς, ῥγουεπδα ἴετ- 
ΖΞ. οὐἱ, Νεῆ. ΓΧ. 86. Ρσονυ. ΧΙ. 10. 
ἀνγαϑὰ, Μεϊβοεέαα. 1ε8. 1,Χ111. 7. χρι- 
τὴς ἀγαδὸς, ζαλεχ ἀσκιω ας δεπέρημε. 
--- Σ᾽ εἱ Ὁ οὐτὰ ΟΠ ΐδτ ᾿οτ. 

Ἐχοά, 1Π1. 8. γῆ ἀγαϑὴ, ἴοττα 7Ἔτί- 
ἐεείπια. Νυχα, ΧΙΨ, 7. ὉὈῚ1 ἐπ οοὐὰ, 
ἀγαϑὸς εἰ καλὲς ἱπνίοετη ρμετταυΐδη- 
ἴα. 1 ὅδι. 1]. 426. ἦν ἀγαϑὺν, φσγα- 
15’ ΟΥ̓ Ευυτε  κοέδαν. Οομπείσιιϊ- 

« ΠΡ 101 οὐτὰ μεγὰ, ατοᾶ Ω 
τεδάσπάιτιη, 1 ἐμῆς ΠῚ 18. ἄν 
ἀγαϑὲν δεη. ἐνώπιον εδὲ ηποὰ δονεη 
οἱδεῖατ δε ρίαοεί, εἰ Οοτωρ!. μαρεὶ 
παρήρθῖεὔρκαλε ἃ Μὲ 92. ἰδ ἀκοὴ ὑ- 

ἀγαϑὴν, ὉΌῚ Ιοοο ὠγαϑὴν 6 
γυξϑααὴ Ἰερεπάυτα αβὲ ἀγαδη τς 
ΘΘΏδι : ΟὈΘα δ τίΑ πος 
ἡπρσοτι 1 ὅδ, ΧΥΪ. 12. ἀγαϑὸς 

πυρίμ. Ὦ. 6. δαὐταοάτιτ ρείολέγ 
εἰ κεν. Ι0]4. ν. 48. ἀγαϑὺὸν ὅν 
αὐτῷ, τεσμρεταδαὲ ατπΐδεαπι υαἰσίικἑ» 
πές. αὶ Ἄερ. . 12. ἀ6 ἤχνῖο, 4υ- 
ἴδ υἱπι ξαϊμίαγεις δὲ 
οπέενε ρειγραπάϊ μαρεῖ. 5816 οἴ πόα γοοθ 
(ταἰ, ροοί, τ βοϊατιυβ. 9 Ῥασ. 11. 
8. ἥνεσαν τῷ κυρίῳ, ὅτι ἀγαθὸν, αἱ ποἢ 
ὅ. θραραι δ τρν: ἀγαϑὺς, ταὶ ςοάεχ 
Οδμίαργ. εχ τλετα οοῃεοΐαγα 1ἰὈγα- 
ΤΊΣ Βαβεῖ, ἀγαθὸν επΐτα οΟμδετεῖ οατα 

ε ὕοῦδ ἔλεος ἢ" δοαπεπεθυς. Οοπῆ, ν᾿. 
6. Αχυ. Ῥε. ΧΥ͂. 2. τὸ ἀγαϑὸν 1. 4. 
ἀγαϑοσύνη ζεἰοῖέας. Ῥτον. ΧΙ͂Ψ. 49. 

φέχεοσ ἀγαδοῖς, υὐὶ πδοθβδασὶο 
μὰ χὰ ῥαμμα ψεἀηναίς ἀγαϑῶν, ραγτίτα 
οὐ ορροαΐξαπι τέχτονς καχῶν, ρατπι 
οὐ ϑεσίδτη οσδιίοηϊβ, (τε ροσίυ]δί 
δσομιίξοςίοα εἰ διιοίστεθ Ὀομποστση, 
ὑρον Σ μείων ἕαῦχοβ γμεσίϊοα. π΄ 
ΠῚ. 19. ἑορτὰς ἀΐεις ἔδεοῖοα 

7)[ἰαἴοε ας πλατεῖ. Αἰ κίας λφθα; τῶν ἀρατης 

5 ᾿Αγαϑὸὲς. 

8. Ἐδὰν. ΝΠ]. 95. - 5 ας. 8γ- 

ΤΙΒ 566. Ῥχοοορίυλι ἰἱῃ (δὶ. Νίοο- 
Ῥδοσί Ρ. 484. σεη. ΧΙ. 18. ἢΝ 
ΝΠ ΑἸΤῚ ᾿υδησία!ξ τὼ ἀ 
γῆς, Ὀ6π6 αυοβά δΟΠσΌσΩ, οοἷ]. ν. 90. 

5 -τπ ταέία. ϑγτωτα. Ῥτον. ΧΙ. 

16. γυνὴ ἀγαϑή. Οοπέες ΤὨϊετας ἀ6 
Ῥαχιίδία ϑγτομμδοῆί, Ρ. 22. --- 578} 

»πίογα. 1 ϑατὰα. ΧΧΥ. 3. εος. Υ αἴϊο. 
ἀγαϑὴ τῷ εἴδει, υδὶ τεϊχυὶ ἰδτὶ καλὴ “ 

“τὸ γεοίμα. ὅετ. ΧΙ, 

(47.) 5. τὰ ἀγαϑὰ ἐν ὀφϑαλμωῖς σου, 
5: Ὰ σαηρῖ, Ροσῖ ἀγαϑὰ δὐάϊζυν 

γεὶ ε ᾳἰοοδϑοιαδῖθ, νεὶ εχ 
ΚΗ τηζετργείε. --- 2 )) δοπίαε͵ 

ρα μνλήα 1 αι. ΧΥ͂. 9. τὰ ἀγα- 
τἂν βουκολίων. --- 1) ἐπέεϊίεβενι, 

φτγμάενε. Ῥτον. ΧΙΝ. 86. εχ υδὺ 1ο- 
υεμαϊ 5. 5. ἃς πιδχίτοθ ϑαϊοησεθο. 
(είεσυτ ρὲο ἀγαϑ 
ἴδηι ἀγαϑεῦ, αυεπιδατιοάυπι εἰ Α- 
414 δας ΤὨδοσοί, συνετοῦ Βαρεηξ. 
Ῥοεῖαϊαε φαοαθς Βδῃς ]Ιδοϊίομοτα 
ΟΡροεῖο 1π βεχυδθης σρϑῖωρτο. --- 
δ|2) τεοίωδ, ἄφμμα. Ῥτον. ΧΧΙΡ. 

36. ἀσνπρίνεσδαι λόγους ἀγαϑεὺς, αρίε 
Σεδροκμίοτο. -- 7 ὑπέερεν, ῬΡὲν- 

οί. 1 Ῥαν. ΧΧΤΧ. 19. καρδία ἀ- 
γαϑὴ δηίτηνα ἱπίορεν, υἱσχί!8 δἰα- 
ἀϊοσυα. ---- ΓΡ ἢ ἐτερεοίαἴο. “08. 

ΧΥΙΙ. 15. υδὶ ΓΠΡΙ ΡΣ πρεϊοηγ- 

λοιΐθ, δονα, 
ΓΡΟΘΕΘΒ Ἱερίτων 

Οομεὶ, Ν11. 2. δὶ πΠΙΗΣ εἰ τεδροῦ- 
ἄδέ ἴῃ ἰοχί Εοργδίοο, ας δεῖ νοὶ 
ἐχρ] !οκοπίδ οδυβα δα ἀϊζυτι, νεὶ τϑ- 
Ῥεϊξυμι 6 866. ν΄ --- ϑαρ. 11. 6. τὰ 

ἐεττα, υνὶ ἴῃ 564. 
φὴν χείσιν ΟΧΡ]ἸοδίαΓ. ὅδρ. [1]. 1 δ. 

ἀγαθῶν αίρυν, ̓ς, τὡὦὖῷᾳ[ Βτοιβοηοίἀδσυδ 
ἱπζετργχείδειιβ εϑί, οοπομδέμια ἱερ την, 
σύνος ἐπα Ἀ. 1, μὲ; δυρβοτηίδτγυπι 
ἂε τέ ὑεπεέχεα δἷγα οὐπομδίέμ αἀἱοίξαν. 
ϑδρ. ἼΠΠ. 19. ψυχὴ ἀγαθὴ, τιδϊαχα- 
1165 ᾿Ἰηαοἶοθβ διυΐσηὶϊ θομδ. δὲν. ΧΙ], 1, 
ἀπιρερίες υἱάδθ, ἰπθ θεῖα οσπέοσα 
δενεβοία, καὶ ἔστω ΧΡΕ ΤΣ ΕΥΘΌΝ 

“σου, αὐ αταίδτα ΘΟΓΌΣΩ ἰπ688, 

᾿Α ὅ 

ἢ τεροῦεσα τ28}» ὁ 



᾿Αγαϑόσύνη. Ό , ᾿Αγωϑύνω. 

«ΧΥ ΠῚ. 15. οἱ ΧΧ. 16. δίγαὶ. ΧΙΙ. 
8. οὖκ ἔστιν ἀχαθὼ, Ὠ] Ῥοπὶ ταδησῖ. 
ΤρΙά. ΧΙἼΊΊ. 4ὅ. ἐν ἀγαθοῖς ναΐῖσο νοτ- 
ταπὶ ἐπ γεδιδ δεουπαὶδ, βοα το ἢ] χαρ- 
δία ἐν ἀγαϑοῖς Ῥοβίζατη 6886 ΥὙἹἀ ΌΩΣ 
Ῥ͵ΤῸ χαρδία ἀγαθὴ, οον ἔλίατε εἰ ἰαείμηι. 
δίς ϑγχιβ. [1 4. ΧΙΝ, δ. «τίν, ὠγαθὸς 
ὅδναι, σαὶ δεποβοις δὰϊ «ἰδ οεὶϊ, 
ΟὐἹ], ΧΧΧΙ͂Χ. 27. ἐς ΡΒ, ΕΧΧΗΙ. 
1. Μά. ν. 14. ἀγαθὴ ἡμίρα, ἰασίωδ 

δεῖ μουπάμς δ, ν. ς. ΘΟΠΥΙ δυὶ 
ἔε5!. Ιθ]ὰ. ν. 935. ἐν χαταλύμανηε - 
ἀγαϑϑῶν, ὉΡῚ ἀγαθῶν Ῥοδίξυχη εϑἴ Ὁ7Ὸ 
ἄγαϑῷ, οἴ ϑγτὰβ ἀποαπδ ἜΧΡΙΈΒΕΙ: 
(ΟΥΩῚΙΒ ΟΥΩΤἷΒ Σ᾿ ΠΟΥΪα ὈΟΠΐΒ ΤΕ ] οἴ. 
ψυΐϊσ. εἴ τοχυϊοϑοδηξ 1π σαϑιδ 11}1π|8 
δοῃὰ μὲῦ νι. [Ὁ. ΧΥΣῚ.7. ὠγαϑὰ 
καὶ χακὰ ὑπέδειξεν αὐτοῖς, 6 ἀἰβοχίταϊτια 
βοποῦυα εἴ ππδίοσυση ἀοσις 6οκ. 
Τροιά. ΧΥἿΠ. 8. τί τὸ ἀγαϑὸν αὐτοῦ 

ε χαὶ τί τὸ κακὸν αὐτοῦ, φυϊὰ ροΐεεῖ [)6ὸ 
δοπὲ δαῖ πιαῖξ Ἰηΐοστο. Ἰρὶά, ν. 18. 
ἐν ἀγαθοῖς μὴ δῷς μῶμον, δεπεῇοϊϊ 
[υ8 Π6 8Δ(1448 τερσθποββίοπμοια δαΐ 
ΘΧΒΓΟΡ ΔΕ ΟΠοῖ : οὐ] ἀγαθὰ 1 866. 
οὐχ δόσις ρεττηινίδίυν. Γ1ἃ. Χ ΧΙ]. 
6. ἀγαθὴ ξωὴ, νἱῇα ρ»γοῦα, ποι, αἱ 
οΟἸΐτα ἰηψὀτργοϊδίιιβ 8υπη, νἱΐα ΒΡ] 6Ὡ- 
ἀΠΙἸΔΒ, ΒΟ ῬΤΟΒΡῈΣ χασίπη πἰδῖτ5. Ζι:- 
ἀπ ΧΙ]. 8. Ἡοϊοΐουτθα νοσαῦσγ μό- 

ἀνος ἀγαθὸς ἐν “ ἄσῃ βασιλείᾳ, Ἐ.. 6. ργεθ- 
βιαπἀβοϊπιαϑ 8. ζοσεἰββίπιιβ. Ἠεβυοὶ. 

. ἀγαθὸν, ἀνδρεῶν, γενναῖον. 1)10 Οδ88. ἴ,. 
ΧΙ, Ρ. 347. οα. Βεἰ πα! : τοὺς 'Ῥω- 
“μαΐους ἠνάγκασεν ἀγαθοὺς εἶναι! ἀπυγνώ- 
σε τῆς σωτηρίας. 151]. ν΄. 23. ἀγαθὴ ἐν 
τοῖς λόγοις σου, οτπ8 ΣῸ Θεσυβ θε8 
ταῖθ, Β. ὃ. Βλώυο!ο Σηϊόήργοδο, 3- 
ομζξαίε ἀϊσοηα ρνασίωηδ. 815 ΖΒ} 5- 
πὰ Γ΄. Ἡ. 115..ὄ ἢ]. «. 18. ἐν λόγοις 

ε ἀγαθοῖς, ἕλου]αῖο ἀϊοοπαϊ ργεθέδλες. 
θυ. 1 Μδοο. Χ, ὅδ. ἀγαθὴ ἡμέρα, 
͵ἤασίω ἀδέδ. ΜΙ. [εἰὰς ἀδε6. ϑγτὰθ 

. φω μμῶδδιε --- Αὐάδε]1 ὅδε. ΧΥ]. 
18. ὁ ἀνὴρ ὡγαϑὺρ τῷ εἴδει, αὐϑὲ Ἢ} 1ὼ 
τσχῖι ΕΘΌΓΑἶσο τοερόπαᾶεῖ, ἐς Οσδεὶ. 
ὙΠ]. 18. ὍΝ ὠγαθϑὸὺν Ῥσπὶ δώσω ἀξ 
βυ0 δἀαϊογιπὶ ΓΧΧ βοηβιι8 οδῦβλ. 
ΑΓΑΘΟΣΥ ΝΗ, δοπέϊαδ, δεπέρηὶ- 

ἐπ, Θἴ ῬΕΥ τασίσπγτο  α πὴ ὉΒΈΒΕΒ ῬΓΌ 
,εῆἴεσιι ἐρσῶπ δοηπεβοίωπι. ΠΔῚΘ 

ἴα, Ψυά, 11: 85. βες, Οχ. ΑἸᾷ. 

οἱ Οσμαν!. κατὰ ἀᾶσαν τὴν ἀγμαϑϑονύνην 
(ΑΙεχ. ὠγαϑωσύνηνθ, ἦν ἐποίησε, Ὁ 
αι. Βαροὶ κατὰ πάντα τὰ ἀγαϑὰ, ἃ 
κ᾿ τ᾿ δ. Ααὰ. Ῥ5. ΧΥ͂. 3. υδὶ μεἰτοῖ- 
ἑαίον τπιοῖαϊ. ϑεὰ 'πι σπνηῆουθ Νὲβ 
ἰοείβ τεχὰθ δὲ ἃ Ψ δ. ΟἿσβϑ. εὖ 
Ἠϑαονῖδο ἀν ΕὙΤΘ 5 ΠΏΟ ΒΟΓΈ- 
δελάονη νἱάεῖαν ἀγα γισύνη. 
ΨΑΤΑΘΟΎΑΤΟΣ ορίϊηιδ, εἴ, 5 

ἀδδ ἴευτα Βοζὴο εϑἴ, 7γ ἐ δδέπιειδ. 
νιᾶς ἱηξγὰ 8. ἀγαϑώτατος. 

ἈΓΑΘΟΎΤΎΗΣ, ϑοπέίαες, δεκπέρπὲίας, 
1. ᾳ. ἀγαθωσύνῃ. Ῥβανοτ. ὠγαϑότης καὶ 
ἀγαϑυωσύνῃ ταὐτόν. ὅδ. 1. 1. 0] ἀγα- 
ϑότης οϑἱ δαποίιίαδ, ρτοδίίας, οἰγίτες, 
1. 4. ἁπλότης χαρδίας ἴῃ ΑἸΐΕΓΟ ΤΟΙ - 
δγτο. 614. ΝΤΙ. 46. οἱ ΧΙΙ. 22. ἀγα- 
ϑύτηῃς ἐὐρυαΐαν Πεο Ο. Μ. ἴὰϊ υἱ πὰ 
Ῥτίοτα Ἰοοῦ οὐπιρίεαιηι ογιμέμηε ὑὲτ'΄- 
ταΐωηι αἰσίπαγτοη. 8. πια)εϑέαίεηι ἀἶυτ- 
πάρι ποίδῖ, ἰδ ῬΟΒΌΈΣ στ ὙΕΙῸ 67τ|8 
δεμὴνπίίοην ἂς ἰδηδίαίδηε διρτή ποεῖ. 
ϑέγας. ἈΠ. 28. 
ἈΓΑΘΟῺ, δοεποξαοῖο, δεπεβοϊξς 

αἴῆοῖο. ΥΩ ὄδοπεπι, δοηεβοίμτη. 

“εν. ΧΙ. (44.) 47. Ὅ)ὶ θεπθυπι 6Χ- 
Ῥτεββογμῶζ. -οο Δ ΧΔῚἽ ΗΙΦΡΆ, δ “12 

δοποΐαοεγο. Ἶ ὅδ. ΧΧΥ. 851]. (δὲ 
ἴη Ὀοαά. ἀγαϑόω εἰ ἀγαϑύνω την ΊΓΘτα 
Ῥευταυίαηῖαν.) εν. ΧΧΧΙΧ, (352.) 
41. δῖ ΧΙΙ͂Χ. 8. β6.. Ψαῖ. υὯι᾽ ἴῃ 
8}115 Πσῖβ νὸχ χατορϑοῦν ἸΕρΊ ΓΟ. Οε6- 
ἸΘΤΌΣη ΠΟΙ ΒΕΓ αἰταν πος σογθυτῃ σὐστα 
ἀδξῖνο Ῥδυσῦδυ δὸ δοσαββίνο. 
ΑΓΡΑΘΥΝΩ, δεπείαοϊο, δοπεηι 7α- 

οἷο, ἴ. εαλέίατο, δ ἴῃ Ῥβββῖγο ἀγα- 
᾿ϑύνομαι, δοπιδ διθπ, τιον ο, ἴϊ. 
ϑαμάεο, ἀϊατίς φωπι. ΟἾΔ]. Ὡῖο 

δοπη ΠΩΐ, ρίασιέ. Ὅσαι. Ψ]. 34. 
98. φσολὺ ἠγαϑύνϑη ἐπ᾿ αὐτῷ, ταυλίατη 
ἑκίαέμδ ει ἂδ 60. --- Ἅγ1, γεγθύυχη, 
άδια. πιά. ΧΥῚ. 426. ὅτε ἡγαϑύνϑη ἡ 
καρδία, τὰ ΔΑϊτησγυτη ΘΔΟΣΈτΩ ἢὲ]6γ1- 
Δ. 9 ϑὅαω. ΧΠ], 28, ἀγαϑυιϑεὶς ἐν 
τῷ οἴνῳ, νῖτιο ΧΗ ΑΥΘΙΆΙΆ, Β. υἵ ἰοηα]- 
τὴῖρ, ρμοοιίητι ἀέίαγ οὐδ δὲδεηδ. ---- 
Δ) εἴ ΜΠ Καὶ οἰ ρῃη. σα. 

ΧΥ ΠῚ]. 90. Τὰς. ΕἼ ΧΧ 7αἃ, ΧΙΧ. 
22. ἀγαϑυνόντων εἰ ἀγαϑυυνϑέντων, ΟἿ] 
νυῖρσ. ποι τπ8]6 μαρθεῖ: 11}15 ἐρμίαπ- 

ἂ 

ἀ 

Φφῳω 



᾿Αγαϑως. 

α δύω, διὰ ὠγαϑώνων τευμοτιὰος γότειδ- 
- μέ εἰπιπ, Το ἰἶνε 

εὐτάϊδΏ, ΤΠροάοί. 
1 ὅδιη. 11. 82. υϊ] ὠἀγαϑύνειν ποίδϊ 
εἴἴοεγε, υἱ 4]14υἱ8 Ῥοπΐ8 αἴυδέ, ἃς 

ι τι ΨΌΟΣ οὖς 0.985 Φεί. 
Του. ΧΧΥ. 81. υδὲ ἀγνϑοῦν ρὲ ἀγα- 
ύνεν Μελ Ἰχγιο νοϊαγῖθυι φῬῪδιτημῖδαλ" 

ὅ τ Ἰηνίοειο, 1 Βερ. 1. 47. ἀγαϑύνω 
ὁ θεὸς τὸ ὄνοκα, αι ρωείϊεε τεαέαΐ [)ο8 
ΔιΟΤΩΦΏ, 1 ἔορ. ΝἼ1]. 18. δὶ ἀγώω- 
ϑϑύνων ξὰτα χαλῶς σοιεῖν πὶ οοἀά. ρμεῖ- 
τηϊδέυγ, 9 ερ. ΙΧ. 80. ἠγάϑυνε τὴν 
χεραλὴν αὑτῆς, ΘΟΥΩΒΙϊ 5. ογπανὶξ σα- 
Ραΐῖ, 0υὉ]1 ΑἸά, εἰ (, ε ρ᾽οββοτηδῖε δαὶ 
ΦΧ ΔΠΟῚ γεῖο Ῥεπὸ ἐχόσμησε ἮδΔ- 
θεῶι. Τριὰ. Χ. 30. ἢγάϑυνας ποιῆσαι, 
Ῥετἤεοῖε φαἰ!εγεοισί. ΝεὮ. ΤΊ. δ. εἰ 

ς ἀγαϑυνθήσντα!, 5ῖ ΘΆτη οἱ εχλέδεγε ν6}15 
δταΐϊαπ:. 8. ἌΧΧΥ. 3, υδὶ γεοίε 
ἄρετε, υἱγεϊξ σίμαεγε Ὡοίαϊι. ΤΟΙᾺ. 
ΧΙ ΠΠ1. 19. ἀγαθίνεν αὑτῷ, οὐδοὶ 
ἐπάυλρετε.--- Πἰά. ΟΧΧΤΥ. 4. ἀγά- 
ἄυνον τοἧς: ἀγαθοῖς, θεπίρπωξα ἰε γασαϊηα 
λοιίβ. Οπεδαϊι νὸχ ὠγάθονον εὗοο- 
ἰμῖς συεγραῖα, ἢ. 1. Ή. ϑιορμδηυτῃ 
ἦὼ Τβιρακυτοϊ,. ΟΣ. 5. ἢ. ν. πὶ ρα 
αὐδίο δευγέσνι Ὁγὸ ἀγαϑύνυ ἤινθέολ» 

ἀτς. Ῥρ. ἦ, 19. Αψυ. ΓΙ 1ἰὔὺΧχΧ ἄγ» 
ὥυνὼ τὴν Σιὼκ, δαπεοίδο δ᾽ολὶ. 

᾿ἈΓΑΘΩ͂ΓΣΣ, ὄοσπε, τεοίε. 5. 2 
ϑατη. ΧΧ, 7. ἐὰν δὲ πη ἀγωϑῶς, 81 
ΔΡΡΥΟΌΔΌΙΕ ---- ἽΥΛ [πῆπ. ΗΠΡΗΝ 

. ϑὺ αι παυδ Τασο δά να  ίδϑοῖ, 

1 ὅδ. ΧΥ͂ΣΪ, 17. δες. σοσηρὶ. ἀγα- 
ϑῶς ψάλλωτα, ΔΙΈ8 πνυδίοεο ρετϊζυτα, 
᾿ν. 18. ἔσι ν Βεὶὶ αἰδότα, «“γ»άλ- 
λιν, αὖ χεϊαυὶ Πρτὶ ρσο ἀγαϑῶς Βᾶ- 

εὈοηΐ ὀρϑῶς. 4 Βερς. ΧΙ. 19. εἰκόνας 
αὑτοῦ συνέτριψαν ἀγαθῶς, ἃ} ἐπῖον 5εῸ 
ΞΌΓΟΤΩΟ εὐτῃ οἰπαϊο ἀεοπδίγιεχοτυπί 
δἰτηΐδοτα, Ὁ81 81} ΠῚ Παροπΐ ἐπ 

ΦΑΓΑΘΩ͂Σ ΠΟΙΕΏ, ἱ. 4ᾳ. ἀγαϑο- 
φοίΐέω, τεοία αρὸ, »γοδτιδ δεπι. ἋὙΔῪ7' 

Ἐμεαά, ὥεη. ἐν. 7. ἂν ὠγαϑδῶς τωῇς. 
ἈΓΔΘΩΣΥ ΝΗ, ῥομέξαε, δοπίρηε- 

ἰα:. ΓΙ Ὴν “παρη βοοβίλωα, ΟΡ ΉΊ ΟΣ 

γ ᾿Αγᾳῦψείρος. 

«ἄφαν τὴν ἀγαλωφίνην, ΟἸΔΉΔΑ εἰϊιείτιᾳ 
“εία, ὉΒὶ τφίλαυς ᾿Ἰδσ! μογαλωσίνην 
βαρρα. --- 9. Ναλ. Χ, 425. ἐτρί- 
φησῶαν ἐν ἀγαδιωσύκη σου, ὈεΩΙσΌμ ΑΙ α 
ὅπ νοϊυρίιλιοα, "θὲ 4, ν. 85. ἀγαω- 
σύνη σου, {εϊϊοίέας ἃ ἴδ ΟΟΠΟΘΕΒΆ. ---- 

ΤΣ ἰβειο. Ζψυά. ΝἼΙΙ. 85. (οη- 

ἴδε βυρτὰ σ. ν. . αὶ Ῥαταὶ. 
ΧΧΙΝ. 16. (ομεὶ, ΓΨ.. 8. στερίσχω 
'φὴν ψυχήν μου ἀπὸ ἀγαδ)γωσύκης,ταρ ἴρεε ἅ 
Ῥυγο διβιω υἱὲς δοπὲς (0611. Υ΄. 17. 
ΕἸὟΙ. 8, 6.). ὅγταχα, ἀγαϑοῦ. ΠΡ] α. 
Ὑ. 10. ἴῃ ποοπθ ἀξυνιαγιοη. ΤΡ ά. 
ΝΙΙ]. 14. ἡμέρα ἀγαϑϑωσύνης, ἄἀϊο5 θο- 
τὺ 8. γε. Ἰρϊᾶ. ΓΧ. 17. ἀγαϊγωσύ.- 
γὴν απολλὴν, τ 8. Ὅοπα ἰπβύτυϊα. 
ὥὄγτθη, Ρ8. ΧΧΨΙ. 18. πο. βεα. 
ΟἸΒτγβοοξοκουσι Ῥε. ΟΧΙ ΙΝ, 7. 08] 
ἸΧΧ χρηστότητα αϊλοπί, --- ἡ οοεχα 
᾿ἀγαϑωσύνην 200. ΓΧ. 386. ροεῖ οὐκ εἷ- 
δοσαν αὐ ἀϊαϊς Ογαθῖπϑ ΕΣ τπετα οοπ- 
Ἴθοϊυγα, 408 60 ἔς. 118 Βα ρογβθάθσθ 
Ῥοεϑυμηιιβ, 410 ἸηΔ 918 οοπϑίδί, ΟΧΧ 
ἧπης. ποῦ τεϊ σου διυυκίπδε ἤδδο γε] 
ἰοῦ νοοδῖ ἴῃ νεγβίομθ σ88 ΟΝ - 
ἴοζο. ---- (Ἰελοηα ΑΊοχ. ϑίσοση. 1,10. 
ΨΊ. ». 792. 18. 

ΨΑΓΑΘΩΎΤΑΤΟΣ,. ομάξηιωι, ῥατε- 
ἐμεείνμις, Ξενασίδεαμε. ὙΠ Ὺ, δόμδηε, 

ορίέπηιπι. ἘεΌτεουΒ εἰ το] ααὶ ἴσθη. 
ΧΙ. 6. ἐν δγεϑωτάτῳ (Μοριῖ 

αϑοψάτῳ) τῆς γῆς, ΔΒ ορῶπια εἴ 
ἰδεησιοι Ρανῖθ β, (ὐΟοπέεν. 
Ἑῤνομονὶ Ρχολυρβ. ἂς  οσβ. αὖ. Υ. 
ΤΟ. 88.) ριο αυο ΓΧΧ ἐν τῇ βὰ- 
σίστῃ γῇ- Μαῖο Ἰπαυϊ Ζ5]106 ΠιοεΥ- 
ιν ἀρο Επδιδέμτυχα δὰ Οὐνοα. 4΄, 
Ῥ. 1388..40. ἀγαϑώτεροες κοὶ ἀγωϑδώ- 
ταπος σαρ οὐδενὶ τῶν "Ἑλλόνον κεαῖγαι. 

Τ,δρίξαν οηΐπὶ διε σαρουϊδίνι δρυβ 
ιοάον. 5ϊο9. ΧΥ͂Ι. 85. οἱ αἰίοβ. Υ. 
1πις ΡΣ οδΙ ῥ. 82. Μίαἰ εἶτα ἴῃ ἴ.. 
ἂε τ. 1,..ὄ Ὀἰδϊος8 Ρ. 44. εἀ. δίατζ. 
δίαγζ. ἄς [14]. Αἰεσ. ρ. 147. εἰ 
ἜΠΟΒοΥ. δα ΥΝ ἐ]ετἱ ὅτ. ὅτ. 5. Π. 

, 05. ᾿ 

" ΨΑΓΑΘΩΊ ΤΈΡΟΣ, πιεῖν, ὑγασίαη- 
ἴον. 564. Ὁ- δυα, ΧΙ. 25. ξεε. 
“Ψαις, υἷι] σεϊίαυὶ ΠΡ τὶ κρείσσων ἐχδὶ- 

μεηὶ. συὰ, ΧΡ. 4. ἀγαϑωτέρα ὑπερ 

φι, 

δε: 

᾿Α 4 
« 



- 

᾿Αγαλλίαμωει. 8 ᾿Αγαλλιάω. 

« αὐτὴν, 66 ΡΌΪΟΣ ον: δὲ αἰἶδηι το οἱ 
ΠρΥΐ, οχοορίο Ναῖ. χρείσσων ΒαΡοη. 
Οοπί, δυρτα δὰ νοοεῖὰ ὠγαϑώτατος, 
ϑιυχσία ἀ6 Ὠϊαδϊοοίο Μαορά, οἱ 
ΑἸεχ. Ρ. 148. δο ΕἸδοβοσὶ Απίτῃ. δὰ 
ὙνΈ ]εσὶ ασδηλη. Οἱ. ὅρος. 11. Ὁ. 9ὅ. 
866. 

ἈΓΑΛΛΙΆΜΑ, εεμϊαίο, ἰσέϊδα, 
ἴδε ἰδ, ἐπ φυὸ ἐπχιείαηει. Ν 

»παβπα ἀπὲριὶ εἰαίῖο, πάσης 7αείιδ. 
ὃ 165. ΓΧ, 15. ϑήσω σε ἀγαλλίαμα αἹώ- 
μὸν Θεία, τὖ ΒεροΣ ραυᾶογο 
Ῥοβαῖ8β. Βϑῆθ αυοδά βϑηϑύτχῃ. ---- 5} 
ὁ μο. ἴε5. ΤΙΧΥ͂. 18. -α 5 ξαμ- 

ἄξιοι, εχωῤαΐο. ἴε8. ΧΟ. 10.-- 
5} ἰάσπι. 168. ΟΕΧΥ͂{ 18. σωῶ ἀ- 

γαλλίαμα, σχυ  πηΐδδργε σαιϊο 608 
τοάάδῃι. --- Ὁ ξακάι. Ἐπ." 

ΧΙΥΊΙΙ. 2. υδἱ ἀγαλλίαμα, αἱ νετπΔ- 
εὐἶυμι, 9 τεῖσε, 7ον, οΡ)δοξαχα ἰδεἰ- 

ς Ὧι ποῖδί. ---- τ οαηίαξίο, οαπέια. ῬΒ. 
ΧΧΧΙ. 9. -- ΠῚ ἰάεηι. Ῥχου. ΧΙ. 

10. -- “7 ιδεΐμηι, οαπέμα. ἴῃς, 

Φοῦ. ΠῚ. 7. -τ ππῶῦ ἰαἰδδα. 168. 

ΧΧΙΠ. 18. 1. 8 οεἐ 11. -ὐῇἰλὺῦ 

ξακαϊενι, δὸ οδ᾽εοσίνη Ῥε. 
ΟΧΥΊΙΠ]. 110. ἴε8. ΧΧΧΕΥ͂. 10. --- 
ΠΣ ἴαμα. ἴε6. 1.Χ1. 11...-α 5ῖ-. 

Ὗ7. 88. εἰ ΧΥ͂. 6. στέφανος ἀγαλ- 
λιάματος, ΘΟΓΟΏΒ ὈΣΕΒΒΙΑΠ σῖτα, α0185 

ἃ βοϊοῖ βυγηὶ ἰῃ ἀΐθρυβ πυρεδι θυ δς 
ἔδϑιϊβ. δίχα β ἔογυμυΐα οϑὶ ἔλαιον 
ἀγαλλιάσεως ΗοΡΥ, 1.9. [υ]4. ΧΧΧ. 
32. υδῖ ἀγαλλίαμα οδ8ῖ 1. ᾳ. εὐφροσύνη 
καρδίας, δΔηΐϊμλυα. Ἡ 4 ν]6 ἃς ]αίυβ, ἴῃ 
δηϊβοθθητθι8, οὐτὰ 4016 Τοστηυΐα 
ἀγαλλίαμα ὈΟ606 Ρεστηυδ- 
ἴον ᾿ρ1α, Υ. δι. 

ΠἈΓΑΛΛΙΑΣΙΣ, ἐσωδαΐο, ἰαέέα 
ΝΟΝ υιοΐο ἀπὲπιξ, δεᾶ υοοὶξ σμόχιε αἰα- 

4 ογἰἑαέε ργοάεία. ---- Ὁ Ἰάετα, Ῥδ. 

ΧΙΙ͂Ν. 17. ΠΧΤΡ. 18. ἀγαλλίασιν 
οἱ βουνοὶ «ετριζώσονταφ, ο01168 Ἰαίυτα 
δερεοοίυτα Ῥγθρορυπηί. ---- “»πῦὺ γ- 

“4. Τεχαρῖ. 70». ὙΠ. 41. -“υδὲ 
ΓΧΧ γίλωτος ΒΔΡΘΩ. ---- ΠΥ οαπ- 

'ἣ; σαπίίσεηι. Ῥοδίτα. ΧΧΙΧ. 6. υδὶ 

πος βοῖιϊ ορραείϊίζυν. Πα, 
ΝΙ. 1. φωνὴ ἀγαλλιάσεως, ὙΟΧ 

ἦρι. θὰ. ΟΧΧΝ. 2. υδὶ Αᾳυ. 
αἰνέσεως, 5 . : 
οο]}. Ρᾳ. ΧΟΙΧ. 3.-πΊ.Ὰ [πῇ ΡΙΒεὶ 

Αγν οὐἀπεπᾶο. Ῥε. ΟΧΧΧΙ͂. 17. ἀ- 

γαλλιάσει ἀγαλλιάσοντω.--- Γ))γ) ο»- 

ἔα. Ῥα. {Χ171. 6. χείλη ἀγαλλιάαιως 
αἱνῖσει τὸ στύμα μον, Ἰεῖα Ἰυῦ1]85 οα 
τού οδηίδί. Ηδοῦτωουθ 790». ΧΧ. 
δ. υδὶ ἀγαλλίασις δεῖ 1. ᾳ. εὐδρία, 
φγοϑρεγίίας, δρυὰ 5 ὉΠ. --- 
Ὁ ξανάδηη. 8. ΧΤΙ͂Ν. 9.1, 9. 

Ὁ} 1᾽ ἀγαλλίασις Ἰοεεῖατι Ὠυπεσυπι πο- 
(αἴ, πεοίορα Ῥχουλϊβδίομδηι Τειηΐβεῖο- 
εἷδ Ῥϑοοδίογυσω, πὶ αυδ εἰσι βοκίίο- 
Ὧ6 αυοᾳιο ἰορίίυν 1θ]4, ν. 18. 

ἈΓΑΛΔΛΙΔΊΏ, ναὶ ἴῃ σοη)υς. πιεάϊα 
ἀγαλλιάομαι, υἱὸὶ ἔετα᾽ ΒΕΙΏΡΟΣ οὐςυΣ- 
εἰς, ἰσίον, ἐσεΐίο, ραμάεο. )η. εἰ ἴῃ 
ΗΒ. ΦΧ» ἐσμίέατε, ἐγὶρωάδαγε ργΣ 

ξαμάϊο. Ααα. [ε6. ΧΤ Ι͂Χ, 13. ἀγαλ- 
λύω. ΧΧ ἀγαλλιάσϑω. Ιάθτῃ οἵ 

Ὑμοοὰ, Ῥχον. ΧΧΙΝ. 17. μὴ ἀγαλ- 
λικίδϑω ἡ καρδία συ. 1 ΧΧ μὴ ἐσαΐρου. 
ΧΧῚ αν. ΧΥΙ. 31. Ρε. 11. 11. 
Ι.ω.. ΧΧΧΨΥΝ. 1. 2. δ ἀε- 
βετίο [6 υἱδυίζιτ, πἴ εἰἷξ ἱ. 4. ἀνιῶν 
οἰ ἐξανθεῖν. ---- “ἬΧΙΙ Η»ῇ. ἃ 2) απ- 

φᾳωποίατε. Ῥα. ἘΧΧΤΙ͂Υ. 0. υδὴ᾽ ἴδοι 
ἸΧΧ γχγὸ “"λ)ὲὲ ἰεβίβδο υἹάεσιξασ 

)Ν» Ὠἶδ᾽ υγαξεσοηα δε ἰοθοῖῖο 

ἀπαγγελῶ ἰἴοοο ἀγαλλιάσομαι, 55 
Οταριυ5 ὀχ ρυϊς. ϑ'οα βίπο ἀυδὶ 
δῖ 8110} 1 ΕΥ̓ΡΓΘΙ͂Β. 146 Ἡσδχαρα 
80 Βυχίοτῆ! ΑΠοτ. Ρ. ὅ14. --- 
ὩΠΠΠ Ηἰφδεὶ ρίογίονυ. δὸ ὉΠ: 

ἴεᾳ. ΧΙ. 16. Ψεν. ΧΧΧ. 4. (Ηῦσ. 
ΧΙ ΣΧ. 4.) «; ἀγαλλιᾶσθε τοῖς «εδίος : 
4υϊὰ φσίογιαπεὶπὶ ἀ6 νδ]]ατα νεδίγα- 
Τυΐὰ ΤΘΣΕ] αἴ ὺ -- Ὁ) αὐἰάο. 1Θ66. 

ΧΧΙΧ, 10. ΠΩ ἨΌ) αὐάετε ρβαυ»- 

ἄδιπι, ἢ. 6. δἀπιοάθτῃη [εἰατὶ, 
ἀγαλλιᾶσθαι ἐν ε γῇ τϑοῖδ στϑααϊ.- 
[ΌΣ. ΒΛῸ οπΐπι 61118 νοῦ ὲδ δαξ βῃ- 

γεὶ ρταύπνι ἸΠΙΘΑΥΟ, δαῖ8 οοηδίδδ. 
-Ν ᾿Αἰαγὶς βιέί, ἐσείαυῖξ. ἃ ϑασα. 

Βερεηῖ. Κ᾽ 

ὃ» 

ἀ 



᾿Αγάλμα. 

21, 80. Ρα. ΧΡΈΙ. δ. δ. 11]. 17. 
Ἐ0᾽ δτδη 

ἐσιαδεκάπε. ϑγτοτα, 
Υ. 14.- ΥῚ ἀϊατὶς ζω, ἐσωίίαυῖξ, 

1, 4. Ὧν: Ῥβ. ΓΧ. 2. Τ,ΕΥῚ]. 38. .-- 

τς ἀππίο, ἴξ. ἡμδέῖο. 168. ΧΙ]. 6. 
Ἂς : 

- Ὦογ εταϊατὲ, εἴετντε :ε. ϑγτατα. 
Ῥχου. ΧΙ. 11. 0ὉΣ1 ἰδοθῃ δεβοσιυθ 
ἴχ ΟἾΔ. δὰ Κ, 1. ἀγαλλιάσονξω δὰ 

ὃ ΡΠ ν- 10. ροῦϊιιβ ρεσγάπογα δρὶ- 
ἴγαῖτδ ϑεὰ οὐτὰ [93 ἐδ πάθῃ 
Βιαθοαξ εἰστιϊδοδοπεοιη, (νυν. ΑἹΡ. 
ϑοπαϊεμβ ΟΡ. Μιη. Ρ. 38. εἱ 274.) 
Πὲς οοπ͵εσίαχα ἔδο]θ δυρογβθάεσο 
Ῥοθξυσητι. --Ἴγ οαπίο. σώση, 168. 

ΧΧΥῚ. 10. ΧΧ Ρκ. . 18. 168. 
ἮΧΨΝ. 14. Αἀάε Τπεοὰ. ευϊ. 
ΧΧΧΤΙΙ. 43. υνί Ηεῦτ. 7»}.) ΤΘ- 

βραπάει..--- Ὁ) σαυάεο. Ῥα. ΧΥΤ]]. 
ς 6. ΟΧΥΊΤΙ]. 161. ἀγαλλμάσομαι, ταλχ- 
ἔχη ἀεϊεείοτ. --- γγχο ἰάεσα, 2. ὅδπι, 

Ι. 20. -- δ᾽. ΧΧΧ, 83. ἐκ᾽ αὐτῷ ἀ- 
γαλλιάσιτω, ἀε ἐο ρἰοτίαρίτας δυὲ 

Ροΐεσι. 

ΦΆΓΑΛΛΑΙΑ ΣΕΙ ἈΓΑΛΔΙΑΌΜΑΙ, 
οαὐνπεράκως ἐσίον, Ὁ ὉΠ Ὁ Ὁ: ἔασι 

ἀεπάο ϑγτήτη. οἱ ΤΠ οοά, [εδ. 
1,Χ1. 10. 
ἌΤΑΔΜΑ, ρτορεῖε οδέεοέαπιεπξωπει, 

ἃ 5. Ο'ΈΝε {Μὸ ἀεϊεοίαξε, προςὶ- 

8. ἀγάλματα. Νιάεπίυν ΤΧΧ [ΐὰ 
εχ οοῃ͵θοΐυζα ᾿ὐδη δι 1686 νοσθρυ- 
᾿πτλ μος ἅκαξ λεγόμενον. --- ὈΛΌΒ 

δοπκΙρένϊε, ἑἀδοίνη τοιϊρέιη. 166. ΧΧΊ. 
8. 9 Μδος, 1]. 4. Ηξεογοῦ. Ἂγαλ» 
μα, πἂν ἐφ᾽ ᾧ τις ἀγάλλεται, ξόανον, 
ἀφομοωμα. εἰδώλων, εἰχόνων, ἢ ἀνδριάν- 

4 των. Ἐϊγτοοὶ. Μ. Ἄγαλμα, ἀγαλλία- 
μα, παλλώσισμα. «ἂν ἐφ᾽ ᾧ ἀγάλλεταί 
τις καὶ χαΐρει, κᾷντο ἱμάτιον ῇ» ΕἾ 
εἰκών. Οἱ ἃ μεϑ᾽ "ομηρον ((Ὁσῃΐ. ϑ.βο!. 
εὖ Ησπιον. Π. ΓΝ. 144.) σοιητκὶ ἄ- 
γαλμα εἶπον τὸ ξόανον. τὸ δὲ ἄγαλμα 

“ὸ Ἂ 
ἈΓΑΔΜΑΤΑ ἈΣΤΑῬΤΙΉΣ, δ,» 

9 

86 Ἐποοᾶ. 168. 

᾿᾿Αγασάω. 

πενέσογα Αἰδίανία. Κγγ τυ π' Α- 

4114 1 ὅδ. ΥἹ]. 4. υδί νὰ, ὅ.δο- 
Ἰοῦ οὰ, Βοα. ΠΧ Βεῦεπίὶ τὰ ἄλση 
᾿Ασεταρώ. (Υ. δεϊάσπυτι ἀ6 Ὠϊ16 8ὃγ- 
τἱδ ϑγπί. 11. ς. 2. ἢ. 285. 

ΦΆΓΑΝ, υαἰώε, αὐπιούμπι. 8 Μδοο. 
ΓΝ. 11. ἄγαν εὐκαχοτάτῳ. Ηδεψολ. 
ἴΔγαν, μεγάλας, λίαν. 

᾿ΑΓΑΝΑΚΤΕΊΏ, ἐπαΐσηον. ϑαρ.Ο. 
48. ἀγαναχτήσει κατ᾽ αὑτῶν ὕδωρ 3» 
λάσσης, ἐκοαπάεδοεί, εἰεγυεσεοεί, Ὦ. 
6. ΣΒΔΡΊΎΟ πηρεῖα εἰ ΤΟΤΕ ΤΩΔΤΟ 
ξεβίὩΔΌΪς ἴῃ ἱταρῖοα. []ὰ. ΧΙ]. 427. ς 
Ὅγδοο 838. 

ἈΓΑΝΩΘ, Δχαποίλ. Ἐπὶ ἴροᾶ νὸχ 
ΗἩδορχαΐοα Γ᾽ ΡΪυγα δ εχ ΔΙ 

οταΐεγ. ἴεε. ΧΧΤ]. 44. κες. Α]ά. εἰ 
Οὐοεαρῖ, ἀσὸ σχεύους τῶν ἀγανὼδ, ατ65 
ψεσῦα ἀρυὰ Ῥτοοορίτπι δοίδυιϑοο 
δἱστιδῖα Τβοοδοξοιί ΕἸ ΠΕΙΤ. 
ἈΓΑΠΑΏ, αν, ἀἰδδρο. Ἃγγλ Ἰάεπι. 

σεη. ΧΧΗ. 4. ἕν γάπησας, δὶ 
οατιδείπει. ἴὉ. ΧΧΊΥ. 66. ἀο ὦ» ὁ 
ποτε οοπγεσαῖι, Τὰ, ΧΧΥ. 28. ἦἠγά» 
«ησε, πιαρὶς απιαδαΐ, 0011. ΧΧΤΙ͂Χ, 21. 
(᾿. Εδββοὶ Αἄνοσα. ὅδοσὰ ἴ, Χ. ς. 
1. ν. 444.) Εχοά, ΧΧ. 6. σοῖ; ἀγα- 
«ῶσί με, νοεὶΒ ταοὶβ ομἰοτίδιι. 0}. 
Πδαῖ. . 10. θεαῖς. ᾿Υ΄. 37. ἀγαπῆσαι, 
δοποπβοϊὰ » Οἷς ΨΥ]. 19. 7, 
ΧΥῚ. 4. εἴ 16. ἀ6 ἀπιογε ἐϊεοΐίο. 90]]. 
αὶ ὕδιηι. ΧΙΠῚ. 4. Ρε. ΓΥ͂. 8. ἀγαπᾷν, 
ἀεϊεοίατὲ, εἰ ἰοεξινε 6426. οο1}}. Χ. 6. 
εἰ ΧΧΧΙΙ. δ. 5. ΧΧΧΙΙ. 12. 
ἀγαπῶν ἡμέρας δι ἀγοϑὰς, αὶ νωΐξ 
ἃς “ νιἕδτῃ το] }εἰδοίτηδεν, 
Ῥ,ρ. ΧΧΧΙΣΧΣ, 17. φαΐ ΡῈ; ἴδ βαϊνὶ 
6586 σωρίμηί. Ῥ6. ΟΧΤΥ. 1. ἡγάκησα, 
ὅτι εἰσακούσεται κύριος τῆς φωνὴς τῆς 
δεήσεώς μου, χυεε γετθα Β[6}15 χορ ϊ- 
αἷς: σοφιέίεδοο, (θοὰ οοπέεμέι φη. 
Τλιοίδει. ΤΌΧΑσ. ο. 8.) φυΐα ἐχδυαΐες. 
Ῥθοταΐπαθ νόοθῖλ ῬΥΘΟδ[ΟΏΪ8 τηθε, ἃ 
Ῥτογούδλσι δα γον. ΧΙ]. 1. υδὶ 
ἀγαπῶν «αιδείαν Ἰαχία. Τγει!ο]]υτο 
εδῖ, αὶ οεϑι σαιοπὶθυβ [οὶ σοφιό- 
εεοἴ. Ψαταχα αυϊάεπι επί, ἀγαπᾷν 
ἴα εἴ ἀρυὰ Ῥτοίδῃμοβ βογὶ 80- 
εἰρί, υἱ ἀοουϊ Εεββεὶιμε. ]. ]. Ρ. 437. 
(ἀγαπᾷν ---τὸ ἀρκελδω ταὶ, καὶ μηδὲ 

ΓΝ 



᾿Αγααάν. 

α αἈέου. ὀπηζητιῦ. εχ. ϑαχθεσ. Τ. 1, 
Απροάοι. α6. εα. ΒΕΚΚοΥ ᾿. 824.) 
864 ποὸ ἀἠσεμῆὲ ποῖῖο εϑὲ δὖ υἴτο- 
αὰε ἴοοο αἰΐοπα. Ῥσον. ἼΙΣΙ. 86. 
ἀγαπῶσι ϑάνατον, ταοτίοτα ἀγιῶγε υἷ- 
ἀεηπέων, 8. σΟΠ ΟΣ ΠΑΠΣ 510] ῬΟΤΉΙΟἴ θη. 
ΤΡ, ΙΧ. 8. ἀγαπήσει σε, ργαΐωηι 86 
ἐἶδὲ ρνογεδίίων. ΤΌ]. χη 1. .1.- 
οεγίμε ἀγασηλήσεται ῬΧῸ ΓΤ Ἵ ἊΝ» 
ὉΔῚ ΦΟῺ τοῖα! νοσθῖ ἽΝ Ἵ 1 γα Υ- 

ὁ Βσῃ6 διδ, δϑοὰ οἶτια ἴοθοὸ 9. ἰερίδβο 

νἱἀστζγῦ : διυδηξ συμ 8001, ἢ. 6. 8- 
ΤΩΛΌογ. Μαῖθ ἴἴδαιια ΘΕΙΩ]ΟΥῸΒ 
ΘΟὨ]οἱς, Ιοοο ἀγωπηϑήσεται ΓΕρΡΟΠΘΠ- 
ἄυμα εβθ6 ὠγασῷᾷ αὔόϑησιν, χυοᾶ Ἰερὶ- 
ἔν ἀρυ 1,ΧΧ. Ααυ. Ῥτον. ΧΥ ΤΠ]. 
41. πο]ὶ ΤἸΧᾺΧ κρατεῖ δαροηῖ, εἴ 
Οὐμεὶ. 11]. 8. χουν. ΧΧ. 18. μὴ 
ἀὠγάχα καταλαλεῦ. 014. ΧΧΙ. 17. 
ὨΡΙ Ρθο ἀγαπᾷ εὐφροσύνην πιδοοβϑασίο 

ς ΤΕρορθῃάμμῃ βὶ ἀγασῶν εὐῷ. .16ν. . 
81. ὁ λαός μου ἠγάπησεν οὕτως, οἴ μο- 
Ρυ]υ5 τηθι}8 Ἠΐδ οὐμῖρυβ αππρξί, Πθο 6 
αφρτοδαί. Τροιὰ. ΧΙΨ. 10. ἠγάπησαν 
κεν 'πόδοως αὐτῶν, δοἷδπέ, ΘΟΝΘΗΘΘΟΜΝΣ 
ΤΆΟΨΈΣΟ Ρ668 βεοθ, ο0]]. Ηἶοβ. ΧΕΙ, 
ἦ. καταδυνασεεύεν ἠγάπησε, ϑοϊδέ δρρτῖ- 
ΚΆΟΥῈ. ΒΚΨ|!6 Ἔχίουὶ ἴδηι ᾿ΟΟ]ΌΜΠΠΕΙΣ. 
Ψιὰδ δ εεοδίιηι Ἰ. ὁ. Ὁ. 441. ---- Ηοε. 
Πί. 1. ἀγασῶσαν «πονηρὰ Ἰερετγαῦϊ 

ΑΥ̓Ὰ ΤΆΣΙΝ: Μαὶ. Π|. 11. ἐν ὡς 

ἠγάπησε, μπι ἀπιαί. ---- ἡ ΠΝ 

οιπὸ ἄαγε. Ἡῖος. ἿΝ. 10. ἠγάπησαν 
ἀγιμήαν, ἐεϊεοίαπέμν ἰδῖλ τασρηιαϊῃο. 
ϑοίυτα 15 Ἔχργεβθοσιης δὺς προσ 
ϑίσω ᾿ΠΕγαΣ δῷ Ἰορεσζαπί μὲθ ὙΣΤΝ. 
γί εἰ Ρχονυ. ΧΧΧ. 15.- ΞΟ ΥΔ Ν 

ἀπιαίογεα. ἮΤος. ΨΙ11. 9. ϑοηβδυτα 
ἘΧΡΓΕΒΘΕΓ ΠΗ. --- 3. δεποαΐοο. ἸΏς. 

Ῥγου. ΧΧΙΠ, 9. Ιδροταπὶ ἢ}. 

.-- " 3 ΔΩ Ῥγον. ΧΧΧ, 1δὅ. ἀγα- 

αήσει ἀγαπωμένη. 1π τααμῖδ ἈΔΡυ 896 
ΒΟΏΉ1.11}5 νἱἀοπῖν ψόοοθτλ 227» 

ΑΥ̓ΔΡ. ἐς ἀπιογα οοιπρίεχμδ οεί, 

απιαυϊ. ΨΙὰδ ΤΑΠΊΘἢ ΒΌΡΓΤΑ 5. ΣΝ 
27’ το 2 σἀάκποεγε ἩΠΙΡΆ. Η 
ΕἾΔ 2. ϑάχῃ 11]. 18. ὅτι ἠγάπησάς 

10 ᾿Αγακχάο. 

μα ἕως τούτωι, αἀπθὸ Ὑδγοὶο οὐπι ἰοχῦπε τὸ ἀν᾽ σδαιοο ορε αὶ νοὶ: 

οὐῖς, υἱ δἰδίαιδχηυδ, ἀγωκᾷν βιριτῆ- 
ξατὰ ἢ. ]. σριογὶ ἀοοιμπεπία ἀαγα νης Κὦ 
πίπιο ἀμδία, δοεποἤοίές αὔᾶίσετε, αὰεε 
ὩὨΟΌΟ ἰαῖθε σθοαχὰθ ἰῃ ἔοετηια ἘΠ6- 
Ἀσαΐοδ: ΤΥ δ 5. 452 ἴ5 

δε οζϑοχάβ. βεσῖβ ποίλέ : δὰ δος 
ζογΐαμο ὃς αἰ ρτ δι 158 ἔλδσίυτη ονε- 
Βεσγθ, οὲ αυϊάδτη δίποσχε ἀυςσΐυχι. 
Ἰάδιι να]εῖ ἀβ ἴοοο ρϑσβ]] οἷο, 1 Ῥαγαὶ, 
ΧΥΊ]. 16. Ἑσταν ᾿δαυς Ποράοε- 
Ἰεϊμῖυϑ, αυἱ ἰπ ΒΙ0]. ΤΈΘοΙΪ. Τ. 1. 
Ρ. 30.ὄ ΧΧ ΝΣ Ἰορίδθα 8Γ- 

Ὀδέταΐον ἰοοθὺ ")7 8. --- ΙΠ 

ΗΙΡΉ. ἃ “Σ) οοπηπιεπιογατε, δἴϊδτα 
ἑαμάατε. (απὶ. ἴ. 8. ἀγαπήσωμεν μασ- 
τούς συυ ὑσὶρ οὗἦο. ΝΟΠΠΌΝΙΒ νέϑυτα 
Θαῖ τοροῦθϑθ ὑμνήσωμει, οεἐεδγαδέέηειξ, 
τα ἙΆΣΩΘ σοεἠδοίαΣα ὩΟὩ ΟΡι δ686 
νάδοιν. --- ΠΠΌΣ ΗΊΡΒ. ὁ ΠγῸ ἴη- 

οἷίαγε. 8 ῬατΑ]. ΧΨΤΙ1. 2. ἠγάσα 
αὑτὸν τοῦ συναναβῆνωω μετ᾽ αὐτοῦ. Τ,ο- 

δ 

οὐ ἠγάπα Ἔ ]1ο Ἰοροηάυτα νιἀορῳ» ὁ 
ἕν ἡσάγα, μέγδσιαάοδαί, τὸ νοῖρο 
411Δ8 (ν. ο. 9 ες. ΧΙ]. 839. οἱ 
2 Ῥατεῖ, ΧΧΧΙΣ. 11.) ΧΧ Ἠε- 
Ὀγαίοιμα ΧἹΝΌ ΓῚ ἱπιίοσρσσίασὶ βο]θεί, 

ϑοᾶ τοΐῃὶ ΠΟῚ δοϊ ποϊαπα νδἠοίας ᾽θο- 
το ἴδ, ἀυμιχηοάο οὕη 
Ἑοοβοὶο (ΔΑΪνοχὸαν. δίϑ. ΓΔ. Χ. ες. 1. 
Ῥ. 480.) νοχίδθιν : δίαμ "5 υεγ ἐδ ὁρη»- 
ρεϊαυϊέ, ἀ6 4)ὰ ποίξομα ἐχροοίίαεμι 
Θϑῖ ἃ τὴ 6 ἱπ ἴχσίοο Ν. Τ. β. Β. ν. 
Ἦϊπο εἴλδτα πὶ Οομρὶ]. ὑτὸ ἡγάπα 
Ἰερίζαν ἔσεισε α αἰ οδβεπιδῖθ, διξ ρὸ- 
μπβ εχ δ]ο ἱηίεγργεῖθβ, χαθι οχ- 
ῬΓεβδὶς Ψυ]ραῖιδ, ααἱ Βαρεοῖ: ρὲγ- 
σιασιίσιο εἶ. Ψ. ἱπῆγα 8. “1 77Ὁ)- 
-- "ΝΌΓΙ Ῥέσοατε. ἘΪο8. Ν1Τ1. 11. 

ὡυσιαστήρια ἠγαπημῖνα Ῥτο ΙΒ 6χ- 
δβίχυςτ8 δα ροϑοσδβάντη. Νιπεὶβ δΣ- 
δυΐϊδ ε8ὲ οοπϊεοίυσα ΒαΒγΓ , ααὶ 

φοος 

Ῥυΐαῖ, δῆς νϑυβίομθιη Ὁσίδιη 6886 ἀ 
οΧΥ ἴῃ » ὍΡΙ 4116018 
Ἰερῖδεα οἱ νιον ἀδεοία Ῥχὸ ἀεἰοία, 
εἰ ᾿πᾶάθ Π]υὰ ἠγαπημένα ᾿ΏΒΘΙΙ 686. 
ΜΙΒῚ βθῃβιπὶ ρϑι]ο 1] δγ8 6Χ- 
ῬΓΕδ81496 υνἱδδηΐυσ. ϑδϊδ δηῖπὰ Θομ- 



᾿Αγαπάαι. 

« εάπὲ, ἸΔοϊστυξα τοϊΌλ, ὧδ πὸ Εχ- 
Ῥβσαπᾶα εβὲ Ἀ. 1. νοχ ξ 477» ἰὼ 1|- 

ἸΟΣῚ5 δδογῖβ παι τοσο ουσὰ ἘΡῚἴπ6 
ΨΘΏΘΙΕΔ ΘΟΣΩΡΑΓΑΤΊ. (ὐπέ,. Ηοκ. ΙΧ. 
10. -- Ὑ85 ἀεἰεείοτ. 1 ὅϑδτα. ΧΙΧ. 

2. δος. Οοιιρὶ. υϑὶ ἴδιραπ ἠψάσα 
(ᾳυοὰ Δοπείαποσῃϊιβ ἱπνϑηὶς ἐῃ 
χτηλτράθο (οὐ, Εερ11) Ποη 6586 νἱάὁ- 
τὰ ΤΙΧΧ [πᾶ-. βεα] 4110 ᾿ΙὨὐοτΏτεῖβ. 
Ἐπδῦλοτ. Ν]. 9. Ῥβαῖτα, ἵ,. 7.---ϑὸ 55 

ὃ ῬΙΠοΪ ὁ 95" Ζιξίεπίοε Ααυ. ϑγτωζω. 
ἙΔ. νὰ εἰ ὙΠ ΡΒ. Τὺ. 21, 866, 
τι ἧππὶ τετῖβ οὔβεγναν!  Ἰοεᾶετ- 
Ἰεΐπιι5 ἴπ ϑο δ 15 δὰ ἸΣΌΥΟΒ Ῥοξιῖοοβ 
ν, Τ. «εα ἈΚ. 1., ποῦ ἀουἐκενπάτιμα εδέ, 
φαίη τὸ ἀγαςήσ, σε δὰ 27) (Ρτὸ 

458ο νεὶ ἽΝ) νεὶ ὭΠ)' Ἰορκααυηῖ 
Δ ΣΠ “πῶγε) μοῦ ἀθῶα δ 
ἈΠ 2} τοξοσοπάμτση 1 ---- Ὁ 

«τυ αίίο. .ετ. ΧΙ ΙΧ, 25. -- ὙΤὴ 

εβίψετε. ὅγιται. Ῥεαῖγα. {ΧΎΤΙ. 18. 
ΒῪ Ῥγ ατήϑησαν. Ιπιοτρτεϊδζαβ εβί 
δΧ αἱσπίθοιοηο Ἵν απο ἀϊδεο- 

ἔμηε εἰστιϊδοιί, ΑΥ̓ΘΡ. (λελ. 4 απιαυΐέ. 

- σῶν ,δοῖο. ῬΕ. ΟΧΝῊΙ. 1656: 
τ . 

χαὶ τὰς ἔγτολάς σον ἠγάπησα. ἴτι 
ΠΝ 18. ν. 47. 112. 158. εἴα. --- 

ΠΏΡ ῬΩΠΕΙ, διαπάϊον, δίαπαϊς υεγδὶδ 

οσερεΐίο, εἰ ἱποο αὐ πῆγεϊα. ῬΕ. 
ἩΧΧΥΤΙ. 56. Οταρι πε Ῥνοΐορρ. κα 

41, ΧΧ (ΤΙΝ. ε. 4. ξ. τὸ ἠγάπησαν 
δα θβεϊεοῖ ἡσώτησαν. ΑροῖπαΒ χυσαυδ 
ἐπ Οὐεαιηεσι. δὴ ἢ. 1. ΧΧ ἠπάτησαν 
ΟΥ̓ μρδῖθδε ὑτ δῖ, βε φῬοσίατιίοτθα το - 
δἴομ ρεστποίοα βεϊεπίαβε ἡγάπη- 
σα». ΑΣ νβῆδτα 6866 ἤδη σοπ͵εοίω- 
Τάτη, Ῥασίϊτη ἀοσθηΐ εα, ἀπε ϑυπΐ ἃ 
1Ὼ6 8. Ὑ. ΓΛ ΌΠ ΒΌΡΓΑ Ῥγχοϊαία, ρμαγ- 

ὕπι ἴρβα νοχ θυ. ΐ ἴῃ 
ῬΙΠ6Ὶ ποίαϊ δἰαπαεν ἀπ ον 8. 

«Ῥεΐίοενε, δάδοχαο ἢ. Ἶ. ὈΪαη 5 γοῖ- 
μῖ8 ἕαυσζγεση 1[)6ὲ σδρίασε νεἶ]ε. Ἰάεπι 
χυοαιμα δβὶ ἴῃ ἕοστηϊα : ἀγασᾷν ἐν 
τῷ στόματι, Ὦ. 6. ἀτηοσει αἱ ἤάογη 
γοῦθο Ἴδεῖμιβ Ῥραῖδοτι. ν αἰμηεῖαβ μη- 
θεῖ ἐϊεχετιηὶ, αὶ τυϊοῖ δἰ χοῖδ οἴιπὶ 
ϑΕΧΈραϊαδα εἰδίαχεγμπί. --- λιν 

᾿] ᾿Ἢγασημένος. 

φγοερογανΐ, Φοουπααυδ!, ἨΝρΆ. 6 ἀν). 

ἔχον. ΧΧΥΝ]Π. 18. 8θὼ, Ηδχ, οἱ 
Ὡσῖδα οὐ. Βοτ. εοὐ, ὡἡ Μοῦ Τ. "1. 
Ῥ. 3891. τϑοῦβ σηϑημί, ὠγακηθήσενᾳ Γ 
τϑοροιμκδοῖ ρμοίδειθ δοαᾳυσμαὶ ὈΤ:: 

“- ΧΡ αοχωῖτο. Ῥτον. ΧΎ. 82. (εἰ. 

ΧΥ͂Ι. 5.) ἀγαπᾷ ψυχήν. Ἐχ αερετὶ 
δὰ ἢ. 1. εαπίοπεα νἱάδειν ἱπίθγωσεβ 
Δαάβοϊνἑββα ΠΟΌΟΠοτα τοῦ ἐδ)» αὐπι- 

ἑαΐων εἰ αἰεοίαί υἱέανε, Ἀ. 6. Βιιάϊοδο 
δρρεῖ: ΜΡ νεσο βεηφυτα ὄχρσοϑ- 
Β1886 ΥἹά εἴα, --- ὈΙΤᾺ ἐπεέπιε ἀἷ- 

ἤρο, ταΐδεγθοῦ, εἴ ἴῃ Ῥἢ ΑΙ πιῤδετίοοτα 
ἄνα αὔὶοίον. Ῥεαῖα. ΧΎΥῚ. 1. Ῥγον. 
ΧΧΥΝΊΠ.18. υρὶ ν. βυρτα δα γχγγὼν Ἵ. 
168.1,Χ. 10. ΖεαςΒ. Χ. 6. “--- ἩΤῚ 

ἀεἰεοίοτ. 1 Ῥατ. ΧΧΤΧ. 17. --- ῸΤ 

ϑογυο, σμδίοαδο. Ῥτον. ΧΧΥΤΙΙΠ]. 4. 
Ὅπῃ. ΙΨΡ΄. 25. βρς. Ὁοὰ. Οἱ δἰατιασι. 
φούτους τοὺς λόγους ἀγάπησον, ᾿νοῦ θ6ζ- 
ΔΟΠΟΒ ὈΘΠΗΙρΡΘ δοοῖρα, 8. ΣΩΘΤΩΘΕΙ 
Ῥεδοίοσε ϑοβάδ. ---- Ῥγεοΐθσθα θα γ 
ἦδε, 1Π1|. 24. υδὶ πιῺ}}} οχβίαξ δὴ 
ἄοχει Ἡρμταίοο, εἴ Ῥγον. ἌΧΥΠΙΙ. 
Ὧ7. δὲ νεῦρα “τούδενε ---- αὈρονόμῳ 
χα ο. ΧΧΙΧ, 17. 18. ἀδδβὅχωοϊα δϑδὲ 
ἦατα δηῖα Οτδρίυσι ορϑεσνανῖς Ὦχυ- 
᾿δ' 18 Απΐτη. 11. 82. οἱ Ιοοο ἀγαπήσει 
7ιδῖοε ὕκερεῖο. Ἰεσοπάνυπι δέ ἀνα» 
φαύσε. --- δὲ Σ. Ψ]]. 85. ἐκ γὰρ τῶν 
τούτων ἀγαπηϑήσῃ. Ψυϊᾳ. Ἰῃ ἀ1160- 
᾿ἴομο δστηλρονῦῖβ, υὧἱ πο Ἰοερὶς ἄγα- 
φήσεις, ταοᾶο αἰϊοοξιοείοη Βοῖ δοίὶ- 
ν δῖ, δϑ τιδερίνδσο δοοΐριδα βϑνμδ. 
ΧΧΧ. 94. ἀγάπα τὴν ψυχήν “εὐ, ταὶ 

ἈΓΑΠΩ ΜΕΝΟΣ, αἠεοΐε. η ΤΙΝ 

Ῥατί. Ῥδδυ]. ἰὰ. Νεῆ. ΧΙΠ. 46. 
τ μιπίσεϑ, μηϊρεπῖπια, εἴ ἐχ δά- 

ἡπαιοῖο ὐπιοάμπι ἀἰροίεια. Ῥτον. ἸΥ͂. 
8. 1 Μδος, ΝΙ. 11. ὈὉ1 ἀγαπώμενος 
Ηουλί αηῦο εβὲ οοπέεηέμα, οὐδ πίλῃὲ 
ἀδεδέ, φμὲ οἰδὲ ρίαοεὲ ἐπ “μα υἱα οοπ- 
ἀἰδίοπε. Ἑχυϊάοτα τηδί]θτὰ : πιαρηὶ 
αὐϑίἐπιαζεισ. 

᾿ἬΗΓΑΠΗΜΕΙΝΟΣ, αἱεοίια, αἸπα-» 
ἐμδ. ΠΝ ἴπῆη. Ηοβ. ΙΧ. 10. ἐγέ- 

γοντο οἱ ἐβδελυγμένοι ὡς οἱ ἠγαπημέ 

[1 



᾿Ηγαπημένος. 

α δὶ πο Ἰορονυηῖ ἘΞΆΠΝ 3, οὶ 

Οαρεῖο νἱδουϊέ, βϑθὰ νεσεὶο βο ἴΐα 
ορῦσαιβ ουτα ἰδχῖυ Εἶθρτ. σου ο ] ανὶ 
Ροϊεϑί, δὶ ΣΝ 2 τοδάδσηιβ : σἱο- 
ξιξ ΟἸΟΥ αἸΠΟΥΕΣ ΘΟΥ̓Ηι, αἱ ΟΡ 
1 αἰϊοπὶ, φυογυπι οὐ]: 86 δα ϊχ- 
ἐγδης [βγδοὶρ. [{8 διιίΐθῃηῃιῃ ροίεβί 
ῬΘαϊ, εἶνε ΔΝ ϑΌϊηδυαυ8 ᾿ΤῸ 
ΠΟΙΑΪΠ6 ἈὉ ἜΝ ἔοστοε 1) 1» δῖνθ 

Ῥτὸ ἰηδηϊξῖνο, ΄αΐ βαρ6 δυγηΐταν ὑτὸ 
ὃ ποτηΐηθ. Οομξ, Βυχίοτει Απαςοτῖς. 
Ῥ' 680. 86. --- ΠΝ Ρατῦο. Βοῃ. 

4 Ῥαν. ΧΧ. 7. - ΠΝ Ῥατῦο. 

Ῥαβαὶ. Πευῖ. ΧΧΙ. 1δ. 16. -- Μ) 
Ῥατῦο. ΝΙρἢ. 3. ὅδ. 1. 28. ἡγα- 
φη μένοι, 868 ἱπινίοοτα αἰ] ρα μεθ. ---Ἴ ὙἹ} 

ἀπ εοίμς, απεοις. Ὦδυς. ΧΧΧΊΠΙ. 12. 
ἴε8. Ρ. 1. -τ ΠΥ Ἵν) ἀὐοοο. 76:. 

ΧΙ]. 7..--- ἤγαῦν ποίθθη Ῥορυ]ὶ 

Ἰετδο οἱ ΠΧΧ [66. ΧΙ ΙΝ. 2..66- 
ὁ οὐπάσυτη ΗΠ ΘΥΟ γτηῦ : ΖΟΗΓΩΝ ὕες 
ὄπης Ἡεὀναίουπι, σεοά σαίετὶ εὐλύτα- 
φὸν 8. εὐ ῆ, ἱ. 6. τοοίδεΐπεηι δ. γοοίμνη, 
ἐπέεγργείαίξ δωπί. δοῖλ 1 ΧΧ ἀπεο- 
ἐδείιμηι, 7ιπρεμπέεε ὧδ δι0 Τετγαοῖ, 
εἴς. --- ΦΆΓΩ ἄοπωηι. Ε1οβ. 11]. 

18. υνὶ Ἰεξοσυπί "5 ἜΝ ὙΠῸ: 
- ΝΠ Ῥερραγε. Μ΄ βαρτα 8. τ. 

ἀγαπάω. --- "ἘΞ, Ὁ δεϊδοῖα. 
ἴε8. . 7. “τ δ ποιλθη Ῥσὸ- 

ἀ Ῥχϊασι τοοηίβ. Ρεδὶη. ΧΧΨΙΙΙ, 6. 
ὁγαηΐ ἃ “ῳ) οὐπδίάεγατο, ἀἐὶ» 

δεπίεν συγατε, δυΐ Ῥοῦυ.8 ΓΕΒΡΟΧΘ- 
Συαπὶ ποὔοπειῃ αὐσεπας, αυδτι ΑΥδΌ. 

ἱ υἷι μαρεῖ. (Αταῦ. οὐ απιο- 

γί αέεοίμα, οἵ λῶν ἀταίϊα.) 

γυϊεᾳ. ἀμεοίμδ. Νοὰ ὀρ ἰΐϊδαια 
εδί δίδίμεσα, 608 ᾿γγῦὴν Ἰορίαθβ. 

-- ᾿Ῥ ψϑ μα. ὙΒδοάοε. Ῥα. 
ΧΙ. 1. δεὰ Ἰοοο ἡγασημένοις αρυὰ 

ἐ ὙΒοοάοε, «υ ΓΧΧ [ππἰὔ μλμε ΕἸ Βρή 
εξ, β'πα ἀυθὶο βουσὶ ρεπάυτη δαὶ ἠλ- 
λαγμένοις, αἴ Ἰερετίς Ὁ πίω 

ἐπέ Γ᾽: 

12 ᾿Αγακπητὸς. 

ἈΓΑΊΙΗ, ἀπεον, ἀϊϊοοίϊο. ὩΞΩ ΓΥΣᾷ 

αιογέξ, βρες. ξιγίευὶ αο ἐἰοϊεὶ. Ααυ. 
ὙΒοοά. Ῥσον. ΨΙ]. 18. γυϊρ. ου- 
»Ῥη 5 απιρίοχίδε. --- ΠΝ ἀοον, 

ἀμεοίίο. 9. ϑατιὰ. ΧΙΠ]. 15. ὕδης. 1]. 
4. εἴ ὅ. σετρωμένη ἀγάπης, δτδοτε Ἶδτι- 
Ββυθηβ. [0]. ν. 7. ἀγάφην, ἀΙ]δΘοίδι, ἢ 
οὐ ἠγαπημένην, 001]. 11]. δ. εἰ ὙΠ. 

ἷ - 2}: αηιογεδ. ϑγτήτη. ἔσχες ῆ. 

ΧΥῚ. 8. υδὶ ἀξ ἀπιογε οοπγιραῖς αἱ- 
οἰζαν. -- “Δ αδεοοπσίο, οοσεέα- 
ἐο. Τ,ΙΧΧ δος. σστρὶ. ΗΔ}. 11. 4. 
Βεγίνασυηϊ ποῖ 8 ΣΦ 7 αδδοοπάεγε, 

βεα 2Π ἔπιρεπδε ἀϊδρενε. Υ. ἰπε- 

ἔτα 8. νυ. ἀγάπησις. 
ΑΓΑΠΗΣΙΣ, ἀπιὸν, αἰἰδεοῖδο, πε- 

σεϑοἐμο ἀπιαζονία. ΠΠΝ ἰάετα. « 

ῷ ὅϑδσα, 1. 96. 7εσ. ΧΧΧΙ. 8. ἀ- 
γάσησιν αἰώνιον ἡγάασησά σε, ἀταανὶ ἴα 
ΒΙΆΟΓΘ δεΐοσπιο. Ἦοβ. ΧΙ. ὅ. Ζερῆ. 
ΠῚ. 18. --- ΔΠ αδεοοπδῖο, οσοιία- 

ἐἶο. ΗΔ. 111. 4. Νοῖ δυΐεπι 16- 
βετυπί ΓΑ Γγδ» αἱ Ἱτοτηχαῖνβ οοΣ- 

δος, βεὰ μαίΐαγυης ΩΓ οἴ Δ) 

Ἰάεπι εἰρηϊῆεατο, πεῖρα ἀϊέρετε, 
αυσιηδατηοάμηι ΠῚ οἱ Δ εἰ 

4116 βεχοθηΐία αἰπειηοαϊ. Οοηξ. βὰ- ἃ 
ῬΓΔ 8. ν. ἀγάκη. --- δ΄ῖταο. ΧΙΥΠΙΠΙ. 
11. ἐν ἀγαπήσει κεχοσμημένοι, ἀταϊοἰ αι 
ἴδ 60; Ὁ συαπὶ, 8:.. ΧΥΤΙ. 
14. αὶ, οοχησηδία ροβῖζο ροβῖ τὸ φῶς, 
ΨῸΣ ὠγαπήσεως οὐχ οὖχ ἀνίησιν ΘΟ- 
υμρεπάδ εϑί, μος τποᾶο: ποὺ ἀϊ- 
ΤΑΙ 6 ΣΧ δυηοῦθ, Ἦ. 6. βεῖωρεῦ διπιδέ. 

ἈΓΑΠΗ͂ΣΕΙ ἈΓΑΠΩΜΕΝΑΙ, α- 
"ΠΟΤΕ ἀπιαίς, ΤΊ Ἃ7: Ῥτου. ΧΧΧ, 

1δ. Ψιάδ βαρσα δ. ν. ἀγαπάω. 
ἈΓΑΠΗΤΟΙ͂Σ, ἀπιαΐμα, αἰδοίως, 

σαγμδ, ὠπίοσμδ. --- ἤγη, 7,αέεγ. Τὰς, 

εν. ΧΧΙΠ. 18. 8ῖ. ΤΝ δυπιϊζυς 

4 ὅτ. 1. 96. -- 5, δα. [πο.Ψ 
Οδηί. ΥἹ1. 6. Ἡεῦτ. ΘΠ 

ἢπ οι ονὲδ, ἰιδηρί ϊ : ἀγααητὴ ἐν 
στατάλαις, ἀδεοία ἐπ ἀοἰξοῖδ. Ἱιερὶς 
αἰνεῖν ἘΞ ΠΣ το ὙἽ αππον, 



᾿Αγαπητως. 

« (μϊεοίπδ. ϑγτατα. (δηὶ. 1. 13.1ΧΧ 
Ϊεαὕ. Ν. 1. - Ὃν ἐνεοίμε. Ῥβοῖτα, 

ΧΙΙ͂Ν. 1. ΠΧΧΧΗ͂Ι. 3. ὡς ἀγαση» 
σὰ τὰ ἀχηνώματά δυυ, αὐϑοι ΒΌδνοδ 
δυχξ Ὅκαε ΠΑΡ δ ομδ8. --- 5 ἌΛΕΝ 

οοβπιόσπετι ϑΔ]ΟΠΊ ΟΠ 18. βγαισα. ῷ 
ϑδη. ΧΙ. 95. -- ὍΣ κπίοι εἴ 

αὐπιούκεηε αλϊοοΐε. Θεαυ, ΧΧΙΠ. 9. 
λάβε τὸν υἱόν φυ τὸν ἀγασητὸν, δτης 
δἰτυτα ἔπυτ πηΐσιι, πο α1|66- 

ὃ ἴαμα. ψυ. 0] μεβθοὲ μονογενῆ. [1 
Εϊοταοτιε -ΠΠ. Ζ. ν. 401. ἀγαπητὸν 
7Ζαχῖα ϑ.δο  δείασα αἰἶχις μονογινῆ. 
ὕπο Ἠεεγοβ. ᾿Αγασητὸν, μονογενῆ, 

, δῖο οἱ ΡοΐϊυχΙι, 11]. 6. 

ΧΧΠΙ 19. 16. 7Τυὰ. ΧΙ. 84. ὕοτεῖα. 
«Ἱ. 26. -- ρὺ Ῥγείέοεια. ὅετ. 

ΧΧΧΙ. 90. “ΠΝ Ῥεσι ΡΙμοὶ 

ἀπιαπ, αὐαίογ. Ζδοι. Χ]Π]. 6. .-.- 
Ὑ1ιυΐμβετε. ϑγτπαι. Ῥραω, ΧΧ1Ὶ]. 

18. ΧγὙ1ν υϑὶ πλθῃ νασρδ ἀγαπη" 

το) ἐγένωτο τοῦ ΑὉ ἴρ80 δ ῥπασμόννς 

᾿ για σεθ ει θῚ ομωκητὰραόδι πόρεν 
ἴ αυΐάοτα ἴιυν, ἀοσυηΐ 
δυΐδχη ἴῃ Οοά. 9. Οεοσι οοπίοσ 
Χξτ 15 ὦ ἀγοτνκὸν ες -- Β΄. 
Χ ἜΑΡ υ οὖχ ἀγαπητὸν ὯΘΣ τα]οαΐπ, 
οἷ δεῖς, ἐπεεογαδεῖε. 
ΦΑΓΑΠΗΤΩ͂Σ, γαίε, ατιαδέϊἑέεν, 

πδεμέετ. Ἀερετίτας ἷπι ῬΤΟΪορῸ ον 
χλοϊεβ, χυὶ Ἔβδὲ πὶ οὐϊομα Οοιρίυ- 
ἰοπαὶ, Οοηξ ,ΘΟΔ]]δλ δα ΧθοορΝ. 

ε Ἐρδεαα. Ὁ. 9δ8. 
ΦΑΓΑΥΡΙΑΜΑ, εἰευαξο απληεΐ. 

εν. ΧΧΧΙ. 9. βες. οοἷ, ΑἸ]οχ. υδἱὶ 
Π181] ἴπ [εχ σοβροπᾶοί. ΖΟΠΔΑΥΒΒ : 

αὐυρίαμα, ἢ . Ὑ|ά6 [π|- δὰ 
Ηξδξ. 8. Β. νυ. ῸΥ φυοαῦς 700. 
ΧΗ]. 12. ἴῃ ε. βῦσς ἐπ Ῥγο νυ]- 
κετὶ γαυρίαμα, εἰ ΒΑτ. ΙΝ. 84. Βγεῖ. 
ἈΓΓΕΓΌΝ, οπιπε ψιὸ αἰᾳφωϊα τες 

18 ᾿Αγγεῖον. 

οὐμαὲ τοῦὰ πρδιρὀμαρεη γ στὸ (6 Ῥοίεμ, 
φαδ, τερερέσονζωπε, ἃ Μοάϊ- 
οοα6 οί. τς (ωραία ἃς ρα ἡ 
αἦθο, αυα δαπὲ τοοερίβουϊα βδησυΐ- 
Ηἷδ, ἴεϑῖδ Βυάδο τυιδυσρδίεσ, ἸΌΝ 

ἰεοψίλωδ, υα.. 2. Ἄδα. ΙΝ. 2. βος. 
Οοεαρὶ, ὠγγεῖν ἐλαίου, Ὁ], πῇ οδίξες 
χὐδύδανη, εἶα νενείοτίοα οὐδλώτυηε 
--- Δ οὐρέεγπα. Ῥτον. Ὗ. 15. υἱοῦ 
ἀγγεῶν ἀδ εἰδίεττια, διξ ἔονθα, χτ8 
ΘΟΏ ΠΣ ΘΕΙΣ δαυδ, .πτ )ἢ 

οαπδίχεε, Ααὰ. ευι. ΧΧΥῚ. 2. ἐ 
-τ 22 τσοία, ρίαοενία. 1 ϑαχα. ΣΧ. 

8. τρία 

ἀυδίο ον» βοαυπεηῦδ. “-- δ υαε. 

Οεη. ΧΙ.1]1, 425. ἀγγεῖε, δασοον, 001]. 
ΧΙ. 1]. 11. 7ετ. ΧΙΝ. 8. ἀφμαγμπε 
γεοερίαομία. ἴδια, ΧΙΨΙΠ1. 838. ὡς 
ἀγγεῖν, δ" Ἰπιδίδν νδδὶβ 1πι{Π18, δυΐ, 
αἱ εἴδατα γψεσιὶ γμοίεϑί, βιοϊδίξηιο πέ- 
ΕῊΝ δὲ ὡς ἀγγεῶν ὀστράκινον, οο]Ϊ, 

ΧΧΊ]. 14. --ῦ μίεν, οἴἴδια ἰα- 

κεπα, εἴ ὠγοει Ποίδιδε. 1 ϑασα, ΧΧΥ. 
18. πολυ ρει οἴνου. ἴε6. ΧΧΧ. 14. ἀγ- 

ὀστρακχί ΤΆσε, ΓΝ. 2. --- 
ἐττν ον ἤγακα, ἃ ἔος, ΧΧΙ, 6. 

ἄσειῃ ἀγών, αδ νεῖ Δ ἰορῖο γεὶ, 
4αἷδ Ἡερταίδεοισηι ος αὐ ὁ, ἷπ νεῖ- 
δ'οῖδ δ08 ΓΟ ΠΕΣ ποϊοῦραξ, δἰγηἐ τυ» 
ἀὕὐπουι δ]αυδηι, ϑαπιδύτα ἔοστηιἶε ͵1ο- 
φυεηάϊ ΗἩερτζαΐοε ἐχρυϊπθηΐοτη, μος 
ῬηλδΪδ, ροδυϊς. Επι δυΐετα δίνη] 0 
ἀοδυτϊοίδ ἃ νδβὲ δυϊ 8110 σζεοερίδουϊο 
τὰ ἤυϊάο τορ]εῖο, υἱ ἔδτε ε]υδί. -- 
ιν. ΧΧΙ. 15. ϑ'γχυδ Ί᾽ μὲσ οἰσέεγο 
πῶπὶ ΟΧΌΓΙΤΩΘΏΒ 4118 ἸΤΩΔΟΊΝ6 υιδ118 
δϑῖ, 56:8: ἰδιηθη οοάοιη. 1 Μδςσ. 
ΥὟἿἾἹ. ὅ8. βρώματα δὴ οὖχ ἦν ἐν τοῖς ἀγ- 
γόοις, ὯΌΣ ατοῦπια ἀδ δαροὶξ ἱπορίδ 
οορίίαῖ: 864 τὰ ὠγγεέδε βυτιξ 51πὸ ἃ 
ἀυθὶο ἢ. 1. οεἶϊα ἡγωπιεπίαγία, λογγεα, 
γεοθρίαοιδα πεσε ὦ αἰμ- 
"πενίογισπ, αυοὰ δρυὰ ποα ϑέ ταδί» 
φΗκηκήπε, ἀταπαγίεα. (εἴετατα ἴοοο 
ἀγγείοις Οοά. ΑἸοχ. ἁγίοις Βαβαί, 4υιε5 
ἰεσο οστωχοδί βοαιθηςὶΐ ορτορῖο 
«οπᾶεταδέιισ, ὕγὸ αυο Ἰ᾿ἰρτὶ ΡΤ ΤῸΝ 
ἐπ οἱυμαΐε, ἐν τῇ σἕῶλμ;, μΑθεηῖ. 

ως 



᾿Αγγελία. 

ἈΤΓΤΒΛΙἊΑ, πεηοῖπηι, πη ἤο, 
οεΐατα δεε ἐβϑιηε, ΘημμΝοίαδν". 
ΟἸΥἹ συεγόνηι. ῬροΥ. ΧΗ. 36. ἀγγε- 

λίᾳ ἀγαϑὴ ηυποῖυϑ Ἰείυβ. --- ΣΝ 

ξιδίωε, δαροτ, ἴτ. ταῖϊο. Ῥτον. ΧΧΥῚ, 
16. 1αρὶϊ ὁ βομίοπῖα «αεβετὶ νταγὶ 

απΐεατιτο τείδαοι δὰ ε. ΧΧΥ. 48. 
ΜῈ. ΒΟΣΩΟ οἱ. δὲξ. ἀ6 Ἰοραῖο βοϊλεσί, 
ἰοχαύσιοσι σπαιυλαῖο οἷ Φοποεωδεζια 
νομβυμνδίθηηπο γορὶα Οὔσιθέθ, -- 

«ὃ “πρεα ποία ἐπδίραιε. Ααυ. ῬΒ. 

ΤΧΧΊΕ 28. ποὶ ἀχχελία, ποῦν. ἐα 
αι ἀππιποιατὶ πιογεμίιγ, Ἐ. 6. ἴλοίᾳ 

Ἰῃαίσοα. ΟΣ δ 5 4θοαυς Ἀχος 
φεὶε ἐεφαϊομεηε τιοιδῖ, ἃ 3.1) “πἷ 

ἔεγε. --- Ἵν υἱμῖα. ὅ6τ. ΧΙΜΊΠ. 

(ΧΧ ΧΙ.) 84. γοχ σιλεσίαν, χα Ῥτοχ- 
ἴτη6 ἀγγελίαν βοαυϊξαν, οἷἶδτα ἀοοσεί, 
ΙΧΧ εδὐῦ8.. που, υὐ ΗδρΡτγαΐος 
ἦδοορδῖ, ασεςῖβ Π|ογὶθ δ συ]δτίηιε 

ὁ ΤΩ060 ΘΧΡΥΓδβεῖβθθ, Να]ο ᾿ἴίδασπ Κιὶν- 
οἤοσυβ ἔλτηδυι το. ϑοουπμάυχῃ 
Ὀδρροϊϊυτα ᾿π Νοῖβ Οτῖτι. δα Ὗ'. Τ. 
Ῥ. ὅ85. Βευρϑεσδηΐς Ῥσοοῦλ ἀμρὲο 
ΤΧΧ ἐγγελὰ, χαρὰ χηυϊδξωτο 
δαὶ ἴῃ ἀγγελία. --- ἤνγυς ἱραίμε. 

εν. ΧΙΙΧ. ΧΧΙΧ.) 14. ὅγε. β6- 
ουπάυτα Ογτϊπσα, Ὡρ1 ἀγγελία Ῥτὸ 
ἄγγελος Ῥοϑίυπι οεῖ, απο ΓΧΧ πα- 
Ῥδηά. θᾶ. 1. --- ἊΣ ἀλλλη ατράϑέϊα, 

ἁ ζάπια. πο. Ῥβ. ΟΧΙ. 6. ΧΧ 2 ὅδ. 
ΙΝ. 4. Ῥγον. ΧΧΥ. 26.1.8. ΧΧΥΤΙΙ. 
9. ἀνηγγείλαμεν ἀγγελίαν. Ἐν. ΝΊἹ]. 
46. ΧΧΙ. 7. --- ϑάρ. Υ'΄. 9. ὡς ἀγ- 
γελίᾳ παρατρέχουσα, δὶ ἀγγελία “. 
φιάηι, τιρπόγεηι Ὠοϊδῖ. ὕ αἱρ. Δ ΌΔΤΩ 
πωποῖμδ ρεσούστεηβ. σοῖς ῬΟΪΥΡ.1Π]. 
61. 8. Ῥῇανοσ. ἀγγελία: ἀχοὴ, φήμη. 
Ηξεεγοδίυβ ἐχρ]οδί ὥγγελμα, ἀκοή. 
ἌΓΣΤΕΔΟΣ, αηρεΐως, ἰεβαίμα, πεπ- 

ἐ εἷμα. “γλλὺδ Ροίεπα, εἴ βεπεγδίίχη 

Ῥνατίαπε, ασίημέις. Ῥολη. ΟΧΧΥΉ. 
909. ἄρτον ὠγγόλων, Ἀ. 6. ταὶ Ῥαπονο 
αἰνιη"8 τοϊαϑυτη ΟΧ βεηίθηδ, .1.- 
ἀφόσιπι, νοὶ Ῥδποσω 8. οἰρυχη Γεθ 
δίδ δι πλυτη ΟΣ τιδὰ ἸοαΌΘὨαΙ Κ. δ. 
48 νοσδπι ἄγγελος αἰϊὶο σιδευιπῶ- - 
νἷβ δάθσθ βοϊϑοὶ δὰ δβυχησιδμι τοὶ 

14 ΓΑγψελος. 

ρΡγαϑιδϑκίδιη Ἡνϊκαμπάσῃ. (ὐοχεεσ 
βιαχῖο. Ν. Ἐ᾿ 6. ἢ. ν᾿. -ο ΟΝ οὖν. 

δε. ΧΧΧΙΙ. 94. ΤΙΧΧ βθὸ. οοά." 
(σεΐζοῃ. οὐ υδῦπ. Μ. )1Ὃὲ]. αἃἍ 
ἜγΥΥρΆ. “πᾶ. ». 481. Α ρἰοεκοτιδῖε 
80. ἰπ ἰοχίυγα {||δίο. Οομῆ. σαρὺς 
Ὠΐϊδ4. ἀθ νι ΠΧΧ [πὸ- εἴς. μ. 
86. βεᾳ. Αἀάε αεη. ΧΙΧ. 6. -- δὲς 

Ὦμε. ΖοὉ. ΧΧ. 1ὅ. εχ ορἰπίομο ᾽- 
ἄφοτυχα, αἱ Πφυχα ἀηχοϊοσυμι ταὶ- 
Ἀἰβίοσιο Βα τὰγοὸ υἱΐ δα βγη δπΐ. 
Ηωυς ρεντποῦ ααοαυε Ἰοουβ 168. [Σ. 
6. Ὁ] νεῦρα μεγάλης βουλῆς ἄγγελος, 
ἴῃ οοἄ. Ναῖ. οχ πάδεοσγυχῃ οἰδοῖπα 
Βγαΐξεοΐα εββα ϑίδσοΚιὰβ ἴῃ (δυτηϊηι- 
θὰ Βανί ἀϊ8 εἴα. Ν') οἱ. ἴ. ῥ. 186. βεᾳ 
ὁμάϊοαν!ξ, --- ἘΘΊϑΝΝ . ει. 

ΧΧΧΙ. 44. . δορσα δὰ ὑὲὲ ἃ τις 
ποίδίᾶ. Ρ8. ΥἼΠΙ. 6. ΧΟΥ͂Ὶ. 8. οἐ 
ΟΧΧΧΥΙ͂Ι. 1. δὰ αυξ ἰοοα τϑο- 
(6 ἱπιο]εσεμάα οὐϑεσνδηάτη αβῖ, 
τ ἴῃ υπἰνεγθθι οοἰεπεῖμς 
βιατλβσδτθ, εἴ ᾳπδηάοαιε ἴῃ Υ. Τ. 
ἀροϑοϊδιηὰ ἐδ απρεῖξς Δ ΙθοΣῖ. --- 
ἜΠΟΝ Ομαὶά. δ ειμσ. ἴδῃ. 1]. 11. 

β6ς. (18. --- Ἰ μα. ΔΝ σαπὶ 

τϑορθοῖι δὰ θθυχα. ὕδη. Ἴ. 2. βες. 
(οά. ΑἸεχ. δὰ αυςφ ἴοσμτα υἱὰθ 
Θομασθηρογρ, Ῥχοὶ. ἀθ “όβορἢὶ εἰ 
Ψψεσβ. ΑἸοχ. σμβοησι Ρ. 93. δι 
ΧΧΧΙ], 8. υδὲὶ νἱάθ ᾳυδ δὰ ἢ. ]. 
οὐδβογνανῖ Ἡσοάϊυβ ἀ6 Β10]. Τοχί. 
Οεῖς. 118. αὰὶ νυ ΤΧΧ ἴὼὰ 
ἰαδηβί ϊεθε ἴῃ ατδῦδτα ΖΕ σγρἝοτχιτω, 
4 κερί δαὶπῖα σομείθυβ τοῦδ 
ΔΏ 6108 8, Ὠυ 8. Ὀχθ 886 Θχίβεῖ- 
τιδραῦῖ. Υ. Μ|Π Ὠΐας, ϑοίοςξ. Ρ. 
815. οἱ 8381. 100. 1. 6. εἰ ΧΧΧΨΥΠΙ. 
ἤ. Ὁ] δυδλῖὰ Τρ μἰόποι βϑοι 18 
τταπαίπϊεσιπὶ ΧΧ. -- ΒΔ δ 

ΟΠ] α. συμ τοδρεςίυ δα δα Ὠβῃ. 
ΠῚ. 93. (8δ.) 86ς, ΟὨϊ8. ---- 5Π 

ἂν: 

εἰαάξια. 7οῦ. ΧΙ, 14. 5:6 φυοᾷυε ἐ 
Πιαΐα οἱ Ἰιαίοϊ. Τοσο ὑπὸ τῶν ὧγ- 
γίλων ἰεσεπάυγη νἱάοϊογΣ ὑπὸ τῶν 
λογχῶν, τὸ υοαθθ γϑβοσρεπάυση 
οδῖ 'π ἔγασταθπιῖβ ΤΠΘοΔοΠ ο. 908. 
ΧΙ,]. 94. Εχ δβοεηΐβηςα Ποθάοε οί! 
ΒΡ]. Τοοϊ. Τ. 1. Ρ. 18. ΧΧ νεὶ 



ΓΑγγελος. 

« Ἦδετε νοτίοσυπε ναὶ Ἰορεσιπι 1. 
ἀπ Ὶ 2 3. 86 ἘΠεοάοασῃ ῥτὸ 15} 
βαδαϊε 51) δὰξ 1). --- ΙΓ 
Ἐχοά. ΓΝ. 2Φ. ὉΡ1᾽ νἱάδ βυγρτα ἃ πιὸ 
αὐ ὃ οδδβεσυδία. ---  Ρδσί, 

Ηϊρἢ. απνμποωη 8 ἼΝ). 3. βασι. 

ΧΥ͂. 18. -- ἘΝ) ἰεραίες, περιοίμδ. 

ες. ΧΥῚ. 7. Εχοί, 111. 2, Αἀάο 
Ἰοςῖα 4 Ῥγοευξοὶο Ἰδιιάδιθ 1 ὅπ. 
ΣΧ ΧΎΥ. 44. εεε. ὑσαιρίις. υἱὶ τεϊ αὶ 

δ Ἰσὶ σαΐδων παρευς. --- 5 Ν ) Ἠο- 

Ἑι1.-- ΓΞ) Ὁ ἐεραίίο. Ηΐασσ. 1. 

15. «- 7Ὸ γέχ. 4 Βεσ. ὟἾ]. 17. 

ϑίπε ἀπθίο Ἰερὲς ἩΝ 7, πώ Ἰοςῖο 
φιοαια 1π ἰεχέυτα τεσ ρΙΘἀ4 δ ; 
ἩᾶΧη ΡΣ τὸν ἄγγελον 6586 Ῥγορλείαηῃ 
ΕΠιδαῖν πιο] οροηάυτι, 6 οοτητηδίθ 
1. Ἰυουϊοοῦοσ δρρατεί. --- Ἴ ἊΝ “ττ- 

ὍΜ8, πιϊπίσίον. ἴεα. ΧΧΧΥΙΠΙ. 44. 
« ϑαπξ δὐΐετω ῬῈῈ Ἴν ἢ. 1, γαϊηϊθὺι 
ἕορῖα, πκυῖ ἐπι5 ἰἸοραῦ πο] ορειῖ, 
Ὡστρα Βδῦπδοεβ, οὐ. ΧΧΧΝΥῚ. 1. 

δ. ἀνί μεῖ ἀγγέλους (ἴπ αυδ νοσε 
Ὀγακῖυε δὐμιοάυτηῃ μεραὶΐζαντ) ᾿᾿ξο]- 
Ἰοκαιάδ δαπὶ ομιπῖα, φμέδις ἔγα ας 
σοῦ δὲ ἐσϑεγί!, οἱ ἴοοο ὀργῇ οτξαξββθ 
Γοροπουάια εδὲ ὀργῆς. --- “ΠΝ 

δτεσ. δυά. Υ. 16. πὶ σχργϑδδιπα 16- 
ἁ σἵταγ ἴῃ Β10]. Ῥοϊγεῖὶ. ᾿οπάϊη., τυδὲ 
ἴσιο ͵δῃὶ ΒΊΔτη. ΝΟΡ π|9. Τοςία 
τησπιπε Ἰσροατα 688ὲ ὠγελᾶν, (οἴ 
παῆς τοσίο φοχίδέζυν ἰη εαἰς. Βοε14Π4) 
4υεεα δἴδσα δοσυϊιϑ δδ δρρε 8. 
Νσα σρυ8 ἰΐδατιε εβέ δίδίιιεσε, 608 
Ρτὸ ΣῪ ἽΝ ἰερίδβα Ἐν Ὁ αυοὰ 

υἱρίδεε εἰ ἀπρεῖοε εἰρτυ βοαῖ. ---- Υ 

Ομ]. οἱρὶ εἰ . ὙΒοοάοί, 
δι. ΓΝ. 10. υδὶ Ααᾳα. εἰ ϑγζωσμ, 

εἸ Ροηξ ἐγφήγορος. νιάα δὰ ἢ. ], 

δνυν ΟΣ τ τ ΣΕΥ ὦ Ξ- εν απριίία. 168. 

{Χ]Π|. 9. Ῥεγυιυίαγυπί ἋΣ ἐαπὶ 

Ἔ το κα ἰκβαίιω, πμηοῖμδ, ἃ 06- 

Ἰοτίίοσ συπᾶο, οο]]. 2.0 εὐἱέ, ΡγῸ- 

15 ἼΑγγος. 

,κοίην ὡὲ. Ῥτον. ΧΙ. 18, ΧΧΥ. 
18. Ζε:. ΧΙΙΧ. 13. “--ρ Ν"..) Ρείπ- 

οὐρε. Ῥδη. Χ. 41. ΧῊΠ. 1. βες. (ἢ Ϊσ. 
ΘΕΣΊΒΟ δηΐμὶ ἴδ: εἰ ἀκ Μιρβδδὶρ 
Ασοδδηρεῖο, --- ἀπῇ 1. 11. 11]. 
1. αὖ πυπομμε σμεηιδεί ποδὶ. 8 ἢ 
Ἐάν. Ε 50. δ1. υἱνὶ ρῳτορμλείᾳ, ερο- 
οἰδῦτι ΨΘγεσαίδβ, δρρε!]δπίυγ ὥγγελοι 
κυρίου, εἴ ἄγγελοι κυρίου ἂς προφῆται 
ἱηνίοοταη Ῥδιτητιϊαπῖοῦ. 1 Μδος. ἢ 
44. οἱ Ν. 14. υΥϊ᾽ νἱὰ, ϑγτυβΒ. 9 
Μδος. ΧΕ. 6. ἄγγελον ἀγαθὸν πιιχηδῃ 
ΔΌΧΙΠἶατθ, ὅπ δΌχΠ ἑπτὰ 5ἰτρ] 1 οἰ τον. 
ἌΓΓΕΛΟΙ ἌΓΓΕΛΟΙ, 7ΤῚ τίνι, 

ἱσπὶ: ἐρεῖ, ἢ. 6. ἴεν ἰρηεα. Ὦεαῖ. 
ΥΧΧΤΙ .3. 1,ερὶ εἰπο ἀπο ΓΟ εξ 

πηπέσίεν, αυοὰ ἀδ ΔΏρΕΙ 6 ἱπίεσρσο- 
ἰδξιι8 εδί. --- Δ ἀγγέλου, μετ πω. 
οδρῃ, ἽΑ ΡεΤ πιο, ἱ. 6. τηδτὰ οἱ 

χηϊπίβίοσο. γον. ΧΧΥ͂]. 6. δ ἀγ- 
γέλου ἄφρονος ἀποστείλας λόγον, πιὶ- 
»ὐσίοτίο ἐπδιρι εν πωπίμοη ηχὶ 
εν. -- Τιτρώσκομαι ὑπὸ ἀγγίλων, 
νωΐμετον αὖ ἀπρεδε υεἰ πιιποὶδ, 
ΞΡ Ὰ ἐπίοσρ οἰπασάοε δΔοῦ. 

ΧΧΧΥ͂Ι. 14. ἡ δὲ ζωὺ αὐτῶν νιτρωσ» κ᾿. 
κομένῃ ὑκὸ ἀγγίλων. Ἐσοχίλκεο, Ἰορις 
ΘΟ ἽΡ» υοὰ ἀ6 δηρθ}18 ἰμίεσ- 

Ῥταίδίαϑ οδὲ, ϑότ]οσυβ ΤΈρΟΏΟΤῸ 
τλ λυ ἁγίων. 
ἌΓΓΙΣΤΡΟΝ. αχ Βεο Ἰερίτυν 

1 ες. ΝῚ]. 40. ἀρυὰ Αᾳυ. εἐ 
ὅὄγτηση. ὑγὸ Ηδθργ. ΩΣ (οχίο 

116 6(Ἱ πεῖ ἴθ Ησχ. Μοπεῖ. αι, 
ἄγγιπτρον ἰάετα ᾳυοὰ ἀγγείδιον εἰσιν 
βόδια τρῖυβ, αἰνὶπαο γνοχτς 
φαδομίωηι. δεα τοοῖδ χηοχς Κτογδ- 
διαῖυβ ἴῃ ὄγγαθο}18 δὰ Β16}1: ΤΊιϑϑ. 
Ρ, 1. Ῥ. δ. ἄγπιστρα, λάνον, το ροτθι- 
ἄππ 6886. Νδιῃ 4 ἤερ. ΧΧΥ. 14, 
γοοδρουΐι Ηοῦτσ. ν απὸ ραΐαε, 

οἰπὶς αὖ αἰατὶ τεπιουεδαΐεν, 
χοᾶ. ΧΧΨΤΙ. 38. ποίασι οοῃδίδξ, 

Ααυϊ4 δῖ ὥγκισγρα, ϑγτῃ- 
ἜΡΟΙΝΕ δυαΐοιῃ ἀναληστῆρας ΤΠ α!- 
τ. 
"᾿ΑΓΤῸΣ, υαϑ, ἱπδστχηοηΐυτη αποά- 

Ἰροῖ ἰδοποῦτῃ 86 τοβ ἔοσεηδθ, ἀσὺ 
τοῦ ἄγεν ἀφ᾽ ἰαυνοῦ καὶ φίρειν 58Εες. 



Αγε. 

᾿ς Ῥθανοσ. ἡη})ὴ» σαπέσίγωνι, οογδὲε, 

Ατοοϑβ ΥΊΠ). 1. 2. ἄγγος Ἰξευτοῦ, υδὶ 
ἐδιηθῃ ἄγγος γείε αἰσυϊβοαῖ. ---- "2 

σαϑ. ἴεν. ΧΙ. 33. ἄγγος ὀσεράκννον, 
ΟἿ]. .6τ. ΧΙΧ. 11. Ἑσοοῖ. ΓΡ. 9. 
και. ΧΧΙΠ. 96. ε1 ες. ΧΥΤΠΙ. 

᾿ 10. - ΠΕ απερνίΐα, ἰδογέλε. 

Αᾳυ, ! ὅδ. ΧΧΨῚ. 11. Ομ 
Απίουΐῃ, 140. Μείσ. ο. 10. ᾳυς 
πε. 
ἐλατὰ δἀνενθίυχα λογίαπα! οἱ 

ἀρεάμωπι, δΔΌ ἄγω. 
ὑπ, ἰὐφμμθοα “ὅκα. ΕΙΣ, 6, ἤχει 

αὐλίσθητι. Αὐάς 2 Βερ. ΙΝ. 294. 
ἈΓΕΔΑΓΌΣ, φτερατίμα, υἱδέε, ἐγέ- 

οἰαΐε. 2 Μδοο. ΧΙ. 48. τοὺς δὲ 
συναχϑέντας ἀγελαίους (1. 4. ἀγεληδὸν) 
ὄχλους ἀκέλυσε, ΟΟρὶΔΒ ἰπδίαν β.06- 
ἀλλ τας οὺ όσα ον οΟ]]ἸοοὶΔ5 αἷ- 

ε ΑΤΚΔΕ, κτες. ΠῚ» οαμΐα, ξε}- 

κιν. 1 ὅδτα. ΧΧΊΨ. 4. υδί ποη δἱὲ- 
[ΕΣ ἰορίδθα δηβοπᾶϊ δος. β'δησιιδ 
επί τοϊξ θοάεπι. --- Ἵ}), 472 

1 ὅδ, ΧΠΠ1. 84. Ῥγον. ΧΧΨΊΠΙ. 
48. Οκπηῖ. ἴ. 6. Ι΄. 1. υδὴ᾽ ἀγέλαι 
Ῥοσασω δβῖ ῬΓῸ εὐῤνριρν δαΐ ἀγέλης, 
αποιηδατηοάυτη ν. δε ὐρομὰν.8 δὰ 
διζλιη οὶ ὕγὸ 
ορϑεσυδεο ἸΑῚΡ μρλόμοον αυοαια ἀδ ἰοοὺ 

ΑὟΊΙ. 4. ὅ. --- πυθφ» ἄρτιεν. ἴδ. 

ΙΧ, 6. 
᾿ἈΓΕΔΗΔΟΝ, ργεραζειν, μιρηιαίίηι, 

δαϊογοαίίοι. 9 Μίδοο. [Π1. [8. ἐχ τῶν 
οἰχιῶν ἀγεληδὸν ἐξεπήδων. Γοϊὰ. ΧΙΝ. 

- 34, ἔϑνη συνήμισγον τῷ Νικά» 
νερ. Ῥοῖϊγν. ΧΧΧΙ 14. Ηο- 
δγοἢ. ᾿Αγεληδὸν, εὐ θε Τνὶ ἡδίως 
ἀγίλῃ. Ιάεπὶ ἔεσε υσδαϊς ῬΠδνοσ!- 
18. 

ἈΓΈΡΩΣΙΆΑ, ἐκρεγδία, “7αοἰαπέϊα, 
ἑπροίεπέία, ὅδ. 1. ΕΣ μηδεὶς ἡμῶν 
ἄμοιρος ἔστω τῆς ἡμετέρας ἀγερωχίας, 
ἢ, 6. ᾳυΐδαμε ποίσιιμα δχρχοπιδῖ 
ΒΌΔΙΩ Ῥεϊυϊαπίατα, ἰῃδοϊοπὕατη οἵ 
βυρετρίδω. ἴΐα συ ]ρο δὶς Ἰοσυβ 
νεγζασ, Ὁ] ἰδιρθη ἀγερωχία 400- 
416 ἀδ ἱμχωγία, υἷα 6ο υοἷμρ- 
διοϑα ΟΧΡΙΟΔΥΙ ροίεδέ. [ηϊτοᾶϊι- 

16 ᾿Αγιάζω. 

οὐπίυν οπΐπ ἰἸοαποοϊοο ἢ 1. δοειτῖτιδο 
γοϊαρίαῦθυδ ρυΐδεαιε υπῖοο ἀοάϊα, κα 
εἰ βεαυΐζαν φανταχῇ καταλείψομεν 
σύμβολα φῆς μὐρροσίνας. Νοῖῦ τϑ]6 

γυϊκεαῖυα νετῦς: πόπιο ποε- 
ἐγῆι ὁχϑογε εἰ ἱισεγὶς ποείτα. Ἐπλ- 
γεί αυοαυς Βυΐο ἐχρὶ!οκεουϊ ευ- 
τη0] νοοΐϑ ἀοὰιιοοεο τὴ 

γ» τοῦτ᾽ ἐστὶ τροφὴν, ὑδδῖα οδϊο 
Κύρε ἐν Ἔσται Μ, 3 Μέρο, Τὰς 6. 
ὁ δὲ οὐδαμῶς τῆς ἀγερωχίας ἔλογγεν, 
6 νσο [δ οἵ Ἰπβοϊθηῖα δῦ ς 
ΠΌΪ1ο στηοάο ἀδείδίοθαι, υπάς δά αϊ- 
(υ: ἔτι δὲ καὶ τῆς ὑπερηφανίας ἐπε- 
«λήρωτο. 8 δοο. 11. 8. ΔΙορΒτοι 
1... 1. Ἐρ. 6. Ρ. 96. αἴπαυσο τῆς 
ἀγερωχίας, εἰ 110. 11]. ἐπε υβόν αἵ 97. Ῥ. 
884. οὐ σαύσῃ, τάλανα, τῆς ἀγε- 
ρωχίας. 1,Εχ. Ογεῖ]ῖ ΜΒ. Βγτεῖω. 
Αγερωχείας, ὶ φανίας. Ο]ο85. Μϑ. 
εἰ Παναρέτου. Αγιρωχίας, ὑψηλορρο- ῷ 

ΦΆΑΓΕΩΧΟΣ, δωρεγδεε, ἱπεοίεπε. 
Ἧοχ Περο, 6 Β'ε]ἴο ομαΐθοα, ἰορέξιν 
8 Μδος. 1. 235. τὸν ἀγέρωχον αὐτοῦ νοῦν 
ἐξιστάνειν, ἰπθοϊ]ομΐεσα. εὖιλ6 δηϊπνατα 
ῬεΧΌΘ]]οσθ. Ροΐγῦ. 110. Χ, ο. 85. 
βεςῖ. 8. ἡηχὶς ἀγερώχως εἴ λίαν ἱ 
ἡφάνως, εἴ 110. ΧΥΠΙῚ. 17. 8. 
βωχότερον αὑτῶς ἠπάνα, ϑαρετθίτια 
ταις 118 ορὶξε βεὺ 608 ἐρλδοῃ -- 

οαγοῖ. ἀγίρωχος" γαῦρος, πάνυ τετι- 
μημένος, ἢ ὑσερήφανος. Υ. Βτειοδπεὶ- 
ἀοτῖ ϑρίε!. Ιχ. Βιεὶ. Ρ. 19. 

ΔΙΙΑ΄ΖΩ, ἃ οονπμηε δὲ Φοραγο 
εἰ ἐμ ρεομδίαγενι, τιασέρεε ξαογίῖι 
ἰδών ΖΕ ΈΥΉΟ, εαποίἑ οο, οὐπδεοτο, εἴς. 
ὟΣ ΗΒ. 8 Ὕ) “εραγατε. Νυσε. 

ὟΙ. 19. -α 55 ΡΙμεὶ οὐ Ῥυβαὶ, 

ππ ίωρις ἐκρῖον. Ἐχοά. ΧΧΙΧ, 88. εἰ 
ὉῚΡ ἷπ γειτου 18 Ἰοςῖβ, ὁ 

χυΐθυδ Ῥδιοδ ἐδηζιτα ἱπΟΤΊτἶβ ΤῸ. αὶ 
ἘΑΌΣ] 8 Ῥτοξεσατη. Οεπ. ἵ 8. ἀγι- 
άζειν ἡμέραν, ἀἴδτα δδοσιτι ὃς ἔδιιβ. 
[1 6886 γ 6 ]]6 ἃς ἰζὰ αὐδϑὶ ϑαρασδαγε 
8 ταὶαυΐθ. ἸΤΒοοαοτεῖια δὰ Β. 1]. 
ἡγίασεν ἀντὶ τοῦ ἀφώρισεν τίϑεικε. Τιον. 
ΧΧΨΥΊΙ. 26. βδεο. Οοσρὶ. οὐχ ἁγιά- 
σε! οὐδεὶς αὐτό: υὐὶ ἁγιάζειν πιοῖαῖ: 
αἰδξ εδιὶ ἀσείπατε. ΟΥ ΘὨΐτη ῬομΐτοΣ 
τῷ χυρίῳ εἶνω, υπᾶς δρρατεῖ, ηυ!ϊὰ 



Αγιάζω. 

«τὲ νος ΠΙυμὰ ἀλλάξα δι Οχαι, 
αυοὰ ἴῃ ἀγαίζει τηυΐατε ποϊϊεσο. 
Νυπι. ΝΊ. 11. δὶ ἁγιάζειν τὰ ἰταΐ»- 
ἰσδομεπι ΗΘ Όσ. υ Ὁ Ῥαγρατγε, πεε- 

ἄαγε ποῖαι. (οι, εἰ 706. 11]. δ. υἱὲ 
ὡγιάζων τὰ Ἰἰθτῖο νοϊξεγῖθαβ ουτὰ ἀγ- 
νζειν ρΡετταπίδαιγ. 1 ὅϑχζω Υ]]. 1. υδὲ 
ῬΓῸ ἁγιάζειν τὰ ΑΪαχ. ἀναγκάζειν Ἰερ!- 
Σ ἅν ̓πῖγα αἱ 1 Ἰοσιδ οσι. 
4 . ΧΙ. 4. αὐτὴ ἁγιαζομίγη ἀκὺ 

ὃ ἀχαϑαρσίας, εἰ ἴ]4 Ἵν 86 ἃὉ 
ἱτοση τ Πα. Δ γεάζεσθα, Θπΐτῃ εδὲ ἢ. 
1,1, ᾳ ἀσυλούεσϑα,, αυα ἴρ88 νοὺθ 
Ασχα. ἈΚ, ]. πδὰ8 εξὶ. (σπέεσ [ωεν. ΧΥ͂Ι. 
19. 1.5. ΧΧΙ͂Χ. 28. ἁγιάζων τὸ ὄνομα 
τοῦ ὁεοῦ, οεἰεότατε Ὠοταθι αἰνϊηναι, 
Βοπογοσω ἀδθίζατα οἱ Ἔχῃροσο, οο]]. 
Ελ. ΧΧ. 41. ΧΧΥΠΙΙ. 95. ἁγιασ- 
ϑήσομαω, 85: ΓΕ ἴδῃ τηϑϑτὴ τηδηΐ- 
[εεῖαρο. [6]14. ΧΧΧΥΙΙΙ. 28. ἀγ» 

«ε ἄξεσϑω εἴ ἐνδοξασϑῆναι οοπ]υπρυηξιν, 
9081]. 14. εἰ 1. 15. ἁγιάσατε νηστείαν, 
Ῥτοοίαπιαίε Ἰε͵ατιίαπι τῖξτα 50] οτη πὶ 
εἰ εδεσζο. (.0}}. 9 ες. Χ. 70. πρὶ 
ἁγιάζεν ῬῈΥ κηρύσδεν ΧΡ] ἸΟΑ ΓΤ. 
(σηίεε Ὁτυοῖὶ Απήν». Γ,. 1. α. 19.) 
ἴδ. ν. 16. ἀγκέσατο ἐκκλησίαν, ὁκπάϊ- 
οΜε οοπινεπῖανα, εἰ 11]. 9. ἁγιάσατε 
«ύλεμον, ραταῖε δε τη. (011. ΜΊςΟἢ, 
ΠῚ. δ. ἱπᾶς Ἠξεσγεδῖμο: ἀγπκέσατε, 

ἐ κηρύξατε. ϑυΐάδε: ἀγκίσατε, 4γοιυ- 
φρείσατο, χηρύξατε. --- ὉΣῚΡ φαποίων. 

2 Ῥαν. ΧΧΨΥ. 3. ἴτε. Χ. 17. χαὶ 
ἀγκάσω αὐτὸν, τἰθοὶ Ῥτὸ ΤΡ Ἰοσῖς 
εἶπε ἀμ ρῖο σῖρὴὺ Ῥε ν. 4. 

ἡγίασι. Ἰαρὶϊ ΟΡ: Ι.6ὲ. ΧΙΙΙΧ. 

σύες τ δαποίαε. Ῥτον. ΧΧ. 45. 

σωγὶς ἀνδρὶ ταχὺ τι τῶν ἰδίων ἀγιάσα;, 
Ῥετςυ]οδύτ δεῖ ῥχεοοίρίξδηζοσ δυΐ 
Ἰποοπδίογαῖο υοία αοεγε. Ααυ, ἰδ]- 

ε ἄετα μβαδεῖ χαταςήίτω ἡγιασμένος, υδὶ 
ἰεζετα πρδί]οση χαγασήνεσϑαι ἥγιασ- 
μῶους. (ετίε Νυϊχαῖυβ Βαρεὶ ἀε- 
ΦΌΓΟΥΕ δαπείοε, Ἀ. 6. νοῖΔ Ῥγεβεῖρί- 
ἴὲσε. -- Ηεροσίωσς συοηυσ ΨῸΧ 
ἴῃ ΠΟΠΏ 1115 Ἰοςΐδ, ν. ο. Ἐχοὰ. ΧΙ, 
8. ον. ΝἼΠΙ1. 11. εἰ Νυ. ΧΧΥ͂ΤΙ. 
14, υνὴ πίῃ] οἱ πὰ τοχῖι ΕοΌσαῖοο 
τοροηεέ. δ νοθα ὡγικοαϑῶσι ἴῃ 
(οά. ΟἸξαδδο δ. ΧΙ. 9. οὐνία 

ο;- 1. 

11 Τὰ ᾿Ἡγικισμένοι. 

νἱά δ ΟΡνεσνδίζ. Ρ. 86. 
-- δὲ. ΧΙΨΝ. 16. ἁγίασον τὴν 
σου, φυοὰ Τισυγῖπα Σαπσίς : ἀυπι 
δ ΠΟΘΙ ΘΟΏΒΟΥΥΟΒ ΒΗΓ [Ό,81, 
«αἰ, εἴ 6ρῸ ἱἐπίενργείασι τρδιϊοση : 
ἴα φδαπείδ ΘΟΏ ΟΕ ΑΌΪς ΔΏΪΔΔΙΣ 
ἴΏΔΣΩ. --- [δ 4. ΧΧΧΥ., 8. ἀγίασιν 
δεχάτην, υδὲ οομῖ, Υ οὐοιίστη ἀς ἢ6- 
δυυαίδτοῖβ Ν. ΚΤ. δα. Ρίδοετὶ Ρ. 908. 
ἢν. ΧΙ. δ. υδὶ ἁγιάζειν ἴῃ 66- 

Ἐ2 

ἀπεπεῖθιι8 ὀχρ ον μὲΣ ἐχλέγεσθεω κα 
ἐπ πάσης σαρχὸς, οὕ, αἱ ΟὟΤΟΣ τ00-» 
πδασι, ἰοοο αὐφοῦ Ῥοροπεπάυσω 6 
αὐτὸν, Βο. Μοϑεῖ. [18 μαρεῖ αμοσια 
Οοά, ΑἸ]οχ, Οοπέες φυοηις Φυ 1}, 
ΧΙ. 18. οἱ 8 Μδου. 1]. 9. ῶ2 Μδος. 
Ι. 25. ἁγιάσας εδὶ ἰάετα, αυϊ [ἢ δη- 
τοοδδθηεθυα ἀἱοιίν ὁ «οιἰήσας ἐχλεχ- 

᾿ΜΓΙΑΣΜΕΊΝΟΣ, φακοίῥ βοαίνα, οὐνν- 
δεοταΐιδ. Ὁ Ῥατῦς. ῬΥΒαὶ. ΦΡασ. 

ΧΧΥΙ. 18. τοῖς ἡγιασμένοις, μαπο ἐμ 
ΓΟ ΘΟὨΘΘΟΥΘ[Β 5. αυόζυτα πος ται!" 
Ὧυβ εδἴ εἰ οἶδπείυπ), Ἐπδϑάτ, 11]. ὅ, 
ἘδῚ ἀ6 αἀἰεθυδ ἔδδβιϊ8 ϑουΊΩο θεῖ. --- 
ὩῚΡῸ ἰροιδ. 1 ϑδια. ΝἼ]. 16. ὁ 

ἡγιασμένοι, 561}. τόποι, Ἀ. 1. ἰοσδ δε 
ΟΡΡΙἄδ, ᾳιδ δὰ ἡπαϊοία δπηνδ ἀ68- 

ἽὮ"» Αἰσείγαπα. Απῶϑα 11. 12. Υ. 

ΒΌΡΓΆ 8. Υ. ἁγιάζω. --- ΣΡ» ϑᾶπο. 

ἐμ, θδυς. ΧΧΧΙΠΙ. 8. οἱ ἡγιασμένά, 
4] δὰ ρορυΐυπι [εταδ ἰσυσα Ὠδὸ 
ΒΒΟΥΊΠΏ ῬΟΣΈΩΘ ΠΗ, --ὐῚΡ» δαποίαδ. 

Α4ι. εἰ ϑγιητα. 1 Βερ. ΝἼ. 16. 
ΤΧΧ ΤἸνῖς. ΧΝῚ. 4. 3 Ῥασαὶ. 28. 
8338. Ὅλη. ΧΙ]. 7. υδὶ νἱἀεηάιιο 
ϑερδαν. Αἀάδς ϑγιηση., αυὶ Ῥβαδίχῃ. 
ΤΧΥΡῚ]. 5. ἡγιασμένῳ Ῥγο ἁγίῳ ΧΧ 
ΒΑθοί. 

ΤΟ ἩΓΙΑΣΜΈ ΝΟΝ, απο γοα- 
ἐμηι. ὉΠ ΡῺ» ϑαποίπατίαπι. ΌτΩ. 

ΧΥΙΠΠ. 99. τὸ ἡγιασμένον ἀπ’ αὑτοῦ 
Ῥασΐδιι πη βαογασι δάθοαιθ ορίἷ- 
ΤΩΆΤΩ. 5 

ΤΑΙ. ᾿ΗΤΤΑΣΜΕΝΑ δαποίϊἠοαία. 
ὉΩΥΔ Ρἷυτ. δ Ἵ.» σερίεξ. 1 Ἀερ. 

ΨΙΠ. 8. υδὶ εἷπιο ἀυδίο ευροχοσχοωῖ 
ποθομεω δεραγανάϊ, αὐλπι νοχ "ΤἼ2, 

ἂν 

φο, 



Ἡγιασμίγα. 

αἋ ΑΥΔΡ. ων, Βαρθοῖ οὐ πες 

τ ΓῚΟἿΡῸ Ρίατ. ὁ ἘὩῚΡΌ, ἰρκα. 
Ὶ Βερ. ΥΙ1. 16. υδῖ ποῃπῃυ]]ῖα 
ἴοοο ΣῊ ῚΡΌΜΪ ἰΘορῖβθθ νἱάδπρωις 
ΓΥΣΡΌΠ: Του ἐν πᾶσι τοῖς ἡγιασ- 
μένοις τοὗτοις (οταρ]. Παθεῖ ἐ. «. «. ἧ. 
τύποις τούτοις, ὉΡὶ ἡγιασμέναι τόποι δαης 
ἰοοβ νοὶ ορρί δ, 4υε δά ἡιαϊοία δη- 
συ ἀαςξπϑίδ οσδης, ἀθ αυΐρυθ ἰῳ“ 
δηίδοθσπευθ ϑοστὴο ογαῖ. Ὑ|Ὰ46 

ὃ Ἰῃῦῆα 8. ν. ἅγιος δὰ Ἀ. ]. --- ον} 

ΡἷτΣ. 8 5,»}), Νασίγσια. Τν. ΧΧΡ. 
11. -- δἽΡ εἰπρ. εὐ γνἷυν. [ν. 

ΧΧ. 8. Νίχα. Υ. 9. εἴ 10. 
᾿ἩἩΓΙΑΣΜΕΙ͂ΝΑ ἽΑΓΊΑ, δφαποί!βοα- 

έα, δαποία. ὈΨῚΡ: ΠΡ’ Νύχτα. 

ΧΥΊΠΙ. 9. τὴν 
᾿ΗἩΓΙΑΣΜΕΝΟΝ ὌΝΟΜΑ, δαηοί- 

ἡ δοαΐίππι ποηιεν. γ) ἸῺ» ϑαποί μα Ἢ. 

νυν. ΧΧΙ. 19. 
ς ΦΆΑΓΙΆΑΣΜΑ, δαπμοίωαγέμηι, ἐδηι- 
ρῆονα, ἴ-- δφαποιϊ βοαῖο, δφαποίξίας, 
Ἅ Ϊπῦ ΝΙΡΗ. δ “,.) δεέρατγατε. 

ΖδςΒ. ΥἹΙ, 8. --- ΚΓ} ὁαογιβοίμπι, 

ἴηο. Εχοά. ΧΧΠΙ. 18. ἁγιάσματος, 
46 Ἰοοϊο αιιὰ εοἷο δ βυρογίδ εἰΐ 
6Χ ϑυσιάσματος, χυρά 411 Ἰἰ τὶ Ἔχ  - 
Ῥεηῖ. Κὶ. --- ΝῺ λαδέξασμζωπι. 9 

Ῥαν. ΧΧΧΨΥΙ. 15. δο]οοῖ ΒΑΡὶϊα- 
σαΐυτ Π εἰ 68: ἀδβοσίρει τθιιρ]: ἢ. 

41. - ΣΡὉ ἴάεωα. ἔχ. ΧΥ͂. 14. 

1 Ῥᾶσ. ΧΧΙΠ, 19. οἰχοδομήσατε τὸ 
ἁγίασμα χυρίῳ. Ῥ58. ΧΟΥ͂. 6. ἴ68. 
1{Χ17Π]|.18. ἘΣ, ΧΙ. 16. ἔσομαι αὖ- 
τοῖς εἰς ἁγίασμα, ἜχοΥΔΌ ΐοτη το ἐραὶδ 
ΒΌΠι ῬΥΡ ἰζιγυβ. Ὦδη. ΧΙ. 81. ἁ- 
γίασμα δυναστείας, βατιοϊυδτίυτα ὈΘΩ6 
Ῥαἰζυ.. ΑἸ Ω Υ 1]. 18. ἁγίασμα βα- 
σιλέως, τοῖα ΒΔ ΕἸ] τὰ. --- ὈΘΥ Δ) 

Ῥίυν. δ Ἵν), Ναείγαιω. 1δν. ΧΧΥ. 
ε ὅ. τὴν σταφυλὴν τοῦ ἁγιάσματος, ὈΥΔΒ 
υἱτίαπι δαραταίδτιη, ὡδὶ τοῦ ἀγι- 
ἄσωατος ἃ Ψυϊραῖο ΠΟῺ τη8]6 ῬῈΓ 
Ῥγηημίατεπι ΧΡ] Ἰοδίυτη εβῖ, βοὰ γα 
ποδί ἐξγγαηι αηι ἐχίτσα πἰδιηὶ 
60. ἑεηερογέ, υἱ ατοίίυ5 τϑοΐα οὔβεῦ- 

18 ᾿Αγιασμὸς. 

νανϊί. --ἼὮὦἢ δεραγαῖο, Ναειειξαίιε, 

εἴασα οογοπα. ἴπο. εἰ ΟΧΧ 9 Βερ- 
ΧΙ. 12. δες. Οοιηρὶ. υδὶ ποῦ δον 
Ἰεχογυηῖ, 86α δυὶ τεβρεχογυηΐῖ ὨΟ- 
εἰομοῖι δεραγαπάξ δὸ δαογαμαϊ, αθδτει ἢ 
Βαρεῖ νοχ “)», υἵ νοὶ 6 1χιοὶβ ἢο- 

᾿ “τ 

(υ οπῖ, δὶς ᾿ἰροσίυβ νοχίογιπί. 
Ναχα σογζομδ εἵ αἰδάθιηδ δβὲ ΟΥἹ Δ. 
τηθηΐατῃ σερῖθυ8 ΡῬγορσίυτη, 4υο 56-- 
ῬΑΓΔΗΓΟΣ ἃ τ} ]]α118 Βοιϊηΐθυβ, ἐξ 
δάθο ἁγίασμα Ἀ. 1. ]υ ἃ ἰρβυτὰ 8}9;- 
πἰβοεῖ, φυοὰ νίτῃ Βαροῖ ΒΕΡΑΣΔΠΩΙ 
δυῖ Δ] αΌ δ. ῬΘΥΒΟΠΔΙΩ 58 Γ Οβδ;οἴΆτα 
ἃς νΘΏΘΓΑΡΙ] Θὰ τεἀάομαι. βδῖσχη. 
ΓΧΧΧΥΊΤΙΙ. 88. υν]᾽ τὸ ἁγίασμα ε5ῖ 
μποί α ἴ)οο τες. Ἰθϊὰ, ΟΧΧΧΙ. 
190. ἁγίασμα εδῖ ἄξομς τερίμπι, οο- 
τΌπα. τερία, δἱ Ααι. ἀφόρισμα, 4}1} 
τὸ ἀφωρισμένον ἈΔΌΘὨϊ. ---- γυ τόδε. 
Ῥρ. ΟΧΧΧΙ. 8. χιβωτὸς τοῦ ἀγιάσμια- 
τος, ΔΙῸΔ πια)εδίαἰι Ξγτηθοίυτω. ----- 
ΣΡ “αποίαε. Αηυ. ΡΒ. ΧΧΠΙΙ. 

8. ἐν τότῳ ἁγιάσματος αὑτοῦ. ---- ΕΧΧ 
Εχ. ΧΧΥΠΙ]. 86. Ρε.ὄ ΟΧΧΥῚΤΙ. 69. 
ὅρος ἁγιάσματος, εἰ ΧΟΙ͂Ι. 7. τῷ οὕὗκῳ 
δου πρέπει ἁγίασμα, ἀοτουβ ἴιιεε Βδς- 
Εΐδο εδὲ Ἔχ μα. Εβάγα [Χ. 8. οο]]. 
8 Ἐπάν. 111. 70. Ν. Κταεγθεῖριι 
ϑγτροΐὶαβ δα Βιο} 1 ΤὮςβ. Ρ. 11. μ. 
4. ε6α. ϑυϊάδο: ἁγίασμα, ὁ δες ναός. 
Δαβὶδ (Ρ5.ΟΧ ΠΠΠ. 2... ἐγενήϑη ᾿τουδαΐα 
ἁγίασμα αὑτοῦ. 

ἉΓΙΑΣΜΟῚΣ, “αποίἑΠοαέϊο, ρειγὶ- 
οαἴο, ϑαποίπιοπία, ἱεπερίμπι, ξαοτε- 
οἶμπι, δαογα. ὉΣΓῚ ἱπξ. ΗΙΡΒ. ἃ 

ΦῚΡ' ψυὰ, ΧΥῚ]. 8. ἁγιασμῷ ἡγί- 

σα τὸ ἀργύριον, ΘοΏΒεοΓαν [6οὸ δῆς 
Ῥοουπίαν. -- ΠΩΝΌΏΤΓ εοοαίμνε 

εἴ δαογ βοῖεπι ργῸ Ρεοοαίΐο βδεὰ ἐχρία- 
ἐογίωηι. Νυὰ, 111. 7. εες. (οά. 
ΑἸοχ. υδὶ 811}: ΠΌΤ] ἀγνισμὸν, 8111 
ἀφαγνιασμὸν ἨΑΡΘΠΐ. ---- δν )λ Ὦ» Τε- 

φμέδε. 76. ΥἹ. 16. εες. ΑἸεχ. Ασδϑ. 

ΖΦ" γεάγε ποῖρῖ εἴ ΖΞ». γε- 

αἰέωδ, ν. ο. αὐ ὕεμηι, (ον. ϑυγν. ΧΙ. 
8. Ἐογΐδβθε Ἰίδαυα ,ΧΧ νοῦϑιι 
Ηξεδς. Ἀ. 1, τηϑδρδοείοε 46 γε αὐ 
ἴοωπι 8. γεεδοτγεπι υἱέαηι ΘΧΡ]Π ραγυηϊ. 



᾿Αγιαστήριον. 

«--- } Φεραταίίο. ΑΥλοο 11. 11. εἰς 

ἁγιααμὸν, αὐϑὶ ῬγῸ ἘΞ) Ἰοερὶς δἷπ 

ἀυδο ὈΘΥ 1). τ ΣΡ “αποίω- 

αγία. ἴεβ. ΨΠΠ1]. 14. ἔσται, σοι εἰς 
ἁγιαασμὰν ταγίυτα ἘὉῚ ῥσαεῦίς. ΕΖ. 
ΧΙ. 4. ἀφωρισμένος τῷ ἁγιασμῷ αὐὖ- 
τοῦ ΒΔΟΥᾺ 6118 ΠΌΓΑΠΒ, ---- γ) Ὁ «αποίἐ- 

ἕαε. ἴον. ΧΙ]. 927. δος. ΑἸὰ. χλητὴ 
᾿ἁγιασμιοῦ, υδὶ ἰατηθη ταὶ χυΐ ΠΡ τὶ 
ἁγία ἐχΒρεηξ, χυοα τη]}} ρἸοββοτηδ 

ὃ 6536 υἱάείωτ : πότ ἁγιασμὸς ἢ. 1]. δὰ- 
ἡοεῦνε ρμοπίϊατ. ---- ὅγτησι. βδΐγτη. 
ΓΙ ΧΧΥ͂Ι. 14. ---. δ1ν. 11. 38. ϑυσίας 
ἀγαχομοῦ. 8 Νίδος. 11. 17. τὸ πράτουμα 
καὶ τὸν ἁγιασμὸν, αΌϊ ἁ. οταηΐα ποίδξ, 
αυς δὰ συὐϊζυσα ἀἰνίπυτα οχίθσυτη 
Ρεσθπεπε. [δ]4, ΧΙΝ. 86. ἅγιε παν- 
τὸς ἀγιασμοῦ, οταπὶ ἀἰ πο ουἱξα ῥτο- 
56] 66 δαιτὶ βδηοϊθαῖτηθ, 

ἉΣΊΑΣΤΗῬΙΟΝ, φαποίειαγίεηι, δα - 
ετγαγε, ἱεπερέποι. ϑΡῸ ἰάετα. 

κεν. ΧΙ]. 4. ῥα. 1 ΧΧ]1]. 8. -«. 
ΓΤ) ἀαῤέξασεζεηπι, τοὶδῖθ δὰ Ὠρθυτω. 

Ῥρ, ΤΧΧΧΊΤΙ. 19. 0] ὑχοὸ ἁγιαστή- 
ειον, φυοᾶ ΑἸεχ. ΑἸά. εὲ σοιρὶ. Πδ- 
Βεπῖ, ἴπ δῖ. Ἰερίταν ϑυσιαστήριον. 

ΦἉΆΓΙΙΑΣΤΙΑ, δαποίιέαδ, ταποίἑπιο- 
πία. Ὗ΄. 8. ἁγιστεία. Δ΄, ῬΒΑνοΥ, ρ. 
19. 2. Β68. 
ἍΓΙΟΣ, Δαηοίμα, δ0ΟΕΥ͂, ρωγῆδ, υό- 

ἀ πεγαπεῖνς, οἵ ἴὴ ὉΠ γοβυη ἃ οὐη,»- 
τὶ ᾿ἡδε δεραγαΐιδ εἰ κο εγεδχμε 
εἐκέμιξ ἀξοαίι, -- αὐβίρονς ἔρεε 
ἴκωμς ταὶ αἱἰυίπια. -ο- Ὁ Ν, 

Ὦεις. 1ν. ΧΝΠΠ). 91. βιβηλώσως 
τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν σου, ἰχηρὶθ Δ ΌΤῸ5 
οὐπῖγε Ὠεῦ ἴπαχι. “--- Ὄυνν 

πεκίξέας. Ῥεαϊτα. ΤΟΥ͂. ἴπβον. 1,ορὶς βἴηθ 
ἀυθίο τυ)» δαξ μοί ὩῦνΝ, 

υἱ ἀεξοοῦνε βουσίν Εχ. ΧΥ͂. 11. 
ε--- ΓΓΛῸΝ “εγο. Ῥ8. ΟΧΧΧΥΤΙ. 

3. υδϊ Ἰοοῦ τὸ ἅγιόν σου Ρ]οτίαια οτὶ- 
ἔς: (τ. ς. 85. Οτχγαρίυ5, 
Ῥγεπηίε 510) δίδίαυπε Ἰερεπάυτα 
6486 τὸ λόγιόν σου, ὡξ Ιπο. αυϊάδτα 
μαδεῖ. ϑεὰ υἱάείυῦγ χυοαυθ ἰτὰ- 
Ῥταδθα Ἰοςῖῖο Ἰοσατα ΠδθθΓα Ῥόβδβ6, 
ἀππιυποᾶο δ ὥγιον ΞαρὈ]βαᾶιν ῥῆμα, 

19 “Αγιος. 

δῖ εἰταλϊο βυθείαπενιυμ. Ὑ δυΐδηι 
μια δ δηθδαυϊβαίπγῖβ ἰεταιροτίδυς 
ἐχδε δε Ἰϑοϊοῃοια, ὑδϑεῖβ οοὲ Οἶσγ- ἢ 
δοδῖοτζαυδ ἴῃ Κ'ΟΠο}}}5 Ποτζηδηὶΐβ 6}. 
βεῖυκ, συὐα5 Βως δβυπί νεσθα : ἕτερος, 
ἐμεγάλυνας γὰρ ὑπὲρ πώντα τὰ ὀνόματά 
σου τὴν ῥῆσίν σου. ἄλλος, ᾿σὸ λόγιόν σου. 
ϑρα 1, ΔΌπιδ βαποίασα αι Ἠδθαῖ. 
-- Ὧν, Τοπιπες. Ασα. εἴ ϑγτωσα. 

860. (οα. ες. 42 ὅδ. ΚἼ. 9. ἀσὺ 
τῶν ἁγίων, χαπογύχῃ νεγδοστιαι ἰοοὺ 
Ῥγοοορίυβ υἱτίᾳια ἐτῖραὶϊξ ἀσὺ τῶν 
“ερξεῶν. 

οπξαδιιοοηϊο, φαΐ 86 οἦὰ8 σδιβδσα 
ἰστίοσαγε ἱησθηια ἔμϑδθιιβ εδί. ΜΙΗΪ 
δυΐοτα ἀδ ἢ. ]. [6 νἱἀδίιΣ. 56] 1οοῖ 
ὃν» αἱ ΟΥ. χύριος, ἱπ ππίνοσβιμι 
υἱγπι ἐπ δίο ε ἐπ ας 
Ῥτίποίρεπι εἰστιῆολι, υπὰς 1ΧΧ ἢ. 
Ἰ, ἀπὲ τῶν ἀξχώντων, ψυϊᾳ. ἀε υἱγίε 
Βαρϑθηῖ, ὅᾳατὶ δῆς ποιίοποσα ἱπίοσ- 
Ῥγείεβ ϑυρσγβ ἰδυάδιεὶ βεὺ ἁγίους 6χ- 
Ῥτΐχηοσα νοϊυοσυπί, χαΐθυ 6]ἴι8 ἰη- 
ΕΓΡΓΟΒ οοξίδτῃ δρϑοΐθηι ἁγύων, ποτῃ.- 
ΡΒ τοὺς ἱερεῖς, Βα δεϊξαϊς. ϑαπὶ δαΐδει, 
ἀξ Βος οδῖτεν δ άδῃι, ΠῚ ΝᾺ 

Β. }, πους Φπθα, αυἱ Ψπάδεατα 
4ιδεὶ μοββιερδηί. --- “57 ΗΙΡΗ, 

8 2. Ῥυρξβοο, 761. ΤΥ. 11. 8εῃ- 

ΒΌ1 ΘΧΡΥΘββοσηῖ. Νδ 8 ρυτρᾶ- 
ἄοπε ποῖΐϊο βορδυδί οἱ ΤΟΤΠΟΥΟΣΙ 
Πραυ, αἀυδτὰ Παρεῖ ἀυοάια νὸχ 
ὙΔ2 Ἐς. ΧΧ, 38. εἰς. --- 52)» λα- 

ὀασιίωπε, τεϊαῖα κὰ Γλευσα. 1 Βεᾷ.. 
ΨΙΠ. 8. « Ῥασ. Ν]. 2. υδὶ ποῦ ἴδσωῃ 
γοσίοσιξ, 4Ό3.) ἰΠιΟΓρΡγ δ συπηΐξ, 
φπετηδατηοάστα ἰε8. ΧΧΥ]. 41]. 
ἅγιον ἀρυὰ ΧΧ Ἡδθν. ὩΣΡῸ 

Τεβροῃάοί, αυδεὶ Γ᾽ ῚΡΟ «ἴε- 

λους δεάες. --- Ἦπθ)τν ρεγπιμέα- 

ἐϊο, υἱοϊεοιμάο. ϑοὉ. ΧΙΝ. 4. ϑγτημι. 
ἕως ὧν ἔλθοι ἡ ἁγίω φύσις μου, υἱ μοεῖ 
Ὠγχυρίυτα οὐϊάϊε Μοπεβαοοῃίαδβ, αυἱ αὶ 
ἴατιθῃ ἡ ἄλλαξις Ἰεροτνάυγη 6586 ορὶ- 
ὩΔΌΣΤ. ει] Γι ἰῃ ΕΡ᾿βἴοϊα Οὐ σα 
Ρ. ὅδ. τερομπογα τρανυΐὲ ἀλλωφισις. 
Κνογϑαῖρῖο διζοσα ἰῃ Οεβ. Οὐ. τὰ 
Ὅ0Ὁ1] Οταοοθ ἰπῖτ. Ρ. 14. πιδ918 

Μῖγὰ νἱβα εϑὲ υἴτγβαυς νϑγαῖο αὶ 



“Αγνος. 20 “Αγιος. 

« Ὀἰδοεῖ ἀνάφυσις, χυοᾶ Ῥτορτῖα - Ἰερίε ρυὴν πὲ πο} ρἰασοίε, νεὰ 
 πρηπαΐϊοηεπι ποδί, εἴ ἂἀδ δὐθοΥθυ8 ; 

»ἰδηθίβαυιθ τευ βοθπαθιβ ἀἰοίταν, 
ΑΥ. [πὸ. 909. ΧΧΧΨΙΙΙ. 27.) δά θο- 
46 ὈΘΩ6 τεσρσπᾶεϊ νοοὶ τὸς [ΠῚ 

αυά νἱά. ρῬοϑὲ ϑοδιυϊέεπείυχα δὰ ΒΕ. ], 
Μ|ολδδ]15 ϑυρρ). δά 1,6χ. Ηϊῦν. Ρ. 
87. οἱ 791]. οἱ Ποβϑῃσα 6 Ὁ] βολο 8 
δα Ῥᾳ, ΧΟ. δ. --- τυ “δεν. Ἐχ. 

ΧΧΧΥ. 85. 0] ποι Ἰερὶς δ» κ 

ὃ γοϊιῆι Τγοδιοοηῖυ ἴ Τ ηϊατηΐηο, εἰς. 
Ρ. 85. 8εᾳ. Ναῖῃ ("25 ἐδ ομε- 

ἐοαίγε, Ὠϊης ων» χ φαποίμηι, οἱ 

.- Ἄν 4 [ ἐνὸς ἀἰυϊπίίια ομδ- 

ἐούμα, φαποία. ---- ΤΥ. ρΡυγι, ἴον. 

Χ. 14. ἐν τόπῳ ὠγίῳ, ἴὰχ' Ἰοςο ῬΌΓΟ. 
- [0 ἰπβθη. αὐ “απο βοαπάμηι. 

Ιω5. 1.011]. 13. -- ΦΎὉ, ταποίμ- 

ατίμηι. ΝΟΥ. Χ. 30. ἴδε, 1Χ. 18. 
“- ὈΡῸ, ἰοοπε τεϊδῖε δὰ Ὠσιπη. 

«ε ἴπο. 1 ὅδ, ὙΠ. 16. οἱ τόποι, οἷς ἦσαν 
ο) ἅγιοι, φις νοῦ π}}6 116 τὸ- 
ὕἤοηθ δχρ !οατὶ ρμοβοῦπί ᾳιδηι ἔοοα, 
ἐπ φμέδεις (ἐν οἷς) ἐγαπέ δαμποῖ. ϑεὰ 
αὐυΐμπασα Θϑϑοηξ 1}}} ὥγιοι ἢᾧ Νυπὶ ἔοι. 
ἴλεβθ "πε: ἃ ϑδιη8]6 ἐπ ΒΌΡΓΆ 
αἰ σεἶβ ἰοςΐβ οοηϑι ὃ βρά Βογυτὰ 
0116 Νὲ τηθηο ἰῃ οσηῃὶ 6}.8 ἢἷ8- 
ἰοσίβ. ΟΥ̓ νοσοὸ ἀπῇ ου 45 δνδχιθϑ- 
Οἷζ, δἱ Ἰοοο οἷς τορομδβίυν οὗ οἴ νὸχ 

« ὦγκαν δὰ 6 βιργα ἀϊοία τεϊαία 
εοάοτῃ ο Ὄχρ] οσσισ, αὐτὸ ἡγιασ- 
μένοι ἀρυὰ ΧΧ, Ὑ. ξΌρΓΑ 5. ν. ἡγι- 
ἐ(δμόένος. ---- Ἅ)» οὐτόπα, δδιι δέρα- 

γαΐο. ϑγτατη. 9 ἤερ. ΧΙ. 19, δὰ 
"ποτ Ἰοσιτβ νἱάθ διρεα 5. ν. ὡγέασο- 
μα ἃ τὴξρ ποίδία. ---- ΧΧῚ [ν. ΧΧΙ. 
12. εἰ Ζαοι. ΙΧ. 16. λίϑω ἄγιοι, 14- 
Ῥίἀεβ ργεϊοεὶ αὰὶλ Ἰαρίδαε ουγόηα. 

“πρὶ 207) Ραξέ, ΝΙΡΝ, εταὐξαίνε, (ε- 

Ἢ ἐεδγαίμε. 1ἴε6. ΧΧΧΊΙΠΙ. δ. ἅγιος, Ῥχο 
ἁγιασδήσεται, οεἰεόταδέξωτ..---- γγγξᾳ )ν 

ἐπεγοϊέηιηι. ἴεβ. ΧΤΨ. 47. υδὶ ποῖ 
ἴατη ὙΘΓΕΙ͂Σ ἀπέτα ΒΟΠΒΌ 17) Ἔχρχοϑβεὶζ, 
-- τὸ γτμρες. 1 ϑϑγη. 11. 2, Νου 

δ 

Ι 

ΒΕΏΒΟΙΗ ἐχρτγοβεὶς. Ἐδὶ ἐπτ :ν 
ορί (ποίου 1λεἰ. ν. Κὶρομετὶ σομροστά. 
8. ἢ. ν. --- ΚΒ ΚΥ Ῥασί. Ῥδῆ, αδεϊ- 

ἐμξ, οοοιῖια. ῬΕ. 1, ΧΧΧΊΙ. 8. χατὰ 
τῶν ἁγίων σου. ϑεηβυτα Ἔχργεβαῖς. κ 
δυσί επίπὸ 8} Β. 1. οἰῥεπέεε 1)εὶ, 

αυὶ αὐδεὶ δρυὰ εὐτὰ ἤπσε μοδρίτι 
πἰυπίαυν ; δ βεστθο δεῖ ἀ6 μορυΐο 
ἡιυάεδίοο, ᾳαραι θυ τπερακισ. (66- 
τέγη Ἰκς ργοίεβεγε, ἐμογὶ ποῖδϊ Εκπ. 

ΝΙΙ. 427. ...- ΟΡ ΦαποίμΣ. ἴκαν. 

ΧΙ. 44. ὥγιοι ἴσισϑε, ὅτι ἅγιος εἰμὶ 
ἐγὼ, νοΒ Φφαποίοβ ϑεγνδῖθβ, Ἔδρὸ δῆτα 
βαποῖιθ βυσῶ. (0]}1. ΧΧ. 7. Ἐς. 
ΧΧΧΙΧ. 7. ὁ ἅγιος ἐν ̓ Ἰφραὴλ, ΜΕΝ 
Ἰοταδιίασυ. Ζδοῖ. ΧΙΝ. δ. ἮΣ 
ΡΟΣ τοὺς ἁγέους ἀπρείος ᾿πιε]]ε σοι 
ἡ λωμ να ὩΥΡ ΟΒαϊά. 1:4. θαι. 

ΙΝ. 10. ὥγιος, βατπιοσια ἀροὶυδ, οοἱὶ. 
ν. 40. [νὲ4. ΝΠ]. 18. ὥγιω ἁγῶου, 
γεβες α )εο εἷος, ςο]]. 21. 2:2). εἴο. 
-- τὸ φαποίϊαε. Ἐχ. 1Π]1. δ. 

1 ὅδχα. ΧΧΙ. 4. ἄρτοι ἅγιοι, χαΐ 4110 
ΠοΙΪΠ6 ὥρτοι φροϑέσιως νοολπίαν, (6 
υἱθυβ ΧΡ] Ἰοαπὰδ χυοαυς βυπὶ τὰ 

ἄνγια, ᾳυα [14. ν. 6. οἱ λοιποὶ 
οδάφμι νοοα ροδυογιηί. ΤΆγει. ν. 
1. ὥϑω ὦγιοι, Ἰαρ1 465 Ὀγείοει. ἴατι. 
ΧΙ. 28. 80. διαϑήχη ἁγία. -- ὦν» 

Ῥνοχύμι, αἴ. Νοῖ. ΧΙΙΠΐ. 4. 
οἴκου ϑιοῦ ἡμῶν ἁγίου. δ᾽ ΤΥοπασοῖυ 
εἴ εχ 60. Βίο ϊυ : δοά ἔδῖϑο, πῶσ ἐπ 
ἰοχῖῃ ὅταςοο ἰορίταν ἐγγίων, αυοὰ 
Ηεῦτ. Ἢ Ὅδπα Ἔχρυῖτηδ!. --- 

"ποῦ: ἄμγις. ἴεα. ΧΧΨΊΤΙ. 1. εὴν 

μάχωραν τὴν ἁγίαν. 810 οἴμῃθε ἐξθεὶ 
οὐ. Μοιιέδυοοηίο οἱ δὶ: ἸορΊθθο 
νἹἀοίυΓ ΓΙ» 4008 τοξαϊασο 

οὐμδίτΒ εδ' Βυκίοτῆμε πῃ ΑΠΒΟΣΙΕς. 
Ρ. 654. ᾳυἱ ορϑεγναῖ, ΗἸο σηγταυσα 
ἄοςοζε, αυοβάδῃι γεν ἢυης ρἰδάϊιτα 
πη ο Ποσαγ υεγδμηι Πεὶ. ἰὰ οὐπὶ 
ἔοτῖο οἴίδισι βεῃεσοης ΓΧΧ, νιάρη- 
ἴατ απο ρἰδάταπι ει ρμεσαῖεε σδῦβα 
ΨΌΘΑΓΟ ΤΆ ]υ1586 ΠΦΊΩΣ δαποΐίμνη, 

υδτα ΠΡ ἄμγεπε, ἰονὶ νοςδ τωυ- 

᾿»ν' 

ε 



Τα! Αγιον. 

«ἰλΏραο. ΜΙΝ διιΐοια βροια νά δίετες; 
ἃς αγοϊίσον, ἅγιον Β. 1. δερτεβαίμπι, 
ϑεεσέμπε, ἐπέπειηε, αὐδοσμιο ἀδ μἰ κί ϊο 
αὐποάνππι αομέμηπε αὐ ἀμτγμηι δισταῆ- 
Ἄσα. ---- (ὑβηῖϊ. ΤΊ. Ραοσ. ν. 1]. ἅγιος 
δὲ 1. 6. δοῦλος ϑεοῦ, ονδίον εἰ, (0}}. 
83 Ἐπᾶτ. 111. 70. υδὴὶ ᾿πιάκὶ ἅγιον 
φαίρμαι ἀλευμῖιν. Ἠεεγοδ. ὥγιος, εὦ- 
φεἰϑής. ϑαρ. . δ. πὸοὶ ἅγιω Ἵ 
τιον ωλ εἰ ἀπρεῖ ᾿π|6]] ρ αἱ εβδὲ υἱ- 

ὃ ἄεπῖοτ Βτοιβοἢπεϊάσσο, χὰ πὰς 4υο- 
ὅπε τεῖεεί γνῶσιν ἁγίων, ἀπδτ 7600- 
ἵμι5 βαρ. Χ. 10. 1) ΒΟΙΩΏΣΟ ΔοσδΡρ 586 
ἀϊοϊξαν, πεῖρε δερεείυδ δυΐω ἀἰϊν!- 
Ἐ, διιροϊοσιση, Ὀοδίοσιω. 8 Εἰϑᾶν. 
ΡΥ. 40. μετίχειν τῶν ἁγίων, εἄοτα 56- 
εὐἴδεῖ ματίετα. [πὶ ΗΘ ΌΣ. ς0]}. Εδάτα 
ΠΠ. 638. ϑισ. Ν11. 31. ἀπαρχὴ ἁγίων, 
Ῥαζὼὰ κβδεεζαοίεϊϊς (6 εἰδοϊμηῖφ, υδὶ 
νἱά. Ιλπμο6. Τοῦ. 11. 1. ἁγία, φαοτὺς 

ς οεἴεδγαμάα. 1 Μεος. 1. 48. υνὶ ὥγωι 
δυης φασεγάοίες οἱ Ϊ,ευϊίΣ, οχανιῖτιο- 
406 1), πὶ ἰη Ϊο χαϊηϊδῖτδηΐ, 
0011. Χ. 89. ὅ5:1:. 1. 15. ὉὉὲ λειγουρ- 
γεῖ τῷ ἁγίῳ ἐπὶ εοὔσδτη αὐτὰ δδοεζ- 
ἀοιῖθυδ τετηρ!]} δὸ [οἱ δϑϑα ΒΟΏΟσο, 
(011. ες. {Χ1]. 6. Οεεΐεσυτα ἴπροῦ- 
ἴυτι δεῖ, υσυτη τῷ ἁγίῳ 80 ὁ ἅγιος, 
ἤει, δῇ τὸ ἅγιον, ἰεταρίνυμ εἰ, ἀ6- 
Τὶ ναι δ. Ῥ.ΐ8 ΣΟΙ ΓΤυΤΩ 86- 

ὁ χιδηβ μοδίυϊατγε νἱἀείυΣ. 

ΤΟ ἍΓΙΟΝ, ΤΑΙ ἍΓΙΑ, δαποίμτη,, 
δΦαποία τιοῖδῖ, νοὶ “αποίμαγίμηι νοὶ 
αἰΐϊαα γὲς δαμοίαδ. ὈΞῪ ὕεοίεε, 

Ῥίυγ. Δ 2 1 Εερ. ΠῚ, 7. ὥρη- 

ἴεν συῦζὰ 85. ν. τὰ ἡγιασμένα. --- 
ἼΝ . οὐποεπένε ὅο ἐεπιρα αὐ ὁ0ε- 

πυεπίεπάπηι οοπείἐμέτιηι. ϑγτατα. ἴδ. 
ΧΧΧΊΤΠΗΙ. 90. υδὶ τὰ ἅγια δοϊεηιηὶ- 
ἑαίεε, ζεείϊοϊέαίεε πιοίδι. --- ΦΡὉ» 

ε δαποείιαγη. 1ενὶς. ΧΙΧ, 50. 76τ:. 
11. 46. Ἐξεον. ΧΙΝΙ]. 18. .-- 
ὉΠΡῸ 9 4εὖεε ξαποίματι!. Τ Δι. 

ὟΙ11. 11. --- ΘΡῸ ἔροι!, τεϊδίο δὰ 

δῦ. [ε8. ΧΧΥῚ. 21. --- ἽΡ 

νεονΐα ἴπ ΡΒ. οὐ ΗΙραἢ. Ἐχ. 
ΧΧΨΠΗ. 8. [ε6. ΧΧΧ. 29. Ἐξ. 
ΨΙΙ. 94. --- ΘΥΊΡ, ταποίια. Ῥπαΐτη. 

ΧΧΙ, 8. (οβδμεὶ. 1. 10. υνὶ Ὁ εε- 

21] ᾿Αγίως. 

νοθῦχ μεερεζασι ΓΧΧ δου ραῖσδε δ- 
ἰέγδῖιν ἐκ τόπον ἁγίου ἰοοο ἐκ τοῦ 7 
ἁγίον. ἴεβ. 11. 156. -- ΟὐἽϑ 

Φαποίδέαδ, ξαποίματίωνε. Ἐπχ. ΧΧΥΊ. 
98. 1,εν. ὟΊ. 80. υϑὶ τὸ ὥγιον εἴ τύενς 
ἅγιος ἰπ οοὐά. ἱπνίοειι ρεσεουϊαπίαξ. . 
1 Ῥαὺρ. ΧΧΥῚ. 28. υἱνὶ ρζὸ τῶν ὡγίων 
ἴῃ ΟΟα]. Ἰεκίδιν ὅσα ἡγίασε Σαμουήλ. 
Ῥε, ΧΙΧΣ. 2. .-- ὈΨῪῚΡ ΤΡ "απο- 

ἔωσι δαπείογεμι. Νυπι. ΧΥΠΠῚ. 09. 
Ἐς. ΧΙ, 4. -- Ἴ, Ῥατγίει. Ἐκ. 

ΧΕ]. 40. 85. υἱὲ Βοιι δἰϊτεσ Ἰερὶς, 4 
864 ΘΠΔΠΌοΡδηϊ ονϊδπδε οδυδα 
ἴα νογέϊδδα σοηϑοηπ8 6δί. ---- ἃ 
Μδοο. ΝἼ. 58. υδὶ ἐν τοῖ ἁγίοις κοϊυα 
οὐ. ΑἸεχ., δοπδεηςιθοίθ ὅγῖτὸ, μὰ» 
θεῖς, ἰῃ κοϊϊαυΐα διίοτα Ἰἰοριίαν ἀγ- 
εἶας. Δυϊχ. τῇ οαἰναῖα, ποτὴρς 
ἘΠ εΣ ἀδιν τον, αυθ κατ᾽ ἐξοχὴν [γ» 
ὉΡΌΠ δυϊ Ὑνν νοσαθδίαγ. 

ἍΓΙΟΝ ἈΓΙΏΝ, νοὶ ἍΓΙΑ ἉΓῚ- 
ΩΝ, ταποίμπε γὙ6] δαπεοία ξαποίογεπι. ἀ 
- ΟἹ υἹΡῸ ἰάετη. [δν. ΧΥἹΙ. 

38. -- ΖΡ. Ὁ Ρ ἑάευ. Ἐχ. 

ΧΧΥ͂Ι. 538. 84. Νυμ. ΙΝ. 4. Ἐξ. 
ΧΙ,.Π:. 18. 
ἍΓΙΟΣ ἜΝ ἍἌΓΓΟΙΣ, δαποίμε ἐπ 

δαποίϊε. τὴ “αποέε. 166.ὄ ΕΥἥ]. 

13. 

ὌΝΟΜΑ ἍἌΓΤΙΊΟΝ, πνονιθη εανοΐων. 
Ὁ ΡΌ: δαποίνατια. ἴκν. ΧΧΙ͂, ἐἑ 

28. 

᾿ΑΓΙΟΎΨΎΗΣ, φαποίαε. ὃ Μδοο. 
ΧΥ͂. 2. τῇ προτετιμημένῃ μεϑ᾽ ἁγιότητος 
ἡμέρᾳ. οΟ δαὲ ἀδ βα θραῖο, αυοὰ 
Τθδαβ ἴῃ ΒΟΠΟΣΟΙΙ ΠΟΙΩΪΏ8 801 (ΟΣ- 
βοοσανΐ. ζ(οιηΐ. β΄. οὶ. Αὐδίορ. 
δα ΤΒοδηορΒ. ν. 801. εἱ Ῥῆμδνοσ. 

ΜΑΓΙΣΤΕΙ͂Α, ταποίἑπιοπῖα, ρωνὶ- 
ας. 4 Μδος. ΚΤ]. 9. φαοτὲ τίμα, υτδὶ 
41} Ἰἰρτΐ ἁγιαστία Βαθεοηῖ. ϑυϊά, ἃ 
ἁγιστείας, ἁγιωσύνης, καλαρότητος, λα- 
τρείας. Ὑιάε αυοαᾳυδ Ῥδδνος. 8. νυ. 
ἁγιστεία. 

ΦΑΓΙΓΏΣ, δαπείε. ϑἽΡ. ϑαδπο- 

θα. ιο. Ῥε. ΟΧΧΧΊΙΠΙ. 24. Ογ- 
βοβίοχητϑ : ἕγερος ἁγίως, ἄλλος ἡγιασ- 

μένως. 



᾿Αγιωσύνη. 

«΄᾿ ᾿ΑΤΊΩΣΥ ΝΗ, φ“αποξεηκοηπία, φαποίς- 
ἐα5. ---- δ Ἵ. ἀεομδ, πιαγεδίαΣ. Ῥα. 
ΟΧΙΙΝ. δ. -- γῦ» τοδωγ. Ῥα. ΧΟΥ͂. 
6. γὴν» εὐΐῃη μαυὰ τασγοὸ αἰ ηἰέαίδηε, 
πιργεείαίεπι ποῖα. ---- ΘϑΣἽ. Ῥβδϊπι. 

ΧΟΥ͂Ι. 18. 

ΜΑΓΙΩΤΑΤΟΣ, δαποίἐδείηιδ. 9 
Μδος. Υ'. 1δ. τὸ «ἀσης τῆς γῆς ἁγιώ- 
τατον ἡερόν. 

᾿ΑΓΚΑ' ΛΗ, "μα. ΟἹ]. Ὑ. σγενιΐμηι. 
ὃ-- ΡΠ δίπ. Ῥχον. . 90. --- 

ἽΨΠ, δίπιδ ν6] μίμα. Οἱ λοιποὶ ἴ68. 

ΧΙΙ͂Χ. 42. ἐν ἀγκάλαις, Ῥχο 4υο 

ΤΧΧ ἐν κόλασῳ ρῬοσυοτυηί. (. 

ἐπ΄ κίπας οδρὶί, αἀπιρίεχιις εεί. --- 
ὈΧΝῸ ἄε, αρμᾶ, Ἦ. 6. δα ἰαΐέεγε. 

ἔλαβε τὸν υἱόν μου ἐκ τῶν ἀγκαλῶν μου, 
᾿ς Δ] τα ταθυσω ἐχ υ]ηΐ8 τηοΐβ. 

--ἕ Αὐαϊε. Ἐδίδοσ. Ὗ. 4. ἀνέβαλε 
αὑτὴν ἐπὶ τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ. ΒΓ. 

ΕἸΧ. 9. δες. Οορ!]. μὴ κατακλϑῆς 
ἐπ’ ἀγκαλῶν μετ᾽ αὑτῆς, πιὸ δοσυδυονῦῖθ 
ἱῃ ὉΪΠΔδ οὔσῃ 68, δυΐ, υἱ μαροὶ Τὶ- 
βυσίηα: ΘΟ ἰὨδΣ Ὁ]ῃδθ οἦπβ Σο- 
σου} 45. ΑἸ1ο βοδϑυ Βαροῖ (Ἰθιηθῃβ 
ΑΙοχ. 1. ΡῬᾳά. ες. 7. Ρ. 957. μὴ με- 
τακλϑῇς ἐπ᾿ ἀγκχῶνα μετ᾽ αὐτῆς, πὸ 
ΔΟσΌΣΩΌΔ5 ΟἼΣΩ δ δΌΡΕΣ ουδίζυτω, 
δυῖ, υἱ ΘΥΤΌΒ ΟΧΡΓΕΒβδΙῖ : π6 ᾿πη ατὶβ 
σΌΡῖτ πο οὐσὰ ἀοτηΐπα ἀοζηιθ. 4 

ἁ Μδος. ΧΙ]. 20. ἐν ἀγκάλαις μαστῶν, 
"ἶπ χηθα 8 ὑθϑόγιτι δεηρ]οχίῖριβ. -- 
Αἀὰς ἘΕ]14η. Ν. Ἡ. Χ. 21. Ομ ατί- 
ἴοῃ. 1,10. 11. 7. εἴ Απδου. Οἁ 
ΧΧΧΙ͂Χ. 18. 

ΨΑΙΓΚΑΛΙ͂Σ, κίμα, οἴὔδιη ἐὰ 
μέπὲς σεεδίαίμν, [αδοϊσμμα, πιαπίρμζις, 
1. ἃ. ἀγχάλισμα οἱ ἄγκαλος. Τιερίτυν 
πο νὸχ δρυιὰ υχχ 900. ΧΧΙΨ. 
19. ἀγκαλίδα γὰρ ὀρφανῶν ἥρπασαν, Ἦ. 

4 6. Ῥδιιοα 1114, σὰ ῬαρΡ1}}} Βαρθηῖ, 
δα 86 Ταρυσγυηΐ ; αυϊθδ νοτὈΐβ πὶ- 
81] 'ἴπ ἰοχία Ἡερταῖοσο σεβροπάσί. 
Οσηΐῇ. ΝΙοοδίταξυτ δρυὰ ΑἸ ΘμδοιιτΣ 
ΧΙΨ. ν. 61. Ε. Ῥῆαν. ἡ ἀγκαλὶς οὗ 
μόνον 'Ομηρικῶς (ΠΙδά. ΧΥΤΠ). δδ5.) 
ἀγκάλην δηλοῖ, ἀλλὰ χαὶ δεσμὸν ξύλων, 
ἣ τοιούτων φηγῶν. 

ἼἌΓΚΙΣΤΡΟΝ, λαηιμξ, πποιις φιι- 

22 ᾿Αγκὼν. 

ἔδει. --- τ ἴπ βέθεσε σομένηε 

φμίά, λαηπιμδ, ὠποι. 2 Βερ. ΧΙΧ. 7 
96. ϑήσω τὰ ὥγκιστρά μου ἐν τοῖς μυχ- 
τῆρσιν, ὉΌῚ ᾿ὨΓ6]]Πστέυν ἀπηυ]υ5 ἀο- 
ΤΑΙ ἔδσαβ οδυβα ῬῈῚ Π8Τ68. ρδσ- 
ἔογαῖαβ ὈΓΔΠΒΣΩ]ΑΒ118. --- ΡΤ [άστα. 

0". ΧΙ, 20. [ε8. ΧΙΧ. 8. Ηκρ. 1. 
1ὅ. --- ὩμΜΠΠ τείε, σαρεπα. Ἐν. 

ΧΧΧΙΙ. 8. --- "Ὄυυν. Αι, ὶ Βερ. 
ΧΧΝΨ. 14. υδῖ Ποπηι]}}} ἄγγισερα τὸ- 
ῬΟΠΟΤΘ σρϑ]υμΐ. Ἰτῆτηο ΡΟΣ ὥγκστρα 
Ρτὸ ἄγγιστρα τεἀάφηᾶα Θεὲ Αᾳὰ. ὃς δ 
ὅγτηπι. 1 . ὟΙ]. 40. . βυρτὰ 8. 
γ. ἄγγισερον. ἩξεΒΥΟΝ. ἄγκιστρον, “)η- 
ἐατήρο ἐκ σιδήρου καματὸν, ἀγκύλον, 

᾿ΑΓΚΥ ΛΗ, αἀπδα, απεμία, ἱποῖ- 
"ΜΝ. --- ἋἼ ππομΣ, ὑποῖπδ. ἘΣ. 

ΧΧΧΥΊΤΙΙ. 17. 19. αἱ ἀγκύλω αὑτῶν 
5 ὉΠΟΙΩΪ δοιαὶ ΔΥΩΖΘΏΓΕΙ. 

Ψψιάδ εἴ ν. 429. Ο]οββ. ἱπ Οεοἰδίθις. 
οὐϊυμ 8 Μοῃίῖ. ἴῃ ΒΠ0]. (οἰ 8]1π. ἢ. 
404. ἀγκύλας, ὀγκχίνους, εἰς οὕς ἐμβάλ.- 
λονται οἱ χρίχοι τῆς χώσης. [ἴὰ οὔδει 
ἴῃ ΟἸοββ. ἴῃ Οεἰδί. ἃ Εδοτὶοϊο ο 15, 
Ηἰδὶ αυοα Ῥχο ὀγκχίνους ταλ]6 Ἰοχαῖαχ 
ὀγχίους εἰ υἱέίπια νοχ χώσης ἀοδϊξ. 
Ηδεβγοβῖυβ οἰίδηθ ἀγχύλας Θχροπῖξ 
ὀγκίνους. ---- ΓΝ ἰογαπιεπία, 3: - 

ὀμία, οοοσλίε, ΗΪᾺ. ἐσ Ὁ)0. Ἐχ. 
ΧΧΨΥΡῚ. 4. δ. 10. 11. εἰ ΧΧΥῚ. 
10. 14. 

ΦΑΓΚΥΛΟΝ, οσμγύμηι, αὐμηποιηε, 
ἐογίμοξμηι. 1 Μδοο. Υ'΄. 8. βοσυ πάγῃ 
Οοά. ΑἸεχ. ἔλαβε τὰ ἀγκχύλα αὐτοῦ. 
Μαυϊίυβ εεἰ ΜΙΟΝδ6}15 ἴῃ ποῖ δα ἢ. 
]. ἴῃ 0, υἱ Βεο νεσθὰ ἰπἰεγργείεξυσ. 
δε Ἰοστίο 'ρ88 οδὲ νἱοβα, οἕ ἰοοο 
ἀγχύλα τερομοπάυση δὶ σχύλα, 
ηαυοά οδἴϑηη βεῦῖίθβ ογδίοηβ Ῥοβίι- 
Ια. ϑυϊα, ὠγχύλον, καμυαύλον, ἐσν- 
καμαές. ΄ 

ἈΓΚΩΝ, οεμδέέια, δγαοϊιιηπ. --- 
δυὸ ἱποιγυαῖο πιαπμξ ἐπέεγιον. 

ΕΣ. ΧΙΠ]. 18. ἀγχὼν χορὸς, ἥέπχωε 
πιαημδ, πΟῚ ομδιίέει τεαπεδ, αὐ νὰ]ρὸ 
τοαάϊςυγσ. 9 ., ἶοβ. ΧΙ]. 9. 
Τποοὰ 9296. ΧΧΧΨΝΊΙΠΙ. 12. --- Ἵ 



᾿Αγκωγίσκος. 

« πιᾶπιξ. ὃ Ῥασ. [Χ.. 18. δὶ ποίαμόιε 
εδὲ εστοσ, ἴθ 4 θοτα ᾿πουσία διὰ ἱπο:- 
ἀϊς Μακε. ἴῃ 1,εχ. Ηερσ. Ρ. 404. 8. 
ν. ἸΤΊΣ ἢ τὰ βεσίθεηθ: “Ὁ ΙΝ - 
ΠᾺῚΧ ἀγκῶνες, οπδεϊΓ, ὀταοΐία, 4 
Ῥαγαὶ, ΙΧ. 18. ηυῇὶ αἰϊυὰ 10] Ἰεχίδδο 
γιοπῖυν, τἰοὶ ἔοσία Οσεοδ Ἰεςῖο 
ςοστιηρῦι ἔμοσ. ΑἸ σογργθῃοηδὶ, ᾿ 
σης." .-- [2 οαππα, “οαρωξ. 

ΤοὉ. ΧΧΧΙ, 99. βραχίων μου ἀπὸ τοῦ 
ὁ ἀγπϑῶνός μόν συντειθείη, ταδτιτα 6 Ὀγᾶ- 
οἰίατη Ὁ οβ86 ἔγβΉΔΙΙΤΣ. --- 85:0. 
ΧΙ]Ι,1. 94. ἀτὺ τήξεως ἀγκχῶνος ἐπ᾿ ἄρ- 
φτευς, ἢ, 6. ἴῃ ΣΩΘΏδ8 Ῥυάοαΐ [6 ἤρου 
σὐδήζαση δῖρτα Ῥδποηὶ 1}Π1|ατ6 ἰἢ- 
σἸπΏθΕΓα. ---- Οοπῆ. αυοηπε δ. ν. ἀγ- 
χάλη. 

᾿ΑΓΚΩΝΙΣΕΚΟΣ, οκδεέμίμα 8. ρατ- 
5 ομδέδεα, ταρῖλρῃοσῖοθ, οοπιπιδ- 
ὅΏΓα, οαίεπαίϊο, αλε6 νετῦα Υ͵συνῖο 

ς Βυπῖ ἰατῖ8. "», "πιαμμδ. Ἐχ. 

ΧΧΨΊ. 17. υδὶ πἦγν τῷ» 40α 
Ῥτ. βυῃξΐ ἀκα πιάπιδ οἴ 1. ο. ἄμος οαν- 
ἄξπεε ποῖλτε νἱἀεηΐαν, αυἱ ἴδπαυδπι 
ἄυδ τοδῆυδ βειηαῖ ᾿ηνίοθμι ἰθηρηΐ, 
(ϑγιωσωδοῦυδ γε! χατοχεῖς, Ττέ- 
Νπαοσκπία,) ΕΧῚΧ δίο ἀγκωνίσχους 1ῃ.- 
ἱεγρσγεϊδυξαν. 166 εἰ 14, ΧΧΧΥῚ. 
19. Οἷίοβα. ἴῃ Οείδι. εἴ 1,εχ. Ογυ}}}} 
ΜΆ. Βτετα. ᾿Αγκωνίσχους, ἀντιβάσεις, 

ἃ ἢ σχεύη τι σιχά. ' 
᾿ΑΔΑΓΛΑΊΓΣΜΑ, ογηπαπιδηΐεση, Ομ ὸ 

φμοά «ρίεπαεί εἰ ογπαί, διὰῖ ἀξ σχο 
αἰηιξ ρἰοτίαίμν εἰ ραμάεί. ---- ΟἿ Ὁ: 

εἐσιάξεπι. ϑγτωτα. Ῥβ. ΧῚΥΤΙ]. 8. ---- 
ΓΝ Π, ογπαπιεπέμι. Ῥτον. ΧΙ͂Χ, 

11. Ηρεγς. ἀγλάζομα, καλλονὴ, κόσ- 
μος. Τ,εχ, Ογυῖ} Μ8. Βτεπι. ἀγλά- 
σμα, κάλλος, λάμπενσομα. ἨεϊϊοάοΣ. 
111. ν. 189. Οοπιοὶ. 

᾿ἮΑΓΔΑΙ ΣΜΟΣΣ, ογπαΐις; φρίεπάον. 
ΚἜρομῖη. δος. ΠΙ. 1ὅ. --- Σ9.)}» 

ἐχεϊαπίες. ὅγτατα. 2900. ΧΧΧΙΧ, 
138. ὉἘΠ1 »γτὸ ἀγλαϊσμοῦ ϑετη]οτιδ Π0η- 
}εῖς Ἰορεπάυση ὁ886 ἀγαλλιασμοῦ, 
4υ ἔλθῃ ΤΘΟπ͵δοϊΓα ἴῃ 1110 Ἰοζο 
ΠΟ ΟΡυΒ εδί, υδὲ 46 ρεπηῖβ οἵ 
Ρἰαταῖθ δίσι ΠῚ Ομ8Β δὺῖϊ Ῥδυοηΐβ 
ΒΕΙΊΩΟ οδί, φρυ8β ἀγλαϊσμὸς τη 618 
οοηνοδῖξ, αιδηι ἀγαλλιασμὸς, οἰ Ἰδγα 
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πων, εακάπι. ϑγτοτα. εἰ Ἡροῦς. 

οἶδα Ὡζόογοσα το δ. 

᾿Αγνίζω. 

Ῥραϊγι. ΧΙ. 8. ἔλαιον ἀγλαϊσμοῦ, 
Ἰ ΕἼ... 

γετεϊς, πος ᾿ὶς ἀγλα μοῦ ἱπ ἀγαλ- 

“λιασμοῦ τουϊαπάυτα οτἱ. ΚΝ 6. ν. 

ἀγλάζομα. 

ΦΑΓΜΟΙ͂Σ, 3 οἰΐο, ἴοσις ργάσερε 
αο »γατερίμα, Κιίωδ. γγλλς υποιω. 

Ιε5. ΧΙ͂Χ. 16. ΤΒβοοά,, υὐὲὶ σοσο δσι- 

οοῖ; ἀγμὸν 6586 Ἰρδβαᾶτὼθ υοσειῃ ἔϊε- 
᾿δγδαίοβση Οτεβοςὶϑ ΠΠΟΤΊΒ ΘΧΡΓΘ ΒΘ. 
᾿ϑυ!ά. ἀγμοὺς, τοὺς ὁρείους καὶ χρημνώδεις 
τύπους. 

ΠἌΓΝΕΓΙΑ, ρωτίίαε, ἐπρίαξο, ἰμο. 
ἐγαΐίϊο. ----- ΠῚ »εγραίίο. 3. Ῥαν. 

ΧΧΧ. 19. οὐ κατὰ τὴν ἀγνείαν τῶν ἁ- 
γίων, αἱ γ61] ὭΟΠ βατὶ8 τ ΠΟ δββοας 
ΟΣ ᾿ἰορῖθυ8 580 Υ18. --- ΒΡ Ναείγσως. 

Νυπι, Ἱ. 8. -- 2 Ναεσίγαασέμ. 

ἽΝυχι. ΥἹ. 21. νόμος ἁγνείας, Ιοχ Να- 
αἰγεθδῖιδ. -- 85 εάν. ΙΧ. Φ0. 1 
-Μδαος. ΧΙΝ. 86. ἐποίουν «ληγὴν μ6γά- 
.}λ:ὴν ἐν τῇ ἁγνείᾳ. ΜΙοΒδδ]16 ἴῃ ἐχρ!]}- 
οδὔομα Ηιν}ι8 Ἰοςὶ δεουΐιδ οβῖ δι!ο- 
᾿τουϊϊδέετα ϑ'υσὶ ἱπίεγργεῖίβ, αυἱ ἢᾶ- 
Ρμεῖ: ἰω οι 49 ἐπ ραποίιατίο. ΜΙΆΙ 

Φφ 

δυίοταη ἁγνεία Ὦ. 1. Τεὶ ομξεπι, ἴτι. 
ῬΙΪΩνΐβ αὶ ἴῃ τῇ 18 ΟΧΊΘΓΙΙ8 οϑῖ, 
αἰ στιίβοετα νἱἀδίυγ. ὅϑεύτηο δηΐπα 
ΌΙ εδὲ ἀθ βοῃῦ]δυβ, 4ὰϊ ἰεπιρί τα 
Ῥοϊ]υοτδης εε εὐἰΐυτὰ «υἀεεογύτη 
Ῥυδ]συπι Ῥτοδίθυστδηῖ. ϑίο αὐυο- 
406 ΣΉ] χῖθθο νυἱάείυν Ὑυϊραίυϑ, 
αυὶ νοοὲ οαείἐαίἐς Ὦ. 1. πδᾶ8 δεῖ. 
Ἡδεογοία : 
ῬΒανοσίμιβ: ἁγνεία, χκαϑαρότης, ἐσί- 
τασις σωφροσύνης, ἐλευϑερίαᾳ παντὸς μόὸ-. 
λυσμοῦ, σαρκὲς καὶ «νεύματος. 

᾿ΑΓΝΙΖΩ, ρετγίλοο, ξαποίτἤοο, ἴμ8- 
ἦγο, ΟΟΉΘΘΟΤΟ. ---Ὁ ὙΠ, ΔΕΡΑΤῸ 26, 

ΗΙΡΒ. α ἽἼ,). Νύχω. ΝΙ. 8. ἀσὺ ὅνῳω 

καὶ σίχερα ἀγνισϑήσεται, ἃ ν]ΠΟ εἴ οεηπῖ 
Ροΐια ᾿πϑυτδηΐα Ἢ ἐερε Ναεὶγασαίμε 
αδείέπεδιί. ---- ΟΠ ΣΙ Ηρ. ἃ 

ΝΏ ΤΠ ἐχρίονῦ, ῬΩΤΡῸΡ ἃ ρεοοαίϊ. 

Β4 

,ἰορεάθμβ κεαφὰ ὑγὸ 18} εἴασα ἀο- ( 

.. 

ἀγνείας, χαϑιαρύτητος. 

ἀ 



᾿Αγνὸν. 

α ἴοπε, .ι. 6. νοσδοεβ. Ρα. ΧΥ ΠῚ. 10. 
ὁ Φόρος κυρίου ἁγνὸς, τεϊϊσὶο ὕονεῖ μυζὰ 
οδβῖ, 86. δ οὔζοσζο, ἢ. 6. οὐτου δ 6χ- 
Ῥεγε. σον. ΧΥ. 91. ἀγνῶν δὲ ῥήσεις 
σεμναὶ, ὉἈΌῚ Ἰοοο ἁγνῶν τεροπεπάυσῃ 
6886 ΤΩ] νἱἹἱάἀείυ ἁγναὶ, υἱ αρυὰ 
χήτη. Ἰοριτα;, μος βαῆδα : ρδοθηΐ 
Θἱ ΒΟΥΤΩΟΠ65 ΠΟΠΕΒΕ, πάτα αιοά ρῥιι:- 
Ταχη οϑί, οἰΐδση ρίδοεγε βοϊεί. -- 
“ὙΠ ΌΤΙ δεπέρπωξ, ρέμα, ργοδις. Α4ὰ. 

ὁ Ῥ5. ΧΙ. 2. υνὶ ΑἸοχ. ὅσιος ΒΑΡοης, Ὡς. 
Ρε. ΧΧΧΨΥῚ. 90. --- "ν) ), γε- 

φιὲεε. ἴε6. ΧΧΥΤΙΠΠ. 19. 01] αυϊὰ 
8101 νϑὶς ἢ ΤΒοοαοὔοηβ νϑ βίο. 6 
ἁγνὸς, δὐτηοάυτη αἰϊδρυίαίιτα εϑῖ. 
ϑεση θγιιθ οοη εἰς, Ἰερεπάμηι 6888 
ἁγμσμὸς, αἴ Ἰοσο ἱπηργεβδα 6 οοχη- 
Ῥομάϊο βου θοπαὶ εἰξ οσίβ, 9011. ΟΧΧ 
ἶετ. ΥἹ. 16. Ὑ᾽άδ βυρτβ ἃ της δὰ 
ψόσοῖ ἁγνισμὸς ποίδῖα, αυϊΐθιβ Ὦξος 

« ΟΡ'Ὠἰο ϑθιη]οσὶ τα Πῆσα σΟὨ ἤγτηδίαν. 
-- 3 Μαδος. ΧΠῚ. 8. σῦρ ἀγνὸν εδὶ 
ἐρπῖς ϑαΟΕΥ͂. 
ἉΓΝΟῚΝ ἜΧΩ, ρεγεπι λαδεο. ΓΞ» 

»ωγίβοο. ῬΙΏ. ἃ 15] Ῥτου. ΧΧ. 9. 

ἁγνὴν ἔχειν, ῬΌΤΑΤΩ Δ ΟΥηῃ} νοεὶ- 
ἰαἴ Βαρεῦθ. Βοπὸ αυοδά βϑῆϑυχα. 

ΟΥ̓Χ ἉΓΝΟΙΣ, ποη οαδίμδ. ὙὙ 1 

Ῥατί. οοπίέπμαπε. Ῥτου. ΧΙΧ. 13. 
καὶ οὗχ ἁγναὶ εὐχαὶ ἀπὸ μισϑώματος 

ἁ ἑταίρας, αι νετθα ῥσοσβὰβ ἢ ποθὴ 
Ροσ ποηί, δοὰ αυοδα βυγημηδση ἐχ 
Ώευς. ΧΧΙΠ]. 19. ροϑεϊδ δυπί, υἱ 
Δ Β. 1. ὕδερεγιβ τωσηυϊ.Ό ΑἸ18 
δυΐοδη! νἱδὰ εδἰ, ΤΧΧ Ἰορίθθο 
ΤῸΝ ὩΠῸ ὙἹ ΠΟ ΝΥ: 
᾿ΑΓΝΩΜΟΝΕΊΏ, ἐρπογαπίεν εἰ ἵγι- 

ρενέίε, εἴδτα ἱπίψμε εἰ ἐπεργοῦε ἀρο, 
οὔἴδι δέωξε ἀροὸ. --- Ὁ 50) σἰμἑίως 

)αοίωξ διε, δίμῖίε αρο. Αι. 1 ὅδ. 
ΟΦ ΧΙΠΙ 18. 0δὲ] νοὶ οϑὲ δέμίε ἀρέγε, 

γ6} οὐ βεαιυοπῖία ἐπερὶο ἀρέγε. Μαὶθ 
ςογίε Μοωηϊδυςομλυβ ΡῈΣ ἐηργαίμηι 
446 το ἀϊάϊς. Ηδεγς . ἀγνώμονα, (Ἰΐα 
Θηΐση ἰδροπάυχα 681) ἀνόητον, ἀλόγιστον. 
Ἰάδτα : ἀγνωμόνως, ἀνοήτως. Οὐσυσηῖς 
ᾳυοαυα ἢδο νοὸχ δρυά 1)ετηοβίῃ. Ρ. 
440. υ]ϊ. Ἠοἰεἷκ. εἱ Ρ] ἴλτοῖ. Τ. 111. 
Ῥ- 114. 4. ΙΧ. Ρ. 70. 7. Βείεῖ, 
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᾿ΑΣΝΩΣΓΑ, ἐρποτανίϊα. --- Ὑδ ἢ 

ΓΝῚ αἀεβεοίες φεἰεπία. 700. ΧΧΧΥ. 

16. ἐν ἀγνωσίῳ ῥήματα βαρύνει, ἴὰ ἴρ- 
ΠΟΓΔΠΙΔ τ]ὰ ἰοτηθγα αἰοῖδ Ρσο- 
ἔεγσι. ὅδρ. Χ111. 1. οἷς «αρῆν ϑεοῦ ἀγ- 
γωσία. 
ἼἌΓΝΩΣΤΟΣ, ἑσποίι, ἱποορπέξεα. 

-- "Ὁ 0. οκοίμδις, ορεγία. ἴτς. 

Ῥε. 1,. 8. τὰ ἄγνωστα, αλλεὲ ἴασαι 
γεῖρα, Ἰυάϊοο Κυαγβδίβῖο, πὶδὶ συλα- 
7οτί, οοτίβ δοάετῃ υτε δὰ ῥγεξοο- 
αἀδῃϑ ΓΤ. αδεοοπαϊα, ῬΕΥΌΠΟΤΕ 

ἀ]1088. --- β6Ρ. ΧΙ. 19. ϑῆρας ἀγνώσ- 
τους, ἱστπιοῖα8 Ὀοδ[88. [. ΧΥΠΙ͂Ι. 3. 
ἀγνώστου ὁδοιπορίας, νἱδε δηΐδμας Βυ:- 
αυδαι [οπίδῖρ. 
ἌΓΟΝΟΣ, ποπ ρεμπέγαης, δίεγεζεε. 

- "1 ἐοπιιὶσ, »αμρεγ. ϑγιάη. Ἐ5. 

ΧΧΧΙ. 8. ϑεὰᾶ νἱἀδῖιν τηδπάτενν 
6886 Ρἴο ἄτονος, εἴ Αχυ. ας νοσδσῃ 
το !αϊε 200. Υ. 16. -- 5 Ὁ 

ΡΙΔ. αδογέϊθη5 δαὶ ῥγοΐε ογδαίεε. 
Εχ. ΧΧΙΠ). 26. υδὲ ἀ6 ἰεστα ἴῃ- 
ἔτυριδγα Βοῦτλο εβί. ---- Ὕν δίογίξεε. 

Ὠδυς ΥΙἼΙ. 14. -.-- ΠΥ φμὲ εεί 

ἐς βέπεγε εἰ οἷαδεε εἰεγεδια. Αἀα. 
σεη. ΧΥ. 2. -- 5. ϑφοἰδανίμ. 

Ιπο. 9οὉ. ΧΧΧ. 8. ἐν ἐνδείᾳ καὶ λινῷ 
ἄγονος (βιὰ ἄγονοι, αἴ Τ᾽ Γεπθι5 16- 
οτγα τανυ]), Β. 6. σαγεης (ἴῃ αυδ 
β' στ οδοηο οὐτὰ σοηϊᾶνο ἡυποίυχα 
Ἰερίτων δρυᾷ Ρ]δίουι. Τβεδβῖ. ς. 7. 
εἴ Αγϊδοῖ. ἀε Μυπάο ς. 4.), υὐϊ ἴπ 
οὐ ους 1, δἰΐπα οὐχὰ δϑίεσίβοο ἰοχζι- 
ἴατ : ἐπ ἐβεείαίε εἰ 7άπιε ἐπείαδιΐεο, 
υἱ δάθο ΔΌΓΚΟΣ «ΘΥΒΙΟὨ 8 ̓Βυειο 
ΡΙῸ ἄγονος Ἰερίεδε ν]ἀοδίυν ἄὥστατοι, 
τὸ Ποάϊο Βαρείυσ ἰὰ ΤΧΧ. Θυϊὰ 
δὶ Ἰεραῖαν ὠγόμειος αὶ ἄτονοςῦ, ὙΊα 6 
ΒΌΡΙΑ δὰ κ).1. --- Ηεβγοδίυβ: Ἄγονος, 

ἄτεχνος, ἄχαραος, ἄσπορος. 

᾿ΑΓΟΡΑῚ, ἤόγωπε, ρίαίεα. γγ7Ὶ Ρία- 
ἐεα. ἴπςο. δης. 11]. 1. εἴ ϑ'γχωτα. 
700. ΧΥΤΙΙ. 17. -- 9 »}2}ν πιη- 

ἀΐπα. Ἐπ. ΧΧΥΙΙ. 19. ἔδωχαν τὴν 
ἀγοράν σου Ῥτὸ εἰς ἀγοράν σου ((0]]. ν- 
18.), δα πυπάϊηδλε 85 οὐεηροτχίλῃς. 

ὃ 

. 

ὃ" 



᾿Αγοράζω. 
« [οἱὰ. ν. 14. 16. 19. εἰ 29. --- Νηγί, 

Οοδεϊὶ. ΧΙΠ. 4. 56. δες 11]. 
9. -- Ἐοῦ. 11. 8. ἐξ αἱ ἐν τῇ ἀγορᾷ, 
Ἰβοοῖ Σὰ ρἰδῖθα. 8 Ἐδᾶάσ. 11. 18. τὴν 
σόλιψ οποδοιοῦσι, τάς τε ἀγορὰς αὑτῆς, 
Ὥτθεσωα ἐε Ἰοβυῖ εἴ ρῥἰαῖδα8 6}}18. 
ΑΓΟΡΑ ΖΩ, εριο. ---- ῬΩΠ (οη]. 

ΗΙἸΙρΉ. ἀτοίάο. ες. ΧΧΧΥΊΤΙ. (ιν. 
192. ιάεῖοτ Ἰερίοδε ἴοοο δ Ρετ 
σιεϊδι βεαῖη Ἰἰεγαγυτα 77.) αὐ αο- 

ὁ εἰριεπάμια. ΑἸΙΔΕΓ ἴδπιθὴ ἀθ ΒΕ. Ϊ. 
εἴδτυαις Μιο ΔΣἾῖ5, σαὶ Ρπῖαὶ, ΧΧ 
τῷ ΡῬ΄ τι ἐαπάδτη ἐπεεμδ δἰ σηβολ- 

ἘΟπόπι ἀεάϊοθο, αυδπὶ εἰ 4114 ξΣέσαΉ- 
ὲ δἊ αἀϊσεάίεπαϊ νογῦα Ὠδρθηΐ, ν. ς. 
ΓΤῚ9 εἴ ἼΣΥ: γιάς (οἸϊορίυτα 

Οὐ. πὰ Ρε. ΧΙ, Ρ. 389. δε. (οι- 
ἔεσ ἴδσαδιι δὰ ἢ. ]. ἢεαίδίυμ. --- 
ΤΠ ἰρειάἑαυιί, ἀξοϊεί. ΤΠοοά. 

100. ΧΙ, 95. ϑεηδυτα δχργεβαὶ: 
ἐπδτα, αἰνίάεεις ἤ]στα βεὶὶ μασι θη 
ἸΠΙΟΣ 56 ποχοιδἴοξεβ, οἱ διυπβοὴηξζ Θ. 

(Δοπείβπσομτυϑ πιδὶς ἰγβῃδί]ῦ: 
νεμάεμπι εὐπ}) περοϊδίογεβ, ἱπ δος 
στβοι!δ βε:16 "δι οδῖ. -- ΠΡ» 

αοείρίο. Νεἶι, Χ, 81. --- ὙἼὋΠΌΞ Πρ) 
σοοῖρέο ργῸ ργείίο. 9 Ῥασαὶ. Ϊ. 17. -- 
ΓῺ Ῥορειάδο, ἀοφμῖτο, επιο. 1 Ῥασ. 

ΧΧΊ. 94. εἰ 2 Ρασ. ΧΧΧΙΝ. 11. --- 
ἘΡῚῚ εππο. τις. ἀφη. ΧΙ... 2. ΧΧ 

ἐσει. ΧΙ,Ϊ. 58. 
ἈΓΟΡΑ'ΖΩΝ, επείον. ΓΔ Ῥαγίιο. 

«πιίοτ. Ῥγον. ΧΧ. 17. χακχὸν χκαχὸν, 
λέγει ὃ ἀγοράφων, ἴεκ. ΧΧΙ͂Ν. 2. 
ἘΠ ΟΣ ΟΝ ἜΗΝ ΝΣ ἀρΌΤΟΠΟ- 
πὶ, ργαξεοίεγα [οτὶ δεμ ἀππόπα, Δ 
ἀγορανόμος, πιαριείγαίμα, φεὶ ζῦτο τε- 
τεμε τεπαίδεηε ργεεί. 9 Μδβοο. ΠῚ. 
4. σερὶ τῆς χατὰ τὴν σόλιν ἀγορανομώας 

δες. Ὅοτυρὶ. ὯὈΣ Α]εχ. ἀγορανομείας 
εεἰ αῖς. παρανομίας μαδεῖ, ἀμεπὶ 
βεςϊ συπί Ψυ)ρ. εἴ Αγαῦβ. 1,δ0- 
ἄσπετα ἀγορανομίας Αὐρτιδεὶ ̓η πονα 
{λδτ. Αροος. Υ. Τ. οἀϊσμα ἴῃ ἴεχ- 
ἴσση τεςερίΐ, δδθαιε ρ᾿γεοίοσεπάδσω 
ε8ϑὲ ἡ: ΠἸοανὶς αποαπθ Βεείβεβπεὶ- 
ἄεγια. ϑοὰ τοὶ δοεὺβ υἱάδευτ. 
ΝαΪΟ ἐπῖτ ταοὰο ἃ τὴς ἱπυροίσασθ 

21 ᾿Α γφεύω. 

Ῥοδδιη, υἱ ἐγεάδε, ϑιμοπέιν, χαὶ 
ἔς σροστάτης τοῦ Ἡροῦ, αἴσαι} ἀῴζοτα.- 
ΠΟΙῺΣ ΠΟΤΕ ποῦ 6666. Ηθ6- 
ΒγοΒίπδ: ἀγφῳανόμες, δικαστὴς, ὁ ἐν τῇ 
ἀγορᾷ νέμων τὸ δίκωον. δυϊάδο: 
βανομίας, λογιστίας. Ἑδηται δὲ καὶ 
ἐπὶ φῶν ἐσισχοκούντων τὰ τῶν αὔὐλεων 
ὥνι᾽α. 

᾿ΑΓΟΡΑΣΜΟΊΣ, "πεγοῦξ, γεξ υεπαϊϊε, 
επρέϊο. --- ΓΤ, πέγοσϑ. Νεὴ, 

Χ, 81. οἱ φέροντες τοὺς ἀγορασμοὺς, ᾳυϊ 
ἔθσυμξε τΏΘΤΟΘα. ...- ἘΡῚΣ ὥπνονα. 

σε. ΧΙ. 19. ἄγετε τὸν 
μασμὸν τῆς Ἴων σεις τὸς ̓ 
Επλΐδτη ΔΠΏΟΏΔΠΙ. --- ῬΓείογοδ Ἰορὶ- 
[Σ δρυὰ ΤΧΧ Ρχον. ΧΧΙΠ]. 90. 
Ὁδὲ ἀγορασμοῖς ἀ6 βὰο δά! ἴδ86 νἱ- 
ἀδπῖυγ. Νδιω δὰ ἸῺ) Ὠ0}1}0 τποᾶο 

τεΐεσεὶ ρμοϊεδῖ, Ὠἰδὶ δἰαϊοτο γε 6, δὸδ 
Ἰερίοθα “77 86 ὝΠΟ 4υοὰ ἰῃ 1. 
ΘΥΣ. ΘΕῈ Ἰοῖδί, α ταδὶ νοὶ 
Ἰάδο ποῖ ἱπιργοθαυ 16 εξῖ, φυία αἸΐμο 
ΤΟΣ Ὁ) ΜΘΙΒΙΟΏΘ ΤΑΣογος δ08. --- κα 

9 Μδεος. ΨἼΠ]Ι. 11. σροσχαλούμενος ἐπ᾽ 
ἀγορασμὸν, Ρχοψοσδῃδ δα επείῥονεν. 
Πδιὰ. ν. 45. 
ἈΓΟΡΑΣΤΗ͂Σ, επιέον, οδϑοπαίον. 

Τοῦ. 1. 12. ἥμην αὐτοῦ ἀγερασεὴς, αὶ 
ΘΙΏΘΏΒ ΟἸΙΠΪΑ ὩΘΟΘΒΘΑΓΙΔ οἱ, ΥΘΣΉ, 
(Γπκαυξετ, οαίσγετν, εἰονατά. Μὶάς 
δα ἢ. 1. Βαάυεϊ τη εἰ Οτοξίυτα. 
Ῥο]ὰχ [1]. 126. ὁ ὠγοραστὴς ἐπὶ τοῦ 
ὀψψωνοῦντος τίταχται. Αἰἴδεη, ΙΨ΄ ῥ. ὶ 
176. Α. 
᾿ἈΓΟΡΕΥΏ, ραΐανι υεγδα {οῖο, 

ΟΟΠΟΊΟΜΟΥ : αἴἶδτη οοηέεον, ραΐαπι 
οοηξεον. ΤΠ Ἰάετη. ϑ'σαση. οἱ 

ΙΧΧ Ρε. ΧΧΧΙ. ὅ. υδὶ Ψυϊρς. εἰ 
Η;ϊετοι. οοηβίεδοτ. -οΡΠ 7: Η;»". 

ἀἰσίο πεε, Ἦ.. 6. ἴομεν εἰ ρίαοίαε πεὲ 
Φωδάμοο, ἀείαδον. 16... ΧΧΧΥΙΤΙ. 
(ΧΙ) 12. Ιαι Ττοχοτηῖυ εἰ εχ 
60 ΒΙ6]1π8. ϑεὰ [0ὲ ἴῃ ἰοχέι ἸεκίτυΣ κα 
ἀγοράσω, Δἃ ἀὔδτῃ νοσετῃ ν᾽ δ βυρ σα 
ἃ τὴ6 ποίδίβ. 

᾿ΑΙΡΕΤΥΏ, ὕΕΝΟΥ, υεμαΐω 
τας, ρίδοεβ, οἷο. εἴδη οαρίο, αἰϊοίο. 

υὕχὴ Ττοτηταΐυση ἃς Βίοϊΐυμα 
Τεβροπάοε δὲ σνοχ 00. Χ. 16. 



᾿Αγριαίνω. 

α ΕἰοὮτ. ΓΜ} εαέοϊίο κια, δοὰ, αἱ τοοίδ 

τόμ οραοεεϊηῖαβ ἴῃ ΒΙΡ]. 
ὝΠεΟΙ. Τ. 1. ν. 19. ἀγρεύομαι ὡς 
λίων 18] ῬδΥαρὨγαϑέσο Ἰορίτιῦ ῥΓῸ 
δ ΥΓ 703. δάεοααθ ἀχρεύω σα 

ΠΝ» 864 δὰ τὴς ρεγεπεί. --- 
ἬΠΩ γαρῖο. ϑγτοτα. Ατηοβ ἴ. 1]. 

παν Ὁ; οαρὶο. Ῥεον. Κ΄. 32. παρανο- 

μία! ἄνδρα ἀγφεύουσι, δυὶδ ἵρεῖτια οδρί- 
ἴὰν οτἰπυϊηῖθυ8 ἱπυρίυ8. δυο 

δ δὰ ἢ. Ἰ. υὐ Εαά. Βεογπαγάο ἴῃ ποίΐβ 
δὰ Π]υπὰ νἱάδαις, τεβρίοϊεπβ ἀγρεύουσι 
ἐπιεγρυαείδϊυν χρατοῦσι. ---- [πο. Ῥγον. 
ΠῚ. 96. .-- ΠΡ οαρίο. Ῥτον. Ὁ. 

ἤ. μηδὲ ἀγρευϑῇς. σοῖς ὀφϑαλμοῖς, π6 
ΟΟΌ 118 (υἷδ ΟἈΡΙΑΥΊΒ, ἢ. 6. βράδυ 
εκ 1ΠἸοϊίαπι ΠΡΙἀϊποὴῦ νϑπασθδση. 
5.80]. μηδὲ ἕλῃ σε. Νυχη ἔοσίδβϑα 
Ἰεροπάπτη εϑὲ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὑτῆς ἢ 
[δε υἀδὰ νοῦ ἀγρεύειν ἴῃ Τὰ ΔΙΠΔ- 

οζοτία νἱά. 646ο089 δὰ Απίδοὶ. Τ. 
11. Ρ, 108. εἰ Βεδνεάοσυν δὰ 
Μυρδουτη, Ὁ. 9358. .--- Ἴγ)ν, ὑὉέηο τ. 
Ῥγου. ΥἹ]. 96. γυνὴ δ ἀνδρῶν τιμίας 
ψυχὰς ἀγρεύμ, 0Ὁ] τορίϑρμοσίοθ ῥσὸ 
ἑπδίάϊας υἱέας δἰγΕγ 6 ῬΟΏΙΌΙΣ. .-- 
Ὁ Ῥιαοίο, Ἤοε. ΓΤ. 3. οἱ ἀγρεύοντες 

σὴν ϑήραν κατέσηξαν. ἴα αυοαις 5γ- 
τὰ. [ογαυο Βδιοτο δα Ἀ. 1]. Ἰορῖδβββ 
νἱ εἴ Γ πολ δὲν θὲ δ ψϑσβῖοα 

ἃ ψαυὶα συηϊ υἹγογυτ ἀοοσίοζυσα 0» 
ἠεοίυτεο. ἘΞ βοπίοηςία Βδιιοσὶ ἴῃ 
508 }115 δα ἢ. 1, δᾶ αύθη Ἰθοΐαγεβ 
ΤΕΤΑΙτῖο, Ἰορεγαπὶ ΓΟ ὙΠ 

πάεγωπέ ἐαραπάεηέεε. Ποράει- 
Ἰοϊαῖμε ἱ ἰῃ ΒΙΌ]. ΤΉῊροὶ. Τ. 1. ». 40. 
ΔΡΌΙ ΓαΐΌΣ, ὠγρεύοντες ϑήραν (Δηΐζυχα 
δὰ νοσαῖὰ Δ Ὸ Ροτιμοσθ. βϑοι- 
ἄυχτη αἰΐοϑ ἴοοο ΣΦ ἰορεογυπίὶ 
ὈῚΨ δυῖ Ῥοῦδ ϑοβυσα οδρίδηϊξοϑ 

ὁ (τοῦ Ὁ οΐτα οἱ τοῦ κα ἰάοιι δρυὰ νὲ- 
ὕδτθβ ΒΟ; Ἐγϑ[) ἀετινδσιηΐ ἃ Ἴην, 
εἱ Ὠίης 1114 υεπαίϊο. 

᾿ἈΓΡΙΑΙΝΩ, αρτεαείεπι 8. 7εγωηι 
γεάο, ἐἰθός λέ, οἴίδση ἔγγῆο, ἑγαηι 

οονοῖίο, ἐκάθρεγο. “ΛΌΓῚ Ηρ. 
8 Ὁ ἐχαοογῦο πιο. αι. ΧΙ. 11]. 

ἀγριανδήσοται ἜΧΘΟΟΥ Δ λϊξατ. 

28 ᾿Αγμάτης. 

᾿ἈΓΡΙΖΩ, ὑτεῖίο, οοποίδο. Στ 2» 

ἑάσιν. βγτωπι. σου. ΧΥ͂. 18. ἀγράθεε, 
Θχδοοτθ δῖ. ᾿ 

᾿ΑΓΡΡΙΟΒΑΙΑΑΝΟΣ, αγδοαγὶ» “ἔαη- 
ἀδήενα ουξοσείγὶΣ ποταθη, βοσυσλεαλεστε 
ὨΟΠΠ.1108 σμργέσεησ, νεῖ ἵαρως, ναὶ 
ἑΐες. ἢ ρίπισ. ἴε8. ΧΙ Ι͂Ν. 14. 

βες. Αψυ. Τδεοῦοί. ΕΓ ΓΧΧΣ.. 
ἈΓΡΙΟΔΑΧΑΝΑ, οἷεγα ἀρτεξέξα. 

ἭΝ ἴάθι. ἴπο. δυς βοευπεέζυτχη 
ἹΤΠϑοδαγοίμι οἱ ἄλλοι (ν΄. ὅσο). 
εἀϊς. Βοος) 3 Βεορ. ΙΝ. 539. 
ψυϊα. ἀεγδας αἀρτγεείθ. Ααἀάφσετια, 
οδὲ θςο νοχ [οχὶοῖβι Νϑαὰδ δῖστα 
Οτεθοὶ σεϑραυηΐ δἰἰα ἢὰ)]ὰ8 ἔΌστωἼ 
ΠΟΙ] Πδ, Υ. 6. ἀγριόμηλα. 
ἈΓΡΙΟΜΥΡΙ ΚΗ, νιγτίοα ἀρτεείϊς 

8. ϑυϊυοείγὴς ; οδῖ δυΐδτῃ μυρίχη βερεέεέα, 
ἄς αὺυὰ Ὠἰοθοογίαάοβ [1Ὁ0. 1. α. 117. 
ὝΝ 7ωπίρετια. ὅτ. ΧΥΤΙ. 6. ὡς 

ἡ ἀγρομυρίκη ἡ ἐν τῇ ἐρήμῳ. 
ἌΓΡΙΟΣ, των γα μὲ 38 ΥῸΝ 

ἔεγτγα. Ψοῦ. Ὗ“΄. 92. ϑηρίων ἁ ἐγείων. τες σι τ 

ΣΡ ΟΒια]ά. αρεγ. Ὁδῃ. Ι΄. Ὁ. 18. 

39. -- ἢ έν. Αι. ὅ6ο5. Υ 1. 

13. -α πΡ εἴ Τὺ ἀθετ. 1 υῖὶ. 

ΧΧΥῚ. 99. Ὅσαΐ. Κ]]. 44. 4 Βα. 
ΕΥ͂. 30. ὉὮὃὈὲ ἄγριος οἱ ἐν ἀγρῷ ἰὼ σοάά. 

ττραϊαπίας. ῖε8. ΕἥὙὟὔ. 9. --- ὅρ. 
ΙΝ, 1. ἄγρια μέλλων διοδεύειν κύματα, 

ΠΩΣ ἐπρα υοσζιβ ᾿ΕΓ ἔδοτε ἴποῖρι- 
6η8. 9 Μδος. ΧΙ. 9. ϑῆρες ἀγριώτατω, 
Ῥαβεΐθα ἔδυ βαῖτηθο. ἃ Μδοο. ΧΎΝ,.. 80. 
ἀπάντησις ἀγριωτέρα ἰετοςὶμ5 δε 8.5- 
Ῥεσῖυβ οσβᾷ εὔτῃ 86 βθδεὶϊ, δὰ Οοαν- 
γοιΒδ 0 δεροιίοσ. Ῥοδϊυχ Οποση. 
ΙΧ. 82. ϑαλάεγης ἀγριώτερος. Μιάο 
ΑΙΠΡῚ μόνιος, ὄνος, αἴτος, φρύγανα, φυτὰ, 
δίνω γιά ᾳυοαιο ἱμπῖτα 8. ν. 

Λλτριοι ΤΗΣ, ἥτμαε, ἀγτοβαπεᾳ 
ὅθι Τοῦ. ΙΥ̓. 18. ἐν τῇ 
ἀγμότητι ἐλάττωσις, δοσυπάμτα ἸΣΏΣΟΒ ἃ 
ΠΟΠΒΆΪΟβ, σι ρενθίδπι εἴ ἰπβοϊθηξίδτω 
βθααίθιν ἱκηοναῖ ἴδ δὺζ ἀθίεγῖοσ οοσ- 
ἀξίη. ϑ86α δἰιὶ 10γ1 αρθας ἢ. 1. 
ἀχρειότῃς,. 80. ΒΏΘΘΡΒ δϑὲ ἀ6 ἂι.]. 3 ἦ.- 
ἀλοίατη. 9 Μδοο. ΧΥ. 41]. τὴν τῶν 
πρίων ἀγριόεητα. --- Ῥίαῖα Οοανὶν. 



᾿Αγριόω. 90 ᾿Αγρός. 

“οὶ. 111. 197. Ὦ. εα. ἢ. ὠγρντεῥος, ααοὰ Πεδοὶ αὶ. ἰὰ ΑἸεχ. 
ὑπ τ κίογουκιος ἀγροικότιρος Ἰερίτζυν, .-- 7 
ϑορερδ. Ἁ. ,. ΧΥῚ. 11]. 3. Ρ. 8790. 

ΨΦΑΓΡΙΟΏ, γεσο, 6Σ- 
ἄφρετο. 8 Μεος. Υ. 2. υδὶ εἰερμαηῦδα 
ΤΩΣΣῸ εἰ ἴδυτο ἀγρωϑδέντες, αὐ ἢι- 
τόγεης οοποιίαέϊ, ἀϊσυτπίυτ. 1 πιο}. 
Τ.1. Ῥ. 599. οἷ. Βείῖσ. σίλαγος ἦγρι- 
μόνον, ἸΩΤΕ οοποιἑαίμης οἱ σείμαηε. 

οι. 16]. Απίς ΓΧ, 839. οὶ. ΠΙ. 
δῇ. 1850. οὐ. Βεἰεῖ. 

ΦΑΓΡΙΤΕΕΡΤΩΝ. Εχὲνθοὶ δῆς 
ΨΟΘΟΣΣ τηδτρὺ (σα. (οἰεὶ. ἴν. ΧΙ. 
19. γεο ἴσνεαι. ϑῖσιο ἀωϊνίο οτία δαί 
Βερο πιουνοϑα βοσῆραισα ἐσ ὠγρκιλίν- 

διιϊ λέχ 8 λίκ ΤΟ 
ἀλέκτωρ Ἐκ Ἐκ δὰ Ἦ ἘΠ Ρ, 
138.]. 9. Ἐ4556.), αυα ΥῸΧ ὕ6Ώ6 Τθ- 
5ροπάεῖ Ηθρτ. Π8"2)}, πυοὰ 

αν λεπευρίδα Ἀαρεῖ, υδὶ 16 (0 7- 
ἴδεδε ρῤναθσι είν γμι δεῖ υλα 

᾿ἈΓΡΙΩ͂Σ, γε, τα τίη 
ἐπειαπείεν. ᾷ Μδο.. 9, ᾿ὐμάρδ 
οὕτως ἀγρίως ἀσυλέσῃς, πεαυδαβατηῃ 
Μὰ ἱπιιπι θοῦ δον: Οὐδὲ ἀγρίως 
εεΐ 5 4ᾳ. βαρβάρως, φυοὰ εἰ ἰδίάεπι 
«εἰὐτττ. σε. ΗΔὶ. 1. δ. 3. 

ἐ ΔΓΡΙΩΎΤΑΤΟΣ οἱ ΚΑΓΡΙΩ ΤΕ- 
ΡΟΣ. ιάε κυρξὰ 5. ν. 

ΑΙῬΟΙΚΟΣ, ἀρτεείΣ, γυείοι, 
φεὶ εεἰ ξενα; παίωγα. --- -- πτὺ ὉδΝ 

εἷγ ἀρτὶ. Οει. ΧΧΥ͂, 27. ἦν Ἤσαῦ 
ἄγροικος, Ἐδανυδ τὶ ἀρτῖς δαΐϊ ΕΥΪν]8 
ςουετο γΕΣΒΔΌΔΙΌΣ, --- ἫΝ ΔΆ 

ἕῃ ἄϊε ἐσ βὲ, Ῥτον. ΧΧΥ͂ΊΙ. 10. Αχα. 

ὁ γαρεῖζο ἄπρεβισα ἔξ Μοιραιοοηῖο. 
ϑὲ᾽ σοὨ] Ἰοσιβ ϑοδβεξ, ἰεχειάυκι 
ἐββεῖ εἷς οἶχον, υἱ δὰ 5γ} θ᾽ άεχη χο- 

ἔογταίυσ. Αἱὲ Ρεσώπει ἄγρωκος δὰ 
ῬῚ ΠῚ ἴῃ ἤπιε οοσησηδῦβ, ἔπη Ῥοσίεσ!- 

οἵα δας σοη͵θοῦισα ἸΌΡ6Π6 ΣΟ δο- 
ααΐδθοο. --- δὲ Ὕ, ,σιω. ὕει: ΧΥΣ 

12. ἄγροικος ἄνϑρωτος, λοιπὸ ζερ δείηκα 
πήηγα;. --- 5 δος. ΧΙΝ,. 30. ἢν 

Ῥευοιαπεκον ας νὸχ ΠΖ068}6 
Κος. ΤΡΙΘδ ἐπριρύρναςῚ ἀγροῆδιος, ε δ πλῷ 

ὠμκὸς, ἢ ἰξγάτηρ. καὶ 
τήριος ΣΝ 

ἈΓΡΡΟῚΣ, αβεν, τὐδία. --- ἐεγγα. 

1«ν. ΧΧΥῚ. 80. εἐ 908. Υ. 45. ---- 
ΤᾺ οι. Βυῖι. 11. 7. Νατερο 

ὯΔ Ἀ. 1, εοὲ ἐμβωγίωνι ἐπ ἀρτὸ ἐὰ- 

δίνωμοίμνε, εἰ αυϊάοια ἰπ ὑδτὰ προ» 
ΝῊ δ ν δαα. κα 

Π. 38. .-- Ἐμὲ σμοχιδ ἐσίγα εεί. 
ἴπς. ὕδης. ἼΙΣΙ. 1. ἐν ἀγεῦ, .. 6 
Ραΐδια. Ἡσυο ρεγίίπες δὲ Ἰοσιϑ 1 
ϑαχη. ΓΧ. 46. υ᾽ Ηφδτ, ΤῸ ΠΩ͂ 

ὕσαε δ ἰπςοτίο τοὐθάϊζαν εἰς Ἰδγλις 
πρὰς Δρρασζεί, νόσεπὶ ὠγρὸς ἰδὲς 
ἴεξο δρυὰ 1,ΧΧ, πἰαὶ ἴα ὦ 
Ἰοοο νοοοχὰ ὠγοὰ ουρεῦξῃσει 
-- ΟΥῚΠ υὐία, εὐδωγόία. "Σ 
σι. ΧΙΠ. 423. δεὰ ἴ0] νετδα Ὀγαολ ἃ 
ἀγροὶ αὑτῶν Ὠγτυεὶο ἀορότηπρθ, υἱ 
ΤΩΟΠΌΪ ΟΠ Ατέθθεγκίυβ Αππω. Ῥ. 
ἢ]. ». 25. Μαβίυβ μεν ἀγροὺς Ἀ. 1]. 
σαδιγδαπα Ῥγαάϊα ἱπιε]οχη. [1κἐσ. 
νεῖ. ᾿Αγρὰς, ἀρεν, υὐδα, τω. ΞΞ 5.» 

ἀροῦν. ὅει. ΧΧΧΙ͂Χ. 10. -- ϑὸ 
“υἷυα. Ῥεαῖα. ΧΙΙ͂Χ, 11]. ἀγροῦ. 
Δρυμοῦ Ἰερὶς Ἐποεδίι. [)εαι. Εν. 
140. ΝΥ]. συ οοποαίπις [,διίουε ᾿ηζετ- 
ῬΥθβ. -- 9 ἀεεεγία. (οὔ. ἐ 

ΧΧΙΝ. δ. ὥστερ ὄνοι ἐν ἀγρῷ, ὐὶ 411} 
ἐπὶ ἐρήμου Βοῃδι. δοάδιω. --- ΠΌ 

οαδέγα. 1 ὅϑδιω. ΧΙΠ], 17. ἐξῆλϑι 
διωφι)γείρων ἐξ ἀγροῦ ἀλλοφύλων. 
γε ἔογίαβϑα, αιιΐα ΟΑΒΤᾺ ἰῃ ἀκὴν 
Ῥοοῖξα ἐγβπῖ. ϑῖς οἵ ποβ νοοα δεῖν, 
)εϊά, ατὶ 8ο]οιηιδ. --- Νοῖδε ἰΐδαυθ 
ἀγρὰς Ἀ. 1. οαφίγα, χαεενικϊτιοάστη 
ὰ ΠΣ ΨΘ ΒΊΗΣ ορεημδα ΠΟσίδῖ, ΤΕΣ δεπέ 
ἐπ αθτο, Υ. Ως, οἱἶΐαι, ρναάϊα, τς ορεῖα, ἃ 
Ὠοΐυχῃ αϑῖ. --- ΦΟΤῚΣ ἐογγέηδ, ΘΔσα 
υαἰϊς. 700. ΧΙ, 17. χλῶνες ἀγροῦ. 
ϑ'ς Ἰορίευν ἰῃ Οοά. Κ᾽ αἰίοδηο, ἴῃ τὰ - 
Ἰιχεὶς ἸΠτῖο διυύδεη ἄγνον, αμδπι Ἶδο- 
Ποποιδ υγΐοσι ρὸδί Βοοδβαγῶωτι 
(Βίεσγος. Ρ. 11]. νυ. 729. εα. σϑς.) 



᾿Αγρὸς. 

α Βἰεϊίῃ9 οἱ οοιηδιοπᾶεκς (οά, ὅὥὅγτ. 
Ηεχ, ϑεά χεοερία αυοηυδ Ἰδοίο 
μαροῖ, αῦο 8ὲ ἀοίδηεϊς δα ἰποδίυγ, 
Ῥδγίίπι εχ διμθίρυ δῖα νοςΐθ Ὁ71}» 

Ῥασεμ) νΕΤῸ ΣΧ ὨΟΌΟΠΘ ὉΠ νεΓΒδ, 
4υδπὶ παρεὶ Οὗ. ἀγρός. --- ἔκ Ὁ) 

ποδὶ. ἴεν. ΧΧΨΥ͂. δ. κϑὰ ἴοὶ ποῦ 
ἴδ νὸῸχ ἀγρὸς, αὐδσῃ ἴοίὰ ἔτη] 
ἀναβαίνοντα τοῦ ἀγροῦ Ἡερτ. γυνὴ πο 

108]6 σεθροπάεί. --- -- ΠῚ σβεν. Ε 

ὃ χηυϊεία Ἰοεΐβ, ἰπ ἀυΐθαβ ἀγρὸς. Βυὶς 
νοοί τοϑροπάδί, ποηπαἾ]8 
Τυά. ΙΧ, 94. ὉὈ1 ἀγρὸς ουτὰ πεδίον ἴῃ 
ςοὐἀά, ρμοτταυΐδίιν, ἐδαὰς ἃς 1 ὅδ). 
ΓΝ. 4. εἰ 2 Ῥαγαὶ. ΧΧΥῚ]. 28. οὐ]]. 
Ἡαχ. 706. ΙΧ. 42. ---- 2 ὅδ. 1. 21. 
ὌΡῚ ἀγροὶ ἀπαρχῶν βιπί Δρτὶ ῥἈγεϑίδῃ- 
Εἰβαϊπνΐ, ἃ αυΐθυθ ᾿Υὶ παῖε 1260 οοη- 
βϑογδεὶ βοϊθυδηΐς, (βίθγαση Ῥτὸ ἀγροὶ 
ταδί λοτι ἢ. 1. τερόπθγα ἀγροὺς, υξ ἃ 

ὁ ργεθοεάδηϊε Ὀγεροβί(ίοπθ ἐπὶ ρεῦ- 
ἀετοί. γυϊραῖυε ΒΌΡΡ]εΐ ὦσι, νοτϊς 
Θμΐτ : ΠΘα06 εκἷηΐ βρτὶ ΡΣ ΙΑ! δσατα. 
3 Βερ. ΓΥ. 89. ἐν τῷ ἀγρῷ εἴμ ἄ- 
γριὸς 1ῃ οοἀά. ροττουϊδίυτ, βθπβιι 60- 
ἄετι. ϑὅγιη. Ρ8. ΧΟΥ͂. 12. Εα. νὰ 
Ῥρ. ΟΧΧΧΙ. 6. οἱ λωποὶ 76ἐ. ΧΥ ΤΙ]. 
3. Ἰβοοά. [668. ΧΥῚ. 8. ΠῚ ΟἽΦ 

ἄγυα, ἀγροὶ ϑανάτους Ἐχ οοτηταυπί 
β6η 6 Π{|8 Ἰοροσυπί αἰ ν δίνω ΓΛ ΠΡ’ 

ἀϑρᾶ τα αἱία ἀοοσαὶς ϑίταουῖθ [6χ. 
Ἡερε. Ρ. 1689. δα. τος. ΠΟ ὙΨ 5ε,- 

Ἰιοθῖ δέ ρὸν ἐγὶδίϊβ, (9011. ΑΥ̓ΔΡ. 
! 

οἶα ἐπι βδ) αὐἀμδίι εἰ ἑοτ- ΟῚ. 

γίάως, Ἰάετα απο [ΤῸ 1.) εἰ Βδηῆς 

πΟΙοπ θα διὸ ἀγροὶ ϑανάτου ἜΧρτὶ- 
ΤΏΘΓΟ ἐοχίδεβε νου ΑἸοχδηάσίηιιβ. 

- ΠῚΘ ΓΝ σπρμίμε ἀρτὶ, Βεὰ 
δὲν ἄρηιεισαε. 1ωονῖς. ΧΙΧ. 9. εἰ 
ΧΧΙΠΠ. 32. -- ὐ οαἷα. 68. 

ΕΧΧΧΙΠ. 12. υδὶ Ττγοχησηΐυβ νυὶ 
608 ΓΥὉ) Ἰορίθθ6. ϑδ'ϑδα το ληὶ ν]ἀδηαΣ 

1 ΧΧ νόροτα ἽΦ Ργοσβιβ οἱ βῖ886 

ἴῃ ψοσδίοτ 508, οἱ τοῦ ἀγροῦ ἀδ δυο 
δ 8586. Ὑίαἀα αἰἱϊρδὶ Σχυσία οἱ 
Στρουϑία. : 

90 

»ιε πδεγαδιῖε οὠγα. 

"Αγρωστις. 

᾿ΑΓΡΥΠΝΕΊΏ, υἱρείο, ευἰρίϊο, εὔλαπει 
ΔΘ ΒΡὨΟΣΙΟΘ ἑηυϊρὶϊο αἰδοιιὶ τεὶ, φέτεαξ-: 
ο5ε φιξα φάτο. Ὑν νετθαὶο : υἱριέαιτεα, 

Οδης. Γ΄. 8. -- ρῦ υἱσίϊο. ἘΞ5α. 

ΨΠΠ. 428. ἀγρυανεῖτε καὶ] τηρεῖτε, σὰ 5- ΚΓ 
τοάϊῖα αἰ σοηῖοσ. μα 1}18 δὲ ἔοτ- 
τὴ}]6 8 Ἐπάν. 111. 61. ἀγρυτνεῖτε 
καὶ φυλάσσετε. 7οὉ. ΧΧΙ. 839. ῬβαΙτη. 
ΓΙ. 8. εἰ ΟΧΧΥῚ. 2. γον. νές ες 
84. --α ὅΑΡ. ὟΙ. 15. υλ] ἂγ αὐαβύμη 
τὴν σοφίαν εϑὲ 1. 4. ἐνϑυμηϑῆναι «ερὶ 
αὑτῆς ἴῃ ῬὉΓΙΟΣΙ τποῖηρσο, οο1}. 5:1. 
ΧΧΧΥΙ. 16. --- ϑδι.. ΧΧΧΊΙΙ]. 19. 

ι πάγὼ ἢ ἔσχατος ἠγρύπνησα, εἴ δρὸ υ]- 
ὕτηυβ οχρεγροίαοσϊζαυθ βυπι. 

ΠἈΑΓΡΥΠΝΙΑ, υἱοὶ, ἱπεοπερῖα, 
»εγυϊρείηι, ἘἸΪΔΥα ταθιἈρ μοσῖοα δέει 
ἄἴηι, οεγα, δσοίογία. ὃ. ΧΧΧΊΙΝ. 
1. ὠγρυανία «λούτου ἐχτήχει σάρκας, 
ΔΙΧΊ ΤΩ ΒΟ ἀϊυσα 8. δηχία σοσα α:- 
“ἱασατα ἀδρ οας οοῦραδ εὐπδαυς 
ΥἹΓΕΒ δρϑυταϊς. ϑιίδίϊη δῆ 586- 
ἀυπίυν νεῦρα: χαὶ ἡ μέριμνα αὑτοῦ 
ἀφιστᾷ ὕσνον, εἴ ν. 2. νοσδίυσ μέξεημνα 
ἀγρυασνίας. Οοῃξεστί μοΐοξὲ Ονϊᾶ. ἃ 
Μεῖ. 1. 8306. αἰέεπμαπέ υἱρίϊοε οογ-ὸὦ 

δὲν. ΧΧΧΊΤΨΥ. 
γ. 30. «ὄνος ἀγρυανίας, Ἰπηδοταπῖδ χαὶ- 
βουσα. [ὦ. ΧΧΧΥΊΠΙΠ]. 96. 97. 
εἴ 80. ΧΙ,.11. 9. ϑυγάτηρ «ατρὶ ἀπό- 
κρυῷος ἀγρυπνία, Ὦ. 6. 8116 νἱΓρὸ γαιι]-- 
[28 Ουγα8 εὖ ΦΥΌΣΩΠΔΒ ὈΔΠΙ ογοδῖ - 
ΔΤΩ 5. ΔΌ εχρ οβοηῖβ ολυ88 56- 
αυϊζαν : καὶ ἡ μάριμνα αὑτῆς ἀφιστᾷθο 
ὑᾷῖνον. ; 

ἌΓΡΩΣΤΙΣ, λεγδα, βγώπβιεν, οἴλδση 
Φρεοΐες λεγδς ἀρτεδίίς. ---- 1 6τα- 

ππεπ. Ὧδυῖ ΧΧΧΙΠ. 4. -- "ἂν 

λεγδα. Μιοῆ. Υ. 7. --ς ἕο , οἱσῖα, 
λογδα υεποηοδα. Ηδβ. Χ. 4. ἀνατελεῖ 
ὡς: ἄγρωστις κρίμα, Ῥπα, αἱ ἴῃ ἀρτῖς 
εἰσαΐα, ΦΟΓΤΩΙΠΔΌΪ. ---- ΠΟ ἀξεν 

ἐγιδίδ, 'ἰὰ αυόο Βοῦρε σνεποηδῖρ, 
α01.8}18 οδὲ οἰσυῖΐϊδ, ογθβοοσα βοϊδῃξ. 
Ιεα. ΧΧΧΥΊΙΙ. 27. --- γθ 

δεμίες εἰ Ὁοργέδ. ἴοι. ἸΤΧ. 18. Ὅδὶ 
Πότ νετοτυηῖ. δυϊάδε: ἄγρωστις, 
εἶδος βοτάνης, ἡ κονῶς ἀγρία. δα χοτα 
ἰοῦ Κιίοσιιδ οἷϊαξέ ϑοβοϊίδδίεῃ 



᾿Αγρωστος. 

« ἹΠροσεῖξ. []ἄἀεεὰ ΧΙΠ]). 49. Αὐἀάε 
Ἐ,πδεκείειτο δὰ 1], Ζ. Ρ. 940. Ῥοὶγν. 
ΧΧΧΙΝ, 10. 8. ϑαίπιδδι Εχο. 
Ρη. μ. 917. δὲ ῥγὰ δεεΐεσί Η. 
ει Πα. 1,. Οὐ, (οὰ. 1,οπὰ.) 
νοὶ. 1. Ρ. 2. ν. 402. Οἷοει. νεῖ. 

ὑθτῃ, βτάπνεν, ζείοχ. Ἰερσε βὰς 
᾿ 836 ἤκῆσ.. ᾿ 

ὙἌΤΓΡΩΣΤΟΣ. ΨΝῸὸΣ δας, αἱ, 
83) 5508 δαξ, 11] δἰ αυκτα γιωΐί- 

ὃ σεπε, ἀρτεείεπε, νεπαίονγεης Βιρστιϊβοῦνο 
Ῥοΐεπε, ἴῃ τ: 110 ἰαπιθι 1, οὶ οοσταρθο 
τορεσίτωγ, ἱερίτονς Οεπ, ΧΥ͂]. 19. ἴὰ 
Το. Μοβϑηυμεπεῖ μγὸ Ηδργ. ἢ) 

,σιεε, υδὶ τὰ ᾿παρτεβαὶβ οἱ σεϊϊαυΐδ 
᾿οτίβ πυπς ὥγροικος τορεσίταγ. 51ΠῸ 
ἀυθδῖο δαΐετῃ ἀγρώστης τοροπεπάυτη 
εττί, αὐοε εἐαπήετα εἰστιιϊβοδίομοια 
Βαροῖ. 

ΨΑΤΡΩ ΤΗΣ, δος. Ησοάετιοῦμ, 
«ἐ τατιοοΐα, ραείον, ϑδεσαπάσπηι Βἰ6᾽ ὰπιὶ, 
ἀρτεδέι πιὸς υεἰ ἰοζωδ. “7, ἀρενγ. 

ὅγτησα. 9200. ΧΧΧΙ͂Χ. 4. ΜΙΗῚ νοσοὸ 
ἀγεώτης ἸΌΪ οδὶ 1. 4. ὥγρωστις, 86 
ημαπεδεὶ ρίἰαπίαπι εἴ λεγύαπι ἀρτεδίοηι 
Ὡοῖαῖ, υδιι δὲ σοι μοι αυο- 
4υ6 μερεῖ Ἡδθγαίσαπι  (ᾳυοὰ 

411 46 εγίσα, 411 ἂς ἀεδεγίο Ἐχρ]1- 
051) ἃ τδῦϊορ "7. 402, οοπιεάὶέ, 

ττ 
(ετίς Ὑπεοοσοίίοῃ Βαθεῖ γώνημα, 

ἀ χυοά ἀε οππῖθτ ὑρσονεηθιι8 [οΥσεο, 
ΡΥ 118, αιιδ θροπῖίδ ὨΒΒΟΙΣὨΓΙΓ, 
ἀϊεϊζυν. ὙΙά, ἀ6 ας νοςε .80008 δὰ 
Απᾶιοὶ. Οτ. Τ. ΧΙ]. ". 41. 

“ΔΑΓΎΙΑ,, »ίαίεα, οπιπὲδ υἱα ρ»μδ- 
βοα μγόμ. Ονδουστι 8 Μδος. [. 17. 

41185 ΨΕΤῸ ῬῈῚ μἰαΐδαβ ςοῃρτοσδῦδη- 
τὰγ. [δ]4, ΓΝ. 8. ἢ τίνες ἀγυιαὶ κοπε- 
φοῦ καὶ) γόων ἐπ᾿ αὐτοῖς οὖχ ἐγεπιπλῶντο ; 

« Ἠδξεγςξι. ἀγυιὰ, ἄμφοδος, ῥύμη, ὁδὸς ---- 
ἀκὺ τοῦ δὲ αὐτῶν ἄγειν ἡμᾶς τὰ γυῖα, 
τοῦτ᾽ ἔστι σορεύεσϑα.. ϑα148 : ἀγυιαὶ, 
ἄμφοδα, ῥύμαι ἣ ἱπιμήχεις ὁδοὶ, «ἀρὰ, 
σὺ μὴ ἔχιν “οὖ γυλε καὶ μέλη καὶ 

ς- Βοοῦυδ Βοδο]ιαϑῖοβ Ρίη- 
ἄἀετὶ δὰ Οἴγιωρ. ΙΧ. δὅ8. ΔὉ ἄγειν 
ἀεάυποοτε νιὐεῖασ. Οομῖ, Εγδατη 
ϑοδια Οὐτλτι. δὰ Ριπά, ΡγΓ.}.89. 

ΒΑΓΥΜΝΑΣΤΟΣ, ἱἐποζογοϊίαέμα, 

31 ᾿Αγχ,στεία. 

φέξοτη ἐμεσρεγίωμδ. 1 ὅσα. ΧΥΤΙ. 390.7 
ἴπο. (ᾳυστα ϑγτασιδοδιι δαθα ποδὶ 
τη 816 ςοπ)εοὶς Κυεγεοῖρσίυε ἰα ϑγτηῦ. 
δὰ Βιε] πὶ Ῥ. 1. ρΡ. 6.) δϑεπδυχα 
νου θοσι ὙΠ Ὁ2 δ Ὁ Σ πατε πον 

ἑεμέαυὶ εχργεδαῖςξ μὲσ ἀγύμναστυς γὰρ 
εἰ), αὐτὴ ἀγύμναστος δαξ ἰ. 4. 
1ρ1ὰ, αριιὰ ϑ'γυαμ». Ρ)αίατος. Τόσα, 
ΙΧ, Ρ. 63. 1. Βοίεϊις. Βυρεϊαπείνυτα 
ἀγυμνασία οεσαγτῖῖ ἀρυὰ Ατἱοϊοξεϊ δι 
Επὰ. ἢ11. δ. Ρ. 112. εἀ. Οχου. Υ.. «4 
αυοαυθ 'ρμαηπετοίυτη δὰ Ατὶσίορει, 
Ἀδῃ. νυν. 1110. 
᾿ΑΓΥΝΑΙΟΣ, φμὶ πιαογε οαγεί. 
ΓΝ υἱάμα. 00. ΧΧΙ͂Ν. 2421. 

860. Α]οχ. υδὶ 4}}} νἱείοθθ γύνωον ἢΔ- 
Ὀεηΐ. Αοκσορεγυῃῖ βς. νόσοι Ηρδγ. 
(6 υἱάμο, βοίιβιι εοάδιῃ. 

ἌΓΧΙΣΤΑ, ρῥγοχίπε. ἪΡ Ῥγο- 

ῬΡιπημια. ἴον. ΧΧΥ. 45. κ60. ΑἸ]ά, 
ὁ ἀγχιστεύων ὁ ἄγχιστα αὐτῷ, εο. ὧν, καὶ 
ἢ, 6. Ῥχοσίτωυϑ εἦὰβ οορτδίυε: υδὶ 
ΑΙ Πρτὶ ἔγγιστα, 8.11} νετὸ ἐγγίζων 
δπαρδϑηξ, 1 υἱῷ βοῆβυδ χηϊηΐτηθ σαιν- 
ἱεῖαγ. Ρ]αίαγοβ. Τ᾿ ΥἹ. ῥ. 408. 8. 
Ἐεΐδκ. 

᾿ΑΓΧΙΣΤΈΙΑ, ργοριπφείίαε, 
παίϊο. ---- λφὴ Ροϊιμέϊο. Νέμααι, ΧΤΗ. 

39. ἈΡὶ Ῥοτρεγαι δο ἱπορίθ ἰηξοῦ- 
ΓΕΘ μοσταυίδν! δι οὐχ ἌΡΟΣΝ 

ΝΙδὶ σαστα Β16]1ο βέδλεσε ν}]ῖβ, ὧγ- ς 
χιστείαν ἱερατείας ἢ. 1. εταϊοπει ἃ 
ϑαοετάοέϊο ἀδῃοῖδτο, χιοτηδήτηοασνοι 
Ἐδν. 11. 62. εἰ Νεδε. Υ11. 64. 
ἠγχιστεύϑησαν ἀκὺ τῆς δρατείας πιοῖκῖ : 
ἐξοίμεὶ ξιριὶ ξαοεγάοξιο. ---- ἌΡΩΣ Τὸ: 

ἀεπερέο εἰ 7ε5 τεαενερέοηϊς βεὰ ργο- 
Ῥιπφμιέαξίε εἰ οὐρπαϊιοπὶδ α Ἰερε Μο- 
δαῖςβ.0. Βυί. ΡΝ. 6. φεευδοι 
σιαυτῷ τὴν ἀγχιστείαν μου, τοάϊηλα τὰ, 
αυοα ἐρο τεάϊτηοσα ἀερεραμι. [Ρ] 4. κα 
ν. 7. εἰ Χε:. ΧΧΧΊΙΙ]. 7. -- Ρτε- 
ἴεχεδ ἰορίίυς Εὐυΐμ. ΙΝ. 7. τῷ ἀγ- 
χιστεύοντι τὴν ἀγχιστείαν σου, ααϊθιυι Ὡἱ- 
81] ἴῃ ἰαχῖι Ηδθυχαΐοο σεθροηάοί. -- 
Ἡδεγοῖ. ᾿Αγχιστεία, συγγένεια. Ἰάοτα 
ἴγδάϊὲ ϑ ἀ488, ααὶ ἰἸαἀδί ΑΥἰβίορἢ. 
Αν. ν. 1650. Ψιάα οἱ Ῥοϊ]]υοὶς 
Ὁποῦ. 11]. 83. 



᾿Αγχιστεὺς. 892 "Ἄγω, 

α ᾿ΑΓΧΙΣΤΕΥΣ Σ, ργορίηφιμι;, οὐβπᾶ» 
ἐπα, υἱκάες. δ) ῬαΤῖ. ὉΓ. γοἀεηιίον, 

υἱπᾶος, ἀοϊηἀς φιὲ 7ωγε οὐρπαϊῥοπὲς 
υἱπαίοαξ, τεαϊηπεΐ οἱ ἤδογαὶ. ἴτιο. σ θη. 
ΧΙΜΊΙΠΙ. 16. ϑβεουπάυτα ὅ.}0]. ΟΣ. 
ςἃ. Βοείδιμερο, δηθ ἀυρδὶσ ΤΠοοῦο- 
εἰοα, ς0]]. ὕ00. ΧΙΧ. 425. ἜἜἼἿΩΩΙΧΧ 
Βα. ΠῚ. 12. ΙΝ. 1. 6. 8. 14. 2 
βαχα. ΧΙΨ. 11. ἐν τῷ «ληϑυνϑῆναι ἀγ- 
χιστία τοῦ αἴμωτος, Ὧ6 ΚΑ] ΠΡ] οοπέυν 

ὃ νἹπαἴοδα βδησιυΐηβ. Πΐοσγοβ. ὠγχισα 
φεὺς, συγγενής. άκξας ᾳυοαῦθ Πδὸ 
γοῦῦ Γιοίδηι8 Τίμ. ᾿. 1δ8. ; 

ΦΑΓΧΙΣΤΕΥΤΗ͂Σ, οορπαίες, υἱπ- 
ες, ἴ. ᾳ. ὠγχιστεύς. Ἦος νοοδρυ- 
Ἰημι 1, οχἰοἷβ Ἰρτιοῖατα Ἡθρν. 43, 

υἱπάδΣ 2ωτὸ οορπαξοπὶς, Ἀστῃ. 1Π]. 
9. τεθρροπάσι ἴῃ ἐγαρτηθηΐσ [ποοττ 
[πιουρσεῦβ, ΤΡ1α. ΓΝ. 1. Βνοῖ. 

᾿ΑΥΧΙΣΤΕΥ Ω, ρῥγορίηγιιι, οὐρτια- 
εἰμ δι: 1ξ. ὑγοριπχωϊαίς 7αΓῈ ὁ ἶορε 
Μοραΐοα ἀπτεάϊέαίδηι αὐδο εἰ ἐπ μ50- 
γεηι ἄμοῦ, πές πον εοάξιπ 776 γεάέηιο 
υεῖ υἱπάε διπι. δὶ ) Ιάοπι. Βυ 1}. 

ΠΙ. 18. ἐὰν ἀγχιστεύσῃ σε, δἰ ἴ6 γα 
Ῥσοριπαυϊδεῖβ ὑχόγθῖλ ἀπμοεῦθ νοὶ. 
ἰρία, ΙΝ. 4. δ. εἰ 6. Τποοάοί. Ζ0}. 
1Π|. δ. ἀγχιστευσάτω, α ποϊίοπα υὲπ- 
εἰοαπαϊ, χυτὰ ᾿ς ) Βαρεί. --- “ἊΝ 

Ῥοφδίάφο, εἴϊδιη οσσρο. Νυτὰ. 
.ἀ ΧΧΧΥΊ. 8. σἄσα ϑυγάτηρ ὠγχιστεύ- 

ουσα κληρονομίαν, Οὐ ὨΪ8 ἢ]14, ατϑὸ 0 Σ 6 
Πορπδίοηΐθ ὮΘΡΓΘ68 εϑῖ; εἴ ρϑυϊο ροϑί: 
ἦνα ἀγχιστεύσωσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ισρωὴλ ἕκαστος 
τὴν κληρονομίαν τὴν «πατρικὴν, τἰἴ τητι6- 
χυΐϑαυα Π]Ἰοτιτ 18186] βοσζίοτῃ μὰ" 
Τοτθδια ἦυγ6 Βωσθαϊασίο τοι ποαῦ, 
ΟἸοδο. ἱπ Οοΐδε, ὠγχιστεύων, ὁ αὐνεγ- 
γυς τοῦ γένους. 

᾿ΑΓΧΙΣΤΕΥΌΜΑΙ, ἐἔδεγον, οχοῖμ- 
Ὃ ἄογ. Αἃ δῆς νοσοϑῖὰ Βι6 118 ἢδοοσα 

Βεαδεῖ: Εϑαγ. 11. 62. Νεδο. ΥἼ]. 
64. ἠγχιστεύϑησαν ἀσὸ τῆς πρατείας, 
δϑασογάοίϊο οτοϊμαοδαπίμγ. Ιπ ΗοΡν. 
εβὲ ἡ) }5»), φυοά ΠΟΏΠῈ]]15 το α]- 

ἴὰΓ: κμῷ ροϊμέὲ αδείογτεῖς δωπί, ἐεοὰ 
ἸΩΧΧ γγύοοὺῦ ἀυδίο νοσϑ ἱ|]|ατὰ 
ἠγχιστεύδησαν το! ἀογυπε οχ 1110 
δι σηϊβοδῖω, αυο ἐς ) πῃ Οοη). ΝΊΡΗ. 

δι ρ)ετίοιε 1οοὶδ αἰβας ἀεποίδε: ὕσὸ- 
ρέπημἐέαξε: ποπιΐπε υἱπάδοῦν ταὶ τ δα. Κ᾽ 
0Υ. Ἐλ οοζίθ, οὐπὶ 1116, ααἱ το ῦϊ- 
χαϊτυς, οἰδιω ἔοι ουδάϊι, οὔδτηι νὸχ 
Ἰοοσίς οἰξαξία (τασιδέοστι ροῖυϊ δα Π]οκ5,͵ 
ᾳυὶ ἐχοϊποίοπα ἃ βαοοασάσεϊιο, δ ο»- 
δυο 1||ο 16 ροτὶ ναοί, δς 
δἱ γράδιη οβδοηῖ, 400 ταΐπῖ9 Σ11Ὸ 
δισιρϊι5 ἐμ ρετοηίαν. 

᾿ΑΓΧΙΣΤΕΤΏΝ, ρμγορίπηννε, οδρ- 
παέια, υἱπάδς ἤεγε οὐρηαέίοπὲδ ὁ ἔεχε 
Μοεαῖοα, 56ι : ομὲ ρτοριηχιβαία γε κα 
λανεάαδ, τον, υεὶ φιμα αἰκα ἀεδε- 
ἐμσ. μὴ Ἰάδη. [εν. ΧΧΥ. 25. 56. 

ΒΌῚ οδὲ ὁοηθαη συ 6υ9, απὶ 105 ΣῸ- 
ἀϊπηοπαϊ μαϊνοῖ. Νυχα. Υ. 8. οορτια- 
ἴα, οἱ Τα συττερία του περεδ. 
εσαῖ. 1014, ΧΧΧΥ, 19. ὁ ἀγχιστεύων 
φσὸ αἷμα, νἱπάοχ βδηρυϊηῖθ, (ΟΣ 
ΜΠ οδδδ]τα Ἰὼ {πτὸ Μοεαδῖοο Ρ, ΠῚ. ὃ. 
181. 5664.) 4] 6146 (ν. ο. ἱρὰ. ν. 
19. οἱ 41.) ἀγχιστεύων τῷ αἵματι, αΑἸῖε5. ἃ 

γν. ς. θουῖ. ΧΙΧ., 6.) ἀ. τοῦ αἵματος 
ἰεαγ. Ααἀς .09. ΧΧ, 3. ὅ. 9. 
Βυ. 1. 90. ΠῚ. 9. εἰ ΙΝ. 4. 

᾿ΑΓΧΟ' ΝΗ͂, “ἐγαπρυζαίίο, σἰῇοοσα- 
ἐϊο. ῬΠῸ Ιάθρῃα. Αψυ. 900». ΤΠ]. 

1ὅ. ψυϊΐς. σισρεπάϊιηι. Ἡσγςοῖ. ὧγ- 
ὄνη, αηνγετός. (οπέον Βαιίεουτο δά 

Τροῖδηὶ Τίμα. Ρ. 948. 
ἜΑΓΧΩ, σἰγαπριίο, τῳ βου. Ὁ 

οοπδίγίηρο. ῬΒ. ΧΧΧΙ. 9. χαλινῷ τὰς 
σιωγόνας αὐτοῦ ἄγξα:, ἔγομο ταᾶχ]]] 6, 
1. 6. 08 ΘΟ ΠΣ, ἔγοηδασο. ἴῃ οοά. 
ΑἸεΣ. ρεγρϑσδϑῖω Ἰερσίτιν ὥγξις, εἰ ἴῃ 
ΑἸὰ, οἵ Οοτρὶ. Ἄλῦα [πᾶς ἨδΞγ- 
οδίυδ: ἄγξαι (ἐεἴ!. ἐν χαλινῷ), χαλ,- 
νῶὥσαι.. ΟΟΠΕΣ ϑιυιϊοογὶ ἼΠ65. Εδο]63. 
Τ. 1]. ν. 7]. - ΠΌΠ ΗΙΡΒ. ἃ ΠΩ. 

ἐποϊδπαγε. Ααα. Ῥτου. ΝἼ]. 21. ἤγξεν, 
οοπδίχίηαι!. ΨΜυϊα. ἐγτείευϊςἁὨ Θυνα. 
ΙΧΧ ἀκσιπλάνησε. 8ϑ᾽Ὶ γεοξβῖο ἢξρςο 
γεσα εβὶ Α4υ1]6, τεσροχῖξ ποϊξοηθσω 
νοςΐβ Περτδῖορ ἤυης ἱπηοίαιι. (δ Ὶ- 

δ Αγαῖν. [“ ; ουπδίτίηρεγε ποιδξ. ἢ 

δυΐδηι, αυοα τ 4]]61|, δ11ϊ ᾿πθετ με - 
τὶ ἱδυϊίυσ, οὔτὰ ᾿ἰδοσε νουγεθδα οἱ 
αἰΐα σηθίδρμοῦα υὑδθχα 6866 δίβίθεσι- 
ἄμ ετὶῖ. Φ Μδος. Χ. 7. 
ΚΆΤΩ, ἄκμοο, αὐάμοο, αἴΐενο, ἰγαλο, 

᾿»- 



"Δ γω. 

« ἑπδέέμο, οεἰεῦγο. 5.) αίεν. ἴα. 
ΙΧ. 6. υδὶ 1Ιοοο “δ Ἰεβετιπὶ 
ΝΣ -- ἼΩΝ Ρ'Ν. ρεγάο. Ἐπ. 

ΧΧΥΊΠ]. 16. ΠΝ Ῥεγάριι. χΧΧ 
ἤγαγέ σι. Μίνσντο, ἱπαμῖς Οδρρεϊ]ιο 
ἴπι Νοῦδ ΟΠΕςΙ8 δὰ ἢ. 1. ῥ. 565. μα]- 
Σποίϊπμοξοαῦ δθβϑα ΤΙ ΧΧ ἴῃ νόοοδ ἴδτη ἔλ- 
Εὗἷι οἱ οοεκωτοιπὶ, αἰοὶ ξσείο ἰαβεγιπε: 
ΤΕΣ. αὐόνοινε ἐε. ΜΗ δυΐετα 
ΒεσᾺ 8 νἱάείατ. ἤΑγειν εϑἰ ἢ. 1. 1. α. 

ὄ ἀπάγει, φδάκοετε, σεΐεντε, ἀλλα εἰρ.. 
χὰδοχίίοπεαι δάσση ἢ, 1. Ἴ)ν Βαβρεῖ, 
ἅυ1Α δεψαπαν ΠΏ. εσρεσγδιι 
αὐέέπι νοσεσ ἩδἬσζδίοδσζη δὰ Δ5).2 

τεῦ τ. ---- ἡ ἡ υεπέο. Ῥγον. ΧΥΠΙ. 
6. εἰ Εξ. ΧΧΙ͂Ι. 4. [πὶ υἱτοαθε Ἰοοο 
δαΐειη νοσὶ 91 Οἱδιορυμπὶ ποῖϊο- 
πετη ΕΠ ΓΡΈΠΊΟ τη. ---- ΝᾺ} ΗΙΡΕ. δ 

ἐδ Ὅεη. 1.19. ΧΙ.11. 90. υδὶ 
Ῥῖο ἀγάγετε (οα, ΑἸοχ. μαρεῖ χαγα- 

ς γάγετε, ΠΡΕΘΒ ΠΤ ΙΝΙ Ἰθ]ά. τὸ 
Ῥτο ἀγάγετε ἴῃ ]. ἀνάγετε Ἰερὶ- 
Ὅν, ὑγ.γ" γ. 57. ΠΠά. ΧΙΥ͂Ι.. β 
«ἄντα, τὰ αὐτῶν ἀγηόχασιν, οτιλῃΐα, ΒΔ 
ϑόσυτα δὐΠπορῦδηί. --- 5 ὅδιη. Υ]. 
18. Α΄ηα. ὅγιασω. ἤγαγες. Ἄρα. αὐ- 
ἐἰκχίρίέ, Ὦ. 6. ὰ Βοο ἑοστίυμθ δὸ ἀἷρ- 
Ὠἰδεϊ5 ἐπισριατα ποθ δνοχίεῖὶ, ---- 
1 . ΧΙ. 10. ἐγὼ ἄγω καχίαν, 
4 ΓΟ Ὑ0Ὶ προς ἀοτηυπι ἔπδσω, 

4}, 6. ἐπΐδσασι, πδτὶ ὑγ1ὸὺ ἄγω εἶπ 
ἀυρίο τοροποπάυχη εες ἄξω, αὐυΐα 
δε υΓΣ ἐξολοθρεύσω οἱ ἐατλέξω, υϑὶ 
ἶγνντ}] πιοποηάυτη 6ϑί, ροΠ Ἐν Ώτη τοῦ 
Ἱεροβοὰμ, ρεπιάογα ἃ σόϑδ ἐξολοϑνεύσω. 
ΟΜ]. ΧΙ]. 9. ἄξει σε ὃ ϑιεὸς εἰς κρίσιν, 
Ὧδο ἡπιϊοὶ τδομοι τοἀᾶθε, Το. 
ΧΙΠ. 14. υδὶ Ἰορίξαν ὁ ϑεὸς ἄξει ἐν 
χρόσει. ἴε8. ΧΙ. 11. ἤγαγον, εἴξεοὶ. 
εν. ΧΧ, δ. ἄξουαν, υἱ αδάωσεπί, (0]]. 

ΟΧΧΙ͂Ν. 1. ΧΧΧΙΧ, 7. ἃς ΕΖ. ΧΙ]. 
18. --- Μίοῖ, 1. 15. ἀγάγωσι βδεειη- 
ἄμ Ναί. οἱ ὐσηρὶ. αυοαὰ δυΐειι 
δῖπα ἀυδῖο τηυϊαηάυτω εδὶ ἰπ ἀγαγῶ 
σοι, αὐ Βεαρεοὶ ΤὨροάοτγοίιϑ, ἰἸἱοοῖ 
Ἰβοπατη ΑΥΆΡΒ ͵ατι Βορυετίξ. Α4α. 
Ρε. ΟΧΧΥΊῚΙ. 71.--- ὴλπ ΗΒ, « 

9) σοοράεγε ζεοὶξ, αὐπουΐ. Ααυ. 

νοι, 1. 

88 

ς 

"Αγυ. 

ϑγοιι,. Εχ. ΧΧΙ. 16, -τὴὺὴν 

ΗἸρΆ. δ η})» ἐγε. Ἰανῖξ. ΧΧΥ͂ῚΙ. 12. 

Ὀευϊ. ΝἼΠ. 2. 1δ. υνὶ ρχο ἀγαγώ- 7 
τος 4111 ΠὈτῚ Ὠδροης ἐξαγαγόντος, τα- 
ὕοπο Βαδίία οχϊτζιβ οχ 166. 
ΧΙΊΙΠΙ. 41. Ηον. 1]. 14. .--- ΠΑΡ Η] 

Ηἰρδ. ἃ μιν ἐσεο, εἄμοο. Ἐχ. ΧΥ͂. 

25. ΓΩΣ ΟΒαϊ]ά. Αρβεὶ οὖ ΠΠΝ 

ψενίο, ἀμοο. ἴδῃ. [11], 18. εἰ ΥἹ. 
34. --ὴἶὖῷ εο, ναῦο. Ἐς. ΧΧΧΙ͂. 

4. ὉΔῚ νοοὶ Ηοῦν, τοὶ θαογς Ὧο- 
εἴσπαια ΒΙΡ Σ] οαπι. -- ΠΤῺΏΠ ΗῚΡΝ, 

ἄμοο. Ὁεαϊι. ΧΧΧΙΙ. 12. εἰ 70Ὁ. ς 
ΧΧΧΥΙ]. 82. .--ἅ “ἼὯῺΠ Ηἰφ. 

ἽΌΠΠ οοπδοοίαγε 46. δι, ΧΙ. 6. 

86ς. (Ἰΐθ. βοῦ τρϑὶα φθορά δβοηθΌχα. 
-- 325 Ηορβ. 25} αὐάμοον. ἴεα. 
ΠΝ. 12. ὁος. Οσπιρ}.-- ΠΣ Ό Ἦσωι.-Ἄ 

ΔΌ ΠΥ αϑοεπάετο ἔαοὶο. ἃ ες. 

ΧΧΈΕΝ., 46. 2 Ῥαγ. 11. 16. σὺ ἄξως. 
Ἐς, ΧΥ͂Ι. 39.--ἼὙἹ ὉΠ δίογε [αοΐο, 

οοἴΐοοο, ΤΡ. δῸ ἼΩΥ" Ῥδπ, ΧΙ. 

18, ἄξει ὄχλον πολὺν ὑπὶρ τὸν «ρώ- 
φερον, ζοζεῖ ἀχαγοϊξιιω Ῥσιουῖ ἰοηρο 
ΤΩΔ]οσεῖη, υδὲὶ ἄγειν ναὶ ῥσχὸ ᾿ 
ναὶ ῥΓῸ «ροσάγειν ροδίξζιτη 6Θ8ῖ. ΟΟπΣ, 
διυγσι! [μ6χ. Χοπορῆ. 5. ἢ. ν. π, 7. 
-- ΠῚ} σοοὶρέο, οἴϊλτα πιδοιρῃ σέηηο. 

Νιυῶ. ΧΙ. 16. ἄξως αὐτοὺς, ὑπ ἴ6- 
σὕγΩ διπηθα. 200. ΧΧΧΥΠΙῚΙ, 40. 
Ψο:. ΧΙ]. 12. οι ΧΙ. 10. «-. 

Δ ἀκοις. ἃ Ἐσρ. ΓΧ, 20. --- 

ἹΨΦῸ ἐτίταλο. ΨοὉ. ΧΙ, 90. --- Δ) 

Καὶ. εἰ ΡΒ. ἀκμοο. Ἐχ. 11]. " “ 
Βερ. ΓΧ. 20. ὅτι ἐν παραλλαγῇ ἦγεν 
β6ς. Οοιρ)]. δἊὸ ἘΠ ελρρίρχοι υδὶ 
Ροφὲ ἦγεν δυρρίοπάυμι δεῖ ἑαυτὸν, εἰ 
ὥγων ἱποοάεγα ποῖδῖ, σατα οϑϊοσίζεσ 
ἱποοάδλς. Βεϊίαυΐ Πρσὶ Βαρεπὶ ἰδ 
ἐγύνετο 6 αἸοδδοιιδίθ. 1 Ῥαὰσ. ΧΧ. !. 
ἤγαγεν, ἘΣ ΟΡ], Βαραεῖ ἁ . 
Ιεθ. ΧΧ, 4. 1Χ1Π].. 14. ---- 4. ϑατη. 
ΨΙ. 4. ἦγον τὴν ἅμαξαν, ἰγχαλεδαπέ καὶ 
οὐστῦτι, ς0]].1 Ῥατ. ΧΠ]Ι. 7. 4 ας. 
ΙΝ. 244. ἴε5. ΧΧ, 4. ἄξει βασιλεὺς 



"Αγομιαι. 

α᾿Ασσυρίων τὴν αἰχμαλωσίαν Αἰγύαστου, 
οαρῦνοβ ἀυοεῖ Τὰχ Αββϑυσίοσυχ, 
ΖΕ ργρίίοβ. --- Ὁ) ἄμοο ῬΙΒ. 168. 

ΧΙΙΧ. 10. --- "Δ. ἀρ, τεδάο, εαἸε- 
δεο. 68. ΧΙ.,111. 6. ἐρῶ τῷ βοῤῥᾷ, ὧγε, 
ἀἴσδιι βεαρίθηϊσομὶ, γεάάε. [14, ν. 
9. ἀγαγέτωσαν τοὺς μάρτυρας, εαἰὀεαπὲ 
[εϑἴ68. -- πῶν 7 ποῖο, φτίατα οεἰεῦτο. 

ἘριΒ. ΙΧ. 18. ἦγον αὐτὴν ἡμέραν ἀνα- 
ααύσεως μετὰ χαρᾶς, οεἰεδγαδαπί ἀλοτὰ 

ὃ Ἡ]Όχη αυϊοιῖ σὰμλ ραυσῖο. [Ρ] 4. ν. 
19. 91. 44. 8 Ἐπάν. 1]. 1. 10. ς0]]. 

αὶ Ῥᾳυ. ΧΧΧΥ͂, 1. 16. 17. 18. 8:1. 
δρυὰ 2Ε]14πη. ΚΝ. Ἡ. ΧΙΝ. ς. 20. 
ἑορτὴν ἄγουσι τὴν καλουμένην νηστείαν οἱ 
Ταραντῖνοι. --- δ υοοο. ἴοϑα. ΧΙΠ]. 

8. ἄγω αὐτούς. ϑοηδθυπι ἜΧργεββθ- 
τυηῖ. -- πῆ Ν ῃ ἀεβηίο, ἀεεοτγίδο. 708. 

ΧΥ. 9. ἄξει τὸ ὅριον εἰς Βαὰλ, ποῖ 
ταδῖὶα αποδά βοωϑυτη. ;ΣᾺ1}} σδίϊομα 

ς Ὧο8 αίς ἀὔταπεε ξυδτεπ, ἰο ΚΣ ἐλε 
δοιπακγίος, ἀἴοοσα ΒΟ] ΙΏ118. ---- 51. 
ΧΧΧ, 25. «ρὸ καιροῦ γῆρας ἄγει μέ- 
ριωνα, Ψυΐα. δηΐο [δυηριυϑ βεπεοΐδιῃ 
αὐάμοεί ςορσιϊαῖα5, ἢ. 6. σΟΡ ΔΕ ΟΠ 68 
τοο]οδίρ, συγ, [0ϊ]ὰ. ν. 31. εἰ ἔστι 
σοι οἰκέτης, ἄγε αὐτὸν ὡς σεαυτὸν, 1. α. 
ν. 80. ἔστω ὡς σὺ, ὉὉ]1 ὥγειν ε81 αἶι- 
φμεηι ἰγαοίαγε, 86 φΈΓΕΓΕ εΥρα αἰΐ- 

ΟἽ Μαοα. ὟῪΊ. 15. τοῦ ἀγαγεΐ 
ἁ χαὶ ἐκθρέψαι αὐτὸν τοῦ βασιλεύειν, αἱ 
ἐπεί ἐμεγοΐ εἰ οἀποατγοῖ ΠΠὰπὰ δά τορ- 
παπάυτι. (18 ΖΕ] απ. Ν. Η. 140. 
ΧΙΝ. ς. 40. τοῦ «αιδὸς, ὃν ἦγι, διὰ 
φῆς ὁδοῦ Ἰσχάδι (δὶς φῃΐο αἀἰδίπρα- 
οπάυτη Ρῥυΐδί ΒΙ6]1}8 ὑγὸ ἦγε διὰ τῆς 
ὁδοῦ, Ἰσχάδι) περιτυχόντος, ααστα Ῥυ ΕΣ, 
αύυθαι ἐποίμοδαί, Ῥ6Υ νίδτη ἴθ ἤσυτῃ 
ἱπαάϊδεραῖ. 81:5 οἵ ᾿θἰὰ. ΧΙ], 48. 
«αίδων ἀγωγὴ, Ῥυδτογθχα ἐμδένωέιο, 
ὈΠ46 ταιδαγωγὸς αἰσῖι8 δϑ Ῥυθτο- 
ΤΌΣ τ] Δ 0 Ἴϑ[67.} 00] 8] 1δπν, 86 τα τῸ5 
οοτηηοάδη, ᾿Π ΘΚ ΡΥ ΘΙ ΔΌΟΠ τη Β6οιι- 
ἴι8 εϑὲ ΜΙΟΒ ΔΕ] ᾿π Απίῃ. δα ἢ. ]. 
Ινυ14. ΝΙΙ. 48. ἤγαγον τὴν ἡμέραν, 
οεἰοόγαγεπέ ἀϊοτη, ο0}}. 92 Μδοο. 1]. 
16. εἰ Χ. 8. δς Χοπορῇ. Ουτορ. ΥἹΙ. 
3. 8. Μιάδθ δὶ Δρομὴ, ᾿Ἡσυχία, 
Παῤῥησία, Τιῦρ. Τέλος. 
ἌΓΟΜΑΙ, ἀκοῦν. φᾷ υεσπίο, αἶ- 
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οον, Ῥρ. ΧΙΙ͂Ν. 17. γον. 11. 92. 2 

"Αγορεαε- 

ὥσκερ βοῦς ἐπὶ σφαγὴν ἄγεται, αξ Ὅος- 
δα οεβάθην δϑιῖ. .γ2}.- ΙΒ. γσευείΐο. 

Ιε6. ΧΥ͂Ι. 8. μὴ ἀχϑῇς, ΄αυε νετδα 
Μοπίῇ, ἰτβηβίυε: πὲ πιοίεσίε ἤετας.. 
--- Βεϊσεῖ ῥὑσὸ "Δ ὮΝ πὸ τανο- 

168, Ἀ. 6. Ῥγοᾶββ, ἰθροσιηῖ "55 δ) ὲξ 

Π6 τηΐρτοθ, ϑεῦ, υἱ οἴἴδπι το αἱ γνοῖ- 
δδῖ: πΠ6 δα πιοατίδ, 801}. ἰὼ οαρένιιι- 
ἴδια, δὴ [75 Ῥχεῖεν τευεζαπας 

οἰΐδηι νἰσγαπάξ ποῦοποιι Ὠδρεῖ. ---- αὶ 
237 Ηορῆ. Ὃ ἢ 2» ἀδάμοον, ἀεζετοτ- 

168. 1.111. 7. ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν 
ἤχϑη, υὔ᾽ ἴδιιοὰ Οτγαδαβ τὰ 2158. 
ἀς νι ΓΠΧΧ Ρ. 839. δρυὰ Μιι5ι:- 
πυχὰ Μ. ρδγιΐοσ ἃς (Ἰθπιεπίοσ Α1οχ. 
Ρῖὸ ἤχϑη τεσ ἤχει ἰαζὶ τρδὶθ ορῖ- 
Ὠδῖισ. Οοπίτγασυσα ἀοςοὲ ἴοςσυς 
Ρχον. ὟΊἼΊΙ. 92. υ0ὲ᾽ δὔδια ἄγεσϑϑα:; 
ἄς δροπίε δεχμεηΐε ἀἰοῖταγ, οἴ βοσῖσα 
ΟΥ̓ οἢ5 ἀοσοί. ---- ἢ ΤΠ ΟΠ 3]α. 

Ηορβ. δ᾽ 71 υεπῖο. Ὧδῃ. 11]. 

18. --- "ν}λ Ρίαρα. ε8. 111. 8. 

γιδοητυγ Ν Ἃλ δοδδρῖβθβθ ὑΧῸ 1.0.» 

αυοά ἄμοεγε ποῖδξ, νε] Ἰεβεστοπε 
Ν}}» εἴ δοοθρογιπῖ ᾿Πυὰ Ρῥἴὸ ΝΔ: 

πδτα Ὁ ΓἹ Ῥεγυεηῖτο ΠΟΙ͂, ---- ΣῪ) 

ΡΙΒ. Ναὶ. 11. 7. -- Πρ) ΜΊΡΗ. ἃ 

ΤΊ.) δώπιαγε, ἀμοετγε. Ἐδῖμος. Ε1. 8. 

-τ ἫΝ ΝΝῸ ποη ἔγαπεοο. Ἐδῖα. ΓΧ. 

38. ἡμέρα; αὗται ἀχϑήσοτω εἰς τὸν ἐ 
ἅπαντα χρόνον, 168 1}}} οοἰοδταδιεγεέων 
ΟΥΏΏΣ ΤΘΙΏΡΟΓΟ. [8 ΖΕ] απ. Κν. Η. 
Ι, ΙΧ. α. ὅ. ᾿Ολυμπίων ἀγομένων. ΟΕ. 
ΒΊΌΡΓΆ 8. Ψ. ἄγω. --- ορρσένηο. 

65. 1,11. 4. εἰς ᾿Ασσυρίους βίᾳ ἤχϑησαν, 

ΟῚ ΘΟΏΒΘΌΣΙ ΟΧΡΓΘΒΒΟΙΊ. --- ἴε- 
ΤΘΑ Ἰερίτν ἄγεται, ἀρὰ ΧΧ γον. 
ΧΥΊ1Π1. 4. υδὶ ἴῃ τοχίὰ Ἡερχεῖοο 
ΠΙἢῚ] Παϊρεῖ, σὰϊ τοβροπάεδί. ὕδερε- 
Τὰ γρίυ δὰ γ5Π| 6 ῬΓΐοτο ταϑτω- ἐ 

Ὁτο ΒΌΡΡΙομάυχω, δὸ οοπ]οὶξ, ἔοσιθ 
ἄγατα, ρῥτοδαί, ἀεϊεοίαίμγ, Ἰεροι- 
ἄτι 6886. ϑ'εα δοάδιῃ ἦτε φυοαιο 
τεΐεγγί μοϊεδι δὰ 1} οὐγ' ε7κ8, ατιοα 



᾿Αγόμενος. 85 ᾿Αγαγία. 

« ἰοςἴσηϊ τϑοδρέδε ξράῃθ δουνοηϊτεϊ, 
8ὲ. σοηἸδοξιγεε 908 Ε ρ τῖδπες. ---- θαρΡ. 
ΝΗ]. 2. νύμφην ἀγαγίσϑα;, προίδατα 
ατειρεέτε. []α. ν. 90. δὶ ἀγαγέαϑαι 
«τὸς συμβίωσιν εδῖ 1,δϊ. δι πιαίτὶπιοπέωπι 
ἐμοὶ, τὡξ βεερίιι5 δρυὰ ρῥχοΐδηο ν. ο. 
Πίουγβ. Ηα]. Το]. 1. Ὁ. 589. εἰ Υοὶ, 
ΓΝ. Ρ. 2238. εὐ. εὶς. 

Ψιάε αἰϊοὶ αἰχμάλωτος εἰ Εὐφροσύνη. 
ἈΓΟ ΜΈΝΟΣ, ἀμοέωΣ, αὐδκποίμ..---- 

ΩΣ" Δ 9οἰατῖκε, ἀεεοίαίμα. 008. 

ΧΧΧ. 8. ἐνδείᾳ καὶ λιμῷ ἀγόμενος βδς, 
ΑΙαΑ. Ρὲν δὲ χυϊάεϊωη ροῖεβε ἔεστὶ 
Βιερο ἰοοῦο, δοαὰ ποῦ οοσησαοάς εἐσῃ- 
ΟἸ]αγὶ απ ὑεχία ΗδΡταῖοο, ηἰπὶ ροϑὲ 
ἀγέμειος οτοϊθϑιν δας κπαρρΙοπάυτη 
ἔβθεὲ εἰς ἔρημον εἰδίιεγα νεἶϊ5. ϑοᾶ 
τε αυΣ Ἡρτὶ Ἵσθμεθ μαθαπὶ ἄγονος, 
υοσά νἱάς πιΐγα. ---- 5 5.». δἰ, ΗορΗ. 

8 ὅλ», 7ετ. ΧΙ. 19. - ΤΡ Ῥασί. 

ΡΔὮ, ἃ ΠΡ): Ῥτον. ΧΧΙΨ. 11. ὠγο- 

βίϑδους εἰς Ῥλάνατον, ΔΟτορίοθ δα ΤΩ0Σ- 
ἴεπι. --- 2} Ρατ. Ηρ. {6ν. 

ΧΙ, Ι. τῶν ἀγομένων εἰς Βαβυλῶνα. 
γ Ἰὰς ΒΊΓΡΤΆ 5. Υ. ὥγοριαι. ---- ΠΝ Ὁ 

Ῥατί. Πορῆ. ἔσω. α ν". Οεῃ. 

ΧΧΧΨΥΠΙΙ. 95. --- 2512 Ῥατί. ῬΔᾺΙ 

8 27) μου. ἴοβ. 1,Χ. 11. --- ἌΡᾺΡ 

ρματί. Νιρᾶ. 8 2. πάγοτε αἤᾶ͵εοία, 

αῇεία. ΤΉτοΩ. 1. δ. Τερὶὶ ΓΛ.» 

ἐ ἃ 1) ἕμοεγε, ἀεάμοετε, ηἰϊδὶ ἴοτιθ 

ἴοοο ἀγόμενα; τεροπεπάτυτῃ οσῖξ ἀχύ- 
μεν νεῖ ἀχϑόμεναι. --- ΝΛ )Ό 

εἰγομῖέμα. ἴῃς. 20». ΧΧΙΧ, ὅ. 
Ἶ2529. ἀγόμενοι ὑπ᾽ ἐμοῦ, ἀυς ἃ 

ΤΩ6, 86: σθογιαι ἀοχ ογάσω. [.}- 
ΒΟ σψετίοσιιηΐϊ. ϑεσιθο οηΐπὶ ἰδὲ 
εβϑῖ ἀδ βεσυϊδ8, ποῖ δυΐδε ἀκα ᾿ΠΠΡοσίβ. 
-- "ἌΞῳ 2αομῖι. ϑγτανα. 166. 11,20. 

40. ΤΠ ΒΕ ΘΌΣΙ ΟΧΡ ΓΤ ββῖαβα ἃς ἰ660 
4 νΟΥ 1886 νἹΔε(ΌΓ, αὐἱα ἴῃ βοαιοης- 
Ὀὰ5 ΣοἾ 3 ΡΟΣ γείξα ἰγδηβίξ. 

ἈΓΩΓΗῚ, ἀμοίμσ, οὐμοαΐίο, υἱἱ 
ταϊο, ᾿πδίἡέμπι. --- ἸΔλ} πυίτγίο. 

ἘΜ. 11. 90. ᾿Εσϑὴρ οὗ μετήλλαξε τὴν 

ἀγωγὴν αὑτῆς, Ἐδίδεν σὰ τοπίαυϊ ' 
Υἱἕδε δι} Γβώομοσῃ. ϑϑηδι 6Χ- 
Ῥγοβαΐί. ---- 53.) 8. δὴ», πέσια. [68. 

ΧΧΧ, 426. ϑγιητι, αυδεὶ ἀκμοίμε 
δαθδσιε, ---- 7) ἐποδεῦν. ϑγτησα. 

8δο ΤἬεοά, οἱ (οιρ!. 4 Βερ. ΓΧ.. 40. 7 
ἡ ἀγωγὴ ὡς ἡ ἀγωγὴ, ἐποεῖδοι 
ἄγεεσιΣ οἦν8 εἷουί ἐποξεϑα:. ----- Θὺν 

ἴα.. ἘδῖμοΣ Χ. 83. ἃ,» »Ῥᾶχ, ῃγοερεγιία 

ἡγεῖτο τὴν ἀγωγὴν παντὶ τῷ Ὥνει, αυ 
νοῦρα, πἴ οεγῖδ δ᾽αυδ ταῦοῃδ οὐὰ 
ἴοχει Ηἰθρτ. οοπγνοηϊδηΐ, ἴἴ8 γοά- 
δεμα 6886 ΑΥὈΪΟΌΟΥ : Οὔ Ποτα ΘΟΓΌΪΩ 
νἱΐα γδθοπετα σερεῦδὶ δς τηοάογδ- 
Ῥαΐυν, ἢ. 6. ἀϊιχ εἶα ογδῖ. .--- 9 
Μδοο. ΙΝ. 16. ὧν ἐζήλουν τὰς ἀγωγὰς, κα 
ἀιοσσα ἱπδίυϊδ «σα ᾽δηίυγ. 
(ς011. Ῥοὶγν. ΧΥΤΠ]. 1. 4.) Ι0]14, 
ΥΙ. 8. τὴν αὐτὴν ἀγωγὴν ἄγων, ουῃ- 
᾿ἄδιῃ στἰζυτι δι τηοτοπὶ ΟΕ] ΘΌΓΑΤΕ 8ς. 
οΟἾοτο. [014ἃ. ΧΙ. 44. τὴν ἑαυτῶν 
ἀγωγὴν αἱρετίζονγας, δυᾶτα ἱρβοταπι 
᾿πΒ ΕΠ] οἤετα ρῥγείδγθηϊοβ. 8 Μδοο. 
ΙΝ. 10. υδὶ μτὸ ἀγωγὴν εἶπε ἀυδο 
τοροποηάυτα δεῖ διαγωγήν. ΗεγοΝ. 
7075 τρόπος, ἀναστριφὴ, ἀπσαγωγὴ, ἃ 

ὅ- 

ἈΓΩΝ, φεγίαμμεη. ϑαρ. ΝΡ. 2. 
ἀμιάντων ἄϑγλων ἀγῶνα νικήσασα, Δ50- 
ὩΘΠῚ 8. ΟΕΣΙΔΙΩΘΏ, συ ὈΓοροσίϊδ δυπέ 
βείοστδ ὑτθτηΐδ, νἱποὶϊ, [014. Χ. 12. 
ἀγῶνα ᾿ἰφχυρὸν ἐβράβευσεν αὑτῷ, 8γ- 
ἄυσπι οεγίβιιθιι ορευπάνπι οἱ Θοῖ- 
βεζυ. 4 Μδος. ἹΡ΄. 18. εἰ Χ. 428. 
ἘΔῚ ἀγὼν ἀδ οεγίαπηε δεϊϊοο ἰηλεὶ- 
Ἰεροεπάυπι εβί. Οομξ. ϑίυγζι [6χ. ς: 
ΧοΠΟΡΆ. 8. ἢ. ν. 
ἈΓΩ͂ΝΑ ΠΑΡΕΧΩ, περοίδωπι 7α- 

οἕ520, πιοίεείλαπι οΥεο. ἌΥΩ ΗΙρΒ. 

Ἵαῆφο. Τμοοᾶοε. εἰ 1, ΧΧ 166. ΥἹΙ. 
18. μὴ μικρὸν ὑμῶ ἀγῶνα σπαρίχειν 
ἀνθρώποις, καὶ «ὥς κυρίῳ παρέχετε 
ἀγῶνα ; πὶ Ῥαγατι νοῦ8 νἹάεϊαν, 
ἄυσι Ποχηΐηῖδυβ το οϑε οθ8, Π6οῸ 
χυοᾳυε ταβἰβίθμει γεβίσζα πιο  οϑίϊδση 
οθδσον " 

ἈΓΩΝΙΆ, ἀηρογ, απαιείας. 3 
Μδοο. 11]. 14. ἦν δὲ οὗ μιχρὰ ἀγωνία 
χα ὅλην τὴν πόμν, ΟΥΔΊ δυΐδη ΠΟΣῚ 

2 



᾿Αγωνιάν. 

αππίοῖδε ἰῃ ὑοΐα οἰνδία. Γρἑά. 
ν. 16. εἰ 19. 

ἈΓΩΜΝΕΛΔΏ, ἐπ ἀπρμρέδῥε ἀρὸ 
ὍΕΥΔΟΥ͂, ἐνερίο, ἐΐηιδο. ΤΠ Ἴ, 

“ἰαυϊί, ἐογγίδοιε εεί. πὸ. 1 ὅατ, ἰν. 
18..-- " ΣᾺΝ ἐΐπιεο. δ. ἴ. 10. δ6ς. 

Ομ. ὠυῦ τὰν "όν τὸν βασιλία, ἀνγ κύριόν μοῦ α, ὁμωόατ' 
Ὁπιδπδυδ χνξιὶ οὐς ΤῈΣ 
ΤΩΘΌΒ. -- Ἐμοῦ Υ]]1. 1. Ὁρὶ μτὸ 
ἠγοίασιν ἴῃ ἘΔ. νεοΐεσε αἰΐεσα, δὴ 

ὃ Ἰύεθετίο οὐϊα εχ ἀσυπάοὶ. Β]0]., 
ἠγωνίασεν τϑδοΥθοηάυτη εδέ, οοἱἷ]. ΧΡ. 
8. ἀγωνιάσας ἀνιαήδησε ἀπὸ τοῦ ϑρόγου 
αὐτοῦ. Ῥῶιαν. ἡγωνίασε, ἐφοβήϑη. ἴῃ 
Ἔτδρταοπίο [μοχιοὶ Οτεοὶ, αυοὰ Ηετ- 
Τδηηυ5 ᾿ἰῦγο ὧἀθ Ετοοπάδηάβ Ἦδ- 
Ἔἴσπε ασζϑοθ ΟἸἼδσωμπγδίΐοες εν βῆ, 
Ρ. 840. πα. 188. Βεας ] 
ἀγωνία, ὁ ἀγὼν, καὶ ὁ φόβος, ὩΣ ἡ 
λύση, ἀφ᾽ οὗ καὶ ἀγωνιᾷν ἀντὶ τοῦ λυπεῖν» 

6 ϑα; καὶ φοβεΐζϑαι. 

ἌΓΩΝΙ ΖΩ οι τηοά,. ἜΓΟΝΕΤΡΗΣΕ 

οαγέο, σοπέομο, δ. 
πεῖς Ορόγς ἐπρομάο. 3 μαι 

Ὁαϊά. βομο οὐν. Ὅλη. ΨΙΊ. 14. φερὶ 
τοῦ Δανιὴλ ἡγωνίδατο τοῦ ἐξελίσϑωω αὖ- 
φὸν, του] τ οοηϊοη οὐαί, υἱὐ δῆς. 
εἷετα Ἰϊστασεί. ϑὲσ. ΓΥ. 81. ἕως τοῦ 

σὴν αλὴ αδτοῦ βιωλέμωνος βὲ 
ϑα.. 9 Μδος. 11]. 16. ὙΠ 14. 
γωναίως ἀγωνίσασϑο. 

᾿ΔΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ἙἘΓΜΙ, “ον 
οὐηίθπδηΣ, οὐμιὶ ΟΡΕΤῸ ποεῖζογτ. 
ΕΟ ΓΙ ΟΒαϊ ἃ, ρμαρς. Ἡπαρ. 
4. ὙΦ τσὶ φαίαρενα, ορεγάνι «ο. 

ε Ὅλη. ΓΙ. 14. ἕως ἱσαίρας ἦν ὁμε- 
νος φοῦ ἐξελίσϑα, αὑτὸν, τ πέρα ὅσο 
Ῥόσδτη τυ] τυτὰ οοπίσηδεραδῖ, εἱ 11 - 
Ῥεταγεῖ δύῃ. 

“ἈΓΩΝΊΣΤΗΙ Σ, σεγίαίον, μερί, 
αἰλίρία. 4 Μδος. ὙΠ. 15. τοὺς τῆς 
ἀμνῆς ἀγωνιστὰς, νἱχθλτΒ ομδογεε. 

᾿ΑΤΩῬ. Ἐπὶ ἰρδυχαπιοὶ Εἰοῦδεαϊ- 
ὍΣ η)ν ἡἀϊγιπάο. Ααχυΐα. 105. 

86 "Αδειει. 

ΧΧΧΥΝΠΠ. 14. ἔπανς ἀγώ. ἜΒΜΒεο- 
ὑκρότῃ, χελυδὼν ὡγώρ. Ἐδαγοΐῖιε : 

,) ἀετὸς, ἐπ πείλχα ν᾽ Βοοϊιειστειις 
. ΡΟῚ1.1,..1. ο. 1]. ἱηρεειῖοδο 

οαῖ, ΒΟΣΙ ρΌυΣα "δὲ ἔπταθα 
τι εἰ γοοῖβ γίρανος Ἡσίοτγε ν γύρανος, εἴ Ὑ0018 γ 

τεϑοοδεξεεισα 
6588ε 

ἀετύς. 
ΨΦΑΔΑΝ, Δάσηι. ὩῚΝ" ϑγγώτν. 

σε, ΧΧΎ. 80. Ἰερὶς Οτοστ. '. 

Ἀὐρας Ἠρύρρα υσα ΓΝ σαρρεὶ Ὅσῖα. 
5. Ὁ. 80 
ΎΨΟΝ “ΝΤΙΝΌΣ, αἰὐαπεατεξέπαις, 

δ. Ἰροδρμοσίοθ, βγηεος, τπασίμε τστῖι- 

δγοὶ. ἀδαμάνενα, 
ἰομοῖ ἀ6 Βερ. 140. 11. ν. 693. εἰ 
δυςσίστεβ Ἰαυάαῖοβ ἽΝ οϊδο ποῖ. δὰ 
ζραο. Εν. 11. ῃ. ὅ. εἰ 
δὰ (ἰδ ἑρλδοι 

ἔγυχι ἀλλ μῳ ἴῃ πηρτις ἐ μειεὶς 
ὕπο. 4 Μδος. ΧΥΙ. 18. ἀδαμάντινο 
γοῦν. 

᾿ΑΔΑΜΑΣ, αὐὐαηπιαε. ἡ): ῬέΡῬῪ}ἐν- 

ἐϊβοιξννι ρϑνπδευηι. ϑγτηχα, Υ ΧΧ 
Αταοα ΝἼ]. 7. οἱ 8. Πείδμαϊς δὴς 
ψογβ μοι Ἐοϊηδδίυβ στ. [δοῖξ. 1. 
ΤΊ. ς. 7. .-- δὲν. ΧΥῚ. 14. βες. Α]οχ. 
σὸ φῶς αὐτοῦ καὶ τὸ σχότας ἐμέρισε ἀδά» 
μαντὶ, Ἰυσοῖ δυδηὰ δὸ ὈΠΟΌΣΑΘ α1]- 
νἱεὶ δαβσηδηΐθ, αὐδεὶ τῆυσο βαδ- 
ΤΑΑυΙηο, ὮἈ. 6. ῬΓΌΣΒΌΒ ἃς Ῥετρεῖσει. 
δὶς Οαπιοξασίυβ, απ ϑειδαθ ἴΐα 
φομδίξαϊς : ἱμησου αὲϊοβ 6886 Ὑδοδα 
Ἰποὶς 8ο ἰσβοῦσασγυμ, εἱ [δ ᾿ῃέγνι 
Σοὶ γιάδ δὰ ἢ. 1. εμδίασα 
εἰ εὐιδά. Ῥτονασῦ. (1486. 1. 14». ΓΝ. 
Ὡ. 4]. 

᾿ἈΔΑ'ΜΑΣΤΟΣ, ἱπάοπιδξις. ϑδῖσ. 
ΧΧ Χ., 8. ἴσπος ἀδάμαστος, Θαὰυβ ἴπ- 
ἀοτηϊζυδ. Χεηορθ. Εαᾳυ. ἴ. 1. 4 
Μδςο. ΧΥ͂. 18. ἀδάμαστα πάϑη. Ἡε- 
βυοῖ. ἀδάμαστον, ἀνυπόταχτον. 
 ΚΑΔΕΙΑ, ασίίαὲ ὦ πισέιι, δοοδεζέ- 



"Αδωακτος. 

“ἰαε, Αὰ Γ : νίαν, 

νεπία, ἰαε ἔδετα. ϑαρ. ΧΙ]. 1]. 
ἐφ᾽ ὡς ἥμαρτον ἄδειαν διδρὺς, πιεε νοτθα 
Βιοῖτο5 το α]ε τ! : ρεοοαίογιονε 
τϑεπίῶαε δ; Ττιῶση, υἱἱ Τοσΐδ σο- 
πευϊξ Βεειβοξιπθίεσιιε, ἄδεια, υἱ ὁοΠ- 
ἰεχῖα ογαῦο ἀοοεῖ, οδὲ ἢ. 1. Ποεπέϊα, 

Π}15 Ῥεοοασιπί. 
ὃ Ὅλο. ὅδ. 1. 41. Ρ. 267. οα. Ἀεὶ- 
ΤΩΔΕῚ: Ὁ πων ἄδωαν τῆς ἐχδημίας, υέ- 
πίαξε απῖρταπά,. (]οκορῖι. 6 
Β6]]. ἐειαὶ ενὸ 8. Ἀ. 3994. Ηδκ- 
νοσο. φῶν ἄν, τ»γασαπαὶ 
ἐοενξα. ---- 4 “τ᾿ ΧΙ. 90. μετὰ 
φῆς ἀδείας, οσυτὰ βεογυγίδῖο. 8 Μδοο. 
ΝΙ1. 12. ἔδωκεν αὑτοῖ; ἄδειαν «άντων, 
ἄἀδάϊς 111}6 μοϊερίαϊοτα ᾿ίδοσαϊα. --- 
Ηεαγολν. ἄδεια, ἀργία, ἀφοβία, εὐδία. 

ς Ἰλττα: ἄδειαν, ἐξουσίαν ἄφοεβω. Ιάετα : 
ἀδιὴς, ἄφεβος, ἀδιής. 
ΑΔΕΙΠΝΟΣ, ἐπουμάξεξ, “ων. 

ΤῊ Ομιδὶά. ἰάεαυα. ὕδη, Υ]. 18. 

ἑχωμἦϑη ἄδωκνος. ΑΤΑῦ, ς 5.2 

Ὠοίαξ: δέκαϊο πἰλὴὶ οομπείετγο, Οασξ. 
ϑοδαϊίθσβ. Μίποτα ". 894, 
ΑΥβίσρἢ. Αοδασγη. ν. 1158. υδὲ ν. 
ϑ.8ο1. Ηἴρροςσ. Αρδβοσ. ϑεςῖ. ,. 
ἌΡΒδον. 41]. ὑ. 1954. 

ἀ “ἌΔΕΚΤΟΣ, πον αροθρίμδ, ΠΟῊ 
αὐπείδεε. -- 8 δος, ἸΝ΄. Φ. δ6δο. 
Οοα. Α]αχ. ὄἄδεκτον «ῴνϑος, Ἰπείας 
πα εΓΤτιδ, Ἰπιοίογδ 1718, υἱοὶ 4111 1Π τὶ 
ἀνήχεστον, Α}11 ἄληκτον Βαοηΐ, εἴ 41165- 
ἐρβ ἐὸ Βατύτη ἰεσοιυχα δἱξ νϑζα, Υἱχ 
ἐηξοαλσός ἀβέρεδι: Ἑαᾳιυάρῃι Τλ θρφε μόρα 

εἐβαρητη 6β8ε : ἐμοίμς, φιὶ 
πἰδίτλῳ ἐαρτίπιβ ποθ ροίεεί. ἩΕΥΟὮ. 
ἄδεχτον, ἄπιστο. Ομ. χποαπε δ,- 
φασὶ ΤΏ68. Ἐσοϊ. 8. ἢ. υ. 

᾿ΑΔΕΔΦῊΝ, δοόγογ, 1. ἱπημα, 
οὐρπαΐα, οοηϑαηρμπεα, ΤΙΣ, ἐς 

εαάξης ρεηέε οτίμμαα, γα, Ἰΐρτω 
ΜΤΟΥ, δὲ Οξοοία. Γὴπνν 4ια νοχ 

αριὰ ἩΗδεῦχεθοα τᾶς Ϊδῖ6 
σεῃ. ΧΙ]. 13. 19. Τά. 12. 
ΒΟΙῸΣ ΟΧ Ῥαῖγε, βοὰ ἤοῃ οὃχ ζηδῖζε, 
δεηείδογον, οὐἱϊ. [ον. ΧΥΤῚ, 10. δς 
ΧΧ, 17. Νυυι ΧΧΥ. 17. ϑυγατέρα 

σ 

81 ᾿Αδελφοκεύνος. 

ἄζχωτος Μαδιὰμ ἀδιλρὴν υὐλοῦ ἥργσα ὁ 
Μίδϊει, Ῥσιπορὶο μορείανον ἢ 

βοζαια. ἴ,ον. ΧΥΤΗ. 18. μαίρα Β τὲ 
ἀδιλφῇ αὑτῆς οὗ , ὕχοόζοῖ δᾶ 
ϑοσγοσεα 6705, ᾿ι. 6. δα αἰδρεμσ, ποεὶ 
δοοὶρίεβ. (οηΐες Ἐς. 11]. 18. υδὶ 
Ἡεῦτ. ΠΠῚΠΝ πον Ὠριν ᾳυοὰ 

,. ς 12. 4ω0Ὁ. ὁ 
11. ἀδελφα!, οορπαίζξ. --- 

Ρχγον. ΝἾἼΪ. 4. εἶπον τὴν σοφίαν τὴν 
ἀδελφήν σου εἶναι, Ἦν. 6. δοπίξαἢο ἐπέϊν 
πῶ ζνιδανγαίεηε σατὰ βαρὶοσπιδ. 
γᾶς δα ἢ. 1. βοδιυϊδοπείυτη. Οδπΐ. 
ΓΝ. 9. ἀδελφὴ νύμφη, ϑροηεα ἐδεο- 
εὐδεῖορ, μαζίμο 10. 1]. γδρκον 
-- Εε. ΧΥῚ. 45. ἡ ἀδελφὴ ὑμῶν 
«ρεσβυτίρα Σαμαια, ὉΔῚ ΒΟΙῸΣ "ΗΝ 
ὍΠ ἐξ, ον πιογὲς ἑπεέσνενν, σὲρεδδ, ἃ 
60]. ν. 44. 47. εἰ εἰς ῬῈσ τοίυπι ἕΈΣῈ 
σαρυς. Ηοβ. Π] 1. τῇ ἀδελφῇ ὑμῶν, 

γέδμδ υεείγίδ. - ἜΡα5 ἐπρ. 
. 36. οοπλέβεπε δλτα πομαίπθ ἀδελ- 

φὴ αἸ]δαυΐταν. 
ἈΔΕΛΦΙΔΟΙΣ, εἴδατα ἈΔΕΛΦῚΙ- 

ΔΟΌΣ, οοπίτδεῖε ᾿Αδελφιδοῦς, "γαίγω- 
εἶ!ν, βααιγὶε νοὶ “ογογὶ βἔξιιΣ. -πν 

ἥαίεν. ὅεη. ΧΙΝ. 14. δρο, Ναξ. υδὲ 
τοϊαυΐ ἰὈτὶ (οχοεμίο Οχαι. υδὶ ἐ 
ἀνεψιὸς ἰερίτατ) ἀδελφὸς δαρϑαν 
Ἑδάοπι ἀϊνοχοὶίαα Ἰροξιρτιίο τορεεῖν 
Ὅχτ ΄υοαιο ἴ 1, ν. 16. 08] ἴη Οχαπ, 

ΤΟ υἱὸν τοῦ ἀδελφεῦ, υἱ ΐὰ οχίοο 
Ἠιγεμὰ . δεῖ. 11]. 1, 
φίς δώῃ σε, ἀδελφιδὸ, ἀπ παο  ναρὲ 
ἸΔΕΙ9 8868, υἱδὶ (οιιρὶυί. ἀδελφὼ 

φιδόν. ---- ἢ αἀἰδεοί. Οὐπῖ, 1. 12. καὶ 
Π1. 8. υὉ᾽, υἱ ἔκπτο γέβ δὰ πὰ Βρρ 
᾿ἴῶγο, ἀδελφιδὸς »ναὰ οἰξέογιρ ΟΟΥ̓ΕΝΕ, 
αὐπιοάμης αδεοίμ ποίαῖ, Ὑάρ οἱ 
5. Ν. Ἡ. 111. 7. --- Ομης Υ. 1. 
Αφυ. οἱ ϑγιαμα. υϑὶ ἀυδο ναναίφλθρ 
ορδὶ μενιηῖ. 
ΦΑΔΕΛΦΙΚΩ͂Σ, 3), αἱοξμό. 4 Νίδεε. 

ΣΧΤΗ. 9. 
ἈΔΕΛΦΟΚΤΟΊΝΟΣ, 'αίγίοίάα. 

ϑδρ. Χ. 3. ἀδελφοχτόνως συναα ὥλετο 

8 



᾿Αδελφοπρεκῶς. ᾿ 98 : ᾿Αδέσποτος. 

ἃ ϑυμοῖς, ΠΜΠΟΙΒΎΗΝΣ δἰ τη] ἀθροσῖϊῦ τοὶ υἱν. Τόν. ΧΧΥῚ. 87. ὁ μων . 
βαγοσγῖθυιβ, υδὶ ϑυμοὶ ἀδελφοκτύνοι εἴ : 1 φὸς. τὸν ἀδελφὸν, 4111 ἴπ α]Ϊο8, ὕΓγὸ δ΄ 
1 τας ὡρλωῖ (αδι, ον ῬΈΤΟΙΟΙΕ τὸν ἕτερον, 0011. Εχοὰ. ΧΥ͂]. 15. .,10ε]. 
Δ νὲ πὶ οὐ ἀκ ώνλιοι: ΠΠ. 8. 865. γαῖ. υδὶ ἰῃ ΑἸὰ, «λησίον 
5. εἶπαν 1 599:6: Ἰερίτυτ. --- ἼἼ ἀὐοοίιδ. (απ. Ψ'. 9. 
Βοέβκ. 
ΦἈΔΕΛΦΟΠΡΈΠΩ Σ, ρατί. ομπι ἀδλροϊ, απιοῖ. Υ͂. ΤΟΥ ΑΊΒΟ 

βαινίδεις υἱγίμίο. 4 Μαος: Χ. 19. ΟΒασ Ρ. 384. -- 15 “ασετάος. 2 

Οαγοηΐ μδο νοοϑ 1 μοχῖςδ. Ῥαυ. ΧΧΧΥ. 14. [λβροσὸ νεγεϊξ, οἰ 
ἀδελφοὺς ἰπ ποδοπο οοἰΐοχαγηβ δο- ἈΔΕΛΦΟΙΣ, ϑαίον, ἰἴοτα η6- 

ὃ ἐμδ8, ρορωζαγίς, ὙΠ  ιπεηξιοι αἰ. ΞΘΟΡΙζ. --- Ὡν »ορεδμα. Ἐχ. ΧΧΤΙ. 

ἔογ. ΠΝ 7) αίεν, φαοὰ ααυο ἰαῖα ρᾶ-ὀ 35. ᾿Αδελφὸς ἴῃ ποῦοπο ρμορμίατίς ἔ 

εἰ. αέῃ. ΧΧΥ͂ΠΙΙ. 9. Λάβαν τοῦ Ῥδπ6 ἢ. 1. τεβροπάες Ηεργ. τῷ ν, 
ἀδελφοῦ, 1,αθαχιῖΒ, συμπομῖξ 81, 0011. αυοά αἰέφμοηι ἀξ ρμορμίο βοὰὰ μορει- 
ΧΧΙ͂Χ. 10. ΙΡ]4. ν. 4. υδὶ ἀδελφὸς, ἔατεηι δι στιδοδί. ---- ν αηιομδ, 80- 

αἱ φίλος, ποῖ ἐπεὸν Ἔ ἀδνοϑν εὐλαυρότα οἷμα. Οφα. ΧΙ.111. 834. ἐς Τπεοάοί. 
αὐδιὰ δὉ υϑύγρανατ, αὔὸ τὰ ὙἹΑ ἡ ς γῃ͵ ΧΧ, 41. --᾿Αδιλφὸς βυρρίεη- 

δοπααμαὶ αᾶαει σαι Δοὸ Υεας ἀμ ἔσεειαος ον. ἵν. ΕΟ. ααΐα τοῦ 
,. 1δ. ἀδελφὸς οορπαίιῶη ποῖλί. Ιθ]ά. ἐξα γεν ρυρούβα ἕ Η: Σ 14. --- 

. ΧΧΧΙ, 28. παραλαβὼν πάντας τοὺς Ῥ)γγβ ἂρ Ἦβο γοοδ νἱὰβ αρυὰ Ἐδβι. 
ἀδελφοὺς, ἀδδυτατία οταπίρυβ ργορίπ- Θέ, τη ἐπ Αἄνοσββ. ββοσίβ 110. Ψ. ς. ὁ 

ἐδ 8ι.19, (0]]. ν᾿ 89. 87. 46. εἰ δ4. 11. Ρ. 474. βοᾳ. 

ν. ΧΙΧ. ΓΥ, ρὶ ἀδελφὸς 6δὲ 1. 4. ἩἈΔΕΛΦΟΙΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟῚ, 
σπλησίος δαῖ ἕτερος. 101ἅ. ΧΧΥ͂. δ. 
ἴῃ ποξίοπο ροριίαγέε, 601]. ν. 86. 89. αίεν ωὠκχοτί. 3" ἰευὶγ, δ εαϊ. 

εἰς. εἰ Νυτα. ΧΧΥΤΙ. 4. Πευς. ΧΥ͂. ΧΧΥ. δ. 7. --- "Ὦ3) ΡΙΒ, ἐευϊτὲ οὗ- 
3. τὸν ἀδελφὸν οὐχ ἀπαιτήσεις, ἃ Ῥορῖ- )οίωπι ργαείο. Ὅσαι, Χχν. η. 
ἰατὶ ἀνθ τὰ ΠΟῚ εχίρεϑ, 601], ν. 8. ὈΡῚ ΓΥΝΗ ΤΟΥ͂ ἈΔΕΛΦΟΥ͂", εζον 

ὦ ἀλλοτρίῳ, αἰδεπέρεμ. τ, αἰγὶς. .... αἰγία, σίοε. Πσαῖ. 
« (ὐμῇ ΡΗΠοῖσα ἀδ ὑματί. 5. γοΙ, ΚΡ Ὴ" -- ΠΌ)υ αν, φέρει ἴλευ 

ὉὈ1 Μοβθη ἀδελφὸν ΠΟΙ ΠΑΓΟ ἀοςεῖ ΧΧΡ. 7.9. 
οὗ μόνον τὸν ἐκ τῶν αὐτῶν φύντα γονέων, ᾿ἈΔΕΛΦΟῚΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ, 3 α- 
ἀλλὰ χαὶ ὃς ἂν ἀστὸς ἢ ὁμόφυλος ἧ. ἢ τὶς. .«- ἋἼ μαΐγιια. Ἰυ. Χ. ὶ 
1 εχ. Χ. 892. εἷ ἔτι δῇ, ἀδελφός μου 4. ΧΥ. 40. Εδίδον [1]. 7. 1δὅ. Αἀάδ 
ἐστὶ, 8ὶἱ δάπιυις νἱνῖξ, ἔγαῦδσ τοθὺδ οοί, ἴῃς. 395 Κορ. ΧΧΙΨΝ. 17. 

ἢ, 6. απῖσμα τεξιδ οαγίδδίημιδ, 601. ΘΥΓΑΤΗΡ ΤΟΥ͂ ἈΔΕΛΦΟΥ͂, 
ΙΧ. 18. Ῥβαΐπι. ΧΧ]. 28. ΟΧΧΙ. 8. ΤΟΥ̓́ ΠΑΤΡΟΣ, ἔα βιαϊτὶε ραίτὲς. 
ἕνεχα τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τῶν αλησίον, -- πτῚ απεῖέα, δοῦν ραϊγίε, δαῖ, αἱ 
ῬΙΟΡΙΕΡ ρορυΐαῦοβ εἵ οοπεθη]68 μὶ εἶξε ἀνία. Ἐχ. Ν]. 

ε ἴαθοθ. Ρτονυ. ΧΥ͂ΠΠ]. 9. ἀδελφός ἐστι Ῥὶς γεγΕτυΣ : ἶα ἀπι 
φτοῦ λυμανομάνου ἑαυτὸν, δὲηιδἐε οϑῖ οἱ, 

τ λεκῦ ΤΗΣ, Μαίεγηπίας. 1 

ταῖς (ν: ο, δέϊμαπο Υ, Ἡ, Π| 78, Μδρο, ΧΙ. 10. οἱ 17. δὶ ὕϑαίοτ. 
εἰ ΧΙ]. 1.) βιϑαπεπίατί ἂς βέγπεαθο ἈΟΝ ἀρῥήρηρια θεμέρι ἀνοναι τέο ἤκαὶ : 
80 σίηεὶδῥ, ΒΟΥΤΡ[ΟΤΌΣΩ ἜΧΟΙ }]15 ἀοουϊς 4 Με ΙΧ τ ΡΤ ΘΕΊΩΙ. 
Κοδηΐαθ δὰ Οτεζοτ. Οοείμεμ. ἀδ ἠρόκο τὸς ὑμς τ ῖ ς 
Ῥιίιαϊοσεία Ρ. 969. --- ὙἼΠΝ »οε. "κἈΔΕΣΠΟΤΟΣ, ΟἹ. Ψεῖ. ἑπάοηιϊ- 
Ταᾶ. ΙΧ. 14. ὲ παδιϊδ, ἀοηιέπεηι πορ ἄαδεηπα. ϑ88ῖν. 
ΠΕ 4. Ταρὶ ΤΙΣ ὑδαίον ΧΧ. 81. 666. Οομρὶ. ἀδέσαοτος 

ἔμιδ' Ῥῇο ΠΥἽΓΙΝ» Β. 6. βοδέ ἐξ. --- λάτης τῆς ἰδίας ζωῆς, νἱῖαΒ, Ῥτορτῖε 



᾿Αδεως. 

4 φΙ βαστοῦν δἤὔϑητια ἀοεαίπο, ἢ. 6, 
θεο. Ησανο 5101 τοὶ σίπ εἰθραπίον 
δ, 1. οοιιρασαίωσ οὐ πανὶ, 4185 
δυΡεσηδίογσε οατεῖ, ἀκ αυδ νὸχ 
ἀδέσποτος κατ ἐξοχὴν δΔαπϊ θείων. 
πες 5 ο ιν εἰρ δδυβοῦὶ 1,6χ. ῬΟΪΥΡ. 
8. Ἀ.. ν. 
ὙἌΔΕΩΣΣ, ον ἀπίπιο, ἐπίτερίάε, 

αὔεχεε πιεῖι. Οὐσυστὶς 8. Μδοο. 1. 
να ἀδεῶς ἐπκτιρῶντο ἑαυτοὺς ῥύσασϑα; ἐκ 
τῶν ἀκογραφῶν, ᾿πίτερὶ 6 86 ἴρϑο8 δὉ 
1114 τιπιαἰπεϊσειε ἐς ἐραλτικοὶ!ν ΑἸεε: 
αὐράτιποσταν 1π τηδίτὶοιΐαθ ΖΕργΡ- 
ποτίσαι ἰθεγασα οοπδῖὶ δυπί. Ηο- 
πγοδίπδ : ἀδεῶς, ἀφόβως. Ἰάοτη ἰγααϊξ 
ῬΒανοσίπιδ Ρ. 16. 

ἈΔΒΛΟΠΟΙΒΊΩ, οεομίμμη, οὗ- 
δογαπε τοο, αδοίξο, σμΐετο. Νοχ 
ἰξδς, α)ὰ 1, οχῖοβ ἀϊξασὶ ροβϑυηξ, το- 
ΡΟΣ δρη ϑγιημλδοθατη 0100. 

ΕἿΧ,, 5. ἐξαιρῶν ὅρη καὶ ἀδηλοποιῶν αὑτὰ, 
4 τησπῖεδ5 δαΐεσί, θοϑατα Οὔβοῦγοθ 
56 ΟσΟΌ]ἴοΒ τες. [ἢ τοχέυ ΗΘΡγσ, 
εβἴ γ}.) ἐδ )}, αυοὰ ΓΟΧΧ τεαάϊ- 

ἀεγυπῖ : καὶ οὐχ οἴδασι, οἱ Ἡ]!οτοΙΥ- 
ΤΩᾺΙΒ : εἰ πετοίεδαπί. 81 γεγο ιθσὶ- 
ἔῸΓ, ΓΌΓ Σλ {γα ]οσ ϑγτατηδοῦυ3, 
50 }}15 δεῖ ἷ'ο. Ναῖὰρε ἱἐΐα 
γΕΓΕ νὰ] τἄθο, χαΐα ἱποοτανηοάτση 
ἴβδι: νἱάδσεῖυσ, τοοηεῖρυβ, σορυβ 

[ ᾿πα τισι 615, Ἰρτιογασιίίατη ἢ. ]. ἐὐρυ!, 
γεὶ νοῦ Μὴ) ποῖ οπθτ Ῥαϑαίνϑια 

δι οδσΏΒ : ἐξα μὲ ποθ ἀπερέιΣ υἱἱ 
ἀεγεπέμν, Ἀ. 6. ὁ οοπορεοσῖι τοσρονϊξ. 
-- Ααϊοςάννυτα ἀδηλοποιὸς τορεΥ 
δρυᾶ Ἡοπιον. ἴ]). Β', 4556. εἰ Ευγΐρ. 
Μράρα 190]. ϑ.δοὶ. 

ἌΔΗΛΟΣ, ποθμ ἀρραγεέης, οὖ- 
δον, ἐποεγία. ἘΔ ΑΔΗ͂ΛΑ, οὗ- 
ΦΟΜΤα. --- ΓΙ. ἐπ »γαοογάδε. 

ει Ῥβ. [ἴ,. 7. τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύλια τῆς 
σοφίας δου ἐδήλωσας, ΒΑρ᾿ ΘΠΕΔ.) ὁ6- 
οὐ] ίατα δο δϑβοοπαϊΐδτα τα ἀοσαϊδι. 
ϑ σεῖς ΓΙ τοὶ γέμει Ἀ. 1. εἰρτι!- 

βεδῖ, γεὶ ἐπέεγίογα απὶπιὶ, ---- Φ 

υαπῆας. ϑγτητη. (ΌΠε]. ΓΧ. 1. Αἀ- 
ταοάυτα ἐππη οὐγανὶς Β16]1ι9, αὐ 
ἴπ Τἤδβαῦγο βῦο ῬΒ1]0]. ὑ. 21. ὅγτη- 
Ῥαλοδυτν ἤδο Ὑ006 ὈΒΈΠ 6886 00}}- 

39 ᾿Αδημονέω. 

(θη ῥσὸ τ ν᾽ 8) "πδροίενδ, πα 

ἴδιά αἀἰβοσῖθ μδὺ οὖχ ἑἐκίστατα, 6Χ- ἢ 
Ῥτεδϑῖξ, υἵ ναὶ 6 Ἰον ββίγα ΘΟ ]δἴίοηθ 
ΔΡραγεῖ. οί Π]υα ἄδηλα νε] ἀδ 
ϑυὺο Δα !ἀ!ξ, ἰῃ ορίπίομο βοϊ]οαὶ νοσ- 
ΔΒ, ΟΥ̓ΔΈΌΟΠΘΤΩ ἢ. ]. Σ]ΑΠΟΔΠ 6886, 
γεΐ, αυοὰ το ῦίῦν! Ταδ 18 νθΓῸ δοοθάε τ 
νἹάεζατ, ἴῃ 880 οσοάϊοα ροβῖ Σ97525} 

Βαρυὶ 25,7, αυοὰ οὗ 5. ἰπιῶο 

δοπηιτηδεΐθ βεαμεπίί ἔλοϊ!ο ὄχοίοτο 
Ροίἷς. Τεθυΐδθα δυΐοτα δύση νοοΐ 
ΔΙ απο ποδοπεια (6 Ὀσορσίδ εἰζ- ὦ 

πἰδοδίίοπε υαροτ δυῖϊ ριϊυϊδοιῖςξ 
αϑγενι οὐδουγαπίς ἴδοι ἀετίνδη- 
ἀδιη), νοὶ εχ δοὸ ἀἰθιῃοιδίτασὶ ροϊεϑῖ, 

4. Μδος. Υ11. 834. ἀδήλοις ἐλαπίσ;, 1ῃ.- 
οογ8 ϑρεῦυβ. Εοάδση βρῆδι ΥῸΣ 
Οσουγεῖς δρυΐ 1, υοίδημπι ἂς Ογτη- 
πϑϑ: Ρ. 3938. εἰ Ηοιτοοξίπι. Ρ. ὅ8ὅ. ἃ 
--- 3 Μβδος. Ϊ. 14. ἄδηλόν τι τϑέμενοι 
φὸ γινόμενον, ἑπορέπαΐμηι τολΊαι 8]}- 
ᾳυοὰ δοοϊἀθϑ6 σρίτπιδηῖεβ: δ] ἄδη- 
λον οπιπα, χυοά ἱπορίπαίο ἀοοια δ, ἐπι» 
Ῥγουΐδωπε ποῖδλι. ϑὲς εἴ ὥδηλος πόλεμος 
δρια τοῦθ πβυγρδίυγ. 
᾿ΑΔΗΜΟΝΕΏ, φγαυϊδίηιε ΠΉΡΌΤ, 

αὐ ἀεφρεταὐΐοπεηι τε βΌΓ, μένε ἐσαπί- 
ποῦ. Ὸ) ΝΙΡὮ. ἃ ϑοῦ ἀεεοίανι, 

υασείπηι 6426, οὐδίμρεξοεγε. Ααὰ. 500. αὶ 
ΧΥ1Π. 40. ἀδημονήσουσιν ὕστερον. 
Ιρὲ ὕστερω. Ψυϊς. εἰμρεδιιπὶ πουὶδ- 
οἰ. ὅγτάτα. (ομεὶ. ἼΙ. 17. ἦα μὴ 
ἀδημονῇς περισσῶς, υὐἱ ΤΧΧἧ παρεπὶ 
ἐχαλαγῇς. -- ΠΥ ἐθροῦ, οὗγωον. 

ϑγτητη. 9. ΓΧ. 8. ῃρὶ ΠΟΧΧ ἀκη- 
διάσαι ἈΔΌοπς. δ΄. Π]ΠἸοοῖ νοῦθα ἑεροηπαάϊς 
δρυὰ Οτϊειίαϊεβ μδυὰ Τατὸ δὰ δηϊ- 
ταῦ (Γαπϑἰοσχιιπζιν, δ. ποίβηϊ σπεπε 
ἀεοϊβφμίωπι ραϊδ, δυὶ ἀπίπιο ἰγὶσίλ 652ε. ἃ 
- ἸῈΠ ἵπὸ "μῆίπαπᾶο 8. ἔβα. 
ϑγτήσι. 8. ΟΧΨ, 11. εἶπον ἀδημονῶν, 
ἀϊχὶ 'π συτωτηα δηΪτ1] ῬΟΥΓΟΓΡΑΌΟΠΟ 

. γὰ] ἀεθροχβίίζοπθ. δ΄16 .Ε1165. ᾽, Η, 
110. ΧΠΙῚ. ς. 8. ἀπηλλάγη ἀδημονῶν. 
ΔΌΣ ἴῃ βυτοσηδ δηϊταὶ μοί δίιοτ, 
Ηεεγοῖι. ἀδημονῶν, ἀγωνιῶν. Ἰἄετα Πᾶν 

ς 4 



“Α,δης. ὁ 40 Οἱ Ἐν “Αϑδου.- 

«Βεὲ 1κχ. (γε! ΜΆ. Βεθῦι, υϑὶ δου, πουῖξα συΐρα ἴῃ συϊαπιο σθοσσοδ: 
ἴδιαι δυσφορῶν, ᾽ποίεείς 7έγεπι, 6χ- τνἱθατι δυδαι δηϊτεί. 1 ὅ5:. [᾿. 6. 
Ῥοπίξιτ. ϑυϊάδα: ἀδημονῶ, λίαν κατάγει εἰς ᾧδευ καὶ ἀνάγει, οοοϊατ εε 
λυποῦμαι. οἴ: ἀδημονούσης, ἀσπορούσης. ἴῃ νἱΐατη τενοοδί. 1 Βερ. 11. 9. χατ- 
Ἐστα. Μ. ἀδημονεῖ, ἀλύειν καὶ ἀπορεθ, ἀξως τὴν σολιὰν αὑτοῦ εἰς ἄδου, οᾶτιοα 
ἀμηχανεῆ. 608 δὲ ἱπέδσοθ ἀσγοζαβ. ὦ οἷν ΧΡῚ Ι. 

ἌΙΔΗΣ ᾳ, 4υδοὶ ἀΐδης, εχα 18: ᾷἄδης μου ὁ οἶκος, δρυὰ ἱπέετοα 
ῥεῖν. αἱ εν  ΔΟ, Ργορείθ φμοᾷ θοταυτη τοθαᾶπὶ Ἔσχθρετίο. Ῥραῖννι. 

υἱάετὶ πεχμῖξ (4. ἃ. ἀειδὸς, ἀόρατον, αἰ 
ῬΙυϊατεῦυβ οχροηϊξ ἀθ 14. οἱ 

δ Οεἰτίά. Ρ. 882.), ἰοοις οὔδοιγες εἰ 
ἐεπεδνίοοει, ἐπ εγΣ, ἰοσιΣ αο δἰαίιξ 
πιογίπογωνι, τεοερέαομζωηι ἀπέπατγμηι, 

ηἰ οἵ ργοξβιπάϊαε ἰενγα. ---- 
ὝΔ Ἰλπ δὲ ρίἀες όυεα. 68. 

ΧΙΥ. 190. υϑὶ βούτθο δεῖ. ἀ6 οδ» 
ἀδνετίρυο, αιδ ἰπ ἔονοὶα Ἰαρία θυ 
ΘὈγυΐα ἰδοθηῖ. --- ΠΟ εἰἰριίθνν, 

80 ΤΩΕΙΔΡΉ. δερμζογμηι Δ0 δἰαίμδ Ἰ1ΟΥ. 
ἐμογμηι, ΕΧ ροδίϊοι ἀδβοσριίοπα ἰῃ- 

« [εγπὶ ἴῃ 8. 5, Ῥβ. ΧΟΙΠ]. 17. σαρα- 

βιαχὺ παρῴκησε τῷ ἄδῃ ἡ ψυχή μου, 
ἴ, φυΐῃ τηογὶ σου θυ15- 

ὡπότα πιοτίϊδ, δεὰι ὠριᾶγα ἀεναὶεείηια. 
200. ΧΧΧΥΙΠ. 17. συλωροὶ. ἄδου, 
Ῥογεζοτεϑ ἱπέοσηὶ. --- "ὌΝ δ 

ξαπέει, οἴδτα "πογίωϊ. Ῥτον. 1]. 18. 
«αρὰ τῷ ἀδῃ, μετὰ τῶν γηγενῶν. δὶ 
ἄτι νογβίομθϑ οοα πϑγιηΐ, ἰΐα υξ Ρο- 

ὦ οἰετίον υἱάδαίωυγ νεγὰ ΓΧΧ [πε 
γεσεῖο (41 πμαυδια ΝΒ Ρὲὶ 

ἄδην, Βοἃ ΒεΙρΡοΣ ΡῈΣ γηγενεῖς ἸΓΒΠ8- 
ἐυ]εγαη) 6886, εὐ νεῦρα σαρὰ τῷ 
δῃ ταογυπι ρ]οβθθπιδ οοπ ποϑηΐ. ---- 
“πον, Ῥείΐμιο. Αχυ. ὅγτωσω. Τοῦ, 

Ιεβ. ΝΠ. 11. ΗἸἰ ὀπιπεα Ἰερεγιπὶ 
τουϊθ65. Ῥυποίί8 ἀν 8 εν. 

-- εν ἐνίοτ, ἰηζέγπα. Οἴει. 

ΧΧΧΥΊΤΙ. 84. καταβήσομαι «ρὸς τὸν 
ὁ υδν μου εἰς ᾧδου, ἀεδοοπάδιη ῥΓεδ 
ΤΩΟΤΟΓΟ δα Ἰηΐδγοβ δα ἤ]ξυτ τϑυπι. 
Ηἰς δὲ δὶ βερίυθ, νυν. ς. Νυπι. 
ΧΥΙ. 80. 338. 1.5. ΧΙΝ., 11. 1δ., 
εἷς ᾧδου Ῥοηϊτα ῥτὸ εἰς ᾧδου δόμον νεῖ 
οἶκον. Ιάς 1,.. Βοβ. ΕἸΝρ5. Ο:. ". 
118. 8666. οἷ, δοδιαοίεσὶ, ---- σθη. 
ΧΙ ΡΨ. 81. κανάξουσιν μετ᾽ ὀδύνης εἷς 

ΧΧΙ͂Χ, 8. οἱ ΧΙΝΤΙΙ. 16. ἄδης δέα- 
ἔωτι αὐνπιούμπι πδεγωης Ὡοῖκι. οΟἷ]. 
ΕΧΧΧΥ. 12. εἰ ΧΧΧΥΙΙ]. 47. 
δῆς. 11. 6. ὡς ᾷδης, δἰσυῖΐ ποοῦξ. 
Ἐς. ΧΧΧΊΙ. 26. ε᾽ χατέβησαν εἰς ἄδου. 
ἐν ὅπλοις, χιιῖ οσυση ἀτιεῖβ κυ φορίϊεὶ 
βιιηξ : θδ1᾽ νἱάθ βοαυθηῖβ. ἄσποα 
ΓΧ. 4. ἐὰν χατορυγῶσιν εἰς ἄδου, 5ὶ 
γε] δὰ ἱπέδγοβ ρεῃοίσασιηί. ἴοι. 1]. 
8. ἐκ κοιλίας δου, εχ ργοξιπάο πιατὶ, 
δῖ εχ περάϊο πιαγὶ ργοίωπάο, ς0]]. ν. 
4. ---- (ὐγηπιετηοσδπίαν αυοηὰς αύλαι 
ἄδου ἴε6. ΧΧΧΨΝΤΙ. 10. εἴ 5δΔρ. 
ΧΥῚ. 18. αυΐ 4110] Ῥε. ΟΥ̓. 8. σύλα: 
ϑανάτου νοσδηίῃσ. --- Ῥγεοΐογοα ἰδρὶ- ἃ 
(ἋΣ αρυὰ ΤΧΧ ετ. ΧΙ]. (δὶ. 
ΧΧΧΙν) ὅ. αδἱ ἽΝ ἩἾ ἐἶεν 

ἀονεῖπε ἃ 1 ΧᾺΧ τοἀάϊδιτ : οὐαὶ χύρε 
καὶ ἕως ᾧδου, Δ υἱ ἄσδε νεταΐοχιον 
φοδ] οτος, ΠΙμὰ ἕως ᾧδου σ᾽ οαϑατηα 
6βί, πδίυῃη ὃχ νοοῖδυδ Ηευταϊοῖβ 
ΤῚΝ ἡ, 4 Ἰτοσῖβ σϑςῖβ (ὦ 

ἀδὼν) αἰϊαυἷθ ἴῃ ταδτρῖπα βου ϑεσαῖ, 
Ἰμαι μη Ῥοβῖθα δΌ αἰΐᾳυο ἱτρογίῖο 
Ἰσασίο οομηηδίεε δυπί πὶ ΟΥ̓ΡΟΒΒὶ 

ψόοοοα δ ποα. [18 αυοαμα δἰδίπεσυμς 
ΝΟΣ 6, Βἰχῦ. Αὐπδῖα εἰ Οδρροῖϊε. 
--- (βης. ΤΥ. ΡῬιι. δὅ8. ἐξείλετο ἡμᾶς 
ἐξ δου. Το». [11]. 10. οοἱϊ. ΝῚ. 15. 
ϑ6Ρ. 1. 14. ᾷδου βααίλειον, τεξζὶδ ταοτ- 
[β, υὉ}} ἄδης Βτειροβῃοί6ΓῸ 6886 υἱ- 
ἀείωυΣ ἐς, σε ἐη εγπὶ ἐπερεγίιηπ ἐεπεῖ, 
ΠΟΙΏΡΘ Ν 60]]. ν. 16. εἰ 1. 
94. .--- δῖ. βιχηϊ αυοχὰθ νἱἀεἴιγ 
Ηο5. ΧΙΝΡ. 14. ιν. ΓΧ. 15. ἕως δου, 
5486 δα τηογΐοτῃ, --- 018. ΧΙΝ, 
12. διαϑήκη ἄδου, ἰδταρυ οοπείπζυτα 
τηοτίϊβ. [0144 1,1. 7. ἐκ βάϑους κω- 
λήας ἄδου, 6χ Ῥγοζυπα!ϊδῖθ νος} ἴῃ- 
ἔδγῃϊ. 

ΟΥ ᾽ἘΝ ἌἍ(ΔΟΥ͂, 8611. ἀχῳ δοῖυ δόμῳ 
ὦσις, μὲ σενπὲ ὧν ον δορωϊοτὲ 

δ 



Πυόμαν “Α δου. 

ὁ πιογέωμς, "}" Τὴν ἀεροεκάδενῖοε ἐπ 

3 υεαπε. ἴετα. ἘΧΧΥΤΙΙ]. 18. οὗ 
ὦ ἐν ἔδου αἰνάσουσί σε, οο}}, δ:ν. ΧΥ ΤΙ. 
2]. 

ΠΥΘΜΗΝΝ Ἄ,ΔΟΥ, ωπάμηι ἐπ»- 

)ετπῖ. ΤΥ 19] νἱὰ πιοτέϊς. Ῥτον. 
ΣΙΝ. 12. ἕι ΧΥΙ. 425. 

ΦΆΔΙΑΥΡΕΤΟΣ, ἱπώμοτγείω, ἱπα- 
τἶδιιΣ, ἱπεεραναδίε. Οεη. 1. 2. υδὶ 
Ῥεο ἀδυάκρτον, φυοὰ Ηδφθτχαΐοο 5;7Ἀ 

δ ἴχι ϑγπισιδοῖι νοτβίοῦθ χεθροπαοῖ, 
βοδοάφ (οεηβεῖδαίπηιερ δου ΠΟᾺ 
τατπῖο Ἀσορθοπὶ , 6Χ 111|ο 
ἔσταϊσιι εἰ ροτίυτη. Ἰχ] οτ 160- 
ἐστι ναγιο αΐδει οὶ γὶ Ποοῖ. Ῥφϑαϊα 
Κυογπαίρῖαθ Ῥ. 11. ϑγιηροΐασισα δὰ 
Βιεῖ ἸὙμοεῪουσοσα Ρ. 6. 6 ἴοοο 
ϊοάσεϊ ϑῖς. [4Ρ. 1Π]|. 6. 12. ἀθ ἀυνὶ 
᾿οάϊηξς Εσγγιίδεῖα, ὁΧ Α 
τὰ Ηπάθοει εορτν. Μίηη. Τοιι. 1]. 

Φ». 33. ἀεοοτίρίο, ἰῃ αυοὸ χυΐάοτα ἱ]- 
ἵπεα λον ἀιαχρήων, Βυης διΐετι λῦϑον 
διιμρὼν φουϊ ροχτα τε]! χιιίοδθ, υἱσία8- 

 ἌΔΙΔ' ΚΡΊΤΟΣ, ἐπαϊδογείμα, ἐμ. 
Ι , οὔδιι μὸν δεραγαπάμε, ἱπ- 

πη ρτούκᾳ τα "1 ϑυταγα. σεῃ. 1. 

ρετον, ἱὑμκάτοϊείδιίε, Ἰεχυτιι. ΗἩδογολ. 
ἀδιάκρινον, ἀδιαιχώριστεν. Ῥιιανον. ἀδι- 
ἄκριτον, ἀδιαχώριστον, μὴ ἔχον διάκρισι. 

Ἡγίπ. πὰ Ναῦγαβ. ν.. 6. 
Ηἴρροοσς. ὕοας. Ῥχεεσοί. ρὑ. 218. --- 
ὯΣ εἴαπι. Ῥτον. ΧΧΥ͂. 1. αὗται αἱ 

μα! Σαλομᾶντος αἱ ἀδιάκριτοι, αὐχδο 
εὐρδία ὕδερετο δᾶ ἢ. ὭΡΑ γεὶ 

4 νονιὶ Ῥοβδυπί: »ϑν μεῖ ΟΝ δεραγαη ξεν 
πδὲ ϑεραγατὶ ἐ ἃ δ᾽ ουῃοη οῖβ 
δ ρευϊονῖρυδ, βοὰ συπὶ υοϊυτὶ μοῦ. 
Ῥεῖδ δοζπὶ δρρεηῃάϊουϊα, νεῖ : 
ἀυοτησ δυεΐοζεῖη δ᾽ ουΟμοτ 6886 
πον ἀμδέίαίν. Ο(οπῆ. Τιοχίδου Ν. Τὶ. 
5. Ὦ, ν. 

ἈΔΙΑΔΕΙΤΙΤΩΣ, ἑπάξεϊπεπίεν, εἴηε 
ἐκέοεγταϊδίοπε, οὐπέϊπιο. "Ὦ δη ἰεε- 

4] ραν 

ἐανι. ὅγτασι. Τοῦ, ΧΥῚ. 8. φαὶ 
γὰρ Ἰερίεθε Θδμϑριπβ ἐδ ; τιδτη, αἱ κα 7 

τοςσῖε τποπυϊΐ Κτεγεεϊαίτο 1. 1. Ρ. 

Π. Ρ. 7.0. νετθδ Θυτησοδςῆὶ : κατί- 
δησάς με ἀδιαλείπτως ἐν ζυγῷ, ταϊπίτηθ 
εὕση Μοπίυοσοῃϊο δὰ γ. 7. ἔπεσα, 
56 οὕὔτη Ὠζγχιιδῖο δὰ ν. 8, ἰπίεἴυσα, 
Τεΐετεπάβ βυπί. ---- ὍΌΠ ἦκρίεεν. 

Ν βου ροῦ οἰ παρα γε 98, -- 1 Μαος. 
11. ἐν φαντὶ κοωιρῷ ἀδιαλείστως. 

8 Μδος. {Π1. 46. ἐμασεΐγουν ἀὐτὼ 
ἀδιαλείττας, δοεῖζον οὶ Τεεάοθαμξ, 
Ιρ. ΓΧ. 4. ἀδιαλεστως ἐλαύνοντα χαφι.. 
ανύων πορείαν, ΒΌΣΤΩΣΤΩΔ οσπίοηὔοξα 
δυιῖ πῈ}1Δ {τίποτ ρατίε ἱπύεσταξεδα 
τεσ δὲν. ΧΙ. 19. δϑο. οἱ, 
Οαρὶυς. Αἀάε «0φεΡἈ. Εν . ΠῚ. 
7. 38. αν. Ῥοϊγῇ. ΙΧ, 8. 8. 
ἈΔΙΑΓΑΥΤΟΣ, ὑπάϊεροϊκδίδῥε, χῃ 

»ῈΩ» πον ἰαοενγαδέξεγ. Εχ. ΧΧΧΙ͂Χ. 

92. σὺ σιισνέμιον ἀδιάλυτον, οτατίατα 
πα 1550] 116. Δ 

᾿ἈΔΙΑΓΠΝΈΥΣΤΟΣ, ποκ υοηβαίμο 

συγ, σαγα ΝῸΝ ρμεγβαίμε. ΥἹ [ΡᾺ ἐξ", 

πΟΉ ἀρεγίεδι Γ, 010, οταῖβεο "γί κς» μον 

φρεγέμηι, ἐποΐμειπι ϑαλ δἰνῈ δρί αονίο, 
ὄγτοιι. ᾽οὉ. ΧΧ ΧΤἪΙ. 10. ὡς οἶνος νέος 

ἀδιάφσνεωυστος, ἑαπηναπε πεμείμηη, 
κποπόθα ἀεϊεγδιδέ, ᾳυῶ νοῖρα Υυ]- 
δϑῖιι ΘΠ [ΖΑ ΘΈΑ} : αμδαΐ τηιιοίαχα 
δἷπα βρίγδαουϊο; υπὰς Ἰυσυϊεηῖον δ}» 
Ῥαχεῖ, ἀδιώσνοευστον ποίαγα ἢ. ]. ἐά, 
φκοᾷ ερὶ γέμει πον ἐπε δε ἐπεϊσ 
ἐεγὸ μοίεξέ, δάδοατα 01} ΟΡῈΒ 6866, 
αἴ σὐτὰ Βοραε:]οίηϊο ἴῃ πο δὰ 
Β. 1. φιδβευδιησ, ὅσω, ΤΠ} δ) 10- 
βἰδδα. --- [ΔΙ Ὀ] οἷν. ὙΠ . ὦ 
10. ᾧ. 68. 
ἈΔΙΑΊΉΤΩΤΟΣ, σφιὲ κοι ἰαδέέων, 

4ἰαδέδῥε, ἤνπιι. ϑφρ. 111. 16. ἀδι» 
εὐβηπέφισ ε ἡ ΤΕΥ τῆς σιφίας.  αἱρ. φκα 

. 6. ὅγιηωια δία: οἵδ. ἃ 
ὍΝ ἐπερῦ ἃ ᾿Αἴοχ. ϑίσσιι. 11. Ῥ. 
4023. 14. 

ἈΔΙΑΓΣΤΡΟΦΟΣ, πὸπ ἀϊεϊονἑεῇ, 

ποπ ρετγυεγεμδ, τρεῖλρΒοσῖοθ, ἑποοη- 
ομδεις, ἥσπιι, εἰαδίϊδ. 8 Μεοι. [1]. 
8. εὔνοια καὶ αἴδεις ἀδι , θ6η6- 
νοϊεπεσ ἂς ει ᾿ΠΟΟΠΟΊΙ5ΔΑ εἰ ςετία. 



᾿Αδιάφρεατος. 

« Ματο. Απίῃ. ἵ. 15. Ρ. 90. ΡΙ υἰασοῦ, 
ΤΟΊΧ. ν. 119. Εεΐδκ. 
ἈΔΙΑΎΤΡΕΠΤΟΣ, φιὶ αυετιὰ πὲ- 

φιΐί, ἐπεπιοίμδ, 85. ταθΔρ Βοσορ, φμὲ 
γρμάογε ἐπγεοίο ἀείεγτετὶ νοὶ ἀείἑποτγὶ 
πεγμί!, ἃ διατρέπομαι, 1. 4. ἐντρέπομαι, 
ἢ. ε. αἰσχύνομαι. δῖν, ΧΧΝ, 24. 5βεο. 
Οομρὶ. γυνὴ ἀδιάτρεστος, του] εν ἰσα- 
Ῥυάϊςα, αυδὲ Ρυάοτα Ἰη]θοΐο ἃ νο- 
Ἰυρίαῖς ἀεξποτὶ πραυϊῖ, ορροπίτυγ 

δ ΤΑΌ] ΟΣ] ἐχούσῃ τὴν αἰσχύνην. ΤΟΙά. 
ΧΧΝΥΙ. 10. (υδὶ νἀ. Ὠγυδίυ8 εἰ 
Οτοίυ5) 8ς ΧΙ ΠῚ). 11. ϑυγάτηρ ἀδι- 
ἄτριστος, 116 ΠοΠ νεγθεσουπαα, 4186 ἃ 
ϑὺ8 ᾿Ιρογίαϊα δο ᾿δϑοῖνία ἀνε τ Π6- 
αυϊ. Ψαυϊρ. κυρεῖ ἤ]Ἰδπὶ ἐκσιγίοςαηι. 
ΟἸεαοπβ Α]οχ. Ῥαᾳαά. 11. ῥ. 955. 
12. Διατρίπειν ΒΕ. 06 ποίαί ἐηεοίο ρε- 
ἄογε αἰείογγογο υεἱ αὐυστίεγο, ψ. ο. 
Ηδοτοάϊδη. ΠΡ. 1. ςα. 6. ᾧ. 90. 

6 διέτρεψε ὀλίγον τὸ μειράκιον, δᾶο- 
ἡμάσιμε τὴν ̓η]εοῖο Ῥυάογε ἀεῖίετ.- 
ταϊ, 

ἈΔΙΑΤΡΙΕΠΤΩΣ, ἐπιπιοίο, ἀϑεϊπο. 
δι:. ΧΧΥ. 11. υδὶ ἱῃ Α]ά, ἸΙοοο 
ἀδιατρέπτῳ Ἰορίταν ἀδιαστρέανως, ἴϊα 
ἘΣ Ουχὴ στερέωσον ΘΟΠΪ ρσαΐαγ, 4. ἃ, 
Β' 6 ἱπίθστη βϑίοπθ, ΠΠΠαΏδτη ΔΚΟΣ- 
[68 ΟΟΌ]ο8, ἄστηδ ουδίοα δ ΒῸΡΟΥ 
δ] απ: θοα Ποσα δ 6 ϑοαυδηί στι- 

ἀἁ ρίωσον νοεὶ ἀδιατρέπτῳ Βαϊ Περδῖθθ6 νἱ- 
ἄἀείυν. [ἄστη ναϊεῖ αυοαὰς ἀ6 αἸΐδτο 
Ἰοοο 9. ΧΙ.11.}1. 

ἈΔΙΑΙΦΟΡΟΣ, ἐπα εγεπς. ϑῖν. 
ΝΙΙ]. 19. (17.) μὴ ἀλλάξῃς φίλον 
ἕνεχον ἀδικαφόρου. ΜΌΪ αυΐϊάσχῃ εία- 
ζαυπί, Ιοοο ἀδιαφόρου Ἀ. 1. ῬΑΡΙΓΟΥ ἃς 
ΧΧΥΊΙΙ. 7. τοροποηάυγη ε886 διω- 
φόρου, φυαοὰ ργαοίαγιηπ βοὺ ἐπ ηινηι 
ποίδί : βορὰ χ]}}] βϑθοὺβ νυἱάρίυγ. 

ε ᾿Αδιαφόρον, χυοα ἀρυὰ ΡΒΠΟδΟΡΒοΘ 
Οσεεοοβ ποίδῖ, φυοά πέφμε δομεπι 

πιαίωπι οεἰ, ((οπέ. (ἱς. ΕἸη. 
11. 16.) ἀοίπάες ἔΆ.1}} ποχι δἰρηῆ- 
οδί φυοηυδ αἰυἠέας, ορές, αἱ εἷξ 1. α. 
διάφορον, αυιοᾶ οπεπέπι τοηι ργιεἰαηπέεξηι, 
»ρεομηΐσηι, ορεβ (8. δος. 1. 85. 11]. 
6. υδὶ χρήματα εἰ διάφορα Ῥοττανδῃ- 
ἴὰσ ἰῃνίοο, εἱ ΙΝ. 48.) ποίδι. 
Ῥοϊεδὶ ἴἴδαπια Ἰοςιι Κιγδοί δε οοῖ- 

.7 τοοάβ 18 νϑγτΐ : ΠΟΙ} 110 Ῥδουῃῖεβο 
Ῥγϑῖο διχίουσῃ ροστηυίΐασθ, υπθ βί8- 
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πὶ βοαυϊξυν : μηδὲ ἀδελφὸν γνήσιον ἐν 
χρυσίῳ σουφεὶρ, Ὧδς Ἐρδίγετω, απ νΕ ΓΘ 
6δϑέ, δῦτο ργεδίδηςββίσο. [άσθσα να]εῖ 
ἀδ δἰΐοσο Ἰοοο ἴΡ. ΧΧΨΙΠ]. 1. χάριν 
ἀδιαφόρου πολλοὶ ἥμαρτον, αι1ε6 νοτ δ 
γυϊραῖυϑ τηαὶα νεγ : Ῥσγορίοσ ἐπο- 
»ίαπι τοῦδ ἀε]φυοσαπί. Ὅοσθα 
Θηΐμη θοαθπα: ὁ ζητῶν «ληϑύναι 
ἀσοστρέψει ὀφ᾿αλρὸὺν αὑτοῦ, χαὶ ααϑοστὶ 
Ἰοουρ είατί, ἀνεσεϊς οουϊυτὰ δαυσε 
(8ς6}}. ἃ Ἰορε αἰνίῃδ, ᾳφυοά Αἰ ὲ Δ(α]- 
ἴαγ, ἢ. 6. Ῥβοοδῇ), βαῖ:8 ἀοοεηῖ, ἨΣς 
αυοαια ἀδιάφορον ποίδγα ορές, ἀξοῖ- 
ἕας. ϑυϊαδ8: τὸ δὲ ἀδιάφορον δχιῶς 
λέγεται. ἅπαξ μὲν τὸ μήτε «ρὸς εὐδαε- 
μονίαν μήτε «ρὸς καχοδαιμονίαν συνεργοῦν, 
ὡς ἔχει «λοῦτος, δόξα κ. τ. Δ. ὅτ. 
ΧΧ. 17. 866. (οιαρὶ. καὶ τὸ μὴ ἔχειν 
ὁμοίως ἀδιάφορον αὐτῷ, οἴ ρδευτα Ὥστ 
ΒΑΡΟΤΟ βἰ νυ το 1 ΓΘ. οϑὲ :Π|. 
ΘΟΙΤΩΟ δὲ ἀβ ῥγοάϊρο, ουἱ ρεστί πα 
εδέ φυοᾶ Ππαροί ἃς αυοὰ ποη Μαροῖ. 
Πρ]ὰ. ΧΙ.11. 7. σερὶ ἀδιαφόρου «ράσεως, 
ἀ6 ἱπαιβοσοη δὰξ ἐαυδ}]}} νρραΣ- 
Ὀοπο, υἱ 561]. ᾿πδσθπε οἴ δρα81}} 
μλθον νϑηδθ οσηηῖθιυ8: 00] 4}}} 
ἱργὶ Ἀδροπί ἀδιαφϑόρου (ἱποοχταρέα, 
η΄ εϑὲ θοπα Παεὶ εἴ ἤϊ "ιβῖο ρῥτε- 
10), 4}}} νεσο διαφόρου. ; 

ΞἈ ΔΙΑΦΟΡΩΣ, ἐπα εγεπίεν. ὅδῖν. 
ΥΙ]. 19. 866. Οομιρ]. ἀδιαφόρως, Ἐ. 6. 
ἴα, ὧὐ δὶ Ἰπα το 8. Ῥογίπαᾶς 
κμὶ Ἅ": οαμι μαροθαϑ διοϊουση Π6ς Ώ6. 

. ΒΟΡΆΒ. ΑἾάς. ν. 678. ΑΥβίορἢ. 
Νυ}. 804. λὐνπ Βείρποβ. [Δ}Ὁ. Χ. 
Ρ. 437. 

ἈΔΙΕΞΕΤΑΣΤΟΣ, φιὶ ρεγηωῖγὲ 
περ, ἐπερεγυεείἐρ αδὲϊὲς, ἱπεπαγταδὲ- 
δ. ιν. ΧΧΊ, 18. γνῶσις ἀσυνέτου 
ἀδιεξέταστοι λόγωι, Βαρ᾽ Θπ ΓΑ Ἰρ τ 
ΒΠῖ ΒΟΓΙΠΟΠ68 Οὗδοισί, αυἱ 1π.6]]ο σὲ 
γ6] Ἔχρ]οασὶ ΠΟῚ ροβϑιιηΐ. ϑθῶϑιιϑ 
Ἰοοὶ δῆτα ο: Θυϑ ἔδιιυβ δ 88- 
Ρίθηῦδ «ὐαϊνις δυῖ Ἰορίί, ἱπορῖίο, 
ἱποσγαϊπδίβ δὲ ἱποοποίπηθ 8119 ᾿γο- 
Ῥοηϊξ. ψυϊρ. ἑπεπαγταδίἑα νεῖθᾶ. 
ΤΙσυσί πᾶ: ΒΕΙΤ 68 ἑποοημφμξ. Οτο- 
κἰο συπξ υεγδα ἐπ οὐπαΐα. 

ΨΆΔΙΚΑΣΙ, ἐΐο αὐπεηϊ- 
δἰγαϊϊοπΐ 7ετὶρ, ἐηλειδίδια, 1. 4. ἀδικία. 
ΔΥῸ τέρα, ἰδ εἴ οοπίεποι ϑύτατα. 



᾿Αδριέω. 

“ Ῥεξδΐ, 1{,ἃ010. 10. εδοουπάυπι Ηδοχ. 
Μοπξ. ἀδικίαν καὶ ἀδιχασίαν. 5851 160- 
Βο ἀδιχασίαν ΒΆτα Εδῖ, δχ αδἱΐζεοζα 
ϑυτασλδοῦι οὐϊίομε δαϊ ΕΧχ τρλυρῖπα 
1ὰ ἴεχίυπμ ἱστερεῖξ, ΡΙῸ υἴβαι6 
δι νοοδ ἴἢ ἴοχίι Ηθῦσ, ἰδπέινω 
2.0 Ιερτίατ. Νεϑο ῥγόσβαβ τορυάϊδῃ- 

(4 τοῖν! νὸσ ἀῶχασία ἰάεοο νἱάθξις, 
εὐμε 65 1, ΧΙ οορτάρ 8 Οτεοοῖδβ ὕΓΟΥ- 
τλρ ας ἠδ συπι δα]εοῖίνυπι ἀδίκασ- 

ὃ τὸς ΔΙ] πσΌ 68 τερεσίδίιν, ν. ο. δρυὰ 
1, πείδη, ΑΒΡαϊοδῖ. Ρ. 450. Α. υπᾶς 
ἀδικασία τεοῖα ξοττολυὶ ροίυϊς, ΝΊ- 
Ἦ ]ο παΐπτιβ ἴβχηθτι ΠΟΘΑΥΙ ποαυϊξ, ἴῃ 
Οκίεα ἈΡ. 6Οσ. ἴῃ Ῥβείυνοβ Τ. 11. 
Ρ. 49. ἂς Ελωδο 1: Οοτητηδπίασίο δὰ 
ἢ. 1. Ρ.. 60. Ἰοοο ἀδικασίαν ἜΧΟΥΣΙ 
διαδικασίαν, Ὦ.. 6. ἰξέεηι οἱ οοπίεπμέοηξηι, 
ἥπδει ᾿εςομει δὸ ταΐπιβ ἀυρ᾽ΐα- 
Τετῃ 1 ἰασίτ ΤΟΟΡΟΓΘ, 4110 ΘΕΟΣ ι19 

ς εβῖ, ϑγσωσηβοθυτη γεγθο διαδικάζεσθαι 
Ρτο Ἡυσαϊοῖβ γ οἱ ΚΠ υσύπι 

6386, ν. ο. 9.000. ΧΧΙΠΙ. 6. οἱ 
ΧΧΧΤΙΙ. 18. Μοπτ. Ἰερετε πόσο 
δριασίαν, ἔέεπι, 

᾿ΑΔΙΚΕΏ, ἡ ἡρλθάρων αοῖο, ἐπλωτία 
αὔέοῖο, ἐηγμείε αρο, ἱπίχωμε ὀρρτίπιο. 
ὭΣ »γιξυαγίοον, ρεγβάε αρο. Ααυ, 

ἜΣ ἸΤμοοά. Ῥχον. ΧΙ. 6. ..- 
ἮὮῚ.Ω ταρίο. ὅγτατα. Ῥτον. ΧΧΥ ΤΙ]. 

ὦ 24. ὉὈ1 ἀδικεῖ τεδέγαλετε, οἷαπε αἰὲν. 
γέ, Ξωγχατὶ τιοϊδῖ. γα ]ν. σαΐ σεδέγαλέ, 
- 91 ΡΒ, οὐπέεγο. ἴεβ. ΠῚ, 14. 

τί ὑμεῖς ἀδικεῖτε τὸν λαόν μου, ςΌΓ νοθϑ 
Ἰηυσῖα δβιςῖΕθβ Ῥορυϊυμι σπεύσω, 

- ποὺ ΗΒ. δ τ» αβίξρο, 
ππΟΤΕ αοϊο. ε8..1.1. 438. δώσω 
αὐεὸ εἷς τὰς χεξας τῶν ἀδικησάντων σε, 
ἐγαάδσαι ούτα ξε αἰ! ραπιεῖρτιε.--- 57 ὁ 

Η;»ἢ. 8 8 [15) »εγοιο. ἴεα. Χ. φ0. 

ε ἐκὶ τοὺς ἀδρισανεῶς, 118, χυΐ 608 δῇ. 
Βιχοσασιῖ, Βεσωρ6 Ααϑυτιβ. ---- ἽΠ 

ἤρατε. ΨΖυά,. ΥἹ]. 81. Βες. Οχοη. 
ὅσεις ἠδίκησεν αὗτόν : ὈΔΝῚ ἰπ οοὐά, 
ΤΑΒΡΤΙΑ Θδῖ ἰε οπῖβ νασίθίδβ. --- Ὁ 

ΗἸΡΒ. ἃ νη" πιαϊρ(ποῖο. ἴε6. ΤΧΥ. 

4.5, οὗχ ἀδικήσουσιν, Ἰοτὴο ποοεδὲξ 4]- 
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ἰετῖ. --- ΡΌΨΩΣ Ηρ. ἃ ρῶν, 
"πμῖμο Πιέϊσαυϊ. Οεη. ΧΧΥῚ. 90. 
Γδαετυῆς οὔθ ϑοδίη ὙΡΨΥ ΠΣ 

αυοὰ δῆς εἰρη! δοβέίσηοιη ἢδΡαῖ. 7 
τ ΝΙΟΓῚ Ῥέρου. αξφῃ. ΧΙ.11. 992. 

3 ὅδ, ΧΧΙ͂Ν, 37. εν. ΧΧΧΥΊῚΙ. 
17. «τ' ἠδίχησά σε καὶ τοὺς παῖδάς σου, 
488 ἴ6 86 Ῥυσχοβ [086 ἐη͵υγία δἔ- 
ἔοθοϊ. 8:ς οἱ 1,μπείδηυδ Ὠ14]. Ουρ. εἰ 
ον. Τ. 1. Ορρ. μ. 189. τί δέ σε 
ἠδίκησα. Οοπῆοτ εἰ ΕρΡ. δὰ ῬΒέϊοτι. 
νυν. 18. -- ΓΙΝΝΟΓΙ, Ῥεοσαίενι, οεἶρα. 

Εχ. Ὗ΄. 16. -- Ν 511} ογμάείδον 

ἥω, ἰοβεσυμέ Ὁ, ἰοοὸ γ᾽, 
υὲ Οἀρρε] ]υ Ὁ ΟΤΊΠΗΝΕ ἐδῖ, βοὰ γο- 
οδτλ βεῖιδι ΔΟΟΒρεγιηΐ. 
Ιάθι ἔδοϊς Ομδϊἄδουϑ, αιΐί Βεροὶ 
ἈἸΘΏ: εἰ Υ8η Βδροὶ αἰϊχυκπάο 

δ ρη βοδθοησετα ἰδῆς, υἱ οἷς 1. 4. 
ὉῸν τ΄ ς- 6. 1. 17. -- νῸ Ῥγω- 

νατίδον, γῆάσε ας ανάἀμίρτεν 
ϑγτηχη. ᾿ς τ Νὴ Ὁ ἐπὶ ρβᾷ 
δέτε ποίλι. ΧΧ 2 ΡαΣ. ΧΧΥῚ. 16. 
ἠδίκησεν ἐν χυρίῳ εῷ αὑτοῦ, οοπίτα “ον δτὰ 
ουα δαυτῃ Ῥεσσαν. Ες. ΧΥ 11.920. 
ἀδικίαν αὑτοῦ, ἣν ἠδίκησεν ἐπ᾿ ἐ 
Ῥτορίεσ ρεοσαίμηι ἐξ ΤᾺ 6 ΘΟΕ ΠῚ ΒΒΌΓΩ. 
Ιοἱὰ, ΧΧΧΙ͂Χ. 96. .οὄ ΠΡ» 

αὐεγαῖο, Εγδίίας. Ῥτον. 1. 82. 
ἀν᾽ ὧν γὰρ ἠδίκουν γνησίους, Φονευϑήσονται. 
Θυα 9}Δοὀῥρβογυϑ ἴῃ ΟΡεδβ. δὰ Ῥγονεσ- 
δίοτυσα ϑαϊοσῃ. Υ ογαίοζθση ΑἸθχδη- 
ἀτίπαπι Ρ. 19. 864. δῆς ψϑσβίομοτα 
1] ϑἰτδηα σαιιδα ΒΟΥ 510, τη ΠΟῚ 
ΟΥΏΠΪΠΟ 8βδι1δἰδοίιηΐϊ. Εἰχ τθα δοηΐθῃ- 
δ 1ΧΧ Ἰερίββθ νυ] θπίυῦ αι χ}.}5) 

Ὁ), σοὺ ποίίοποιι ἑεγεμαΐ ὃς 
Ῥγενιεμάξ παυὰ ῥμδυςὶ ᾿ἱπίογργοῖθβ [1- 
δυοζιης. Υ'΄. Βιχαοσιβ [,6χ. ΗθΌΣσ. Ὁ. 
1607. εα, ΕἸΟΔΒΟΓΏΪ --- ΓΝ Ῥεν- 

υεγίο, μεγυεῖϑε ἀροὸ, ἴῃ Καὶ, ΝΊΡΗ. 
ΡΙΠ. εἰ ΗΙΡΗ. 2 βέρ. ΧΙΣ. 190. Εειι. 
Ϊ. 16. Ϊεβ. ΧΧΙ. 5. ἠδίκησαν τοῦ μὴ 
ἀκοῦσαι. εν. 111. 91. ἠδίκησαν ἐν ταῖς 
ὁδοςς αὐτῶν. Τὰ. ΓΧ. ὅ. Ὧδῃ. ΙΧ. 

ὅ. ἡμάρτ' αβεν, ἠδικήσαμεν, ἠσιβήσαμων. 
-- τὸν» αδοεπάο. Ῥε. ἘΧῚ, 9. τοῦ 

υἱοίεμέμα μὲ. Ῥα. ΕΧΧΙ. 14. αὶ 

αι, 

ν" 



᾿Αδικῶν. 

“ ἀδικῆσω. ϑίπο ἀυρίο 0) ἀδ- 
ἀυχογιηΐ δΌ πὴ) τα ῬᾺ οΡρνῖ- 

"πο, υἱ νεῖ 'αμάε, ἷπ Καὶ εἰ ῬΥΒαὶ. 
ἴεν. ΟῚ. 2. ψυχὴ, ἢ ἠδίχησί τὶ τὸν 
«λησίον, ἈοτηΟ, ἐν οἰ λυθαὸ ὑ τοὶ 
Ῥτοχίσαιτη. ϑὅοδοὶ. ασ. 
ἐσυχοφάντησί τι τὸν α΄λησίον. ἊΝ τοι 3. 
ἃ καλόν σοι ἐστὶν, ἐὰν ἀδικήσω, 81 
Βοπυπι αὶ ΟΡ, 5ὶ ἱπίψιιθ Θρϑσο : 
ὭΔῚ Ἰοοο ἀδικήσω τ ΡΟμ ΟΣ 6 το]  θόσὴ 

δ ἀδικήσῃς 80. μι, αἱ τεθροπάεϊ τῷ 
ῬΟΎ Γ᾽ ΤΧΧ δῖα ἰῃ ῥσίτηδ ρμδῖ- 

ΒΟΏΔ ἤδη νοοθϑῖ ἰΘρῖ886, τη} ΠΟὴ 
ΨΟΤΟ δἴχα δα οὐ, ἴπο. 101] Βαροὶ ὅτι 
συποφαντήσῃς. 1.5. ΧΧΙΠ. 12. ἀδικεῖν 
υγατίρα, αϑίσοτο Β]ίδτη. -νῦϑ 

ρναυαγίοοῦ. Ἐπάν. Χ. 18. --- νῦν 

ἐπιργοῦε ἀφο, ἴῃ Καὶ εἰ ΗΨΆ. 1 Ἀοῦ. 
ΨΙΠ. 47. ἡμάρτομεν, πα εὶς: ἠδική- 
σαμεν. Ἐδάδτα Ἰερυπίων αποαια 2 

« Ῥατ. ΥἹ. 87. Ῥα. ΟΥ̓. 6. ἢδῃ. ΙΧ. 
ιδ. δὰ τ τὸ ον 166 ἰοοα αἴοτίὶ Βιοὶϊυ ἰοσυτι 

Η. ΧΙ͂Ν. 48. οὐ γὰρ Μιόνον 
ὁ ἀδικήσας κακὸς, ἀλλὰ χαὶ ὁ ἐννοήσας 
ἀδικῆσαι. ---- ΡΥ» "πϑιξίον, ἴμ' ΚΑΙ 

εἰ ΗἸΡΒ. αεη. ΧΧΙ. 28. Ρε. ΧΙ.Π11. 
19. οὖχκ ἠδικήσαμεν ἐν τῇ διιϑδήχῃ σου, 
αὐ ἀδικεῖ τιεπεγὶ, οἵ οχ δα)ιποῖο 
ρῬερῆάε ἀρενεὲ ποῖ. (οπέ Ῥβδΐν. 

. ΧΧΧΥΠΙ. 58. υδὶ ὑγὸ οὐ μὴ ἀ- 
ἀ δικήσω ϑγταιι, Ἠδραί οὗ σαραβήσομαι, 

εἴ Αφυϊΐα οὐ ψεύσομαι. 

ἈΔΙΚΩ͂Ν, φμὲὶ ἐπλενία αῇέοϊ!, ἐπ- 
7υδε ἀρὶϊ. ΧΆ αὐαγεϑ, φιαϑέμξ ἀδ- 

ἄμ. Ῥ6. ΓΧ. 94. ὃ ἀδικῶν εὐλργεῖται. 
νυΐϊᾳ. ἰηϊυρίθ ἀρρηΐθθ 86 Ὀεβίοβ 
ΕΣ βθχηδηξς. ΝΘῊ ππϑῖο : θοΐ δηΐπὶ 
ΟΨΊΔ ἈΒ. 1. ἐπέφωβ ἱμοτὶ σέμάϊοειιδ. ---- 

ΥῸ Ὦ,» ὀρργέδον, υἱοϊοπέμβ. Ῥβαΐτῃ. 

ΧΧ, 4. υϑὶ ποτὶ Ὸ ἢ ἰερῖβθο ϑϑιι» 

ε ΒΕΠΑῚ βυπί. Ί͵Δ6 βΌΡΓΤα 8. ν. ἀδικέω. 
- 3» ιραίον. Ῥα, ΧΧΧΙ͂Ν, 1. 

Ψιὰδ ΒΌΡΤΑ 8. Υ. ἀδιχέω, --- ρῶν» 

σρρτγέβεοῦ. Ῥρ. ΟΧΥ ΤΠ]. 190. 96:. 
ΧΧΙ. 14. -- ῬὶΟν γα Ά]6, ΟΡ- 

Ῥγδδ80Υ. ὅζ6.. ΧΧΊΤΙ, 8. - Ὗν} 
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ἐαργοδια. ἘΧ. 11. 18. 501]. γοχ νυ» 

ἢ,,]. ἐπ)εγέαηι ἐπήεγεπέεηι δἄδοχυε ἀρ- 
ΦΌΤΗς ποία. 
᾿ΑΔΙΚΕΌΜΑΙ, ἐπλαγίαπι Ῥαδοτ, 

ἐπ)εγία αὔέοϊον. πο» υἱΣ, ἐπλισία. 

Οεῃ. ΧΥΙ. ὅδ. ἀδικοῦμαι ἐκ σοῦ, ἴῃ... 
7υσῖα ἃ ἴε δδοϊογ. ϑγτωση. 100. ΧΤΙΧ, 
7. τ] Ὁ ἰεβίε. --- ϑαρ. ΧΙΝ, 
40. χαχῶς ὀμόσαντες ἀδικηϑῆναι!, τ.Ἀ}6 
ἦυχαηῦεβ, ταδίυτη 86 'πάθ διαυϊὰ 

ὍΣΟ 6886. 
᾿ΑΔΙΚΟΥ ΜΈΝΟΣ, ομὲ Μὲ ἑπλισία. 

ΥΩ νεῦθαῖο, ορργέδεμξ. ἴε8. 1. 17. 

ἐὐσασῶε ἀδικούμενον. ----- “ὍΘΠ δασοὶ- 

ἐα5, ἕπλιγία. ΗδΔΌ. 1. 8. υδὶ Ἴερτε 

ΤΟ -- ΥΥἽ ἔϑγαππ,, υἱοβεπέμε. ε 
1ε8. ΧΧΥ͂. 8. 4. --- ρῶν Ρϑτί. 

Ῥδῃ. ορργέεει. Ἡευῖ. ΧΧΨΥ͂ΠΙ. 40. 
88. ΡΒ. (Ι]. δ. ἐΕ ΟΧΙ. 5. 

ΑΔΙΚΗΜΑ, ἐπίρμίδας, ἐπγκσία, 
ἐπερὶε δυῖ πιαΐε Καοίωπι. --- ὉΠ υἱς, 

οἱοϊεπέδα. ἃ ϑὅδη. ΧΧΙ]. 42. ἐξ ἀκ 
δρῶν ἀδικημάτων ῥύσῃ με. --- 1...) 

)εαιοίμηι. Βορῃ. 1]. .16. «Ἰρκῖλε χύριος 
ψὰ ἀδικήμανά, σου : ὉΔῚ δηϊροράθῃδ 
Ῥοβιιξ μχὸ οοῃδοαυθηῖδ, ἤδτὰ ἀδίχη» ὦ 
μὰ Ῥγεβοθαϊξ οοπάεταπιδίομευι. --- 
ΠῚ ν ἐπίσμίίας επογηῖς. ἘΦ. 

χΧΥι. 15. ---- ἣν ἐπίφμϊίας. 1 

βασι, ΧΧ. 1. τί τὸ ἀδίκημά μου, συἾτιε 
ἀεϊιοίξ δαὶ δοείεγς ταῦ8 δύτω, ἴ68. 
ΓΙΧ. 12. τὰ ἀδικήματα ἡμῶν ἔγνωμεν, 
»Ῥεοοαίοτμηε ὨΟΒΌΟΣΟΠΙ 08 ΘΟΏΘΟΙΪ 
βυσηιδ. ἴῃ εδάδπι εἰ ψη ςοδίομο ἴ6- 
οἷίαν ᾳυοαυθ 9εΓ. ΧΥῚ. 16. χυρη- 
δαταοάυτα ΕΖ. ΧΙΨ. 10, ἀδίκημα δεῖ 
Ῥαπα ροοοκέϊ. --- ̓γὴ}»» υἱοϊοπέδα, υἱξ, 

ἑηγωγία. Τον. ΝΊ. 4. ἢ τὸ ἀδίχημα, ὃ 
ἠδίκησεν, ἀποδῷ - τὶ ἀδίχημνα κα ἰγηγὶς 
(λοπουι Ηρ δσ. ΡΝ ταρυσπγταῖοο 

μοῖδς υἱ εἰ ϑϑαμάε ᾿οὐΐᾳέμηι νοὶ ἀο- 
φιδέα. ὅεγ. ΧΧΤΙ, 17. --ΥνΒ 

ἀρίεοίίο, ργιδυαγίοαίίο, ϑγτῃεα. Ῥτον. 
ΧΙΧ. 11. ΧΧ ὅκῃ. ΧΧΧΙ. 86. 
Ἐχ. ΧΧΙ]. 8. 1δν. ΧΥ͂Ι. 16. ..- 
ΠΡ γπαΐηι. 1 ὅδια. ΧΧΥΙ. 18. . 



ι ι ὸ ’ ᾿ 

. ἈΔΙΚΙΆ, ἐπῥμερρδεία, ἐπὶ ἜῚ 

ποείίαε. --- 40» γοὖντ, νισες, σζίασω 
με εἰ Τπαομαῖεε. Τμοοά. ͵οῦ. 
ΧΧΙ. 19. Ιερῖ 1γ)8ὲ» εἴ ρεν ἀδικίαι 

δυπξ ἢ. 1. ρωνςΣ ρεοοσαίογεπε ἱπίεῖ]ο- 
ξεπάε. Ψωΐς. παρεῖ: ἀοίογενι μα- 
ἰσὶ. --- ἣν ἑπδσιδέας, υἱδιοσίίας. 

ϑγτοα, Ῥγον. Χ ΧΙ]. 8. υδὶ ἀδιχία 
πιαΐα, ἐπέηχιείαίἐες ποίδῖ. 6Σ. 
ἿΝν. 14. ΥΧ Ρκ. ΝΙἹἱἹ. 15. ὠὡδίνησεν 

ὃ ἀδικίαν, οσποερὶς ἐπ ατιλίδίειη. Ποιά. 
ΧΧΥΉ. 8. Ηοε. ΙΝ. 16. φ6ο. Α]αχ. 
οἶκος τῆς ἀδικίας, σιεε ἸΒοοάοθοι!β 
6186 Ὑἱλεεῖς, {δαῖδ Ηἱϊοτοῦγτοο 
ϑοιιθοηξε: γθ ἄοιπο ὧν ἐπ φιίδιω- 
ἄσπι ἐξενερίατίδεΣ εἰ πιαχῦπε ἐκ Τἀεο- 
ἀοίϊοπε Ἵ ἄοπιμε ἐπὶ σιμίαίε. 
Ἦδης Γοὰ, Α]οχ. Ἰοςοποτα ἐχηϊθοεῖ 
4ιοαυθθ ΑΥῶΡ5 εἰ Ογεῖ]υδ, ἃς 86- 
εὐυπάστῃ ΤΒεοσογχείυτα ἴῃ (οτητηθηί. 

ε δὰ ἢ. 1. Τ΄ 1. Ῥ. ΠῚ. ν.- 1380. ϑγτω- 
δοδιδ φαῦηυς ἰὐβηδι ἢ : οἶπος ἀ- 
διίας, Ἦ. Ὁ. ἕὼ δ ΟΥΔΌΟΙΣΔ βοσία, 
ἐαπρίκπι Ἰάοἰοίαίτε. Ἐδάδτα οὔθοξ- 
γδῖῖο ναϊεῖ ᾳαᾷοααδ (6 Υ. 8.--ΑἯΑὖν 

ἀεἰλοίωπει, τεαξως. «1ετ. 1,1. δ. ἡ γῆ αὖ- 
τῶν ἐαλήδϑη ἀδικίας ἀπὸ τῶν ἁγίων, 
ΖεΙΤὮ ΒΟΓΌστα Ὁ]. ἐδ βοα ευῖρυ δα- 
γΕΥΞΙΒ Πυπιοὴ ἴγϑ δἰ ΠΑ σιπὶ σοτητηϊϑ- 
8:5, ΠὮΣ γγύὸ ὠσὺ τῶν ἁγίων Ἰοερεῖεα 

ὁ τοδίϊονη ἐπ) τὸν ἅγιον, διιξ ἀπὸ τῶν ἀ- 
γίιν γεσιεσμδατα εδὲ αὖ 18, φμὲ ξαποῦ- 
ἐασίξ εἰκήεντε αἀἀεδετεπέ. -- ὙἹῸ ΓΣ 

ὄσεππε τεδεϊδδοπε. Ἐπ. ΧΙ]. 4. Ὁ} 
ἀδικιῶν Ῥοδιτυχῃ εαϑε ὙἹ οἴ, Ἀσὸ ἀ- 
δίχων, Δ δοΐσση ὑσγὸ ᾿οποζείο. --- 
ΣᾺ αναγίξια, ἐπ) ἱκογὶ δέμάδειηι. 

Ῥχον. ΧΧΨΊΤΙΙ. 16. Οοπῆες ΒΌΡΓΑ 8. 
γ. ἀδηιῶν. --- "ΝῚ “εἰεπα. ἴ)γδὰ 

ΧΙ]. 4. βες. Οβμῖβ. χαὶ αλησϑῇ ἡ γῆ 
. ἀδηώας. Ἰαρῖς συτὰ Ἐδβοὰ Ἂ 

᾿πιερίο. --- [777 ἀγίκημια, εἰΐατα ἄε- 

δἰἀεγίεε ργαύμηι. Οουΐ, ϑπιοηΐβ 
1δχ. Ἡεῦσ. Ρ. 422. Ῥβ. 11. 8. εἰ 
ΕἾΝ. 10. -- Γν » ἱπίψμε ἀρῸ. ᾷ 

ϑαεω. 1]. 14. 1 Βιονυδ εχ Τσοι- 
ΣΟ, 86 οοῦϊοδ ὅδοσο ποῦ ἱπϑρθοίο : 
πδτῃ ΤΟΐ ἔοστ 8 ἔρχεται ἡ ἀδικία νοςὶ 

45 ᾿Αδικία. 

Ἡθεδίοδε ξευροηοε. «-- “ΠΌῚ "-- 
υὐπαίδο, οοαίαϊδο, «ἰ πιλήλῶς 

ἐς ἀδορύαμα εἰ ρνανπιεαίκι. 1κον. 7 
Χ. 29. βεο. Όχοῦ. δὲ Ναῖο. ἀ»- 

μας δεαῦοίι. [ογολῖυβ δυσῖσε επί, 
ΤΧΧἧ ἵπ|τ Βαδυιΐδβε πυροίας, 4025 
ἴδ νῸχ ζῇ τοϑσυτὰ οἠοοδοσοα 
ἐξβε υἱάδίυν, αὐἱὰ αηῦδα φορνύεν οἱ 
ἐκπορνιύειν ἸερΣ. Νερβασὶ ἔδιοδῃ 
πεαυϊῖ, ἀδιχίαν Ὦ.}. εδϑ8 ἱ. 4. συρ- 
γείαν. ---- 556} οὐριίο, περαϊέον, οἱ 

αυϊάθτῃ διὰ γταγο ἷπ τοδίδσῃ Ρᾶτ- 
ἴετο, υὑπᾶς ΠῸ] δοεῖμε, Μαρίδυνι. ξ 

Ρε. ΧΨῚ. 4. οὐχ εὑρέϑη ἐν ἐμοὶ ἀδικία, 
8.1}. ὕζῸ " πὼρ οοριίαδο, Ἰορῖς 2} 

οὐβιἑαίϊο πικα. Ψὶὰθ ϑομαγίεπθ. δὰ 
ὥδρρεὶ! σις. 8. Ῥ. 622. --- ΠΡ, 

ρματί. βῆ. ἔχη). ἀαερίαδ. Μιοὰ. 
ΥΊ. 10. μυτὰ ὕβρεως ἀδιιίας. ϑολέοσι 
ἔθεσε νεεϊς : βοτὰ ἀδικέα νοεὶ ὕβιως 
δὐα πα δυχασήιαν ὍτΩ ἱπμξοκί, 
δάεοαια ὕβεν δἀταοάυπι ἀσίεειαἶ- 
͵δμι, .-- ὈΘ» οἷ, υἱοϊεπέία. ϑγτοτω. δ 

Ῥε. 16. 10. υϑὶ εἶπα ἀυ]ο 6χ ε]- 
ἴΕΓᾺ εὖυι8 νεσβίομβ ἰῃ ἰεχέιτα ἱττερ- 
διῖ, πδῖὰ δᾶ ΌΤΙ ἀθοαυε μετιϊπεὶ 

βίαιον. Αχυ. ϑγυωτη. Ὄσονυ. Χ. . 
ΓΧΧ Ὅεο. ΥἹ. 1]. 13. Ῥᾳ. ΥἹΙ. 117. 
Ατση. 1]. 10. οἱ ϑησαυρίζωτες δῶκίαν : 
ὯὈΡ1 ἀδράα ποίδε φα, φιαα φωπέ υἱ 0 
ἐπλεγὶα Ῥαγία. ---- ΚΌΩ)ν ἀδεε. Μαὶ. 
Π|]. 7. ἀπὸ τῶν ἀδικιῶν δεα. Ναὶ. υδὶ 
ἐπ ἰσχι Ἰορίευν ὙΠ 4 ἀϊεύαε. ἐ 

δἴως ἀυδίο Ἰερῖς "Ὁ, ὭδΤη Ὁ 

ἐδδὲ οἰδίαηι. --- Ἢ ἸΟ ἀϊεοερέαξιο, οὐΝ- 

ἐεπέϊο, 4. Ῥτον. Χ ΧΙ. 0. μετ᾽ ἀδικίας, 
αι νεγβίο ἡυαΐοε (ἰδοβεῖο δὰ ἢ. ]. 
ΟῚ δέϊθο ΑΙ βασι ἃ ἰοχίεὶ ΗΠ Ὀγχαϊοο, 
αἱ ἀκ 4116 Ἰεςτίομα αυεγοπάυχω εἰ. 
ϑυηῖ δηΐπι ᾿ἐΐοβ οἱ σα ΖΈΓΘ δΕΙΌΡΕΓ 
οὕ ἱπλυσία οοηὐαποίεθ. --- ΠΟ 

ματί. Ηορδ. ἃ [Π19}» Ρεγυεγϑνοε. Ἐς. 

ΙΧ, 9. --- ὈνΝῸ» »Ῥγαυατίοαϊο. Ἐκ. καὶ 

ΧΙ. 90. εἰ ΧΧΧΙΧ. 46. --- 
Γ Ὑ» ἀοίμα, {αἰϊαοῖα. Ἐο ΘΔ. ΧΙ]. 

Ἵ. ζυγὸς ἀδικίας, Ἰαπιςε6 ἔταιἀ υ]οηία. 



᾿Αδικία. 

« - ΙΏΝΌ» οριε. ον. ΧΧΊΙΠΙ. 171. 
οι ςοῖ Ὁ ἢ. 1. υἱ 4110] βερῖπιε, 
ἴῃ ἀεθσίογει μασγίειη δαδιρείυν, 
Ὧξ νεὰὶ βεσίεδ οσϑοηϊβ ἀοεί. 

-- ΓΊΡΟν Ὁ ορργοβείοπεε. 168. 

ΧΧΧΊΙΠΙ. 185. --. Γν γεγθα]α, ρετ- 

υεγεα, ρεγυεγείίας. ἘΖ. ΧΧΙ. 26. 
-- ΣΡ Ομ α)]ά. :ἄδι. ἢ δη. ΓΥ. 94. 

κα δὴν» ὑπίσυια. ΒΟΡΆ. 11. 6. οὖκ 

ἔγνω ἀδικίαν, ϑεῆδα δοάστι. --- γὰνν 

ὃ ἐπίσμείαα. Ὦδαι. ΧΧΧΤΙ. 4. 9. ὅδῃι. 
111. 8384. ἘΖχ. ΧΧΥΙΠ]). 18. διὰ τῶν 
ἀδικιῶν τῆς ἐμπορίας σου, μετ αμάες 
τηοσοδίιγρ ἴ66. [0]. ΧΧΧΠΙ. 18. 
ἘΞ ΠῚ, ἰάσεται. ΤΒδοά, Ρσον. ΧΧΙΙ. 

8.ὙΧΧ οῦ. ΧΥ͂. 16. σίνων ἀδικίας 
ἦσα ποτῷ, Βδυτὶς τὸ ροΐυχα Ἰηϊαυϊα- 
ἴδιαι, ἢ. 6. δατηούυτα βαιαϊοϑυβ δϑῖ 
᾿πϊαυϊδιῖβ. Ηοα. Χ. 9. Μαὶ. 11. 6. 
ΒΥ ΠΡ» Ιάοα. Ῥβαΐχα. ΧΟΙ. 18. 

ς Ηοβ. Χ. 14. -- ἦν, ἐπί γιμίαδ, ὃη- 

ρἱείαε. ἴν. ΧΥ͂Ι. 32. 0] ἀδιχία ἴῃ 
οοἀά, οὐτὴ ἀνομία Ῥεττηυίζαΐυγ. 1 
ϑαα. ΧΧΥῚΙΠ). 10. υδὲ ἀδικία ΟῚ 
εβὲ ρεγυεγ δίας, θϑοἃ ἀαπιπεπι 62 αἷὲ- 
φ- γῈ ΘΠΙΕΥΒΕΗδ, ἐβῴι διηνθαγτά: ποζα. 

ἴὰ8 6 Π6 (τδηβίυ : τηνε Ἧι 
μᾶς, ὑρέα 75.» οσμῖμα. ῬΒ. ἸᾺΧ Ι. ἡ. 

ἐξελεύσεται ὡς ἐκ σγόματος ἡ ἀδικία αὖ- 
φῶν. Ὑυ ρα. ἐπίᾳιείας δοῦσα. [1 

ἀ φυοαὰς ὅγγυβ. Βι16]18, Ττουτηὶ 
δαςσίογ ἴοι ΘΟ 118, συτη 48}118 88- 
(υΐτ, ΟΧΧἧ ἢ. 1. Ἰερμίδδα ἣν" ϑ5'ϑα ποῦ 

ΟΡυδβ εϑὶ ἀδ ναγίδ Ἰθοομε δορίίδσε, 
ὩΔΊ Εἰἴδτι ἢ 9 ΠΟΌΟποτα ψγαυξέαϊἐε 

ΜΑΡοῖ, οχ υὑδ᾽Ὰ᾽ γογὶ ΑΥΑΡ. ομὲ 

αὐ μιᾶΐ. ΟΟΠΕΥ πη η 8 Τκοχ. 
Ἧι: 8. ἢ. ν. ἃς ἜἜΡΡΕῚ σεῖς. 8. 
Ρ 510. 86ᾳ. Εδάσιῃ οὔβογνδῖο νδ- 
εἴ αυοᾳια ἀε Ἰοςῖβ Ηοϑ. Χ. 10. εἱ 

ε. ἄδοξ. Υ. 6. ἀε φυῖθυβ νἱἀδηάυβ εεὶ 
1,. Βοβ ἴῃ Ῥχοϊθβοιηθηΐβ ΟΔΡ. 1. --- 
Γ»» λοϊοοαμδέιπ, 165. 1Χ1]. 8, ἄρ- 

φαγμα ἐξ ἀδικίας : δὶ Ἰερὶς ἊΣ γ- 

-- παῦῦῦν αφοοπάεπα. 500. ΧΧΧΥΙῚ. 

46 ᾿Αδικία. 

838. Ηΐϊςο αυοαυε δυοίοσ Βυ)υ8 νεσ- 
Β᾽ οτὶβ Ἰορῖε ἀ»}}} σῦμι Κὅ'γ1ὸ εἰ ϑγτη- 

᾿ΤΏΔΟΒΟ. --- Ὧν ᾳῇῆοίιιΣ. Ἐπ. ΧΨΤΗΙ. 

17. Τορὶς ν)ν οἱ δοοερὶξ δϑεῆδιι Ρ85- 

εἶνο ὧδ πεϊφεγία, τε αἷίον αὔέοίϊζεετ. 
ϑεσυπάυπι Οδρρευχη ἴῃ Νοῦδ ( ι- 
Εἰς δὰ ἢ. 1. Ἰορῖὶὶ )}Ὁ: -- ἰλῦὺ» 

δμϊοὶ. Ἠοβ. Χ. 10. δ5εα Ἰεσο ἴδχ- 
ἴ.}1}5 εδῇ' Ὁ Γ3"»» ἄἀθβ αὺυά νιᾶς 

ΒΌΡΤΑ 8. ν. 1} ἴπ δος διίσυϊο 8 
τὴη6 τηοηΐΐα. [ἴπ τ δΥΓρὶΠ6 (Δηίιπῃ ]6- 

δἴξαν 9 Ὠλὴν» αυοά εχ ΣΡ 
ἀορτανδζυσα 1 6886 νἹάθίιῦ. «--- 
ον» ορρτεβείο. Ῥβαῖτα. ὨΧῚ. 10. 

ἼΧΧΊΙ!. 8. ἀδικίαν εἷς τὸ ὕψος ἐλά- 
λησαν, αἱ ἀδικία νοὶ ξεΥΤιοπδς διρετ- 
δοα, νοὶ] δίιαφρλενιο αἱοία ποικῖ. Ἐ,2. 
ΧΧΙΙ. 7. 90. -- Ων. ἔξ, οοπίεηξεο. 

ει. ΧΧΥ͂Ι. 90. δὶ νοζοὰ Ηδ- 
Ὀγαίσδμ οὕτὰ ϑΟίη Ἰορῖδδο νἹάδθε- 
ἊΣ ον. γιάθ βιργα 8. ν. ἀδικέω. 

ϑοδοὶ. αν. ἰῃ οα. Βοβ. ἀδικίαν μὲσ 
συχοφαστίαν ἸπϊεγργείδξυΣ. «“---- ῬΟν. 

200. Χ. 8. υδῖὶ ὑχο ἀδικήσω Ἰεσο ἦδι- 
κήσω. ---- Ῥ ῃ» ἀείοτίωμηι, ρεγυεφεηε, 

ἰΐοιῃ ἡεγοοῖα, φμροεγδία. ῬΕ. ΕΧΧΙ͂Ψ. 
ὅ. μὴ λαλεῖτε κατὰ ϑεοῦ ἀδικίαν. 1016. 
ΧΟΠΙ. 4. --- ῬΡἽ ἀἠασεγαίϊο. ΝΒ. 

ΠῚ. 1. ἈΜΪ πομπυ}} βἰαῦαππε, δῦσα 
Ρτὸ Ἢ Ἰορῖίδθο ἸΔΡΣ βορὰ ἀδικέα 

αυοαὰθ 8 νοῦὺθ Ὁ) εϑὶ ταϊτέτες 

8116 πᾶ, 4. ἃ ΠοΠ]]Π ἐς ΡΕΓ ρ»γαάαηι 
υἱοϊεπέεν αὐυμΐδαπι ΘΧΡ]Ἰοδῖυγ. Οομξ. 
ΡΔΡ Ῥμ. ΨΗ] 8. -- νχ ργαυατι- 

οαἴο. ΤἈΒεοὰ. 790». ΧΧΧΙΝ. 6. 
ΤΧΧ ὅεη. 1. 17. Ἐχ. ΧΧΧΙΨΝ. 7. 

ρῶν ἀνομίας καὶ ἀδικίας, ο0]]. 
Νυχ. ΧΙΨΝ. 18. 90». ΧΧΧΙΨ. 6. --... 
ΔΉΔΥ ἦγαπα. ἴῃς. 96γ. ΧΙ]. 9. 

διϑβυσα ἔογίβδθδα δχργοβδὶῖ, Ὥδτη 
Ἀγεθῦδ δβὶ ἱππθρῸ Πογηΐηΐβ σχαρϑοὶβ 
86 ν]ο]θηΐ, ὑπᾶδ 4110. ἱποοσίιδ 1ἢ- 
[ΟΥΡΓΕ8 ΡῈ. λῃστὴς ᾿ποΥρτοίδῖυ8 6581. 
Ἐοϑρίοαρθ ἰδίθθη αυοαὰα ῥοῦιε 

ΔΙΆΡ. δ" ὦ, ἐπίχωμμδ, ἱη)μδίμε, Χμ. 

Ε ἃ 



λδικος. 

.- ὙΦ᾽ οοπωχαίο. 2 Βερ. ΧΥῚΙ. 

4. ον ἀδικία εδὲ ἀείεοίδο, εἰ ἴῃ Αἰτια 
Ἰπντίε Ἰορίξας ἐσπηβουλή. ---- 5γ2)2 
"ἰδ. Ααὰ. Ῥαε. Τ,ΧΧΧΥΠΙ. 51. 
ἀὰχίας, Ἰερὶς ἘΣῪ τι ζοσίαβθα 

ὩΣ ν γέχαε, αἰεγοαέδοπες, 4ύδτη 

[ἈΠΕ σόσοτη δἰ ἴαα ΡῈ διχασίας τοά- 
ἄστεα βοϊεὶ. ---- Ὁ εἴ -γν "παέοηι. 

Ρς. ΟΧΧΧΙ͂Χ, 9. Ῥγον. ὙΠ. 18. 
Ἐ2.ΧΧ, 43.---τῦ ἵνερτοδίίαε. 168. 

ὃ 1.511]. 6. -το ἐγ  ἐπαρίκε. Ῥτον. 
ΧΙ. δ. δὶ εἰ ἀδικία ἔπερέειπι τιοϊαΐ, αἱ 
51 αϑαϊτδοίυτα Ῥοσίξιτει Ῥτὸ οοτ- 
«τοῦο. ---ὄ Νέα... ογπαπιοηίιμη. δὰ. 

ΕΧΧΊΪ. 6. 1ΡῚ ποιπι1119 Ἰορίθθε νἱ- 
ἀδίυν Ὁ ; ἐεβὸ νεσο εὐχὰ Τῷ "τὸ 

ΓΝΦ. διηνμίμις ὀείδσι;, νϑγείομθ 

ας δὺα μβυῖὶο Ἰ:ρεσῖοσο ἱ 
γοϊυΐδοο δὐίεῖγοσ. ---- Ὁ αἰδέέαϑ: 

ἅτ) ποοματα δξΐδιι ἤαροὶ ἀδι- 
ε κία. ἴ)ευῖ, ΧΙΧ, 18. ΜΙίοΒ, ΥἹ. 19. 
Ῥβ. 1.1. 83. Ὑβεοᾶ. .00. ΧΧΧΥΙ. 
4. εὖχ ἄδικοι οἱ λόγον μου. Ψα]ᾳ;. αὖς- 
μὲ ππεμόσοο δέγπιοπες πεῖ. ---- 
ΓΝ Ὶ Ὦ αδοπεεπαέέο, οἴίατα. ἐμά ἐρ- 

δέσει, ἐφέ αδοπιϊπαδέϊο, ν. ς. ἴῃ- 
"υβῦμα εἰ πηρὶοῖκ8. ΕΣ. ΧΥΤΠ]. 44. 
-- το Ὦ ΡῬεγζεοέῖο, ἱπίερτίέας. 70}. 

ΧΧΧΙ. 8. 86ες. Οὐπαρὶ. ϑεά ]εοιίο 
δ: εϑὲ ἀρεστίε νἱείοβα, οἵ ρτὸ ἀδικία 

ἀ τεροποηάυτη οβὲ ἀπαχάα.--- Ῥχερίοσθα 
Ἰερίτυν νοχ ἀδικίας ἀρυὰ [πο. [εν. 
ΧΡ. 10. 001 ἂς "πεμείγμο δα σθίιν, 
εἰ486 ὨΪ81] τεσροπάείξ ἴῃ τοχία Ηοῦὺ- 
ΤΆΪΘΟ. --- δὲν. ΧΕΙ͂Ρ, 9. δὶ ἀδικία φυ- 
νὰ εβὲ δνασιβ συγ ἰνϊ δ οου.- 
)ππεῖα, χυΐα δνδύιτα βεσηυϊαι δὰ 
ἔταυδεβ εἴ ἰπ͵πγῖδϑ. -- Ὑ1ἀ6 ἰπέγα 
ἙΚιεχονπασμένος μετὰ ἀδιχίας ἴῃ ἹΚονιάω.᾿ 
ἌΔΙΚΟΣ, δάϊεςξ. ἰηγωσέμε, ἐμπὶ- 

ἐγιμ, ἴι.  αίδις, 7ζαϊΐας, οἱ δυθεῖ. τὸ 
ν τὰ ἄδιχα, ἐη)ωδέμηι, ἱπγμείᾳ. ---- 

ὯΝ» ἱπεχιίίαε, ἐπιδεδία. ἴπιο, [68. 
ΧΙ. 49. υδὶ οοπογοίαμῃ ῥσὸ 808- 
᾿πδοῖο ροβίξυτη εϑέ. ἴάθιι να]οὶ ἀδ 
ἰοοο 79». ΧΧΧΙ]. 15. δρυὰ 1,ΧΧ. 

4 "Αδικος. 

Ῥγον. ΧΙ]. 32. .«- Δ υεγδωπε. Οεα, 

ΧΙΧ. 8. εἰς τοὺς ἄνδρας τούτους μὴ 
«οιήσητο ἄδικον, ὯΔ ἰϑ8 Υἱτγίθ ἸηὐαΥῖας 
αυϊάψυδι ἱπέενίε. Βεοηθ ηυοαά 
ΒΟΏΒΌΤΩ, ΠΑΣῚ ἰἢ ἢδο ΟΥΒΙΟΙ 5 δετίο Κ᾽ 
Δ» υἱ Οσαςῦσ τὶ, ἐπ)εγίαηε δὰὶ 

πιαΐξ χωϊάσγμαπι ποίδξ. -- ὉΓΊ σὧ; 

οἰοἰεπέϊα. Ἐχ. ΧΧΙΠ]. 1. μάρτυς ἄδι- 
Χος, ἰε5έὶ, ζαΐξμς, .0}1. Πευϊ. ΧΙΧ. 
16. 4 ὅδιη. ΧΧΙ], 8. ἐξ ἀδίκου σώσει 
μι. Ῥα. ΧΥ͂ΤΙ. δ. δια. -"- "59 δῈ 
ὈΘΩῺ» ἐεί χμξ ὑγορίεν ἐπρεείξἰαηι. 

Ῥγον. ΧΙΠ]. 28. Τ,ΧΧ ἄδικοι, υδὶ 
νΔεπάυβ «7}6ερετὰθ. ϑ6α τὰ ρο- 
τ δὰ γζν ἰαπέυτη τείδγοπάυτα νἱ- 

ἀδίυγ, αἱ Ἰίδετε βεπδιπι Ἔχργδαθο- 
τἰπῖ. -- 2 ἐδ) ποη ἰᾳ. 4 Βερ. 

ΧΥΠ]. 9. υδὶ 3 ἴῃ ποζίοσμα ;Σδοίὶέι,» 

ἀϊπὶς εἴμ αἰδὸ Πἰυτίδ 16- 
διῦας οὖχ οὕτως. ---- ᾿) Ῥ»γαυΐαε. 
Ῥγον. ἸΝ. 44... ΠῸ Ὧ. υαἰϊασία, 

αι. Ῥρ. ΧΙ.11. 1. ἀδίκου καὶ δολίου: 
Ὁ] ἄδιχος αὐτὰ ποῖδξ, φι υἱπι ἑη ετί. 
Απιοβ. ΝΙ1]. δ. ζυγὸν ἄδικον, Ἰατιοαρ 
ἀοίοθθ ρέσγνεγβε. ---- δὴν) ἐπέφερε. 

ον. ΧΙ]. 94. ΧΧΙ͂Χ. 17. εἰ 
,ΧΧΧΙ. 8. -} ιϊφωδας. Ἰκδν. 

ΧΙΧ, 15. 85. (Ρ] Αἱ Πἰτὶ ἀδικία 
Βδρθηΐ.) σον. ΧΧΙΧ. 38.--- τὴν 

ἰάετα. 70". ΥἹ. 99. ΧΧΙ]. 28. ϑορῇ. 
ΠῚ. 6. --ο  πεηωδία. 20". Υ΄. 

16. --- γὴν ὀρρτεεεῖο. 168. 11", 14. 

εἴ 11Χ. 18. --- νυ »γυιξευατιοατί. 

ϑγτατω. 166. 1{[Χ. 18. 8 Ἰοσείο ἄδι- 
Χον 8818 6δί, [ἴὰ (ΤΑ ΠδτῸ τ, χαΐα 0)» 

[1 

ἃ 

'ἢ ἤπο δοϊωσηδῇθ βηἰδοθαθηξβ οὐπι. 
ὨΟΒΙΣΟ ΘΟ ΠΧ. Εογίδϑθθο ἰδηιθῃ 
Ἰοοο ἄδικον τοροποπάυση εβὶ ἀδικεῖ, 
υἱ Ἰερσίζανς ἀρυὰ Ῥχοοορίυτη Ρ᾿. 6724. 
-- ΠΟ αϊαοία, ἀοίμα. 905. 

ΧΧΥΠΙ. 4.--- γη πιαΐμπε. Ῥτον. ΧΥ͂., 
97. οἱ 165. 1Ἷ. 9. --- »υ} ἤπρνο- 

δι. Ἐχ. ΧΧΙΠ, 1. Ῥγον. ΧΥ͂ΙΙ. 
15. 168. Ε.ὙἿἼΙ. 90. --- γῷ υασίαίον, 



"Αδικος. 

α ἐξ. οανίαίϊο. 20. Υ.. 38. --αἠῷὸ 

“πεηἀποίνπι, ζαϊείίαε. ὙΒεοᾶ. Τοῦ. 
ΧΧΧΥ͂Ι. 4. 965. ΥἼΠ. 10. ΓΧ. 28. 
ἐκ’ ἀδίχῳ, 'τιεπααοϊέεν 1. 4. ἀδίκως. 
ϑγιημλ. ἤγονυ. Χ. 18. οἱ ΧΧΥ͂. 14. 
,ΧΧ Ἐχ. ΧΧΙΠΙ. 7.1 ὅδ. ΧΧΥ. 
31. ρῃ"»» ἐς ἄδικον, ἡμείτα, 1. ᾳ, 

, ἀδίκως, φυοά Ηδδτ. Σ2 7 Ῥτον. 1. 

11. 17. τεϑρροπάοῖ. Ομίδσυχα ἴπ- 
οοτίυτμα 'τηδποί, 6η ἄδικον εἷς ἢ. . 

δ γρδδοῦ  ηΐ τὰν ὨΘΌΪΓΙΒ βΈΠΕΥδ. «00. 
ΧΙ]ΠΠ. 4. ὑμεῖς ἐστε ἰατροὶ ἄδιχα, νΟΒ 
δυΐοθιῃ τεῖνς 6818 τη θα!οὶ ᾿πάοειί, 
δεῖ ἀγβ τηδάθηα! ἱπιροτίτί, γεΐ, 

οοάσχῃ τος, ξαϊεὶ, ΞΡΌΣΙ. 
Αρυᾶ Ο0. ἐπὶπὶ ἄδιχος ΟἸΠΏΙΠΟ ἐξ 
ἀϊείξων, φωὲ πο ἑαΐδδ ες, φμαῖΐΣ δεξε 
ἀεδεί. 10. ΣΧΧΥῚ. 4. οὐχ ἄδικα ῥή- 
ματα ἀδίκως συνιεῖς, ΟΠ ἰΠ͵υδῖ8 νὰ ν- 
δα. ἰη]ιδῖα [πο ]]ερθθ. Θυδηαυδτη 

ς ἢ, }. νεγθα Ογοβοα ποὴ δχδοί Ηδῦ- 
ἐν αὐ} δοϊθητία ὈΓΟΡΔΌΪΌΙΣ 
ΕΡῚ, αἱ Μυϊχαῖυ το αιαϊῖ, δι φυο- 
δι ϑαηϑυσα: νου δἴοσα βοιθηζίβ 1ρ86 
ἈΡΤΙΟΒΟ68) τοβροπάθηξ, Ἡἰ ΝΠ] οτΐπυ5 
ἸΔΥΔΘῚ ΒΘΏΒΙ:Π), ΠΟΙ ΠΊΑΪΒ ΘΧΌΓΘΒ86- 
Υὐπυῖ, τηοάο ῥγὸ ἄδικα Υ ΠΝ ἃ- 
καια, αυδ8 σόοεὲβ ἱῃ Ὑ ΘΥΒ ΟΠ θυ5 
Οταοῖβ βορίυδ ἰνίοθῶι ῬΕΤΤΛΌΪΑΣΙ 
ἴκιῦρα 8. Υ. δίκαιος ἃ τὴ ἀειωοηϑθῦδ- 

ἃ ὈϊθιΣ. «61 [Ἰυὰ δίκαια ἃ ΠἰταΣ 8 
ἴῃ ἄδικα τηυϊαζυμι εϑῖ, αὐυΐα δηΐδοθ- 
ἄμα οὖχ (ᾳυοα ἴδιηδῃ οὐχ συνεῖ,, 
οαπείτιμαιάττη 661) συπι δίκαια Τοη- 
ἡαπροπάυπι ταὶ, 6 τθοαρία Ἰδοῦομα 
Βα ϑΌτη ῬΣΟΓΒΙ18 ΟΟΠΙΤΑΣΊ ἢ ὩΓΟΟΪΤ6 
νἱ ἀφθδηϊ: πδπὶ οὐχ ἄδικα Ξυηΐ δίχαμα. 
δεὰ νοῦ ΓΧΧ [π΄ δυπί ᾿ΐα νοῦ- 
ἴδῃ4 : οἵ νεῦσε ἃ τὴ6 ῥγοϊδίδ νοῦθδ 
ΒΟῸΣ ἴαἶδο ἱπίοϊϊορθα ὃς τεῦ θ6- 

« ΥἹ8. --- ῬΕ. ΧΧΥῚ. 18. Ῥτου. Χ. 18. 
ἴθ]. ΧΙ. 18. υν]᾽ ἔργα ἄδικα “ον 
πρὶν ἀροβηρολήρρομα ἀρ άλεδι κρκὰρ εβεείω 

Αήας ἐβοιόνίαν οεγ εις. Ψ6τ.0 ,. 
προφῆται προφητεύσουσιν ἄδικα, 

ἐτορλις )αἴδα ναϊϊοϊπαπίαν. «ΟΠ. 
1. 8. ἐμνύοτε ἐα᾽ ἀδίκῳ, οτοίϊθ 

ἀϊοῖῖς κιενακοίδις, εἰ ΧΧΙΧ. 0. .-- 
7 ὙΠ ἵπαάπε. ἴε8. ΧΧΊΧ, 41. ἐσλα- 
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γίαδαν ἐπ' ἀδίκοις δδιομον, Ἰαδῖατα »Ὲτ 
οαἰιιπιυηλλαβ Ὀρρεϊχηοθατς. ϑϑϑστισι 
ΘΧΡΓΥΘΒΘΟΓΌΠΗ. --- ΠΩ ΘΙ Ῥεγύεντι- 

κα. Ῥτον. Χ. 39. σοποτοίο ξεοῖδ Ρο- 
δἷῖο ὑτὸ δρεβδοῖῦο. -- δὲν. 11. 4. 
ἄδικον εἰ Ἰηγιίε ἐαοίεπι οἵ ἐη- 
7 ες ἀδηοῖλι. Πυά. ΧΧΧΙ. 18. 
ϑυσιάζων ἐξ ἀδίκου, '. ᾳ. γ. 20. ϑυσία 
ἐκ των «τυήτων, οἱ δάδο τὸ ἄδεπον 
δὶπὶ ἢ. 1], 
ΧΧΧΚΕΥ. 11. ϑυσία ἄδικος, 1. 4. δι 
ϑυσία ἐξ ἀδίκου. Γοϊὰ. 1,1. 7. δι 
γλώσσης ἀδίκου. --- 8 Ἐδάγ. ΤΥ. 957. 
ἄδικον ἤωχωπι, οαάμοωπε ποῖλσε ντα6- 
ὍΔ, ὉὉΣ ἰδ Βεγοοϊποίοσι 
ταου αἱ, Θν. 80. ἄΡῬΘΓΕΡΕ, 6886 Ῥο- 

[ἴὰ8 ἴδ᾽ ϑβϑοτηοθοτα ἀδ }υδῦθα. - 
γιΙὰδ αἰοὶ Πλοῦτος εἴ μαφή. 
ἌΔΙΚΟΝ ΚΡΙ ΧΩ, ἐπμδίμηι ἡματ- 

οο, ἣν. 6. οὐπάξέπεπο. ΩΣ Ηρ αὶ 

οοπάεξεινο. Ῥτον. ΧΥ ΤΠ. 15. ὃς δίκαιον 
πρίν; τὰν ἄδικον, χαὶ ἰηδοπίοτα ΘΟΏ- 
ἀδοθδῖ. Ορρομίίυν 10ὶ τῷ ἄΐκαρον 
χρίνειν. 

ἌΔΙΚΟΝ ΠΟῚΕ Ώ, ἐπ)ισίιων Καοῦρ, 
ἢ. 6. φγομμηοὶο, οοπάξηιμο. νΟ 

ΗΙρΆ. οοπάεμεπα. ϑγτασαι. ὕο». ΧΙ, 
8. ὅἄδικον φοιήσεις. 

ΒῈΓΣ ἌΔΙΚΟΝ ΜΕΤΑΣΤΡΕΦΟ- 
ΜΑΙ, ἐπ ἰά, φυοά ἐπ)εδέτηι ἐδ, ρετ- ἱ 
υεγέο. ΤῊΝ Ῥεγυενίο. ὅγτατα. «[οὉ. 

ΨΙΙ. 8. εἰς ἄδικον μταστρέψεται. Μα]- 
Ἰογὰ Ἰοζογα μετασερέψει. 

ἈἌΔΙΚΩΣ, ἑηγωδίε, προ, πεαῖε, 
ἐπέφιε. ΡΥ; ὯΣ» αδέφμε υεεέε. «]0Ὁ. 

ΧΧΙ͂Ψ. 10. γυμνοὺς δὲ ἐκοίμησαν (αἱ. 
ἐχοίμισαν) ἀδίχως. Τάμθοτα νεείεσυη. 
ϑδσχωο διυΐδαωαν 101 δὲ ἀθ νεβσαδη, 
φυοά ἤραῖα Ῥξὸ ρίβηοσθ ἱμβυπηαπα 
εἰ :η͵ηεῖθ ἐσορΌσ οαί. --- ὯΞὩ2Π, 

ϑηιυείτα, ἱπιπιεγίο. Ῥτον. 1. 11. ἀδί. 
κως, Εἶπα οδυδα. γυΐρς. ἢ. ]. εἰ ς. 
[Π΄. 80. βιιείγα, χυαοὰ οαπάστηι 53[ρ- 
αἰ βοκίζοτιεπα Βαρεῖ. Οοῃξεσ αυοχυς 
ν. 17. -- ἸΡῚ» πιεπάαοίμηι. Ῥτον. 

ΧΙΧ. 5. ὁ δὲ ἐγκαλῶν ἀδίκως. ---- “ 
2 Π πΟΝ ρατοῖγε. ἴῃς. οὉ. ΧΧΧΙΝ. 

81. ἀδίκως, ᾳυοᾶ οοηνομῖὶ φυοάδει- 
τοὐο εκ δὶ ἐδ ΠΟΉ ΟΟΥ̓ΤΙιπ- 

ορες ἰηγωδίε ρατία. Πυιά. Σ᾿ 



᾿Αδόκητος. 

Ὁ ἀὐπτι μι ρυδες ἕτα ΤΩΘΔΒ οἱ ΤΟ Γ6Β, 
- δ. ΠΟ ὕγᾶνε δὲ ρεγά τα ΔρΆΠῚ, 

(01. Νοδδινι. 1. 7. τὴν ρίρεν. 

Ῥεσν. ΧΙΧ. 24. ὁ ἐγχρύττων εἰς τὸν 
πόλαιν ἀὐτοῦ χεῖας ἀδίχως, ἄς φυο 
ἴοοο δῆσοῃβ βεεσθοὄ. ΑἸ] γΣῚ ῬΕΓ 

ῥανηρὸς τεἀἀϊἀοταηί, βο Βος Ὠἰτηΐβ 
ἀἰδετε δον ἀδίχως. Νες ογηπίῃο ρ]α- 
οεῖ ὕδερεσὶ δὰ ἢ. ]. ὁσῃ)δσδισα, ααὐὸὦ 
Ὅσα ἸορΊθθα ρμυϊαί δ) »» αἴ ΒΕΤΊΩΟ 

ὃ εὶς ἀδ' ἐπγμείε μαγίἐς δαῖ τιγτερίΐε, 
νεϊπ ος. ΧΡ]. 38. Μαρὶβ ταΐῃιὶ δγ- 
τι ετεῖ δογιπη ορίπῖο, αἱ δἰδῖαθ- 
Τεπῆ, δαστα τε θτιῖβϑε γοο τὺ ποῦο- 

ποῖ ἐπέσιδίαίἐΣ εἴ ἐπγισί πιοθὶβ 
ππτς Ἰρτιοῖατ, πᾶτη οἰδπι ο. Χ, 96, 
Ῥγο ὙΨΌΣ νοῦ ῥα αϑὺ8 6δδῖ. 
Νυχ ἔοτίδδβο μὰς ἔβεῖ δ᾽αυϊὰ ΑΥ̓ΔΡ. 

εμος ἐογ μετ, οοπίογφμετγι ὶ χαοᾶ 
Εχ θὲ ᾿ἰοᾳυοπαι Οτιοπίδϊ τη δά 

ςε Ρετυετεξαέεης εἴ ἐνερὶείαίεπι [ΓΑ δἴο τ. 
ΤΊ ρμοῖϊαϊς. οεβεῖ αυοαὰθ ΘΟΠ]1εΐ 
ἀργῶς Ἰοοο ἀδίκως. ---- ΡΨ 7μδίμ. 

168. ΧῚ ΙΧ. 424. ἐὰν αἰχμαλωτεύσῃ τις 
ἀδίχως, σωδήσονται: δὶ ΠΟΙᾺ δἰ ἰΐον 16- 
᾽ξ, βοὰ βεπδιτα Ἔχρσοϑδιῖ; Ὡδτὴ αυὶ 
7πδἴατα σαρύνυμι δράυοῖξϊ, 18 πιίανι6 
οαρύνυμα ἀμοῖ. --- ν ἐπιρτοδι. 

Ῥτον. ΧΥ͂Ι]. 44. λαμβάνων δῶρα ἀδιί- 
χος ἐν χόλστως. Νοὴ νἱάοο, συγ θς 

ἀ νοτεῖο ὕδορεσγυμι δὰ ἢ. ἴ. οὔ οσὶ, 
ΒδΟ αεἱα ταυϊαϊίομο νοςΐβ ἀδίχως ἰπ 
ἀδίκου εὐδποίδξαΣ. Λαμιβάνειν δῶρα ἀδί- 
χου εἰ λαμβάνεν δῶρα ἀδίκως, Ἀ. 6. 
«αρ᾿ ἀδίκου, τισι δατοοάμτῃ ἱπίοσ 86 
ἀιδοτυηίξ. --οτν ,7,.αἰδέέαε, »ιεπάα- 

εἴπει. Ῥα. ΧΧΧΙ͂Ν. 22. ἐχϑραίνοντίς 
μοι ἀδίχως. ἴθ]4, ΧΧΧΨΙ]. 92. 
ΟΧΥΊΠ. 78. εἰ 86. υδ1Ά᾽ ἀδίκως Ῥοπὶ- 
ἴυτι εδὶ ὑτῸ οὖχ ἐν δίχῃ, οὗ ππεϊοπι 

ε οτέπιεπ, πεῖῖο μεγεεχμεπαὶ ἐμεῖο. ---- 
ἽΡῳ"» σα ζαἰειαίενε, Καῖδο. Του. ΝῚ. 

4..--- νῷ ὃν ἰάσπι, Ιν. ΥἹ. 8..---- 
ἴα Δ 2 75. ἐπίερεῦ, ρεγζεοέιω. 70». 

ΟΧΧΧΥ͂Ι, 4. 46 αῦυο Ἰοοο νἱ δ βρσα 
8 Τὴ 84] νοσεῖ ἄδικος ἀϊσρυῖϊαίδ. 
᾿ΑΔΟΚΗΤΟΣ, ἱἑπορὶπαίις, ἤπερ γ0- 
οι. 1. 

49 ᾿Αδολεσχέω. 

νι. ὅδρ. ΧΥ ΤΠ). 17. φίβοι δὲ ἐσέσ- 
φῆσαν ἀδόκητοι. δι! Ὧδε: ᾿Αδόκητος, ἀ- 
«ροσδόχητος. ἮΦ65. ᾿Αδόκητον, αἰφνίδιον. . 
ϑόρΒ. ΟΣ]. Οο]. 262. Ἑυτίρ. ῬΗαπ. 
317. ϑοεορᾷ. Β. 1. 11. 19. 7. Ηκν. 

ἈΔΟΊΚΙΜΟΣ, ἐπιργοδαίων, πεῤπέπι 
Ῥτοδι, τοιεοίαπεις, γ.0, δοοτίᾳ. 

Ργον. ΧΧΥ. 4. εἴ 168. 1. 92. ἀργύ- 
ξο ἀδόχεμον, τοι τατα ταϊηΐτηο ῥτο- 
Ὅ1η 8. ΒΟΟΓΙ1Β ὈΙοπυτα. Ηργοῖ. ἀδό- 

Χιμον, πονηρὸν, ἀπόβλητον, ἄχρηστον. 

᾿ΑΔΟΔΕΣΧΕΏ. οχ μας δρυὰ 
5.5. 66. ἔδγε ἴῃ στολίδι) ραδγίετω δο- 
εοἰρίξυν, υξ λχμαοῖηι ἐεξε, ραγγέγε, ἀδ- καὶ 
διαίέενατε εἰρτυίβοοῖ, δρυὰ ΤΧΧ 
γΟΓῸ δἔϊδιη ἴπ Ῥοπδῖη μασίρι δ ἱ- . 
θεῖα ὕχγὸ ογαῤῥοπὲς πιεάαϊομκίσημα 
ἐχεγοῖο. Ἡΐϊπο τεβρομπάσοϊ τῷ Σὶν 

ῬΙἢ, οσαπέο, ἰζετα ἐζοίαηιο. ΤὮτοῃ. 1. 
19. ἀνάσετηϑι ἀδολεσχῆσα ἐν νυχτὶ, 26 

ποοῖυ. [ποοσῖιβ αυοαι!α 866. 
(οά. Νοχίγαθοσρ. ἢ.]. ἀδολέσχησον ἢΔ- 
μεῖ. -- ΓΙ Ὁ οἱ ΠῸΠ Καὶ εἰ ΗἰρΒ. 

ἴοψμον, πιράδίογ. ἄτι. ΧΧΙΨ. 68. ἃ 
ἐξῆλθεν Ἰσαὰχ ἀδολεσχῆσαι εἰς τὸ πεδίον, 
οχὶρθαῖ ββδοὺβ δα τηθαιδηάυτσι, βῖντο 
8 ρῬγθοδηάυτω ἱπ ἄρτο. Θ'γτωτηδοῦι 
ἦδι Ὠδροί λαλῆσω, εἰ ἰῃ ΒΙΌ]. ατοο. 
Ἐταποοῖ. ποὺ δοδο οι Ἰορίίιν δά- 
ἡδεΐακπι: ἐξῆλθε κατὰ μόνας, τοῖς ἰδίοις 
λογισμοῖς ἐνορμωλῆσαι. οὗ «ρόσχειτα, τίν. 
εἰχότως, ἐπεὶ μηδὲ ἀνδρώπων ἡ τωαύτη 
ὁμιλία γίνεται, ἀλλ᾽ ἦτοι «οὡς “γεὸν, ἣ 
αὑτοῦ τινὸς «ρὸς ἑαυτόν. Ψιάδ Αὐριι8- 
,. Θυδϑι. πὰ Οεμοβ. 12Ὁ. 1. Θυ. 
60. Ρᾳ. ΧΥῚΠΠῚ. 15. κατ᾽ ἐμοῦ ἠδο- 
λέσχουν καϑήμενοι, ΟΟΠΓΒ τὴ6 ΘΟΠΙΆ- 
υυϊαπίουγ γεὶ πυρδηζυν, ἢ. 6. αἰ 8- 
Τηδληΐξ 1η6, οἷοοΙ. 04. ,ἯχΧΧΥΙ. 8. 
ἠδολέόχησα, Ῥχεοες [απείο, αὐὶ͵ ϑγτατη. 
διελάλουν αθεῖ. Θυϊάδδ: ἠδολέφχησα, 
διελάλουν, ἐμαυτῷ «ροσδιαλογόμενος. [Ὁ. 
γ. 6. ἠδολέσχουν, πεεάέον. ΤὈΪά. ν. 12. 
ἀδολεσχήσω, οοπείάεγο, από αὐ- 
νεγίο. ΡΒ. ΟΧΝΤΙ]. 15. ἐν ταῖς ἐντο- 
λαῖς σου ἀδολεσχήσω, ἀθ ῬγΕΟΘΡΕΕ [ι8 
πιοάίογ. Οὐγὰ γῥχεεροβιοῃα ἐν οοῦ- 
κίτυΐϊαν αιοαιῦς ᾿ἰθϊά. ν. 238. 27. 48. 
εἴ 78. --- δὲν. Ψ1]. 15. ἀδολεσχεῖν ἴῃ 
ἀοίογίοσοα ρασίοῃ δ μιρεῖυγ, κπΐ 

1] 



᾿Ἀδολεσγία. 
ν, ὠρορίδνο, ΕΆω 

φιαδεί, πιώῖία δαδίία ταϊοηε ἰοοὶ, 
ἐεπιρογὶς εἰ ρεγεοπαγμηι: δὶ Νυ]ᾳ. 
ἔοσταυ]α υεγδοεμῆε Ἔδξε δι δῖ. 
Ψψεσρα σεθοδ βιιπί: μὴ ἀδολέσχαι ἐν 
αλήθει πρεσβυτέρων, εἱ Ἰρ1ά, ς. ΧΧΧΙΙ]. 
10. ἑτέρου λέγοντος μὴ πολλὰ ἀδολέσχει. 
Ηωγοῖ. ἐπληχαν ἐμερίμνων, ἐμελέ- 
φαν. ϑυϊάδε: ἀδολεσχήσω, ἀντὶ τοῦ 
δηνεχῶς μελετήθω. ἨΒΥΟΙ. ἀδολεσχεῖν, 

δ φλυαρεῖ Χ Ῥπδνουίηιθ: Ἃ- 
δὸ 
ὌΧΨΠΙ, 28.) ὁ δὲ δοῦλός σου σε 

ἐν φοῖςς δικαιώμασί σου. καὶ τὸ «αἱ- 
ἂν. ὡς σό (Οεη. ΧΧΙΨ., 68.)" ἐξῆλ.- 

εν ᾿ξΣαχὼβ ἀδολενχῆσαι εἰς τὸ σεδίον. τὸ 
φλυαρεῖ καὶ μακχρολογιεῖ, ὡς τό ἀδολεσ- 
Χο ππὶ καὶ τὸ ὀλιγωρεῖ, ὡς τό 
(ΡΒ. ΕΥΧΨῚ. 38.} ἠδολίσχησα, καὶ ὧλ». 
ψγοψύχηεσε τὸ α«νεῦμά μου. Ἑδάετα ἔδοτε 

ς οσσυστυῃηΐ ἴῃ [,6χ. ΟὙτῆ]Σ Μ5. Βα- 
ΤΌςΟ. 85 Ζοπαγε ἴ,6Χ. ο. 48. 

᾿ΑΔΟΔΕΣΧΙΆ. δος αὐοαᾳπε γὸχ 
ἢ υὐδιιαυξ ρασύεσα βἀδιμθίων: ἧὰ 
ἀοἰεγίοσοτη ἀδ μυραι πῤοίαμη ἰοφμαοῦ- 
Ἰαίε, οοπέπια ρσαγτεδέαίες δὲ πωρα- 
Ἑίοπε; ἴὰ Ῥοηδα ναὸ ἀ8 ἀφεάωα 
"πεδἠαϊίοποε, ἀπὰς ἴῃ Ὁ]. νεῖ. μεσ 
ἐχεγοϊαξίο εχρομίζυτζ. --- Γ) Δ) 

ὩΟΏ 
τεδροηᾶοῖ ἱ ᾿ 

1ως. ΤΏσεω., 11. 68. υϑὲ Ηοῦσ. γᾷ 

ἘΞ ).»)2Ὁ» 460 τιπι ἐογμηι σαπέϊο- 

μα, 866. (σἂ. ΝοΣουρθηθοσω οοἷ- 
ἰδζωγα ἃ Ποείονϊοἰμῖο ἱῃ ΕΠΟΝΒογτὶ 
Ἐορεσγίοτίο Β΄]. οἱ Οείοπί. ζλίογα- 
ἴα ΤΊ Ὑ]. Ρ. 4204. δος τωοᾶὰο 
ἰπδιιβὶδῖα τϑροχζιυπῶι: ἐγὼ ἐγενόμην 
ἀδολεσχία αὐτῶν. ---- γγγῃ σιεάδμαίδο. 1 

ϑδσα. ἴ. 16. ἐκ χλόϑους ἀδολεσχίας μὸν, 
« ἐκ τοῦἱοιδίνα τραϊ δε σχῖθ Ὑαθ, 
40 ἰτἱαεῖρυθ οορ ἡδαοηξθι ἱπ}5ϊ, 
Β. 6. ΟΧ ΣΠΑΡΤΊΟ δηϊταΐ τοὶ ὨΝΟΡΤΌΣΕ 
εἴ υἱδειεία πασίθημς Ἰοοπῖα δβαμ. 9 
Βερ. ΙΧ. 11. οὔδαφε τὸν ἄνδρα, καὶ τὴν Ὁ 
ἀδολοσχίαν, τοϑεῖβ Υἱχυσι εἴ 8ευτπο- 
ὯΘ685 αἶυο, 5. ΓΙᾺ’ 4. ἐλυπήθην ἐν τῇ 
᾿ἀδολεσχίς μου, ἐγέϑέεα Ῥγέοες ἕωπῶο, 
δαῖ, υὐ 411} νοχίδας, Τσπιιδίδίαβ 
Βυχὰ ἴῃ ταρὰϊ δύθομο τθθα, Ζαχία 

δ0 "Αδοξος. 

δοδβοϊίου δὰ ".]. τρίτην κει σλότραι μὲ 
βισμὸς, μέριμνα, φλυαρία. Εαεγοῖνυ 
δυΐετη, δὰ εὐμάστι Ὀγοσυὶ ἀυδιο Ἰο- ΣΣ 5 ἀδολοσχίᾳῃ ἴπι- 

ὑσῃ 
ὙΙΝ 18. ΙΧ. 27. Αφι. ο Ἐ4, ντμἃ 
Αγποθ ΙΝ. 18. --- ΠΛ εἴ )υ υπο- 

τω, »ιοαπαξίο οἰ ἱπδεοίαἰίο. 1 Ἄδα. 
ΧΥΤΙ]. 27. ὅτι ἔστιν ἀδολεσχία αὐτῷ, 
ξογίαββε ταθάϊδεαν. --- ΤΠ Ό δα, 

"2, τὸ φιλοσοφεδ, ὡς τό (δ. ͵υεα. Ῥε. ΟΧΥΠΠ. 88ὅ. δργγήσαντό εξ 
μοι «ἀράνομοι ἀδολεσχίας. ϑυλοεῖ τα- 
ταϊεγυμέ νοσεῖ πο δῇ γγγῷ συτο 

Ῥυμποῖο δἰ ἰδ σῸ, ὯοΠ δυίεσα ἃ σδα. 
τιτὺῦ ἀεγίνασιπί. ; 

᾿ΑΔΟ΄ΔΩΣ, “(με ἀοῖο, εβοεγε. ὅϑϑῃ. 
ὙΠ]. 14. ἀδόλως τε ἔμαιϑον, ῬΌΣΕΣΩ 
8011. δ οσθηὶ βοῦοπε δεῖ πον δεδμές 
ἐεγαίανε ἀϊάϊοὶ βαρ᾽οιάδτης Ὁ ὲ 411] 
ΤΩΑΪΟ νοχίιηΐ σέηοογο, ἢ. 6. Ῥῦσα 1Π- 
το ομο οἱ σεεῖο ἤμο, δε ϊοοξ οχ ἃ 
ΒΙΏΟΣΘ ΒΙΠΟΘΙῸ 8801 6ῃἴ65, ΠΟ διΐοτῃ 
ῬΓΟΡΌΕΣ Ορεϑ, Ββοῆοσεβ, εἴθ. Ῥοξεβὶ 
ἴδηαι ἀδόλως χυοαυς ἢ. 1]. Ῥδβδῖψε 
δοςρὶ: ποῦ βγη βπλοίσϑῇιδ ορληϊοξιε, 

ἈΔΟΞΈΓΩ, ἐπρέογιεις δυπι, πιαὶξ τ 
σμῖο, υἱέμβονθτ. [π᾿ εἰ .12) νοσα]ο, 

οογτερίωε. ἴτε. 1,11. 14. εὕτως ἀδοξά- 
σι ἀπὸ τῶν ἀκϑρώπων φὸ οἷδος, ἐξα ὧθ- 
ὈΕΥΙΟΣ δὲ Ὀοῖαν “" διαρίζαο πκίνε:. 
Ἧι δ, αύυδι ἶετι ἐοιβ. ΟΣ 
ΥΟΧ ἢδδο βρορῖτι οαξ αρτιὰ .δοορδικα 
οὗνϊδ, ν. ς. Β. 7. 1. Ῥγοασι. ᾧ. 8. 
Ηδν. Αάἄάε Ροϊγὺ. ΧΥΙ. 39. 9. 
ἈΔΟΞΙΑ, ἐπήικία, νιαἰα ἐπ οές- 

παίέο. ϑῖν. 111. 10. ὄνειδος τέκνως μή- δ 
τῇρ ἐν ἀδοξίᾳ, 801]. οὖσα, Ῥτοῦτυμι 6βὲ 
Ἰρθοσίβ τδῖοσ, αὐ δαὶ ΣΏ ̓πίΆτηα 8. 
᾿πέαπιΐβ. Χοπορ. Ηϊδι. ΟΣ. ΝἼΣ. 5. 

ἌΔΟΜΚΟΣ, ἑπρίονίμα, ὁπλοπογαίωα, 
ἐη7απιΐδ. δῖτ. Χ. 84. ὁ ἄδοξος ἐν αλοὺ» 
τῳ, 4υὶ ἰπξαγηῖϊθ οὶ 1π αἰν101185. 1 
Μδος, 1]. 8. ἐγένετο ὁ ναὺς αὑτῆς ὡς ἀνὴρ 
ἄδηξος, Ψαὶρ. τονιρίωπι ἐπε εἰσκᾶ ἤσππο 



᾿Αλκάνς, 

« ἑρποδαδἑε. ϑδοἱ [δὲ ἴῃ (σά, ΑἸοχ. 
4υεδι εἴϑσα ϑθυττιβ ϑϑοιεῖηδ 6δὲ, οοῖ- 
ἐγατίπε [αν ἴδαιν ἔνδοξος. ὕαδησο 4εὲ- 

ἄετι Ἰοςτῖο Βαρεῖ, αυὸ θὲ ἀεξεηάκί, 
Ἀσίοσετω ἵΔγΑ ΘΕ οοσζωπηθχμζαχι 65, 4065 
ἴῃ βεαθεπΈρυϑ ἰεραπίατ. 

ἈΔΡΑΝΕΗ͂Σ, ἑηβγηπες, ἐπιδεοϊϊίως, 
ἅρπαῦυιμςε, Εχ α ρχῖν. εἰ δραίνω, Καοῖο. 
Ἡεσγοῖ. ἀδραωὶς, ἀσϑενές. Θυρενϊδιί- 
ψὩΒ Ὁ ἌΔΡΑΝΕ ΣΤΑΤΟΣ Ἰερίτας ἊΡ 

ὁ ΧΙΤΙ. 19. τὸν ἀδρανέστατω ταῖς χερσὶ 
εὐδράνεναν, ἱπρτιαν ἰβαίπνατη, ᾿πὶ 
τηλτη, πηροίεηπἝβείτηυτη 1ἀοΐατη Το- 
κεῖ ρυνανϊξκξετη ἐπί ἀροπαϊ ἤβο 1) 5- 
ἕφεῃ. 

ἈΔΡΟἧΝἝ, ογαδεν, αἶσόθ, ρμοέενι, 
αδωπαπε, πεμίέες, πιαρπιω. γῥν υἱν. 

1 ἥερ. 1. 9. κάντας τοὺς ἁδροὺς "Ιούδα, 
ϑες. Ἧι. εἰ Α]ά. υδὶ ἡγ δῷ, δὲ Οοχαμὶ. 
Ζ μαροεῖ. δἰ λυροὶ αυϊάδιῃ 

ε δ)1ηῖο μοοδύεξ, αχ ἄνδρας οΥττα 
ὁ3ϑε, 8ϑε εἴδει; . ὙΝ Βεηα 

ΠΟΏΨΕΏΪ:: γζοξῷ Επΐμ ἃ Ὑἱχίρυβ εἰ 

τΟθΟΣα Βοξθθε ἰρδοί. --- Ψ πα΄- 

"πε, μοίεν;. ὃ Βερ. Χ, ὁ. ἀδροὶ τῆς 
απυλίως ἐξότριφοῦ αὑτοὺς, ργἱποῖρεο εἰνὶ- 
ἐπιὶβ πυϊσιεραπς οοθ. [δά ν. 11. 
«Ἴετ. Ὑ. 5. πορεύσομαι «ρὸς τοὺς ἁδροὺς, 
δάϊῖρο ργίποίρεε. -οὺν ἐεπμὲξ, αἐίφ- 

πκαίμε. 1οὉ. ΧΧΧΙΝ. 19. οὐδὲ οἷδε τ,- 
εἰ κοἦν ϑέφλα; ἁδρος. δὶς εχ ΤΤοσηχηΐϊο 

ἐἐπρόενριρῖς οΥ πριϑὰν στὸ πρβΆμαν ἡ Ἵλ 
Ἰειχῖοβε δα ἐισαξασ, ϑεὰ ἔνϊθο 
ηυλΐετω ἡασ!ιείο. Ναδ υ ΓΧΧ ἢ 
αὐτὰ Βοος ἰοεο Ῥδοεὶο θετίαν [σ6π- 
τουϊοτης, 15 δὐτϊοούυντι νεσχοδίσηὶο 
εδε, Πα ἁδροῖς ποσὶ δα γ ἈοΓΕΠΟΣΟ, 

βεα δα νὺῦ. αυοά ἢ. ]. πο οἶαπιο- 

σεις, βοαὶ αἐνίδενι, ορίδις αὐΖωεπέοηι 
ποίδί. --- ΟΣ Ἢ» μηϊοογπῖΣ, ἰαυγι. 

εἴς. ΧΧΧΙΝ. 7. ὕδυθα, σΌΣ [ἃ 
ἀαπιοέτείεξιηῖ, οεὲ δὲπ6 ἀμ θὶο ἴῃ Θα, 
υοά ἐσεγς ἴῃ Ἡΐεσῖδ δ οτ]8 εϑΐ αγτη- 
ποτα Ῥοϊεπῦβ, υἱ βδίϊ5 ποίυγῃ εδξ 
- νῦσ: γᾶς βύρτα 5. ν. 71. - 

Ὁ. Ῥνίπςερε. 1.0. ΧΧΊΙΣ. 9. ἁδρὼ 
δὲ ἐπαύσαντο λαλαῦντες, ρῬγοσεγεξ ἙΟἘϊ- 
Ὀεναχις ϑοστωομεη, ἢ οβγοῖ, ἀδροί, 

ὮὍ42 

δ] ᾿Αδύναριαι. 

«πλούσιοι. ᾿ᾶοτα: »βώγαις, «“λοὐύφος. 
ἴκχ. Ογσ. Μ5. Βγεζη. ἱΑδροὶ, δωψ»» 
λώῖξ, μογάλοι, «αχεῖς, ἄρχεντες. 7; 
ἉΔΡΥΝΟΜΑΙ, » ογάδειω, 

αὐιμίμα 7,0, δἰαίπγα ογαοο; ἱἰΐδτα 
πιαρηϊῆοε πὲ φετὸ, σμρεγδιο, ζαείε 
ἐαγβέεα. --- ὅ)» ἴὰ ΝΙΊΡΆ, 12)» 8ταν» 

ἄξια βενὲ, αὐ οὐκίξαμε αἰαίειε μεγυδ- 
πγε. Ἐχ. 11. 10. δοο. Ἧρὲ. ἀδρυνϑόν. 
πες δὲ τοῦ «αἰδίου, συτα ῬθετΣ αὐοίευνε. 

᾿ βιδραπὶ ἀν.- 

Ζυᾷ. ΧΙ, 2. ἡ 
γαωκὸς, Δα 
4 ἤδρ. ΤΡ... 18. Ψυὰ, ἘΠ 924. 00] 
σύχῃ αὐξάνεσγα; ἴπ οοῇά, υἱ2» 
ἴων. Ευι. 1. 18. ῥγὸ ἀδρύνισϑα; ἴῃ 
815 ᾿Σδνῖϑ ποῖ δοίΐυτη ἃ ν δβε6 
οἰΐαιλ ἀνὸρίζιεσ αι ταρδεϊοσ. 8 ϑδτν. 
ἈΣΉΕ μὲν ἡετν αὐ ςτρ εϑῖ 1 ΕΣ 

ἠνδρυνϑη, (ΟτΩΡΙ. συνετράφη 
Βοί. "Δ ΜΜΆΡΑ Ῥεᾳ,. ΟΧΙ.111. 19. υν] 
Ρτο 3) 7) ἴῃ ὨΟΏΏ0}}}8 οοὐά, 

ἰερίτας ἡδρυμένα, διῖ τεςιίωᾳ ἡ 
μένα, Ἦ, 6. σμοία;, αὐμΐα, ο0η ὌΣ 
ϑεαυοῦ δῆς Ἰδοομεια (ἢ σγβοῦ- 

σε) ταῦ κῶ ἀκμάζοντας, και νο, σρριγῶντας ὀνρᾶις, Βδχα γὸ. 
γϑχὰ ἰαρεϊοοτη μυΐαξ Αμϑῆϊας δὰ ἢ. 
1, ΘΟἔδρίο δᾶ 81 Ἰ, ἡ τοι ρῖο 
Ρἰδαιῖ. ----1 Μδου. ΥἹΙ1. 14. ὥσνι 
ἀδρυννῆναι ἐν αὐτῇ, τὰ φιρεγδέενάωπε ἐ 
ἴῃ 1116, Βοῖρα ρυγρυζσα, υδὲ ὅτ 
ΒεϑπΘ «ὩΟΊΩ ϑϑαϑδο 

Ἐ᾿ΑΔΥΝΑΜΕΊΏ, ἰ. ᾳ. εὐλμιέσι οἱ 
Ῥοξδιιπι, ἐπιροίξης δια. ὍΣ Βφο ἰδ 
1μοχιοῖο στηΐδοα ἰορίαΣ μχὸ Εν. 
185» υασοϊατε, κμέαγε. ἴωρν. ΧΧΥ. 
85. δός. ΑἸά. ἀδυναμήσῃ ταῖς χερσὶ 
σαρά σοι, ὉΌΪ ἴδιλθη χεϊϊαυὶ ΠΣ 
Οτηπ68 ἀδυνατήσῃ εἴ Αβιβιπα Βαροηΐῖ, 
Ῥχεθίετϑα Ιερίτας αυοααα ᾿ς νὸχ ἃ 
ἴπι Ῥτοὶ. ϑἶγας. τισὶ τῶν λέξεων ἀδυνα- 
με, χυδτυπάετη ἀϊσξίοπυπι υἦρε ΠοΝ 
26 αδδεσμίοα. Ἐχ ἢος ἴοοο Βγοεῖ- 
βοιπείάδετυσ πη ΚΡ ΟΠ ορῖο δυο Ρ. 22. 
γόσθ. 
᾿ΑΔΥΝΑΜΑΙ [οχίοο Βιοἤδηο 

τρδὶο ᾿ποττο νοΐ, οὐτὰ οὐπηδδ ἰὶ- 
Ὠγὶ ἴῃ Ἰαοθοπε ἀδυναμεθ σοηβομαδε. 

ἃ» 



᾿Αδυναμία. 

α ἐλυθ Ῥαβοον ὕες Οὐδ, ΚΝ ὁγ- 
19. 

Ὁ τ Α, ἐπιροίεπίϊα. ἰλινν: 

᾿φίγορίδες, ἐμηια. ΑἸΔΟΒ 1]. 2. ἀπο- 
θανεῖται ἐν ἀδυναμίᾳ Μωάβ. Ἡϊς Ὠοη- 
ΠῈ}}1 οὐτεἰςὶ, ἰὰ ορίπίομα νϑεβαυῦθϑ, 
νοσεῖ αγοδιη δ ταῖς ΠΟ 6 Π6 
τεβροημάοσε, ΓΧΧ [π|τ. Ἰπτετρσεα- 
ἄομποιι νοὶ ̓υϑῖο 1 ΡΟ ΟΣ τ 6856, νοὶ 
608 ᾿ 10 ἰοξίδδα βίδξιθσυπί. Βο- 

ὃ δϑησχη  ]]οσο δὰ ἢ. 1. ΧΧ᾽ νἱἀθηίας 
ΤΕΒΡΕΧΙΘΒ6 δὰ ποίοθει υαδέαξίοπὲξ, 
4:65 ταϊοὶ πο ποτηϊπίηυθ Γοορ- 

πδίο "προ τὺ ἰποδί. δε τοὶ μθς 

γογβίο εχ ᾿ἴησυα Αγαθίοα 1] υϑῖτ8π- 
ἀδ νἱ ἀεί, ἱπ αὖ  ( (πον) 

Ργ. ποίαΐ ἡ αηρετε, ἀϊεγίμηρετε, απᾶε 

ΤΣ ἐημέννείαίδηι ποῖαι. Ψ. ΘΟ Γκεσ. 
Ασαρ. Ρ. 410. 8 Μαδος. 1]. 18. «αρ- 
εἴμεθα ἐν ἀδυναμίαις, ἢ, 6. Βοθέπηι 

[οβίδῇ σαι βίθυ ΠΟ ν᾽ ΘΠ 118. 
᾿ΑΔΥΝΑΤΕΊΏ, ἐπιροίξης διπι, ἰηγ- 

8. δώηι, ἤεγὶ πον ροξξιηι. Ὀγὶὲ 

Ομια]ά. ρατί. Ὁ Ὀγὲὲ ὈΤέπιο, Τμροά. 

πο. Ε ΧΧ Ὧδαη. ΓΝ. 6. μυστήριον 
οὖκ ἀδυνατεῖ σε, ταγπιοτίασαι ΕἾΡῚ ΠΟῚ 
δδὲ ἱταροβαῖθ!]ο, ἢ. 6. πυϊϊυπι δαὶ 
ΔιΌδηιτα, αυοα ΠΡΌΣ ποροξίττι 80 68- 
Βαϊ, 8611 αῃοα Ὡοη ἴδοι ποροῦο ἰπ- 
ΓΕΓΡΥΕΘΙΔΙΊ Ο116Ά5. --- γ;, Ἰ» ἐπουγυο 

ἀ ηι6. 000. ΙΝ]. 4. γόνασί τε ἀδυνατοῦσι 
δια γῤ “ἢ Κρύβον βεημδ ἱπιροίοπῦα 
ψο [Δ ΠΤ 4811 τόρογζο: Ὁ] 
ἀδυνατῶν 65 1. 4. ἀδύνατος, ἀεδεϊὶα, ἐπα 
ϑένημιις, οἱγίδις ",αοίμα. Οομ, Τιοχ. 
Ν, Τ. 8. ν. ἀδύνατος. --ὐῦϑ. Ὁ ἐηιρὶπ- 

ἔο, οἤαιάο. ἴ684. ΥΠΠ]. 15. ̓ ἀλυνωξῆ: 
δουσι ἐν αὑτοῖς πολλοί: ἈΌ1 δηϊδοθάθηβ 
Ῥτο οσπρδεαυθηΐθ Ῥοβιεγυπΐῖ, Πδσα 
ἸΏ σοτο οδί οἰΐδοῖυ τῆς ἀδυναμίας. 

« Ἰάετη ναοὶ ἀθ᾽ βοαιϑηί. --- [Ὡ» 
πιο, υαοῖϊο. 1δν. ΧΧΥ. 885. υδὶ 
ἀδυνατεῖ ταῖς χερσὶν τΑΘ᾿ΔΡΒΟΥΟΕ πο- 
(Δἴ: αὐ μαι : ἐπεὶ ππῖβου 6236. 
--ἼἜἋΙ) ΝΙΡΆ. ργαοϊάον, Ἀ. 6. ἄἀὐεν- 

ἐογ, ρνολίδεονυ. 20}. ΧῚ.11: 2. ἀδυνα- 
τεῦ δέ σοι οὐδὲν, ὨΪΏ1] ΕΡΙ τὶς προ." 

δ2 ᾿Αδύνατος. 

αἰθ116: φυοὰ Βεπθ αυοδὰ κά τρις 
Ηορταῖοβ, κνέλὲΐ α ἔξ 
γεβροδάεί. --- ΝὉ52 ΝΙΡΗ. εἰρήμετηι 7 

νοὶ ἐπιροσοὶδεϊε ἐπέ αο υἱάείμγ. ἴῃς. 3 
ϑαῃ. ΧΙΠ. 4. υνἱ ΤΧΧ ὑπέρογκος 
Βαρεπῖ, υπας νεῖ Ἰυσυ!επίον δρραϑ- 
Τοῖ, ἀδυνατεῖν ΟΣ ΒΘΙΏΡΟΙ ὨΟΓΙΟΉΘΙΗ 
αδεοίμία ἱπιροεειδιϊίαἐέ ἈΑαΤε, 86 
αυοααα ποίδγε αὐπιοάιη αἰδοῖ δεςε, 
“πασηὰ αἰουίίαίε ἰαδογατε. (οπῖετν 
Ιεχ. Ν. Τ." 8. ν. ἀδύνατος. (οεῖο 
Ἤερτ. δ θν ουἱ Ἀ. 1. τεϑρομπάοί, 

νευϊεπάυτα οἴ: ποῦ μοίεσαϊ ἃ 8ὲ ἔ 
᾿Ἰτηροίσασο, δυῖ αΠΠΠς}]6 οἱ νι θδῦεγ. 
Ιπο. Ῥχγον. ΧΧΧ. 18.ὄ ΙΧΧ ὅὲεπ, 
ΧΥΠΙ. 14. μὴ ἀδυνατεῖ παρὰ τῷ εῷ 

α; στ Ὦδο δ] αυἹὰ ̓στηροββῖθ1]8 
δβι} Οοπξ Ὀραΐ. ΧΥΠΙ. 8. εἰ 1,πς. 
Ι. 37. Ζαςῖ. ὙΠ]. 6. - 9 ῬΙΠοΪ, 

ἔαεευδ, ρίβεν, υἱγέδιδ πιε ριουεπαὲ ἀε:- 
ἐϊιέιις δυπι. ϑγτοτα. 1 ὅδα. Χ ΧΧ, 
10. ἠδυνάτησαν, 0] Ααυΐ]ὰ Παροῖ ἠτόνη- 

σαν, εἴ ΤΒοοάοι. ἀπενάρκησαν.--- ὅ6}. 
Χ]]. 9. οὐκ ἀδυνατῶν; ποππα ροίοϑεν 

᾿ΑΔΥΝΔΑΤΟΣ, ὑηροίεηξ, ἐπιροεεὶδὲ- 
ἐμ. πῆ» ραμρε, ἐρεμμα. «]οὉ. 

ΡΝ. 15. ἀδύνατος δὲ ἐξέλθοι ἐκ χειρὸς δυ- 
νάστου, ῬΔᾺΡΕΣ διαΐει δυϑᾶδὶ ταδη]- 
Ῥὺβ ἼΘρΡγεββοσῖβ. ᾿Αδύνατος Βὶς μαῖι- 
Ῥεγοηὶ ποῖαϊ, υἱ ἰπ ΠΠΌχο Βασυςδι ΥἹ. 
27. οὔτε «τωχῷ οὔτε ἀδυνάτῳ μοταδι- 
δόασιν. Ψυϊραίιβ εἶπε ἀυδίο ογάϊπο 
ἰὭνοτβο ψοταϊ: πεῦκα ἰηγηιο, πεχας 
"πεν ϊοαηξ Ἡ βού ρθε τωλάσας, ̓ Ὁοπξ 
ἱπῆτα 8. ν, δυνατός. ἴῈ οδ στ εἴρτιϊ- 
βοδίίομθ σοροῦον αὐοχαα ἀδόνατος 
ΡΙῸ ϑδάρσῃ νοδα Ηοα. ὅον. ΧΧΊΝ. 
4. ΧΧΙΣΧ, .16. εἰ ΧΧΧΙ. 20. --- 
ΛΆΜ, Ῥοίεπξ, τοδιιδίια. 300. ΧΧΤΝ. 

32. ϑυμῷ δὴ χατέστρεψιν ἀδυνάτους, δὶ 
Ὀσγαδίυβ ἀδυνάτους τηυίανὶξ ᾿π δυνα- 
τοὺς, ΔΒ ρυ]απῦρυθ ϑβϑοῦυσῖο ἃς 
Ποεαενϊοίηϊο: δὲ τϑοῖα χυίΐάεπι ἰΐα 
ΤἈοζΌΣη 6886 οτήμπία ἀσορηῖ, ΤΩΒΧΊΤΩΘ 
Ἡερυ. ΔΝ» αυοὰ π0}}10Ὶ ἀς ἐην- 

Ῥοίοπίε' δυταϊτατ. 70». ΧΧΙΧΤΝ. 90. 
ἐγχλειομένων ἀδυνάτων, -Όἱ ἀδύνατος 
ἔοσταυϊεε Ηθοσ. 3 ἐδ) ἼΩΝ Ταοδ- 

ῬΟΘΘεΟ, αἱ πιοπυΐξ ἦδταὰ Ἰοεαετϊεῖ- 

ἂ-»» 

 . ὦ) 

ἀ 



᾿Αδύνατος Εἰμὶ. 

α π5 ΒΙ:Ό], ἸΒοοὶ. Τ. 1. Ρ. 40. --- 
35 ἢ» νὸν ρμοίμι. ῬεΕ. ΧΧ. 12. 

πδὶ Ἢεβε. ἈΣ2Υ δ πεῸ ροεϑεπὲ 

για μεγβδοετε ποῦ ρμοιτεηί, ΧΧ ἣν 
οὗ μὴ δίνωντα; στῆσαι. Νυϊραῖυδ συ 
πΟΝ δἰαδιίίετε Ἰςαπβιυϊοτυηῖ. 
Οοιῖ. ἘΠϑοῖνοΥ: ΟἸδνοῖῃ γεσε. Ο(. 
Υ. Ὑ΄ ν. 15. βεᾳ. Ηξευομ. ἀδύνκτων, 

δ ἃ πηϊληθβα - 1 ἐεπεῖς, ραμρετ. 700. 

ΜΝ. 16. εἴη δὲ ἀδυνάτῳ ἔλαὶς, εἷς ερεβ 
6ϑῖ μδυρετσὶ, οοἱ!, ν. 1ὅ. Ααιι. ἀτόνῳ 
Βαρεῖ. [δϊἀ, ΧΧΧΙ. 16. -- δϑτν 

ἐεδεϊε. Αχυ, ΤΒοοά. εἰ ΠΧΧ ζοξϊ. 
ΠΙ. 10. ὁ ἀδίκατος λεγέτω, ᾿σχύω ἐγώ. 
-- ΠΡ» ἄμγως. ὕὅον. ΧΧΧ,. 28. 

ἐσὶ παντὶ ἀδυνάτῳ ἔκλαυσα. δὶς Β΄] 18 
εχ Τιστατηῖο. Μα]ο, εἰ χυϊὰ νἱάοσ. 
Ῥεστυσθαῖοβ μοῦ 5 δῖ ἴῃ ΤΥ Χ οτῦο 

Ἷ 96 Ώ ΘΙ ΔΑ στα, οἰ δϑοο ἀδύνατος δὰ 
ἜΡΟΝ Ἶῃ ἅπε οοεητηδίϊβ Ρευ ποδί, 

δι Γ2 3" πφρ Ὁ δαυίοτῃ ταΐεσεμαδ βἰηΐ 

γψετῦα ἄνδρα ἐν ἀνάγκας. -- Ἐν. 
εν. 45. ἀδύνατω, ονενόδες υἱγίδεξ 
ἀφείξέέα. ϑοιταο δε ἰδὲ εδὶ ὧδ 
1Δοἱδα Οεπαϊητα. ὅδ. ΧΥΤΙ. 14. ἡ 
ἀδύνατος νὺξ οπὶ ποΣ «ἰεγηα, ἱοπεῦνω, 
ψμα ἀϊερεῖϊε ποπ ροεεμπί. (Ῥεγρετθχα 
Οτοῦϊπα ἀδύνατον 'ἰῃ δενοτάφην ταυίδ- 

ἀ ν11.) εἱ τοϊὰ. ἀδύνατος ἄδης πὶ ἐπ7εγ» 
πμπε, ἐ φυὸ γεάιέμδ πον ἀαίεν. 

ΑΔΥΝΑΤΟΣ ΕΥ̓ ΜΙ, ἡπροίεμδ 
σαπι. ἸῚΥ 

ον. ΣΧ ΧΥΙ. 10. ϑἰςο ζοσυτη Β16]108 
εχ Τυουιῖο, ἰαχαι τἰτοαῦδ ποι αἱ- 
ἰερεπῖες Ἰπβροοῖο. Νδχῃ ψεσθβ ἐν 
ἀνάγκῃ ὄντων ἀδυνάτων (Ὁ: ἀπε νεσ- 
βίοπθθ οοδϊμεγιυπί, ἴ βεΡ6) Ρετξ- 
ποηΐ δά ν., αυοα ποπημ}}} ᾿πίεοσ- 

ε Ῥγϑίββ Ῥὲῦ αὐγμηι τε Δετγυπῖ, ουπὶ 
ἴδηι Ἃ ἴπ δδὸ νοοϑ εἰζ ϑεσυ]α, οἱ 
ἴρσαππι ΠΟΙΏΘΗ Ἣν απρμείϊα. 

ἈΔΤΈΑΤΩΝ ΞΈΣΤΙ νοῆσαι, ἐπ:- 
ροφεϊδέϊε ἐξέ αὐ οοριέαπάεπι αὠὲ ἐπίεῖ- 
ἱερεμάπεπι. ΡΗ ΝΙΡΗ. τπἰγαδὶε 

εἰ. Ῥτον. ΧΧΧ. 18. φρία δὲ ἔστιν 

δὃ 

ἬΘΡταϊοο) 

δ» πο ογάϊηο, αρίο. ᾿ 

ἼΑ δῶν. 

ἀδύνατά νοὔσα. Μυϊρσ. αἰποὶδ  - αἱρ. αἰϊκοῖδα 

ἌΔΥΤΟΝ, ἰοομς ἱπαοοξεει. 1} 

οἶξνιιδ, Ἰίδστα ποτα ἵστη ἰοοὶ " 
Ορβοὶ. 4 Ρανυ. ΧΧΧΙΙ. 14. «ερηκύ- 
πλωσε γὸ ἄδυτον. Ηξεεγολ. ἄδυτον, ̓ ὐ 
λιμὸν ἢ τὸ ἀ τοῦ 

Δ,.ΔΩ, (Ρὲσ ᾧᾷ γγὸ ἀείδω) δᾶπο, 
οαπῖο. ΤῊΣΘ ϑόνιηι εὖο, ἐπ ῥωιδια 

ετμοΡο. Ῥε, ΧΟΥῚΤΙ. 6. -- Ὧῷ εἰ 
ὝΥΠ Καὶ εἰ Ηἴρῆ. οαπο. Ἐχ. 

ΧΙΝ. 89. τότε ὅσε Μωνεῆς ᾿ν» ῳδὴν 
ταύτην. Ζυὰ. ν΄. 8. ἄσομωι ἐγὼ, εἰμὶ) 
τῷ κυρίῳ ἐγὼ εἰμὶ, 4υε γεῦῦδ τα ἱη ὁ 
τὰ αἱ Θηθα οβββ υἱάθπίι: 
ᾧσιμαι, ἐγὼ εἰμὶ τῷ πυῤῳ, ἐγὼ εἰμὶ, 
οὐπᾶπι, χιῖα δώεπὶ ἀοημπὲ, φερε, πος 
ψιᾶπε, ἀοπεῖνῖ, Ῥραΐτη. ΧΟΥ͂]Τ]. 1. εἰ 
ΑἾΡῚ μαβδῖτη. --- ἢ Ῥ͵. οαπέε. 

1 ὅδ. ΧΥΨΤΠ]. 6. 1 Ρανρ. ΧΧΥ͂. 7. 
διδιδαγμένοι ὥδεν, οἀοςί σαηιίοι ον. 
ῷ Ῥαυ. ΧΧΙΧ. 47. 1.5. ΧΧΙΠΙ. 16. 
«υλλὰ ᾧσον, ταυ]τατα οβπιῆϊα. --- ΝῸχ 
δα εἰΐδια οοουσεῖς (Οἱ εχ ορίπίομε ἃ 
ΒΙ16111 ΠΙΒῚ] Ῥχὸ οδ Ἰερίίυν ἰπ ἰσχία 

σα, ΨΙΙ. 9. ὡς ἄδοντες τῇ ἢ 
καρδίρς αὑτῶν, ταπαυδη ἌδηθπΐδΒ 
οογάθ ἰρϑοσυα. ὅϑ'αα [δ] ἀυα νεῦ-. 
βῖσμθθ σολ]υεγιπέ, δο ἔοχαιαϊδ 
τῇ καρδίᾳτεδροπά εἰ ΗΘΡχ. Ὁ ΔΘ» 

ΘΟ ΣΟ ΩΝ ᾿ἘβΈΓαΣ ἡ}. 56 

ἴῃ ποξΐΐοπο σαν δ δος  ρΟΤΙΠ, ΠΌΑ. 
οἰδιι φιδηάοσαπε Βαρεῖ. 

ἌΙΔΩΝ, οαπίον. “Ὑ Ὁ Ὁ Ῥασί. δὰ 

8 ἘΠ Ὰ οαπεγέ. 1 Ῥαγῦ. ΧΥ͂. 427. 
ἄρχων τῶν ᾧδῶν τῶν ἀ δόντων, ἡροτάαδι 
401 σδηοΣΡυ8 νοῦο Ρτρὶ δῖ. 3 Ῥασ. 
ΧΧΠΠ. 18. οἱ ἄδοντες ἐν ὀργάνοις, οδ- 
Βοπίθο δὰ ̓ ποϊγυτηθηίδ τηπβῖοβ. ΝΕ. 
ΨΙ]Ι1]. 1. ΧΙ. 22. εἴ 4}10] ΒΕ 118. -- 
δὶ 15 ναὶ. ΡΠ. ἃ γ τοπδείεν. 

ρῶν. ΝΙ11. 17. Ὀ1 εἰπο ἀυδίο 
ἘΜ. 15) Ἰερῖι. --- "ὐψῦ οαπέμα. 1 Ῥατ. 

ΥγΙ. 81. οὖς κατίσεησε ἐπὶ χεϑας φδόν- 
τῶν. Β6ηδ αποδα βεπϑῦτη. (ομξ. δα 
᾿. 1. {ππτ|. --- ὐῷ Ῥαῦι. Καὶ! αὶ ὦ 

οαπεέγε. 9. ϑδτα. ΧΙΧ. 85. Οο8ε]. Π᾿ 

ἂν" 

Ὦ δ 



"ΔΑ, δουσα. 

α 8. -- ΠῚ], δταβαγμηι αὐοέο, ἰαω- 

ἄαἕο. εν. ΧΧΧ, 16. ϑεϊ!σοοῖ νὸχ 
ΤΊ Βοίδε σχύθαᾷιε ἀσόανι 8. 

ἔδωπι, ν. ο. Νεῖι. ΧΙ], 31. 40. εἷς 
--- Ῥυρίοτρα Ἰορίεαν μας νῸΧ ει. 
ΧΧΥ͂Ι. 1. υϑὶ Θγταιπιδοῖνιε οἱ ᾧδονσες 
ὧο διιο «ἰα!αϊε. 

᾿Ῥὡ. ΔΟΥ͂ΣΑ, οαπίαϊτίε. ΠΥ Ὁ 
ΡΙἢ. ἔακη. 4 "Ἴδη Ἰάδτω, ραν. 

δ ἔμ δ. Νὴ. Ψ1]. 67. -οἰ τ γ᾽ ῬοΙῖ. 

Καὶ ἴσων. ἃ. “γγὶ ἰάοια, 5 ϑασα. ΧΙΧ. 
8ὅ. (οβο]. 11. 8. 

ἈΔΩΝΑΙ᾽, Αὐοπαί. Ἐσὶ ρθε νὸχ 
Ἡοργαίοα ἘΝ , ΠΟΙΩΘΏ 

Ῥυσρτίυσῃ Ῥεῖ. Ιάο ἴῃ Κύριος. 
οι ἈΔΩΡΕΙ͂Ν, νεῖ πιχία αἱΐοβ Ἀδω- 

ρίω. Ἐϊθτ 'ρϑα νὸοχ Ἡθρσ. ΠΝ 

ϑργὴμ ορίϊηιαίες ἱϊογια. ΜΕΝ. 
δ 

ς 'ἌΕΥ͂, δουιρεν. ΠΡΌ: Ἄφυ. ἘΠποοά. 

οἰ ἴπο, Ρε, ΙΧ. 17. οἱ αἰϊρί. (σις. 
Βοφοιχα ον ϑοο]α ἃ Ῥραϊσασβ 
Ρχαῖ. Ρ. 1,1Χ. --- βηὴν, αὔλωο. Ἰπσιο. 
κεν ΟΧΧΧΥΙΙ͂. 18. υἱδί ϑυχα- 
τοροδυρ Ῥχὸ δούσεῃ εἰς ἀεὶ δαρεῖ. 
ϑγτοτα, Ῥε. ΧΙΝΊΙΠΙ. 10. ἀεὶ διχεε- 
λίσω. -- ὧν, Ῥοριώωε. Ῥα. ΧΟΙΝ. 

11: ὉὈΌΣ ΤΟΪΝῚ που νἱἀσηξαν Ἵν Ϊ6- 

δ ̓ δθ6, βοὰ ραυΐο Ἡδεσῖυ5 βοηϑσα ἐχ- 
ἀ ῬΣΘΒΕΙ͂ΒΘΘ. ---- », ἀἰογηίέαδ. ὥϑγχατα. 

Ῥχου. ΧΧΙ͂Χ. 14. -ὸὩὖ99 Ὀυ99. 

Φίοω οἱοα ἐπυίσορι, Ὦ. 6. ἄπο οἷδε εἰ 
αηέρα, 96 πὶ δοηὶ , 8. οἷ 
φιιοίδεα. ἴῃ. 704. ΧΥῚ. 90. ΧΧ 
καϑὼς ἀδ), υἱοὶ ἰὰ αἰ η ̓ ἰδτῖα Ἰορίοιν 

ἅπαξ χαὶ ἄσαξ. --- “ΌΓΡ ωρίεν. 
[68. 1. 18. φοβοῦ ἀεὶ πάσας τὰς 

ἡρεβας. 
Ι ὐὐοῖς ΔΕΙ͂, ἐπ δεηερίογηι. Ψιὰο 

Γ} 

ΚΆΘΩΣΣ ἈΕΙ,, εἰσι δεπερον. ΨΊᾶΘ 

ἐδ. δ. ΥΌ9 ΒΡ. 
5;ἈΕΙΓΕΝΗΣΣ, φμὲ δδης ἡ ιὰ αἱ 

οεέ, δεπιρήεγημδ. Βὶν. ΓΝ. 18. 
860. Οοιπρὶ. δίδωσι δὲ σὺν αἄσι τοῖς 

δ4 Δελλα. 

τύχνοις μου ἀειγενεῖξ τῶς λογοεμένως ὑσ᾽ 
αὐτοῦ : ὩΡῚ 811} μεῦ δεπερείεν.- 
πας ἴαμάεα ἰηϊογτρσοίδηξιγ, 4}11 δὰ- 
ὅδ, αυῦραβ ερὸ δοοθᾶο, δεπερίίετ.- 
ἢῸΣ 8. αἰετπος γγμοίμ, Ἐ. 6. »γώπα, ἢ 
μὲ 561}. καρποὺς ϑαρρ!εαῖας, πος ϑεῖι- 

ἐ πο σππὶ οπιπέδιεδ πεεὶΣ 
τνμορώμωι Ῥεγέπηξξ αὐ ρεγρείμος ἤγμο- 
ἐμθ, ατὸβ ἴθ ἴῃ Δ ο  ἀδη ν5 
ΦΟΣΩΙΠΘἸ ΠΟΥ ΟΤΗϊ. Ῥθαν. ἀειγενετάων, 
διὰ φαντὸς ὄγων. ΡΙ τον. Τ. ὙΠ]. 
Ῥ. 474. 11. Βεῖακ. 

ἌΕΔΛΑ, ἐπτόο, ργοοοῖία. ἘΠ4Β. 
Π. 15. ἴῃ Ἰοοιτα Ηεὐταϊοσογαχα 
ἩΠῸΠ ΠΡΌ ᾿ σα) ηεηρεπῖξ θδτὶ ἐπ αὶ 

ἡ ακάεπές νέπεπεπι ἔμεπι, 8. υἵ δ Αἰ1ς 
σνεσταν : σέπμηι γεν, ἄελλα «Ἰ- 
γοριήνη, Τα  Ὀ1]16 ἀϊεζα, ΓΎΕΟΣ εἰ ΣΤ ΚΥΙΣ 

Θμζο ναχζαϊοει Οξεδορ : 
οὐαὶ τῷ σοτίζωτι τὸν ἑταῖον αὑτοῦ ἀξλ- 
λην συτομέγην. σαι δαοζοζοσ ἐρῶο- 

ἴατα ἼΠΟΓΙ ΠΡΌΠ νεὶ ΠΡΌ 
ἐὐχένσεῦ ΜΠΌΤΡ ἐυγδίπονι Τεγθοτὶς 8. 

ἔσπι, πὰ οοὐΐοθ δὺο 
ΤΩ Δἷ6 βυθρίσδῖιιθ οδὲ Ῥδ ἢ] 15 δὰ Ἵ. ἀ 
Ἰ, χυεῖα νλθ. ὕπαια νοτο δῆς 
οὐΐκογοηι δοάδεη δασοδδϑα 
δγοῦδεο Ὧ0 ἑεπερεεξαίδιε ὃ0» 
ἑακίεηι δ. ΧΧΥΙ͂. 90. ἃ ϑἰσοπὲξα ἴῃ 
Νοτβίουβ ϑυσγίδοις ἑαχέυ οομοϊἐπίαπι 
ἰσρας Βοθσησαῦϊϊ σα ἴῃ βοδοΣ 
εὐ ἢ.1. Ηἱΐς, 4πῷ δ ἤδπο νοσδεη 
τροποῖς [οοἱ. Κτγεγοοϊσίαε Ρ. 1]. 
ϑτοροϊδγαα Ρ. 7., δάσθθ πυδὶ 
Ἰοραῖ, ὄἄελλαν ἢ. ]. θοάεσῃ βεηϑα 80- ΐ 

Ἰεμιάτη 6886, αυο ἔκστασις ἀρυὰ 
Ὅτ ἴης. [ηΐ. 10]1α., τ νεῖ ἐεπεμέεη- 

ἐίανι ποίοσί, ἐς υἱπὸ ἑἰαγρίέετ 
λαμείο ον, “ὁ ἔρια υἵπεῦπ 70 τ- 
ἕξις οἵ Ἰαγρίίεν' λαμεῖεπι, αιοα ἐκσνα- 
ὧν δε Δ[ῖΑ υπδίαρθοσα ἀβμρῤάκῳ αηὲ- 
ἫΣ εὔῖοϊξ εἰ οχοϊξαί. ΠΡΌ " ῬΣ. 

ιπάονε, εἰξμπάετε ποῖϊδϊ, εἰ ἀεῖπάς 
δ ὀγεπὸ ἰταπδέευθασ, φιουΐ ἐαγ σέξεν' εἰ 
οορίοδε αἰαίεγ αὐ αοοῦρδέεγ. Ὀετίε 
Βοο ΠΕΡΆΤΙ Υχ μοΐεῖε, Ἰουκέστι 
λαιογῃσοίοη ἰοὺ ὭΔΌ ἰορῖεϑα 

ΓΒ δαὶ Πρ οὐεο, φαοὰ 
Ιε5ὕ.ὉὟ. 7. ταρουῖζαγ. 6 γοςοδ συτο- 
μένη νἱὰς ᾿'ϑῦὰ 5. γυ. σήτγομα;. --- 

δε: 



᾿Αέννφειος. 

« Ρῆιαν. ἐξιδες αἷΐα : ἀέλλας, σὼ ἄτακτα 
«ιεύματα,, καὶ πασευγῆας, καὶ τὰς με" 
γάλας συστροφάς. 
᾿ἈΚΉΝΑΟΣ, αυδεὶ ἀφίναος, δεπερετ 

» ῬΕΓΕΠΗΝΊΣ, αἰεγπμξ, εχ ἀεὶ οἱ 
νέῳ, ἥνο. Ὑ5 ὑξοονξ, υἱῦκδ, ρεγεμπὶε 

Ζο. ΧΙΧ. 25. ἀξνεωός ἐστιν ὁ ἰχλύεν 
μα μέλλων, ΒετΠρ ΕΣ ῥδνα τινα 8. (δέερ. 
πες οπτ, αυἱ πιὸ γοάοιρζυγι. οδέ. 
- ἘΞῸν ξυμῦι, ἐαονίμα. Ὁ ουῖ, 

ὃ ΧΧΧΙΠ. 15. βουνῶν ἀεννάων, οΟἸΪ τυ) 
οεἰεδεγγπονγα. ἴα. ν. 

Βοϊεπείδσω. -.--- 
Βασι. ν, 6. 32ας ἀρνάους, Ἰἰίονα 
Ῥαεππία. ὅωρ. Ἀ1. 7. ἀφνάου σοτα» 
μοῦ, αν! φέπεμεν ῷὶ Μδεο. 
ΥΙ,, 30. ἀεννάου ζωῆς, υἱίεΒ ἀέενιμδ. 
ἘἜπαας ΓΝ. Η. 1». 111. ς. 43. «ηγὴς 
ἀσνάαν, δρενῦε 

ΔΈΕΡΓΟΝΣ, οἴδονις, ρίρετ. νὰν 
Ἰᾶετα. Ῥύον. ΠῚ. 4. ΧΥ͂, 90. -- 
ΓΛ ,σωε, ἀοΐκε. Ῥτον. ΧΙ͂Χ. 15. 

ψυχὴ ἂὲ ἀεργοῦ σῳνάφω, οκαο ρέβεγ 
εμισφβ, ὅ!. ΠΝ δύδσα γεποίες- 
“ἰονέπε, ἐρκουίαις φιοίδί. Οσπέ. 8. 

ἀ τυϑτῆὸ 1..κ. ἘΪΘΒΓΥ. ἡ. δ88. οἷ. νες. 
ΦΛΕΡΙΝΟΣ. οκχ ας 'π ἵ οπλοὶς 

Θεαῖβδα, Ἡμπρ προ ἰδοτα αἱρτηίβοανο 
ν!άεζαν, ποά ἀέριος, αἄδοαῃο μασίβα 
αεγία παέεγα με ληόθαι νπᾶρ- 
πετι 00 ὁπεπεένομηι, τερεῖῖσον Ἐδίδοτ. 
ΥἼΙ. 1δ. στολὴν ὑακοδνον ἀερινὴν, ΟΝ 
ἀερινὸς ναὶ 46 ρωγίαίε, ψτεὶ 46 πιαρ- 
ππάϊπε οδὶ δχρ]οαπάυχη, ἃς δὰ 

οαπάον τεξετοι τη δβ86 τ] 
. Ῥοΐυχ μοι. ΙΝ. 110. 

ἀερίνη ἐσθής. 
ΦΛΕΡΊΩΝ. ἔγεοῃ νὸχ Ἡοδγαϊοα 

ἡΘΎΤΗΙΣ ἤτον, πνοσβ θη τοοεῖβ, βεὰ 

Ῥοκέαϑ τποῃΐδηεε ΤΕ ΊΟΠΙΒ εἴ ᾿υδεοῖ8 
ποοϊίλυτο, αεἱ οσππιπηπηί Ὠοκοάμο ἢἶον- 
ππὸις ἀϊιεϊϊασ, ξασιτίθ Ἰραποι. 
Οσεασεῖε δίς. 

ἐπ ̓ ἰσηρὰ 

58 ᾿Αηδὴς. 

400 ΑΙᾺΒΟ ΓΘ 1β0γ6 δ} Ὀουθοηςς: 7 
ἐπ ϑριὲρ νιηϑίε μου, ο0]1. Ὦφυ, 
ΠῚ. 8. 

ἌΔΕΤΟΣΣ, σᾳκέϊα. ὙΠ) ἰάεηλ. Ἐκ. 

ΧΙΧ, 4. Ῥραῖμι. ΟἹ]. ὅδ. --- “Ὁ) 

Οἱ! ά. ἰάσυι. ἤδη. ΥἹ11. 4. ---- Ἤν 

Ῥχαπα αγάξπε. 700... 7. δες. σομορὶ. 
εἰ ἴπο. νεοασοὶ δὲ ἀετῶν (4111 Πρτὶ γυπὸς 
οἵ γυπῶν ΒΑ Θη) τὰ ὑψηλὰ αὐτοντοι, 
αἵ ΡΟ] δαυΐϊατυτη ἐπ δἰζυσα 86 ζδ 
τρμξ νοϊοπάο. οδιυχογυπὶ ἃ χδὰ, δ 

λον) ἴπ8. Οοη]. ἐπ αἰδεηι εἴαίι εεΐ, 
υπᾶθ ἈΥ ΡΤ ἀνεπι ταράσεπι ἴπ- 

[ογργεϊδιαθ οοί Μ|ομδϑῖα ἰῃ ἀν 
Βρυν μευτς ἀρν ΜΗΚεὶ, οἷα. ᾿. 998. 
δοᾳ, δὲ ἴῃ δυῃρίεπι. δὲ [ωχ. Εἴϑῦς. 
ΒΡ. 8268. ϑψιητω, δοὲ τῶν συγονῶν, 
Αφυ!ᾳ ατηνύς. 

᾿ΑΖΥΜΙ ΤΗΣ, ἰηζεγηιεπίαίε. ΥῺΝ 

ὑβπνπιοπίαίμε. Ιου. ὟἾἼ]. 8. (ἢ ῦσ. 
ΠΣ ἄρτοις ἜΗΝ φεο. ΑἸα, 

χ Οχου. αὺυ οημε ἀξ μων Ὠδβεῖ, 
Ἰκῆρ ἴῃ τοι! υΐα Πρ 6} εἰν οὐαξ ἐνιλται 
ᾳυοά τεςυ νἱἀεΐυν ο ἀζυμ- 
ταῖς οἱ ἀξύμων οχ Ῥτοχίτης απίθοδν 
ἀφηΐζα εοπιτηφῖρ ᾿λὸ ἱττομδίδδα νἱ» 

κῆς ἃ» 

ἌΖΥΜΟΝ, 501}. ἄργος, Ραπὶξ ἐΝίετ" 
“πεηίαίπε, εἱ τὰ ἌΖΥΜΑ, 501]. λάγαναν 
»ί(ἰαοεπέας ἐπ ενπνιονίαίε;. Πυθοῖ [πλ} 1. 

λάσσῃ, ὅφη. ΧΙΧ. 8. ἀζύμους ἔσεψι ἃ 
αὐτοῖς, οοχὶς 11}18 ῬΠ6Β ᾿ἈΖΥΤΆΟΒ. 
Οοηΐ. Εχ. ΧΧΙΣΧΣ, 2. Ὁ] ὦ ους δὰ- 
ἀϊζυγ. ἔχ, ΧΙ]. 16. ἑστα ἡμέρας 
ὅδισϑε ἄζυμα, ϑερίοτι ἀἰ65 οογθα 8 
Ῥ δορηΐαβ ἱπέδστηθηξαῖδβ, Η]ς διιζεστα 
εἴ 1π β᾽γ]θ5 Ἰοςῖα λάγανα Βυδὶπ- 
(ΕἸ]ορὶ ἀεθοσε ραϊεῖὶ εχ ἔχ. ΧΧΙΧ, 
4. 1,ον. Πες ὙΠ, 8. Νύαι ΨΙ 
15. 1 Ῥᾳᾷγδὶ). ΧΧ]]Π]. 290. 08] 
ἄζυμα. ἙΔΙ]απΐαΣ ετρο, «φαΐ 
ῬΙῸ βυϊείδπεῖννο Βαροηί. --- ὙΓ» 

ενπιομίαίμα. Ἰδν. ΥἼ1. 4. (Ηδεδσ. 
18.) δες. Ὅχομ. υϑὶ νἱάς βυρτα δᾷ 
νόσοῖι ἀζυμότης ποίδία. ΗΕΒΥ ΟΝ : 
Ἄζυμα, τὰ ἄνιυ ταλαῖῖν ζύμης, 3 κα- 
λνα; «ροζύμη. 

᾿ΔΗΔΗ͂Σ, ἑπηπαυὶς, ἐηγμομπάμε, 

ὃ 

24. 



᾿Αηδία. 

α οὔἴοξιιξ. γ,5γ. πιαίωνι 6εὲ 56 υἱάδίων, 

ἢ. 6. ἀἰερίιοοί. ϑγτατα. Οδη. ΧῚΨΠΠ, 
17.. ἜΜ ».}) ἀηδὲς αὐτῷ, ἀϊε. 

»Βοεδαξ εἰ. --- ἔμ, πιαΐμηι, ϑγτητα. 

1 βϑαη. ΧΧΙΧ, 7. Οὐμίαδν ᾿π 8. 
Υ. ἀριστός. ἩδΒγΟΙ, ᾿Αηδὲς, στυγνὸν, 
λυσηρόν. Ιάδτη : ̓Αηδὴς, χοπιώδῃς, ὁκ- 
γηρός. , 

,᾿ ἌΗΔΙΆΑ, νποϊορίία, ἱπ)ωουπάϊέαδ, 
ἐαάϊεηι. γ, ἰδ, οοπέοπέϊο. ϑγτώτα. 

ὃ Ῥγονυ. ΧΧ, 8, ϑιρηϊβοδὲ εἷς ἀηδία 
"πηοἰεείαηι οοπέεμίϊοπεηι εἰ οοηζαδεῖα» 
ἐΐοπεπι. ΘΌΒΡΙΟΟΣ ἴδχηθῃ, ροβῖ ἀηδίας 
Ἀ..1. δ᾽αυα Θχοιἴ8θ6, Ὠδίηρο λέσχης 
δυὶ ἀδολεσχίας. Ὗ΄. ϑοαποηίία. 

ἈΗΔΙᾺΑ ΚΑΙ ΔΕ ΣΧΗ, ᾽ποίορίϊα 
εἰ οοπζαδιείαίο, ἢ. 6. Ῥεὲν Ηδπαϊδάγτι 

» φεογεία. Ῥτον. ΧΧΊΤΠ], 90. 
τίνι ἀηδίαι καὶ λέσχαι ; 

ε. ἈΗ͂Ρ, αδγ. πῶ πεδεε ἑεπεὶς. 

Ἢ ὅγτατα. 20». ΧΧΧΥΤΙ. 21.ὄ ΧΧ 
3 Βε;. ΧΧΙ], 19. ἐν νεφέλοωις ἀέρων, 
ἴμὰ εἰ Ρε. ΧΥΤΙ. 18. 55. ογηγὺ Ἀ.]. 

, οαοἶμπ αδτέμπι Ὠοίαϊ. --- ΛΘ » 

οαἴωηι. Αχυ. ΤΒοοά. 920». ΧΧΧΥ. 
11. τὰ κατὰ τὸν ἀέρα διϊπτάμενα τετεινά. 
“-- βάρ. 11. 7. μὴ παροδευσάτω ἡμᾶς 
ἄνϑος ἀΐρος. ϑεα [01 (οὐ, ΑἸ]οχ. μὲν 
τηθίλι μοϑίῃ παραὶ ἔαρος, νυεγὶΣ, αἵ 

ἃ Ἰοοο ἀΐρος τεροπεηάυτα 1υάϊοανῖξ 
Ρείγσυβ Ναηηΐθβ. Ὑἱάς (ὐ]οπηθαὶΐ 
ΟΡ 588. ϑδοσ. ρ. 680. ψυΐϊς. Βαδοεῖ 
οδ ἐοπιροτὶΣ. Μιὰ δὰ ἢ. 1. (οσηεὶ. 
ἃ ΤἸιαρὶας Ο(οτητηρηΐῖ. [0] 4. Υ΄. 11. ὡς 
ὀρνέου διαπτάντος ἀέρα. Ἰθ]α, ν. 18, 
τμηϑεὶς ὁ ἀήρ. 1]. 8. ἴσκασα τὸν 
κοινὸν ἀέρα, ΑΚ ΓΑΧΙῚ ΘΟΙΩΤΉ ΤΠ τ δ ἔσο. 
1014. ΧΠ]. 2. ταχινὸν ἀέρα, σΟ]ΘΣΟΙα 
ΤΩΟΌΠ]Θμλαυ6 δἔσϑῃι. 

ε ᾿ΔΗΎΤΤΗΤΟΣ, ἐπυϊοίιξ, ἱπεσριρηπα- 
διε. ----- ΥΥΣ ͵ ἡοννδαηπάμε. ϑγτώτη. 

Ῥε, ΟΧΧΧΥΤΙΙ. 8. υνὶ ποὴ ἴδῃ ]1- 
Βεοσα νοσεξ, αυδτὰ θδηδ6 αιοδᾶ 586ῃ- 
ϑΌΣΩ ΘΧΡΓΟδβζ Πποί ἤθτα νοοὶβ ἢ 

6 αυ νἱάρηᾶιιβ ἐσ ΘΙΙΩΟΠΪ8. --- 
ΠΣ υ᾿γπειρη, υαἰδάμηι 6486. ϑγτώτα, 

Ρᾳ, ΓΠΧΧΧΥΊΤΙΙ. 14. 

δ6 ᾿Αϑέρωστος. 

ἈΘΑΝΑΣΙ͂Α, ἑππογέαϊαε. -- 
ΓΘ» φυρεν νυιογίεε. Ααὰυ, Ρ 

ΧΙΨΊΙΠ]. 16. Α4υ1]8 ἱπιευργείδῦο " 
ἀοοβὲ αυϊάογη ἴῃ ΕΟΧΑρ] 18, δθα οὐυπὶ 
ἀϑανασίαν {ΥἈ Β[1111888 ῬΟΓΒΡΙ οἰ ΠΥ εχ 
Ταϊτηυάς Μάαββοοβ Μερ!]]α, οὶ. 
ΧΧΙΠ]. 4. υἱὐ ἴδτλ οὔϑοσνανῖι 
ἰσδυξδοῖυβ ΑΡροπά. δὰ 1 ον. 
Ηοτ. Ταϊτυᾶ, Ρ. 480. ϑοὰ 1άοο 
ΠΟ]]ο οὐπὶ ϑίαγοϊίο (δσιι. Ὦλν. 
Ῥ. 385. εἰδίιογα, ΘΌΤΩ ΓΘ Ϊ6- 

δἴθ86, ὩΔΙῚ ἰσηγπ οΥ 1115 Ὡοῖο Ἰαίοί 
αυοαὰδ ἱπ Ἰοσοπα τϑορρία. --- (ἀ- ἐ 
᾿ἰοσΌτα ΝΟΧ δος ἸορίταΣ αυοαας 88. 
111. 4.1.1. ΝἼΠ1. 18. εἰ ΧΥ͂. 8, 
Ὁ}} ἀϑανασία γεἰ οὶς ἐπιπεογέαϊἑαξῃ δὶ 
“ἰεγη γεἰβοιαίδδ τπούβομοσα δαυμῃο- 
ἴασῃ μερεῖ, ὅδρ. 11]. 14. ἀϑανασία 
νἱἀοίυΣ ἤάπιαηι ἑπμπονίαϊδηι ᾿λάλολτε 
(αυο 5βεῆβι. οἱ πορίγαίθα νογηδουὶο 
Φιποίέτοιὀκείς, ἑπυπογέαξέψ, πῇ 
8016), οοσί ἴῃ βοαυμοπῦρυδ μὲ 
μνήμη αἰώνιος Ἔχ Ποπαις, δὲν. ΧΙΧ. 
17. βος. Οοτωρὶαίΐ. οἱ δὲ «ῳοῦντες τὰ 
ἀρεστὰ αὐτῷ, ἴας δένδρον χαρατν- 
φα!: ὉῚ γον ἐπιπιογίαἰδαξ, οἱ α7- 
δον υἷα, ἱπιπιονίαἰμαΐεηι ἕρεαπι, ϑεὺ 
»εγρείμανι ὁ ρμεγέπποηι Κεἰ οιἑαίεηι 
ΒΙρη θοαγο νἹἀ δία. 
ἈΘΑΙΝΑΤΟΣ, ἐηεογίαϊαιε. 86. Ϊ. 

15. δικαιοσύνη γὰρ ἀϑάνατός ἔστι, ΥἹΓ- 
(πϊθ οἱ βαποῦιϑεϑ διυαϊμ) αέεγμα 
λαδεί ργανεῆα. ϑῖ:. ΧΝΤΙ. 24. ὠχὶ 
ἀδϑάνατος υἱὸς ἀνϑρώπου, Ἀοῖαο εεὶ 
ΤΑΟΡΙΑΪΪ8. ᾿ 

᾿ἈΘΑΝΕΙ͂Ν, νοὶ " 4]: ἀδακὶμ 
γε] ἀϑανέν. [με8 νοχ Ἠδῦγαϊοα }»} πὰ 

Τοθηϑελ δϑερίοπιδγενι ἀδηοίδηβ. Ϊ 
Βερ. ΨΠ]. 8. 

ἈΘΑΡΕΙ͂Μ. ἴρβα νοχ Ἠεῦγαῖοβ 
ΣΝ ἐτρίοταίοτεα. Νυχα. ΧΧΙ. 

1. : 
ἌΘΕΓΙ᾽Α, ἐπιρίσίας ἐγρα εν, ἢ 

αἰλείϑηιμδ. ϑγτοα. Ηοβ. [Ρ. 16. 

ἢ ἢ» οἶκον ἀϑεΐας, ἀοπειπι σῆριθς 

ἑαΐδε, χαὶα 1οὶ ἰ4οἷα οοἱοραπίυτ δῷ 
Ἰογϑο εῖβ. Ῥγεοΐογοα Ἰερίτυν 1 Μάζο. 
ΧΥῚ. 17. βδς. ΑἸδχ. υἱὶ γεϊίχυϊ ΠΌτ 
ἀϑεσίαν ἨΔ οηξ, 
“ΑΘΕΊΙΣΤΟΣ, τὑρρενα, δοείεδίαδ. 

β 



᾿Αϑέρωτὸος. 

"αν. ἀϑϑέλωστω, ἄνομοι, ἄδιχωα. ἘΐοΚ. 
ΕΊ. 9. διδοῖοσ ψευβοτηῖθ φιίπίς (εαπὶ 
ἴμξος νου. 1 δγχηθοίδσιμι 
Δ Β1611 1,οχὶ Ρ. ἴ. ρ. 6.), ου͵υ 
ασταοπῖαχη, οοάοὶ ΒΑγρεσῖπο δά- 
βοσρζατη, Μοειεβυοσοπίιδ αχ ῬοΪγ- 
δἰοῖτα Απρ]λοδοῖβ δα έεστε περ]οχί, 
ΒΘΏΒΙΙΩΝ, ΠΟΣῚ δἰ σι]8 νοΣΡδ βεσυζιϑ, 
Ηερεαῖοα ΡΥ ΤῸ 2 ἴΐα ἱπίεσρσο- 

ἴδτιιβ οαῖ : διὰ τῆς εἰδωλοσοίας αὑτῶν 
᾽ τῆς ἀϑεμίστου. ἱὰς ὨδΙΒΣ Ορυδοιυΐδ 
Ῥ- 35. 6, Βοφεμτ]οτί. Αἀνεοῖ- 
Ῥίσσα ἀϑεμίσγγως τ δρυὰ Αρ- 
Ῥΐδη. ΑἸοσ. Βε}]. (ἷν. 11. ΠῚ. ". 
860. ἔδο1 13. 

ἈΘΕΓΤΟΣ, πείατίω, φμὲ εεί 
εὐπέγα ἔεχειι, ἐἰπείπιαε. ἃ. δος. ΥἹ. 
5. ϑυσι ταῖς ἀποδιεσταλμένοις ἀπὺ 
«ἂν ς ἐπεπλήρωτο, ΓΓΓῚ- 
Ρίεπυτα ἐξαί Π]1οἰ εἶθ, αυε εχ Μο- 

ε 861.8. Ἀγ Ρε απίυτ. Φ Μροςο. Ἴ. 
1. ἀπὸ τῶν ἀϑεμώτων ὑείων κρεῶν ἐφάσ- 
τε, εἄετα οοῃίσα ἰερότι ΟΑΓΏΕΒ 
ποῖος ῷ Με... Χ. 84, λόγους 
ἀϑεμέτους «ροΐεντο, ΘΕΥΤΆΟΤ68 ὨοίΔΠ(08 

ἀϑεαίαν καὶ ταλαιπωρίαν ἐσιχαλέσομαι, 
ἐ ἀε τἱ ΒΟΘΕΙ͂Ι: ἃς ταίϑασία μι ἵεται 
15: αἰοεπάατα ετῖξ. --- ὮΝ, ρῥγώ- 

υαγιραίιο, Ῥεγβάϊα. Ὁ δι, ΙΧ. 7. ἐγ 
, ἀϑεσίᾳ αὐτῶν, ἧ ἠϑέτησάν σε, ῬΤΟΡΙΟΣ 
᾿ Ῥδοδία ΒΔ ἴῃ [6 οογαμαῖβαα. --- 1), 

δῆ, Ῥγαυατίοαϊο. Αγὰ. Ῥραΐτι, 
τε αβιςς ἢ. Ὁδὲ ἰδσηδη ΘΘΙΏ]ΘΣΟ ἀσυν»- 
γεσία νἸἀοίαν, ο011, ΤΉγεῃ. 
Ι. δ. φυοά νεὶ ἰάεο παῖ πεοβββασίαση 
6886 νἱθείωτ, αὐυΐα ἀϑεσία εδί ἱ. 4. 

6 ἀσυϑεαίαᾳ. Ἰάετα τον. ΧΙΧΣ, 11. --- 
1 Μδος. ΧΥ͂Ϊ. 17. ἐποίησιν ἀδϑεσίαν 
μεγάλην, δὶ ΑἸεχ. ἀϑΐαν μαδεῖ, 2 
Μδοο. ΧΥ͂. 10. «αρυπιδεικνὺς φὴν τῶν 
νῶν ἀϑεσίαν, οοἰεεπδ μοβίυσα μοΣ- 
δάϊαιι 8δὸ ἐμ] δοίδυι. 

ρτοῦιμε. Μάδχϊτος ἀἰοὶ 46 τοῦ, τὰ» 

δ1 ᾿ Αϑετίω. 

ΕΪῚΒ νοῸ (ὁ ποπεηΐδιι δβινεῦΐ, ἢ 
οὐδεγναν Κγρκαῖυο δὰ 23 δῖ. ἢ]. 
΄. οἱ [οοαποσιβ᾽η Οὔ 88. ΡΕΣ] ΟΣ α"8 
ἱπ Ν. Τ. δὰ ουηάειι ἰοοῦσι. Ἵ 
ψεσο 8 Μδος. ΥἹ. 96. ἀϑίέσμοις ατρι- 
βάλλειν αἰχέκις, ᾿π)αϑεῖθ δά βοσγα ἴον- 
ταρτῖθ. ἴπ βεχυσπίριι ἄδικα δισμὰ 
οοχασηθεηοσδηίυν. [0]6, Υ, 19. τῆς 
ἀϑέσμου μὲν αροϑέσιως σολὺ διεσφαλμά» 
νος, τη] υτα αὐ ϊάοτω Ἶαρδυε ᾿ρσοῦθο 
(ΟΏδ|]1ο. Ηδδγοῖ. ἴλϑεσμος, [πη ε 
Ἰάετα - ᾿Αϑίσμως, παρανόμως. ,. 
Βχειβοπηοι οσὶ ϑρὶς1]. Ῥ. 22. 864. 

ἈΘΕΤΕΏ, ᾿ ἀθιῤαιῤννι Ρεγβάε 

αβΌ, ἀπΡέγπΟΥ, οοπέενενο, περίιρο, ἀδ- 
υἱοῖο, τεορεώο, ὥγαπρο, ἡνεν 7,δοῖο, 
γε)ιοῖο. 5Ξ:.5}} Ἰάθπι. ϑὅγτωμ. εἰ ἃ 

Ρᾳ. ΟΧΥ͂ΠῚ. 58. [πὶ Οδίδηδ ἕδυρεη 
Ῥαῦπ Τ. [1]. ᾿. 408. δὉ Ἐετδεῖο- 

υοὰ τ ὅν! λ 
ἵπιῖῖ. Βαρεηῆς. ΓΧΧ Ἐχ. ΧΧΙ, 
διόσι ἠϑέτησαν ἐν αὐτῇ, ΟὨΪ ΔΙ ΠΡ Ὡ 
ἀαίαπι εἰ {0 εἰὲ. “Ψυά. ΙΧ. 24. ἢ5,.,- 
τησαν, ἀξίεοεγμπί. δ. ΟΧΧΥΤΙ. 68. 

καὶ ἠδϑίτησαν, δνογεὶ Ῥ6Γ- 
δά δι οραπί, σον. ΧΙ. 8. [οδ. 
ΧΧΙ. 2. ΧΧΙΝ, 17. ἀϑετοῦντες τὸν 
μβ, 4υἱ Ἰεβότα περίἐρυπί εἰ υἱοίαπί. 
162. ΧΧΧΗΙΙ. 1. ὁ ἀϑεντῶν ὑμᾶς οὐχ 
ἀϑετεῖ υἱὲ δῖπο ἀμπθῖο θο ΣΙ Ροπάυπι 
ἐδ οὖκ ἀϑιτεῖα, ; αυετηδατηοάοχα 
Ἰθίάοτη δρυὰ ὅϑγπιι. τὸ ἀϑεγήσως 
ἐχ οοπ͵δοΐυγβ Μοπίῖ. τεροποιάστα 
οϑὲ ἀδϑενηϑῆο, υὐ εχ δηίδοδασεῶ- 
δ ἸῃσυἸδΏ εν ἀρΡάγεσα σρέϊζσαϊυν. 
Τροτΐυθ σοι ἴῃ [)168. Ὑ τὸ 
[αἴθ ϑγταχηδοιιῖ Ρ. 230. ευτὰ ς 
βοχίρφιδθο ρυίαί. Ῥχοργῖι δπίπὶ δῖ 
παθς αρακτεΝ εἴ ὅοαυσοῃθ μαγ[οἰρΐ- 
Οἕατα τιϑι8, ὧδ αὑὸ νἱάα Εγῃμοξὕστα 
δὰ Μαι. 111. 9. 9. 26:. 
111. 20. ὡς ἀϑεχεῖ γυνὴ, υ ταῦ ΟΣ 
ΤΟΥ ο δυὸ Μάεπι ἀαίαηι 7ζαἰϊέ. .--- 
ὧρᾺ ΡΒ. ρείο. Ἐπ. 11. 16. οὐδὸν 

ἠϑίτησεν ὧν ἐνετείλατο αὑτῇ, δὶ βεῖν- 
ΒΌΣΩ ΠΟῺ τηδ6 ἜΧχρσεαβὶζ. -- ὙΠ 

8 Ὁ.» πμέο. Ρᾳ. ΧΙΝ. 6. ὁ 
πω τῷ πλησίον αὑτοῦ, καὶ οὐκ ἀδετῶν, 

αυὶ 7πταὶ ῬΤΟΧΊΙΤΊΟ δ|ο, αἴ ΟΠ ῬΕΥ- 

με ακὰ Αρονυ5 δὰ ἰι. 1. δίαϊαο ὦ 

ὃ» 



᾿Αϑετίω. 

ΑἸΧΧ ποῖ Ἰορῖθθθ Ἵν. ἐξ) 566 
Ῥοῖτβ Ὁ) δ) "ον ἀεοίρίξ, Ἀ. 6. 

οη νἱοἶδξ Ὀχοχαΐβδα οἱ ρμαοΐβ.0 δε 
ψεῦρα Ηδρσαῖοα δυμάδμι θοΏθυτΩ [ι8» 
βεπί. ---ἰ δ.) 7 ΗΤΡΒ. 8 41), ανρο. 
Ῥε. ΧΧΧΙΤΙ. 10. ἀϑενεῖ δὲ λογισμοὺς 
λαῶν, ἐγτέία τεάάἐῥ οοτιαϊία ρειευσι. 
Βαῃθ. ὅς δῃΐτη δ 7 βυσαϊσν ΡΒ. 

ΟΧΊΙΝ. ὅδ. -- Ὁ Η ΡΒ. ἃ "γη)Ό» 

7αοὶο τεϊτοοεάετε, γεμιουέο. ἴθ8. 
ὃ ΧΧΧΙ.Φ, ὁ αὐτοῦ εὖ μὴ ἀϑετηδῆ, 
ΘΧβοαποἴαΣ σοΐμ δ διιδ8. ϑεδυση ᾿ς 
ἴῃ γεσύθμο δοοσα δυπέξ, Ὧ6Ο Τ8]6. 

τγο δεγῦο ιἶογ. Ψ. ΜιΙΟΒΑΕΙΐ6 08 
Μοδεῖς. Ρ. 11. Ρ. 122. Ὁ ευϊ. ΧΧΙ͂. 
14. οὐκ ἀδοτήσως αὐτήν. Ἡδθβες ἢ. 1. 
ἀδετωῶν τινὰ ποϊογόξη οὐδε αἰξοκὶ ἐκ.» 

πὶ οὐπἰππιοδορε ἰταοΐαγε. τᾶς ἵ,κκ. 
Ν. Τ. και ἢ. ν᾿ ᾿ν 4. Οομῖοε σαοαθε 
5. ὈΌΠ: -- ὉῸΠ τι 7 αο. Ἐκ. 

ΧΧΙΙ. 46. ἠδϑέτησαν τὸν νόμον μου, 
υἱοίατωπ ἰερθθ γωθαβ. Ψ οϊδίίοῃς 
Θηΐχα ] νἱδ ̓ρεῖθ αυμδεὶ ἐπβογίμτ. 
-- ΝῸ »γιΣυατίοοῦ, εἴ ἔπ πρεςὶο 

"ιακώκίομέετ, ρμεγβάε αρο, αἰ Αταῖν. 

μι. ἢ Ῥαν. 11. 7. ὃς ἤδέτησεν «ἷς 
φσὸ ἀνώϑολα, “ἰεί χαῖξ ἴα 
ἀενοῖϊα: ὧν Ὧν Δα ει ἐμεὶ αἱ Ἰο- 
εἰσι ἠευδδϑίεησεν. Τα. Υ. 88. 4 Ῥαε. 
ΧΑΧΥΙ. 14. ἐπλήθυναν «οὖ ἀϑοτῆσαι 

Ἀνγμώπων ὥϑνῶν, ταῦ τἰνδ οατισηΐ Ῥτε- 
ΨΒΕΊΟΑΤΙ ἸΌΧΙΔ ΦΥρου ΑἸ ΟΔ ΦΏΘΕ ἘΡ0- 
ποπιρηοπατη (ἢ. 4. φροιυγϑναθ 68) 
δαιΐπαι. κω. [Χ. Υ.Ψ ἀϑοσία αὐτῶν, 

ὁ ἦ ἀδϑίτηεάν σε, μειενδείεαίο ἴ 
41 φεθνδσιοδίὶ ϑηΐξ δάτεγξιια ἴξ. 
- Ὥ γεδεῖϊα. ὦ Βερ. ΧΥ1ΠῚ. 7. 

υὐκ ἀϑεννῶ ἰυ ποείαπο ἀρβοίοκαϊ σαπι 
ὃν οσποίσιίϊαις (οαὰς δος ΧΧΙΝ. ἱ. 
30.)», αὐ 81, ν. 20. οὔχ οεἱς 
«οποεεισίιτη τορεηδοσ. 4. Ῥᾳε, 

δ8 ᾿Αϑεσέω. 

ΧΧΧΥΙ. 13. ἐν τῷ σὰ σὸς τὸν βα- 
σιλία ἀϑετῇσω. --- “ΠΡ Ὁ» τέξει 

λοτγεπάα. Τῆς. ϑορῇ. Πἶπ.1. Ῥαΐα- 
τυστιί ποπηι 1, επὶ ΓΙ Ὑ Ὁ Ἰεσῖδββα.. 

ϑδοά ΤΠ Ὁ, αιοὰ ἃ ΠΝ Ἃ ἀεσῖνα» 

(τὰ ψυϊρο γεγεζας υἱι λογσσσεζα, 
Ῥοίεδί εἴίατα 8 ;γΥγ γεδεϊές ῥεῖέ ἀε- 

ἀιοὶ. Οουςξ βἰχασηῖο 8. Ἐ. ν- --Ο- Ὑπὸ» 

οοπίομιπο, 1 ϑδτα. 11. 10. ὅτι ἡϑέτουν 
τὴν ϑυσίαν χυρίου, εβεοεττπίε, οἴ εξ «ἰ1 
Φονϑ ββοσα οονέεπιπετεπέ βεὰλ υἱξέρεν- 
ἀεγεμί. ---- ἘΣ Ὸ) ΝΒ, ἐπυέμδογ. 

εν. ΧΥ. 16. ὑπὲρ φῶν ἀδγετούντων τοὺς 
“λόγους σου, ϑοϊίοεῖ ἈχῸ ἡ; θγ 16- Ἢ 

δεσυπίὶ Ν᾽ - νὉΡ Καεοϊ εἰ 

Νιρᾷδὶ νῦ9» ἀροῖο, τεδεῖο. Αχυ, 

Ῥτον. ΧΥΠΠ. 19. ϑγηπα. Ῥδαϊιι, 
ΧΧΧΥῚ. 838. ΓΧΧ 1 ες. ΨΊΠ. 
δ0. ἀϑεονήμκατα, ἃ ἤϑέτησάν σι. Ἐπιιὰ. 
ΧΕΙ. 19. ἠϑόνησιν Ἰσραὴλ, εἷς τὸν οἶχον 
Δαβ δ, ἀείεειε 1 8 ἄσιαο ἴ)6» 
νἱάϊβ. 4 ἤορ. 1.1, δο 1]. δ. 7. τι 
εδάεπι ποὔοπρ οὐ ἐν οοπαίχεεξίν. 
Ἐκ. 11. 8...«ὄἕὔδντ ἱαργεοῖον. ἴε5. ἃ 

ΧΆΧΥΊΤΙ, 4. ἠϑέτηχα αὑτήν. Ῥοττατῖλ- 
Τυηΐ ᾿Πυ]Ο ΤΩ νῷ ἐπρτεάᾶὶ εἰ νυϑ’ 

αυοά ἀεήοετε, τεδοϊΐϊατε πιοῦκξ. ---- 
ΤΊΦ᾽ νακο. [ε5. ΧΧΧΙΠΙ. 1. ἁλώ- 

σογτοι ἃ ἀδιετοῦντες. (Οτιεν δαργα δὰ 
ὝΦΥΠΙΙ 5 πιὸ ἀϊςοδι. --- ΥΤ συεγσίο 

“ἄὯθώ ὦ ΜΕ, τεοεάρ. Ῥε. ΟΧΧΧΙ, 11. οὗ μὴ 
ἀϑετγήσει αὑτὴν, ὨΟΏ τεσεάεέ αὉ 1118, 
50}}. νετήαῖβ. --- ἥῳγῦ, ομάκρ, ἋἹ 
ϑοα. ΧΙ, 3. λόγοι, ἡδεγάχαα,ν ὁ ἐ 
δοῦλο. Ουϊα ῃχὸ ἈΨΌ" Ιεροτῖηι, 

ϑαυΐάοα ΒΟΉ οΥΣ. Ἐοτίαϑδε 
ἼνΨ Ὁ). (001. «168. ΥἹ. 94.) εχ Ἡ- 
ΠΡΤΑΥΌΧΩ ἱοῃο οἱ αἰδηλίαῖς 
801 εοῦ Μφτα οἱ τοῦ Ῥδε. .-- 2 

ὙῪ 

(και, ναΐο. ἔδλοι, 111. 28, δ5οι. 
ΟΕ ΐθ. υδὶ νεσρα γυηῷ ΣΡ γον 

ΦΌϑουτο νοδάϊῃα ὅπππ « ἘΠ οο- 
ἐ χοῦ τὸ ῥῆμα τοῦ βασιλέως 

ἐπριραρινπα νἰδοΐυβ νεσίυης ΧΧ: 
ῥξηρρρουροι τ οὐθαρη ν φτοῦ βαώλέως ἠδέτη- 



Ηϑετηρένος Ἔστι. 

α ὅπ, ---- Σὺ ῬΡ. “πο. Ῥραΐτω. 

ἈΧΧΧΥΨΤΙΙ. 84. --ο ἼΡ, πιεμέϊον 

[ω9. {(Χ1]71]. 8. τέχνα οὗ μὴ ἀϑετήσωσι : 
υδὲ γε] Ἰερεπάπτη κχαὶ οὐ μὴ κ. τ. λ. 
γεὶ οὗ μὴ ἀϑ. ἽΡὉ Βδυὰ σατο ρεγβάε 

ὥρέτε ποίσς, --- 04 ΧΙΝ. 17. 
Ἄϑθέτηδαν αἱ δοῦλοι, ΒΕΥ͂ΨῚ ἐπιρογέωνε 

ἐπτοκαδεγμπί. Ἡϊης οχ- 
Ρὶλοασὶ οτῖδδβα συοαῦς ροίεοχϊ 1ο- 
ςυκ αρυρὰς ΧΥῚ. 6. 15 ἠθέτησεν αὖ- 

ὃ τρὺς ἐν χειρὶ ϑηλείας, Π)δῸ8 ῬῈΣ τγυ- 
1ιετετη δα ΘΟΥΆΠΣ ἐπ γερὶξ : 
ὯΙ ἐδπισ Βτοιβοπποι ἄθσβ νοσίεσε 
γῶν: ἡ βαυΐϊέ 608 ΤΟΥ του]! τέσ. 
ὅϑαρ. Υ. 1. ἀδετοῦντες τοὺς πόνους, ααὶ 
ἐερεσιευετνειμί, διιῖ ΣΟ; αο ἐγτέίος 
υἱεεενε Ἰδροσεβ, 1 Μδοο, ΧΥ. 97. 

΄σῴώντα, ὅσα δ νην αὐτῷ. 
Ἡδεγοῖ. ᾿Αϑετιῖ, ἀειμάζω, ται. 
ἴάεσε : ᾿Αϑετιῖτω, πο κο γυϑαγθα 

Ἤε νεΐξιω. 

᾿ἨΘΕΤΗΜΕΊΝΟΣ ἜΣΤΙ, αὔτορα- 
ἐμε, αδοίέιι: ε:ΐ- ἽΒΠ ἩορΡβΆ. α 8) 

ἑάφνι, 7-ν. ΧΧΧΙΠΙ. 91. ἡ ἀκϑήνη 
μου ἤδετημίση ἔσται, Ῥχοναϊ βαίοσιεβ τηθρδ 
ἀσγίία: ἐτατῖ. 
 ᾿ἬΘΕΤΗΜΕΝΟΝ ΠΟΙΕΊΏ, αὔτορο, 
ὑγίέκπι πο. Ὑ)γ Ηρ. ἃ ἼὯ5 

ἑδατι. 7}6Σ. ΧΧΧΙΠΙ. 19, ἐὰν ἤϑετη- 
μένην «ὠήσητε τὴν διαϑήχην, 5ὶ ταξθ 

ὡ Ρτοταϊβεῖοποϑ ἘΥΥΙΣΣ ἘΥ̓ ΗΖ. 
᾿ΑΘΕΊΤΗΜΑ, ργανανίραϊο, αὖτο- 

ξαδο, ἐπέ χωξας, ρεγπάϊα. Ἵ2 ἰάεσω. 

ες. ΧΙ]. 1. οἱ ἀϑετοῦντες ἀϑετήματα. 
-- ὉνΌ Ῥγισυανϊοχῇο, γ»εγβάϊα. 3 

Ῥασ. ΧΧΧΥῚ, 14. --- γοθ, ἐπέων 

ἔα, δείξεέο. 1 Ῥδρ. 111. δ0. 

ἈΘΒΩΡΗ͂ΤΟΣ, δε σερεοίωπι πον 

ε γεώρῃτος, Βα] απείυτα δηϊγηαἰτυτω οἰιῦ- 
8.18 ποι ἀφρεοίαδεϊ. Νίατο. Απὸὶ Ϊ. 
9. Ρ. 62. 
ἌΘΙΚΤΟΣ, ἐπίαοίωδ, ἱπίεβετ, {- 

δαίωσ, τπϊειμεγαΐε. -- Ἃ» οογόπα. 

ὅγιηεο. ἴεν. ΧΧΙΊ. 192. ἔλαιω ἄϑικεω, 
οἶξωνε ΦΩΟΥΊΗΝ, ἃῸ ΠΟΙΏΟ αἰΐτια τυ 
ἀερεῦθαί. ϑεχσιπο εὔσῃ 101 οδἱ ἀε 

89 ᾿Αϑροίζω. 
δώσ δαοεσάοίο. Αοοσερέξ πίη ἀπ. 
μῖο ἽΣ ἴῃ βοϊομπο δεραγαίοπέε δὲ 

αδείέπεπέίς, ΄υδτα ἤως ΤΣ Ἰδῦρασο 7 
Βιαροῖ. Τεχ' Ογῖ Μ 
"Δ πτοῦ, ἀνέ 

ΦΑΘΛΗΤΗΣΣ, οεγίαΐον, αἰλίεία. 4 
- ΥἹ. 10. χαϑάσερ γεναΐζς ἀϑ- 

ΦἌΘΔΙΟΣ, ἐπ εἰὶΣ, οἴίδτα "καῖε. 
8 Μδοο. Ὗ. 44. συσάκχι; σοι δεῖ 
φούτων αὐτῶν φροστάντεν, ἀδϑλιώτατε; 
αοιξίεα πῆυτα ἰἀετηηις πιαινἀδέυτα 
ἘΡῚ σορεΐδσω, ϑεεείημο "ὶ δὶς ποδ αυο- ὁ 
ᾳυ6 νοοβ ἐἴεπν, τυτγείολε, ἴὰ υἷδα 
σοταχη 16 Ὁ δο]οπιῦδ. 
δος. ἄϑλιος, ταλαΐεωρος. 

ἌΘΔΟΝ, ργωκεῖμηηε οεγέανεϊπεε. 
ϑδάρ. ΙΔ΄. 2. τὸν τῶν ἀμκίντων ἄϑλων 
ἀγῶνα νικήσασα, ΠυχλΥΡΟ ΘΟ ΒΟ Ὀ ἑ πνα 
ναὶ ΠΟΟΣτ ΟΡ απ ργεεταϊοτοσῳ 
ἀν μας νἱθραπδ. Ῥυϊρβίαθ ὥϑλων 

οὐ 80 δετίναν!, φιετηβαταοήηχη ἱπ ἃ 
βεαυθηρυδ ἀγῶνα ταείσῃγηλίοθ ἀρ 

οεγέααγάπέδ ἰαϊε [18 οδέ, »γώπιο 

(αῇ, Αθ]ίαι. Υ. ἪΟἹΝ. 8. Ἠοιγοῖ, 
ἄϑλω, Ἅὁμα, ἔργων, ἔπαϑδλον. ϑυὶ- 
ἄὯκ8: Ἂ λῶ; ἀγώνισμα, ἡ τιμὴ, ὁ μισ- 
οὺς, 1α] τὸ τοῦ ἀγῶνος βραβεῖν. Ἑα) 
ἄϑλος ἀρσενικῶς, τὺ ἔργον καὶ φὸ ἀγώνισ- 
μα. Καὶ τὺ ἔσαϑλοκ ἦρε! δὲ τοῦτο 
τοῦ οὐδέτερον, ὅτι τὺ μὲν οὐδέτερον δηλοῖ 
πυρέως τὸ ἐσαῦλαν, τοῦτο ὃ τὸν ὡγῶπα. ἐ 
“ΑΘΔΟΘΕΤΈΏ, ἐμάοα ργαδεο. 4 

Μαςο. ΧΥΊΤΙ]. 19. 
ΦΑΘΛΟΦΟΡΟΣ, υἱοίον οεγίαπεϊκὶξ. 

4 Μδοο. ΧΥ͂. 29. ΤΙρι4. ΧΥ ΤΠ]. 98. 
δ εγοΝ. ἀϑλορόρους, ἀγωνιστάς. 

ΨΑΘΡΟΙΖΩ, οὐλργερο, ὅρη! Ἢ 
-ἫοεΝ ἰἄετα, ϑγτωσ. Ρ6. ΧΧΧΙ͂Ν, 

1ὅ. ΧΙΨῈ. 10. Οοδεὶ. ἢ. 96. ..- 
ἫΣ οἴ δι τρδ. "7, ὀἠβίκετε ὕώ- 
οἷο. δεν. ΧΥ ΤΠ]. 421. ἄδϑγρωσον αὑτοὺς κα 

εἰς χίζας μαχαίρας. ἴχοο0 ἘΥ ΔΙῚ 
ἰορτξ ΓΝ ΓΤ, 8Ρ ) δὲ σα σταρΌΓΕ, 
-- ὦ» ΗΙΡΒ. 8 τ ΠΡ» ουεῖΐο. 

Τμοοάος. αἵ ΧΧ εν. ΧΙ. 8. 
ἄϑροισον αὑτοὺς «ρόβατα εἷς σφα- 
γήν. Ῥααΐο ᾿ἰρογῖυδ νοσίεσυμί, 'Νασι 



ΛΑ ροισὶ (να. 

α ΟΥ̓́ΒΒ, 466 ΘνΘΙ στὰ 6 στορα δὰ 
τη 30 ΔΌΟποπι, ἀοἰπᾶὰς ΘΟΠρΤορατὶ, οἱ 
ἰἰα ἃ τοϊϊαυΐβ βϑρασασὶ βοϊθηΐ. -- 

Ὁ23» οοἴδέσο. ϑγταγα. (μοὶ. 11. 8. 

δὸς ΝΕ 1.1.) ἐγαΐο. ὅγτατα. Ζυά. ΓΝ. 7. 

860. Πιϑγρ. (Οα, Χ. ἀϑροίσατε. 1,6- 
ϑεπάυτι ἀϑροίσω πρός σε. Μιάδ δὰ Ἐ. 
Ἰ, Βαβγάξ, --- γὰ} ἴῃ Καὶ εἰ ΡΙΒοὶ 

660. Ιῃο. ὅση. ΧΙΙΧ. 9. ΧΧ 
1 δὼ. Υ1. δ. 16γ. ΧΧΙΧ. 14. 

ὃ ΕΖ. ΧΧΧΥῚ. 94. -.ὄ ΠΡ ἰάἄοτα. 

Νυμ. ΧΧ, 2. ἡϑροίσϑησαν ἐπὶ Μωσὴν 
χαὶ ᾿Δαρὼν Βοος. Ναῖΐῖ. υδὶ ΑἸοχ. οἱ 
ΑἸά. Βαρϑῃξς συνηϑροίσϑησαν. ---- Ἰ 

᾿Μδαοο. ΠῚ. 18. ἤδϑροισιν ἄϑροισμα. [Ὁ. 
45. ἠδροίσϑη ἡ συναγωγή. ----- ἸΡ1α, 
ΧΙ. 1. εἕ 60. Ὄρον δυνάμεως. ΤΟ]ά. 
ΧΠΙ. 2. εἰ ΧΙ͂Ν. 80. ἀϑροΐζειν λαὸν 
εἰ νος. 
ἌΘΡΟΙΣΜΑ, οοἰϊεοίίο, οοπρτορα- 

ς ἔΐο, πιο ἐξιμο. 1 Μδοο. 1Π|. 19, ὅ5. 
ον ἄϑροισμα, οΟ]]ερὶε ἀτογοϊέμηι. 
"ρὲ ἢ. ὄὥϑροισμα, “λῆϑος. 5680]. 

ΑΡΟΪ]. ἘΒοά. 11.121. Επτῖρ. Οτοϑί. 
872. Ὠίορ. [δἕτι. Χ. 149. ; 

᾿ΑΘΡΟΙΣΜΟῚΣ, ἰάεχη. ΠΡΌΣ» 

οοἰϊεοίδο, οοηργεραίο. ϑγτατα. ἴθβ. 
ΧΧΙ͂Ν. 22. --- υ)λ}λὉ}» πιοπεεμέμηῃ, 

Αι. Ρρ. ΧΧΙΧ. δ. βου θ. υν]1᾽ ἀϑ- 
ροισμὸς ὁχ δεηίθητἷίδ Μοπίῖ. τρϑὶυβ 

ὁ  εεπαξΐο, ἀθδτα οοσοογυαξίο νϑλαϊ- 
ἴα. δ'δα γϑοῖδ τησπυλ ΕἸΘΟΠΘΤΏΒ ἴῃ 
Ῥχο]υθδ. ὧς Ψ σα. Οὐ. Υ. Τ. Ρ. 99. 
ἀϑρωσμὸν ἀρυὰ Ααι. μοί ποίδεα 
ρωποίμηι ἱδηιροτὶδ; χυοά ροζεβῖ ναὶ 
60 ἀοςεσὶ, αυΐα ἰάδπι 1ηΐ6 δά- 
ΨΥ ἀθρόως βἷο υϑὰϑ εοἱ ΚΒ. ΥἹ. 
11., υνἱ εἰρηίἤοοῖ οσίεηιρίο. ΥΊὰ6 
4υοαα 8. Υ. ἀθρόος. 
᾿ΑΘΡΟΌΣ, οοαοεγυαίμα, β' ἐφ ΘΉΦ, 

ὁ ππίυσγει,. --τ δὴν "ποπισηέμπε. Αᾳυ, 

οῦ. ΧΧ. δ. ἕως ἀϑρόου. Ἰάοια ῬΒ. 
ΧΧΧΙΨ. 28. τὸ γον ν ἔΓαη- 

φεΐϊίοε ἑεγτα;, ἀϑρόα γῆς ὨΔΡοῖ, αυΐθυ 
ψεῦρὶβ Μοπιδυοοηϊο βρτ ἔσαγο νἱ]- 
ἀοίυ ἰοοα οοπίεγία ἰεΥτ βθὰ ρμορι- 
ἔοσα. Μίαα βιργα 8. ἀϑροισμός. ---- 8 
Μδοο. Υ,', 9. ἀϑρόους τοὺς χλητοὺς, ὁ0Ν- 
δτεραίοε σομνῖναβ. Ἐλγτθοὶ. Μ. ἀῶ- 

60 ᾿Αϑυροῶν. 

νεται. σημαΐνει δὲ αἰφυόδρον. 
φαροξύνοι δὲ τὸν συνηϑροισμένο. Ἐάάετε 
αυοαυδ ἵπ ῬΒανοσίηὶ 1οχῖοο ΤΕ ΡΡΕσὶ- 
ὍὭΠΓ 

ἈΔΘΡΟΏΣ, οοπίεγίίηι, οοπξεσέεπι, 
γερεπέε, ἐσέενιρίο, δἰ αἶπι. ἡ Χ  τπὸ- 

"πεπέμηι. ῬξᾳὈ. ]. 11. ἀϑρόως. Αηυῖεο 
δῆς νόροτὰὶ νἱπάϊςαν 6 σοά. Ν ας. 
Μοπίβυσοηδιβ, χὰ ἴδθθα ἸΏ ϑοῖῖα 
γοαϊ οοηζεγίεπι ([οτῖλββο οὐπξεςἐξνα), 
οὐχὰ ροῖι8 τεἀἀοη τη εἰῖ ἐχέενερίο, 
οοπέϊπωο, τερεπέο. Νατοαὶο ζασὰ ΕΤο- 
τΏθσιβ Οἀ, Β΄, 356. τῷ ἀϑρόα τιδὰ5 
δδῖ Ῥγὸ δέαίἑπι. Ν. Ἐπείαίδυσα δα 
Οἀἁ. α΄’, 48. Ρ. 1386. 61. Βστη. 
Εδάδτα ἀϑρόον φοάεδτα ϑόμϑα Ἰορττιγ 
αρυὰ ΗδΠοάοΣ. ὑ. ὅ. 30. 835. εξ ἀ5- 
βόως δρυὰ εοὐπάετῃ Ρ. 48. 175. εἰ 
804. ἴῃ Ἰοοο Ῥεαϊυιοσιιπη δι δῖο 
ΘΥΤΩΥΏΆΟΒΙΒ ἐξαίφνης, ΟΧΧ δὐξοτα 
διὰ τάχρυς Βαροπί. Ηδεγοδ. εἰ ὅδα:- 
ἀΔ8: ᾿Αϑρόως, αἰφνιδίως, ταχέως. ΟἼ]οΞα. 
αν. Γιαἴ. ᾿Αϑρόως, διπεπιαίεηι, γερεπέε. 

᾿ΑΘΥΜΈΏ, απέρηι αεδρονεάῖεο, 
ῬΟΥΟ, (ἰοἶεο, ΔΉΘΌΥ. ὈΨΟΙΤ ΗΠ }ΆἈ. 

ἐγγίίο, ὥρῦε 7αοῖο. 51 ϑατα. ἔ. 7. 
ἠδύμε καὶ ἔκλαιε, πιαγεδαίΐ οἰ τε Βαξ. 
Οοη]υρατίοηϊ ΗΠΡΕῚ πευΐγαϊοτα εἰἷρ- 
πἰδοδζυσα δα ͵ θοῖς. Οοηξ, ν. 6. εἰ 
νἱ 6 βεχιθῃίίδ. --- ΠΟ ΗΡΒ. 

αὦ β'ενιίέωπι οοητηιοῦθο. 1 ϑδτα. Τ. 6. 
ἠδύμει διὰ τοῦτο, ἀοίεδαξ Ῥτορύετοβ. 
δα ροίζεβξ 10] αυοαϊο δὰ Ψ 3 ἰσυτεῖο 

οοτατδίῖ5 ΣΟΐΟΥΤΙ. -- ΠῚ» ἐχαγάεο, 

απίπιο οοπμποῦεοῦ. 1 ϑατη. ΧΙ. 11. 
ἠϑύμησε Σαμουὴλ, υαἱάς ἀοΐεδαξ 
ϑδτηῖοὶ, 4ὶ ὅδ. ΚΝ]. 8.1 Ῥασ. ΧΤΠ]. 
11. ον ΟΡΕΡΟΥ, οδίερον, οὔγμοτ, 

εἰ ἱπέτδπδίνο υἱγίδω ἀφ ποῖο, απρειεο. 
Ρβ. (Ι. 1. ϑγιωτῃ. ἀϑυμεῖ. ---- [πα τεῖ. 
ΨΙΙ. 40. ἠϑύμησαν τὰ νήπια αὑτῶν, 
δἰἐὲ ἐποοίξ φρὶτίδη υἱς ἀμοεδαπέ. 1 
Μδος. ΙΥ͂. 47. συνεχύϑη καὶ ἠλγύμει. 

ἈΘΥΜΩ͂Ν, ΟΥ̓ΣΑ, ραυϊάμε. Ἰ Ἢ 

Ιάθιι. Ὠδαϊς. ΧΧΥΊΠ. 65. δες. Α]6χ. 
Οχοη. εξ [ποοσῖ. δώσει σοι χύριος καρ- 
δίαν ἀϑυμοῦσαν, ἀδοῖς ΕΟ δας οοσΣ 
ραυϊάμηι. Ψιᾷε Ἰπῆτα 8. ἀπεϑέω. ΕΤ6- 
Βγοἶαδ: ἀθυμῶν, λυπούμενος. 

΄ὔ 

4 
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᾿Αϑυμία. . 

ς« ἈΘΥΜΤ'Α, απὲπιΐ ἀοϑεοῖο, ἐταπί.- 
παΐο, αεερεγαίϊο, ἐγ δα, πάτον, 
περ παΐξδο. --- ἌΡ Σ Ῥγοοεῖϊα στα» 

εἰςεῖπια, ἀσείῃηΣ υολέπιδη 8. ἐγ 8. ζεῖ. 
Ρεαϊω. ΟΧΨΊΠΙΙ. 68. ἀθυμία κατέσχε 
με ἀτὸ ἀρναρτωλᾶν, δἀταοάυτη ἱπᾶϊᾳ- 
ὯΟΣ ῬΤΟΡΊΟΙ ἸΠΠΡΓΟΡΟΒ: υδὶ δι 6 ἢ 
ἀδγυμώα Ῥεῖ τηοϊομγυτηΐδηη ΠΏΟΘΔΏΘ 
εαἰαπεδέαέενι ταῖατε ρμοῦεοῖ, αὺμ οδσα 
ἐξὶ υὐὐολεο εἰ πισρτοείο, αἱ ἰοσίζαν 

ὃ «ακιὰ ᾿Βεοσατείπη Ἶ. ΓΝ. ». 1426. 
οὐ. Ηζαῖ. ἀδλομίαν τὴν συμβᾶσαν ὑμᾷ, 
-- Ὁ ὑδρκαίίο. 1 ϑατα, 1. 6. 

πασὶὲ εἦν ἀϑορμίαν τῆς Ὑλλίμως αὑτοῦ, 
εἰ ἴΣά. ν. 16. ἐκ σλήϑους ἀϑυμριίας, ἐχ 
ταδρτιο δὐίταϊ ταί τονε οἱ ὐἿοϊξ- 
ὯΔ. .--- 2 δος. Χ. 13. ὑκ᾽ ἀϑυμάες 

φαρραπεύφας ἑαυτὼ, εἰεερενσϑονε 
τχοια νεθεπο. Ἡρεγοῖ. ἀϑυμζα, 

ε “ἌΘΥΜΟΣ, φαὶ ἀπέριο ἐεὲ ἀεί δοίο, 
απσῖμς, προσϑέμΣ, ἰτἶἶ, οπέπεη εἷς. 
ροπάξη:, . πὶ Ηοσαρῖϊε 
Μοιιέ 900. ΧΧΧ, 20. δρυὰ ϑ'γ» 
τοδοῖυτη τεβροιάες ΕΠ ονταίοο Σ9.» 

ἄγαοοηξε, δ Μοιϊειιοοηΐτε ἢ ποία 
ἐπ δ ]εοῖδ ππσπουϊξ νοσεῖ ἀϑύμων αρυὰ 
Θγταταδοῆστ 510] δυπροοίδπι 6886, 
δὲ ἔοτίλρδο αὐϑυιῶν, Ὁ ΤΕῸΝ νεὶ 

εἤλξῦυα, εἦπο Ἰοοο τεροπεπάυτω 
ἔ38ε. ϑεσζηΐεσο νἱἀθραΐατ ἐβθ8 ἱρδυτω 
ὨουλΘη Ηδρτγαίουσω, ϑοα αγεδοα βοτῖρ- 
ἴωπι. Ναοπίσὰ Βασι οοπεοϊαζατιιπι 
ΤῊ ἢ] γ]δοοῖ, ἴτητο βίδίυαο, νόοθῖὶ 
Οταοδτ 6886 8 δοο ἴσοὺ ῬΓΟΓΕΙΙΒ 
8]Π1Ι6πιδην, εἴ δὰ Σ935Ἀ .͵επέξεπι ν. 81. 

χεΐρκεπάδιη. ΜηῈ δαιδηάο ἴῃ 
τηδηΐεσῃ ψαΐξ ΤΕΡΟΠΕΤΕ ἀϑυμούντων, 
8ειἃ Ὡδο ΒΑ ΘΟΒ)ΘΟΙΠΣΑ ΟΡΌδ 6686 
υἱάἀείωτ. 
“τ ἌΘΥΤΟΝ, ηιοά φταοτὶ Ποῖξ ἔροο οἵ- 

Ἔγτὲ ΜΟΙ μοίεξί, ἱπεαογι Ποαδεῖΐε, 
απωπι. 38), τεε αδονιπακάα. Ἵν 

ΧΙΧ, 7.. ἄϑυτον ἐστὶ, οὗ δεχϑήσιταω, 
᾿ταρύγτνι Βιαραῖιπ,, 86. Βος βδεγι- 
οἴτιι, ΠΘαπ6 δοσερίυση ει. Οοηΐ. 
Οτοῖϊ Οϑ8. πὶ Ν. Τ.. ο. 838. ὑ. 958. 
δεᾳ. ὅ8:. αρυὰ ῬἝαίΆσοΝ, ἀδ 16. εἰ 
Οβ. ς. 81. ἄϑυτον ἡγεϑδαι ἐδ ποὴ 
βδοζι δοηάνπι 5. ὑϑμδὰ δΔΟΤΙΘ δ᾽ Ῥᾶ: 

61 ᾿Αϑϑος. 

276. Αρυὰ σα. 55. νὸχ ἄϑυνος " 
ΝΟΝ δαογι βοαίμηε αο ἱπεπιοίαξενη, ἴδετε 
ποίδλί. γ᾽ ὰ, 1 γείδα Ρ. 790. δα. 
εὶς. εὐ Αἴδεη. Υ'. Ρ. 179. Ὦ. 
(ουξ. φυσαᾳὰθ ϑέυγσιι ᾿ἰργατὰ ἀδ 
Ῥιαϊεσίο ΑἸεχαπάτσίμα Ρ. 143. βεη. 

ἌΘΙΓΟΣ, ἐμμοοξηξ, ἵπβονξ, δον. 
ὀπρωπὲ. «- ΠΌΓ δείϊωνι. 1 Βερ. 

Π. δ. ἔδωκεν ὦμω ἀδγῶον ἐν τῇ ζώνῃ 
αὑτοῦ, σέποτο ἱπποοεητίβ ξοῦδπι, ᾳφυδ 
απείηδ εζαΐ, οὐπεπίδνϊ: οἱ οοηΐα- ὅ 
ταπον. ϑεευτα ὈΕΠΘ ἐχργαβεῖξ. 
μη» μέ σεῃ, ΧΧΙ͂Ν. 41. ἔσῃ 

ἀθῶος ἀσὺ σοῦ ὀρκισμοῦ μει, ἰδεν ετὶα 
Γ᾿ ἴη60. Εχ. ΧΧΙ, 28. 

ὥος ἴσται, ὑπρωπὶς ετῖς. Νάπ). 
ΧΧΧΙ͂Ι. 422. ἐσεάδε ἀθῶα, 
σερέγὶΣ δοὐμεϊέ εγώ. σαι. ΧΧΙ͂ΡΥ. δ. 
ἀϑῶος, ἐρεπειιπῖδ, 86. ἃ το ]104 εἰ δἰ ἐδ 
ΤΌΠΟΣ. ΡΒ] Ἰοἰ5. Πυιά. ΧΧΥΤΙ, 
45. αἷμα ἀϑῶον, λοιπο ἱΜηΘΟΕΆΣ, οο0]}, κα 
Μαεαιδ. ΧΧΥΊΙ. 4. εἰ 1 ὅδ. ΧΙΧ, 
ὅ. 9086. 11. 17. 19. 20. ἀϑῶος τῷ ὅρκῳ, 
φοΐεδι }υχεὐυσαπάο. Ρβ. ΧΙΝ, 6. 
ἐσ’ ἀϑώος, πὶ ἀείτίπιεπέμηι ᾿ΑΗΘΡΕΒΡΟΝ 
Τρία. ΧΧΙΠ. 4. ἀϑῶος χερσὶ, χιΐϊ εδί 
Ἰδομρυ5 πδηῖθιι. ΓᾺΣ ΧΧΥῚ. 
15. αἷμα ἀϑῶον ὑμεῖς δίδοτε ἐφ᾽ ὑμᾶς, 
Πρ 5 ἱπποοδηςθ νοβ σϑοδ ἔλοϊοιίβ. 
-- "πὸΚ» πωκπάαπάο. ΝᾺ. Ϊ. 8. ἀδῶο. 

ϑεὰ εἷπο ἀυδθῖο βευρϑοταης ἀϑωῶν, 
πὶ ἰορίτυν ἰῃ οοὐ. Α]εχ. Ηΐδσοι. 
πονάση. --Ὁ- 158} ἑπηοοεπέα. ῬΒ. 

ΧΧΥ, 6. ΕΝ ἐν ἀδώως τὰς χεδάς 
μου, συμ ἱπηοσοοη 8 ἰανάθο τη8- 
ΦΙῸΔ ΙΩΘ48, ἢ. 6. 80 οπιπὶ Ο]ρ6 
νδοιῦδ οἷο. Ρεδία. ΓΧΧΙῚ]. 18. 
ὑνψάμην ἐν ἀδώοις τὰς χεῖράς μου, δὰ 
ὕ 6: τὴ Σοθροἴθμβ ΒΌϊΔΕ : 

᾿Αϑῶος, ὁ ἀζήμιος. «αροιρώα" ἐμ ψάμην ἐν 
ἀδώως τὰς χεῖάς μου, ἀντὶ τοῦ’ “«ἀϑῶον ἃ 
ἐμαυτὸν ἐτήρησα, οὖκ ἐχοινώνησα τοῦ κα- 
κοῦ. ᾿Αὐῶος οὖν ἀναίτιος. ---- Ὀ)Ὸ ῃ 

ἐπίερβετ, ξοίμα. ἴπὸ. 43. βδῖῃ. 
ΧΧΙΠ]. 426. ΧΧ Ῥεαΐμ. ΧΥῚ]. 98. 
2 Μεοο. ΨΊΙ. 19. σὺ δὲ μὴ νομίσῃς 

. ἀϑῶος ἴσισϑω ϑιομαχεῖ ἐπιχειρήσας. 
γυϊρδῖ, ἐκ σμέενι πὲ ἐπὶείδπιες {ἰδὲ 
ὅπρωπε ξιέμγωπι, φμοά οοπέτα ἴεωπι 
Ὡῶ (ον αυε ΤῊ. 



᾿Αϑδος Εἰμὸ. 602. ᾿Α:ά. 

ον. Χ. 14. υδῖ ρίο ἀϑωώσνς με α ᾿ΑΘΩῸΌΣ ΕἸΜΙ, ἑπποοῖη ὧς ἐδ. 7 
δμνε. --- ΠΩ Π Ηρ. ὁ ΘΌῖν 
ἐπέερτεηι πιὰ εαβίδεο. ῬΒ. ΧΨΊΙ. 38. 
μετὰ ἀνδρὸς ἀδγώου ἀδγῶος ἔσῃ, Ἰπποσθα- 
Εἰθυδ' ἑπποοοηέθης ἐκ ρῥγιδεδ. ---- -- Πρὲ 

ΝΙΡΒ. ἐμδοηδ, ἐπιρμπὶς λαδίίμα σώπι. 
σεη. ΧΧΙ͂Ν, 41. τότε ἀϑῶος ἔσῃ ἀαὺ 
τῆς ἀρᾶς μου, ἴχπο ἃ τπθῸ Ἰπρούσαηοῦ 
ἔδεν οὐ. Ἐχ. ΧΧΙ. 19. Νυμ. '. 
10. ἀϑώα ἴσϑ, ἀπὸ τοῦ ὕδατος, ἐἶϊεδα 

ὃ ογἱβ δΔΌ πᾶς δαυδ, οἵ [8 ἱπῃοσθ 8 
ἀθοϊδυαθοσῖβΌ ἴπ οδάδιι βἰρτι ῆοδ- 
ἄοπα Ἰορίτυν 14. ν. 28. [0]. ν. 
31. ἀδγῶος ἀκὸ ἁμαρτίας, πιμπὶς ΔΌ 
ουπηΐ συἷρα. Ψυά. ΧΙ. 8. 08] ὑγχὸ 
ἦϑῶοωμαι, αποα αῖ. ἜΧΡοῖ, ἴῃ ΤΘ- 
᾿ΐχυΐο Σδτῖθ Ἰορίαιν ἀϑῶος εἰμέ. Οοι- 
εἰταϊςιν αυδηάοαυθ οὔτ ἐν, ργορέενγ, 
πὶ β᾿ῖσ. Υ1]. 8. 00}}. ο. ΧΙ]. 16. 
ἈΘΩΌΝ ᾿ἙΑΏ, ἑπεομπέσπι δμο. 

ς ΠΡ) ΡΙΝ. ἑπδοθα, ὑπρυπῖς λαδέξωια 

σαῆῃ, δοῦν. ΓΧ, 28. οἷδα γὰρ, ὅτι οὖκ 
ἀδῶδν με ἐάσεις, πονὶ επΐμα, 4 
ΏΟΏ, ἐαπημαῖι ἑπηοοσπέρηι, πιὸ πιο) 
αοίεχιδ διδ. 

ἈΘΩῸΌΝ ΠΟΙΒΏ, ἐνδομέειη ζαοὶο 
δε ἀεοίατο. [2 ΡΙῊ,. 200. ΣΧ. 14 

ἀκπὺ δὲ ἀνομίας οὖκ ἀϑῶδν μὲ πεποίηκας, 
Δ Ἰπἰαυϊαῦδ τι ποη αδδοένεα. “αἷς. 
τμπάμηι 26 6486 ῸΒ ραϊογίδ. --- 

ἐ ΠῚ) ἽΡ.)» αὐεοίοεμάο αϑοίσο, Ἐ. 9, 

Εὐιᾷ αὖσοίυο. εν. ΧΧΧ. 11. ἀϑῶον 
οὐ σωήσω, ἐδ ΝΟΝ δἰπαηι 6246 ἐπηριμιὰ 
ἐμ. 

᾿ΑΘΩΟΎΤΗΣ, ἑηπποσονέία, χὰὸ νο- 
σΆΡυ]ο Ἰοσυρίοίαπάυ5 εδὲ ΤἬοσθδυρυν 
ϑδρΡΗδηὶ. -- Ὁ) Ἰάει. Αχῃ. δ. 

ΧΧΝ. 6. ---- ΤΩΙ. ὑπέερταε. Αχα. 
Οεη. ΧΧ. 5. υδὶ ἴδθῃ, υἱ 
ΠΤ σπε (Οἷανὶ γεγβ. 66. Υ. Τ. 

ε Ῥ. 16. ε6α.) τεοῖδ οὐβεσγνανὶϊ ΠΑΎΝΝ 
᾿αὐηδως (ϑρες. ΤΙ. Απιίπιδάνογεβ. 
Ῥ- 350.), νατθα ἐν ἀϑωότησι ἤθη δὰ 
τὴν 804 δα Ἰλὴ0}8 Ῥογάηοης. 

᾿ΑΘΩΟΏ, ' ἑπδοηίεπι ἀδοίΐωγο, ἰ}- 
ὄεγο. ἽἼθ. ΙΒ. ἐτρὶο, ρίαοο. εν." 

ΧΥΠΠ. 28. μὴ ἀδωῴσῃς τὰς ἀδρώας 
αὐτῶν, Ἠ6 ἑσποδοαα ἰϑ5εὶ Θοσίχω ἱπίαιι- 
Καῖ! -- ΠΡ ΡΙἢ. Αᾳὰυ. δς' ΤΠοοά. 

ϑγτοιηδοδιι ἐἰκεῦῖ ἀν σλαιγρομθ δὲ 
οἱ ΠΧΧ οὐχ ἀδῶδν με «᾿σηχας. ΠΙᾺ Χ 
1 Βερ. 1]. 9. καὶ οὗ μὴ ἀδωώσῃς αὐτὰ, 
αν" ἴὰ οὐ Ὧομ ἐπρερίξιι Ἔξεε 
δίποα. Ἑδηάθιῃ ποὔομοιῃ ἢαροί αυο- 
4υ6 ἀϑωοῦν 7οδ]. ΠῚ, 21. ὉὉὲ τῷ ἐκ- 
ζητεῖ ορροπίξας. --- 2) Νῖρξ. 

φίοίδοον, εἰδίοηενι διὸ. 6᾽. ΧΥ͂. 18. 
ἀδϑιώωσόν με ἀκὸ τῶν καταδιωκόντονι, εἰ. 
ἔδοποηι δια ἀρ ΒοσΌ νι τηοὶβ, δΐ 
ἄῤεγα τὴῶθ ἃ Ῥεσβοχυθηεθυδ τηθ. ἔ 
βαρ. 1. δ. οὐχ ἀϑωώσει βλάσφημον ἀπὸ 
χρλέων αὑτῶν, πΟᾺ ἐπρώπενι δίμεὶ (Β. 
6. ῬΘΙ τηϊοβὶπ, ζταν 8 Ῥαρηθ εἴ 
ΒΌΡΡ]1ςο118 δίβοιθι) οοηίμυλο]οβυσῃ 
ΟὟ ταδὶ αϊοοπδηι ἰδθίοτζυχα βασι, 

ἈΘΩΟΥ͂ΜΑΙ, ἑπμποοεηξ, ἕπιδοῊς 
φμπι, εἴ ΕΣ δ]υηςίο, ποθ ψειπίογ. 
“ΠΣ ΝΙΡΉ. [πο. (β'πε ἀυθὶο. Ααυ8) 

“ΓΧχ Ψψυα. ΧΥ͂. 8. υϑί ρχο Ῥϑώ- 
ὠμῶν (Ἀ. 6. ομῖρα οαγεδο) αἰλὶ Ἰτμσὶ ἃ 
ιδρεπί ἀδῶος εἰμί. 1 δα, ΧΧΥ,. 
0. τίς ἑποΐσει χεῆα καὶ ἀδωωδλή» 
σεται ; Πυἱδ ἔπερηπε ταᾶσναται Ἰηζυϊοττςῦ 
Ῥγον. Ψ]. 40. οὐκ ἀϑωωδηήσεται, 
ΠοῊ ἐπιρμηΐς ἐγ, δ᾽ς αυοαθα 14, 
(αι. ὅγιωσα. Τβοοᾶ) ΧΥ͂Ι. 6. 
ΧΥΙΙ]. ὅ. -- ΠΡ ΠΡ ἑΉΠΟΟΘΝΣ 

ἐκὶεἰδηΐο ἸΉΝΟΟΕΝΣ δε, εν. ΧΙΓΧ, 
11. -- Ῥ) ἐπποσεπέα. Α΄ηα. Εἶοα. 

ΥΙΠ. δ. ἀϑωοϑῆναι. ἴα δπδίῖς 
ΟΡ δηϊδοθθῃβ 23)» ἐξ» ΟΟΏΒΟΣΣ- 

ἰομθυ το] δ Ἰητοτργεδι ατα- 
ο18. (αίεγυμι δα ἢ, ἷ, σϑοοῖβ οὔϑετ- 
ψαν ΕἸΒΟΠΘΓΙΒ ̓ἰπ (]ανὶ ἡ εσθβ. 66. 
ν. Τ. ν. 16. ᾿προ]ερὶ ἢ. 1. δίῃ ρστι δεῖνι 
ἐδτὶ ἱῃποοοπίδμῃ εἰ βδῃοτ δίδει, 
φυυ; αυΐβ ςανεῖ εἴ 86 ἰΐα χεοσὶε, υἱ 
ΔΟΘΌΒΑΣΙ Οὐ ἀεαδίσοσιτα πδαπεοδξ, 
οἵ νεῦῦα ΕΗθΌγ. 18 νουϊθπ δ δβϑὲ : 
φμακάο ἑαπάφηι (οείπεπὲ οοἴετε ἴδ εος 
ποῖος ὃ Βῖν. Χ]. 10. οὖκ ἀϑωωθϑήσῃ, 
ἐβοῖ]α εἰ νατίθ ρεοσατε οἱ ἐγταγε Ἐδὶ 
οοπέηρει, [Ι0]α. ΧΙ]. 16. εἰ ΧΥῚἹ. 
12. ποίας ἐπηρηρης ὦ ΡΟΜΩ ἐ5δ6 ΒΕΌ 
ἐφερυπέέηι πιαΒ ΥῸ. 

ἈΘΩ͂ῸΝ ᾿ΑΘΩΩ", ἑπροηέενι δ. 
οἷκανο ἐνδονέξηι. ΠΡ) ΠΡ)» 4δεοξρενεῖο 

ἀδεοῖΐυο. 7εν. ΧΙΙΝῚΙ. 927. Νδῆ. 1. 8. 
ἌΓΑ,. εὖτ, Ἐχ. Ν]. 4. ρτὸ 



Αὔἴγαγρος. 

Ηεῦε. χὴν ΤΕροδοκξεῖμδ δὰ ἢ, }. 

τς γοῦδ Γῆ τ Ἰοχυε8, τοῦτο, ἱπαυΐξ, 

τβυμρθ γε τῇ ΑἿΣ γεσοὸ Οζεεαῖ 86- 
οσυπάτπτηα ἩΘΌτεεοΙ Ἰεριηΐ γοῦεσ ἰαὼ, 
γοὶ ἰαοὺ, 84}11 Ποῦ. 

ΑΥ̓́ΓΑΤΓΡΟΣ, οσρεν αἀρτεείϊξ. ---- 
ὝΌΤ “πριοίορε, σαργες γε 

162, σεγυο σένα. ἴης, Ἰ)δαυΐ. φρεοῖες, 
ὁ ΧΙ͵ΙΝ. 5. υδὶ Α]εχ. . Κο- 
ΒΡοχ δα Ἐ.]. δἴπο ἀσδῖο ΗΠ εγο 9: 
αἴγαγρον, αὐγαγρον. 
ΑΓΤΕΙΟΣ, οαρτίπια. Ὁ). »ἱὰυν. 

αὖ 7», οαργα. Νυπι, ΧΧΧΙ. 20. 

τἄσαν ἐργασίαν 'ν αἰγείμες, 861]. δοραῖς, 
σαπΒ ΟΡ εχ σΑρσὶπῖβ ρ 

δέρματα, ρα 
Απχαΐδτα ἔχ. ΧΧΧΥ, 24. πἰδὶ χαὶ 
ατῖδ ἀεξετο πολὶϊοβ. [ΙᾺάθσα 

οὙδΪοὶ (δ νεγαίοθε ἸΤμοοᾶσῖ,, ἴὰ 
ἄυδία πριῶν α ΓΙΣΧ ἱστερεδῖββε νἱὰθ- 

οὐ Υ ΤΡΙ͂ΧΕΣ, πο ΒΟ. 

ἘΣΣῚ» Ρίαν. δὸ 70), οαρτα 
4. εἰ ΧΧΧΥ. 6. 24. 

ΑΥ̓ΤΙΑΔΟῚΣ, ἱμίμς. ἢ π Ἰάδωι. 

πᾶ, Ψ. 117. «αρ᾿ αὐγκιλὸν αλασσῶν. 
ϑι:. ΧΧΤΥ. 15. ὡς φοίιξ ΡΣ ς 
αὐγιαλοῖ;, υδὶ ἐν αἰγκιλοῖς συτὰ 
οαειείστιεανδατη μια: δῖοι δα ἐὲ- 
ἴωεδ μδοκπία. 
ΑΥΤΥΤΔΙΟΝ, λωέω:. "ἢ τάἄεια. 1 

ὅλπι. Χ, 8. αἰγίδεχ, τοὶ Αἰ 1Πυτὶ ἔρι- 
οι ὨΒΡΟΎ. 
ΑΥ̓ΤΥΩΝ ΦΑΡΑΓ, ΝΡ ὙΠ» 

ἵογτεης ὉΠπειϊιτηταμε. 5 . πᾶ, 
ν. 91. ἘΠοοϊοίοιυ τοιάτἀϊε αὐθϑυ 
Ἰορὶ πο ἀυδὶο κ"' 

φίλ μεῤι νοῦ ραν: ΒΞ αὐ λρϑθαι 

ΝΊΤΕΡΗ. Ρ. 156. ἐμηνείεται ἃ καδημὴμ 
(τηο χαϑησὶμ) μὸν, φάραγξ ἁγίων. 
ῬΑΓΓΤΎΠΤΟΣ, ΖΕ ρυρίμς. 2)» "πὲ- 

γἰλοα, ἔεγτα φιαίγαΐ, οἴλδτρ ἰπίεῖ- 
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"Ἰαβ, ἔν 

Αὐδήμων. 

σεν εἴθ αωπα ΧΙ. 6. "- 
18. ἐπσχύσω βασιλείαν ΑΥγύκτευ, υἱοὶ 

δερδετὶ Ἢ Ῥγὸ βασιλείαν ὍΣ 
δὲ βααλα. ΙΌ. ν. 8δ. οἱ 40. 
εἰγιμοϊορία ἰυυ6 νοςὶβ οοιξ. 

Υἱαίηραιι ἴῃ 168. Τ. [. Ρ. 718. Ὀ. 
ΑΓ ΔῈ, σὲ ἴῃ (οά. Αἴοχ., νεὶ, υἱ 

ἴῃ δἰ ἰΐο σοσύμ ἰορίεαν, ΑἹ ΔΔ' Δ δυὲ 
ΑΥ̓ΔΕΔ, οὖ ἴρεδ νὸχ Ηεῦγαίοα 
ΤΊ ΠΡ ὁϑοδηνα, ΟΣ οὐυσπέδιια 00.» 

ἐἶπνο ἡ ,» δρεασϊδεϊα οαΐσραν- 
ἐπε μύας ἐπ ἰογομζατί. Δεν. ΧΙ. 

ἄυπι ΖΦ γρίμ: 

8388. ἴῃ οά. ΕὙδῃοοῦ. τηδ]6 βουϊοϊ τυ κα 
αἱ δὲ, απιδαὶ ε5ϑ6ῖ ΔΛ ΟΌΪ.8 οὕτα Ῥᾶσ- 
οι δὲ, εἰ δὰ γεῦβ, 834. Τεΐε: 
τα ἔμ] Ἰδσίίοπο ἀεοοερία Μοηῖ- 

ἐἰελπανος σύοαυθ ῬΟΙΡΟΥΒΙῺ [8Πη8[1.- 
ἐδί 
ΑΥ̓ΔΕΌΜΑΣ, τευεγεοτ. ΦῚΓῚ ἐπ- 

“ΤΕ ϑγτηπ. 700. ΧΧΤ]]. 8. 866. 
Ἰροσξ. αἰδεσνήσομα.. ϑοά γοζὰ 160» 

Ἦν δῖα ἀυδ1ο θεῖ αἰσϑήσομαι, φυδπι 
Μοπῶῖ. ἴὰ τοχθστα τϑοορὶε. Νου 18» ἃ 
ΤΏΘΙ ὈΙΌΤΒΙΒ Πρ] ομεπα ἔιίβθοὶ ἃ 
Βιελὶο ᾿μπθὸ νατὶδ ἰθςῦο. --- Ὅσ 

ΗΒ. οοφνόθοεγα, ἤιοῖο, ἃ γῶν, εὔαπα 

οὐχπόιοῦ, γεεριοίο. Ῥτον. ΧΧΙ͂Ψ. 28. 
δαχὰ γαῖ, αἰδιδϑω, «έσωπω ἐν πρόσω 
οὺ καλὸν, ῬοΣϑοίδιη ΤΕΥΘΣΕσί, δος 
Ῥεγβοιιδγιιτη τεδρεοίπα Βάρετα ἴῃ 
τὴς ὩΟΣ Βορπῖα. [(ὰ 2Ε] δον 

Η, ΧΙ. ς 9. ταῦτά με ἀναγκάκω 
αὐδούμωον ὑμᾶς χαταχαρίσαδδλα «' τῶν 
ὁριαΐων" μὴ αἰδούμονω δὲ, μηδὲ χαριζό- 
μόνον ὑμῖν, ἀχάριστον δόξαι- . ὅ(μεα 
ΤᾺ 84. οὐχ αἱδεσϑεὶς τὺ δίπομον, πυ]- 

Βαρομ, - δι δ Σενεσεηίλασω 
| ΑΙ ΔΕΙΣΙΜΟΣ, γευεγεπάι, Φεπεγ 

δι. 9 δ5) Ἃ αοορρέως ζαοξεδι, 

βγτανα. ἴεδ. [Χ. 15. βεπε αιοδὰ θ6ῃ- 
διπι, ὨΒΚΩ ἔστταυξε Ἠοεδνεδίοα ποίδξ 
Ἀ. 1. εὡπε, φαὶ αμοδοτιίαίε ροϊξεί, βοπο- 
σαΐιοη, Ῥτσρεία ἀονογαδέίεηε ομἶξει. 

ΑΥ̓ΔΒΕΊΜΩΝ, γευεγονάωΣ, υεηεγα- 
δὲϊε, 1. ἡ. αἰδδομός: ΗδαγοἈ. αἰδήμονα, 
αἰδίσιρο. 2 Μαοο. ΚΥ͂. 12. αἰδήμονα 
μὰν τὴν ἀπάντησιν, αὐδινάτξανι ΚΥΤΑΥ Ὁ- 
ζεῖ εἰ τροϊοοϊαϊοιηι ὑζε8 88 δεσθηΐεσῃ, 
Ῥιορίον αυδέη Βοσηΐτθϑ Θ11Π| ΓΟ ΈΤΟ- 
δῖαν, 4 Μίδου. ΥΙΙ, 4. ῬῈὲσ νυεγε- 

ϑϑς 



᾿Αΐδιος. 

α. σμπάμε το ἄθγα τϑ]ΐοσι. (οηΐ. 1,6χ. 
ΧΟΒΟΡΗ.. 8. ἢ. ν. 

ἌΓ ΔΙΟΣ, αέεγπμα. ὅδρ. ἼΙ. 96. 
ἀπαύγασμα φωτὸς ἀϊδίου, ϑρίοπαοῦ 
861 ἔχον ᾿υ οἶδ εἴτε, Β. 6. τδάϊυ8 
ἀἰν!πι πυτοϊηϊ5. θαυ οῦ. ἀΐδιον, ἀεὶ 
ὃν, ἀεὶ) ὑπάρχον.. Ῥῆμαν. ἀΐδιος, ὁ ἀεὶ ὧν, 
ὁ μηδέποτε ἀρξάμενος, μηδὲ λήγων. 

᾿ΑΓΔΙΟΊΎΤΗΣ, αἰενγπίας. ϑδρ. 11]. 
48. εἰκόνα τῆς ἰδίως ἀϊδιότητος, δὰ ὕὰ- 
ὁ ρίποτη 585 εἴθ ΣΏΪ Δ 8, ἢ, 6. δὰ 
Ἱπιασίηοῃι Π αὶ ἰτηγλοσία 8 θο εἴ ΣΙ. 
δα ἱποοῦγία οβὲ Βϊο Ἰοςῖῖο. ψυϊζαῖυβ 
Ἰερῖς βίη ἀυδ]ο ἰσότητος δυιίϊ ὁμοιότητος, 
πδτὰ Βαροεί σίνεἐμαϊπὲδ δια. (ΟἸ6- 
Τπ6 8 ΑἸοχ. ϑίγοιι. [Ὁ. ΥἹ. Ἔχἢ]- 
Ῥεῖ )διίόσητος (ρτορτγιοἴδαβ βιεθ, ἢ. 6. 
πδίυγεο αἰνῖπο, υἱ οἰίδτα νυἷς. Ατ. 
εἴ ὅγτ. Ἰοροσαπί), φιοτα αἰίδυη (δη- 
ἰΔοῦΖζοη8 ΒΘΟΌ [18 δβῖ οἱ ἱΠΙΕΣ ΣῸ- 

ο φοηξίογοβ Εδβθθ, Νδοδερ41} εἰ ΚΊου- 
Κορ, χυογιηι βοηϊθητδ 60 αυοαῦς 
Ἄοουπηοηάδῖιν, αποα δὐυοσίογετῃ δὰ 
σεη. 1. 97. Τοβρεχίββα οὐθ 0116 6ϑί. 

᾿ ἈΓΔΙΏΣ, ἐπ αἰεγῆμπι, ρεγρείμο. 
ἽΝ σίεγπίίαε. ϑγτατα. Μιοι. Ἴ]. 

18. 
ΑΥ̓ΔΟΙΓῸΌΝ, ρμίυτ. ΑΥ̓ ΔΟΙΓΑ, μι» 

ἀεκάα, υεγενάα. ΓΘ ῬΥ. ἐπωπάα- 

ἔο, ἐπιδεν, ἰΐοτα δενιὲπὲς ἥωσες οορῖο- 
ἀ “ὦ. Ἐπ. ΧΧΤΙΙ. 20. αὐδοχο ἵπασων τὰ 

αἰδολε αὐτῶν, Ῥυάομάα δβοὶὶ σοι σα 
ὙΠ 4 ἱπδίασ δαπόγυσα. Θ'Ο]Ποϑῖ ΡῈ 
Το ΘΟ ΥΩ ἾΑτ) ΟΟΠΠΏΘΙ5 ΌΤῸ ΤῈ 60}- 
ΤΟΠΙΑ Ῥοδβθογιηΐ βοσϊοὶ Ὁγδοηΐβ δὰ- 
τοοάσυτα δοοοζητησάκίε. 

ΒΑΓΔΩΣΣ, υεγεομπάϊα, μεμα εοϊέα, 
ον. Ἰιοριτυν 8 Μδος. 1. 19. τὴυ- 

16ΓῈ8 τὴν ἁρμόζουσαν αἰδὼ «αραλείαου- 
σα;. Ιλλοΐδη. πεῖ. σας. Τ. 11]. ν. 

᾿͵ 416. οἄ, ΒεῖῖΣ. αλδὼ οἴκοι ἀπόλωσε, ἀο- 
ΤΩ ΤΟ πα ἢ. “6. χαϊτῖα ῬθΘΟΤΌΣΩ. 
Ώοα, ΗΔ]. ΥἹ. 72. Τ. 1]. Ρ. 1908. 
οα. Βείεὶς. Ηδςεγοῖ. αἰδὼ, αἰφχύνην, 
σὴν τοῦ σώματος αἰσχρότητα. Βτεῖδοι- 
παοῖάεσ. ᾿- 

ΑΡ̓ ΘΑ ΛΗ, οἱπίς, ζωϊέρο. Τγ.Ὲ),.7ἅ- 

οἰἶα. Ἐχ. ΤΥΧ. 8. λάβεειε “λήρες φὰς 
χιῦας αἴδάλης χαμιιαΐας, ϑυταγῦδ 0]6- 
Π15 Ῥυ 1} δ] Πσίποπι ἑοσηδοῖβ. [Ὁ. 

3 νυν. 10. τιν. αἴϑάλη, Φεοδὸς, τὸ ἐκ χα- 
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΄ 

Αὐϑριος.- 

μόνου μέλαν. ἴδοι : αἰϑάλη, σύφρα, 
σαοδός. 
ΞΑΙΘΗ. ΟΣ δας ἱπ 1611 

ΤΉ βδυζο οἵη ΐβ8α ἱορίτυν ἀρυὰ 1,ΧΧ 
βες. δῖ. 1 Βερ. ἱ. 9. ρσο ΕΤερσ. 
12} ἰαρῖς, μετὰ αἰθῇ, δὶ ἀυθῖο ς6- 

τοί ἔπιϊ886 οἸΐπι ἴῃ ἰοχίι λίθου απαξ λ’- 
θον, αὶ το] χαΐ ΠΌΤ μαροῶΐ οεὲ (δῖ. 
ΝΙΟΘΡΒοσὶ. Ἐοτγίδδθε ἴδιο ἴιξος 
γΟΥθδ ἱπορίῖο ἴοοὸ μοβὶία ϑυχῖ, ὃς 
Ῥεγεποπὶ δὰ γὴν δὲ ἷπ ϑεαταεπεῖ- 

ΑΥ̓ΘΗῬ, αἰδεν, αξν, οαἶμπε. ὯὮΨ 

πεδες. ϑγτθα. Ῥγον. ἼΠΠΙ1. 928. -.-- 
[πρὶ Ὁ]Ἀ}.) πεδες. ὅγτατα. Ῥσου. Ψ]11]1. 

98. ΦΌΡ.ΧΧΧΥΙ. 98.Χ ΧΧΥ,ΊΤΙ. 
18. Ρε. ΧΧΧΥ͂. 6. (υὐδἱ ᾿λτησει ᾿τὸ 
αἰθέρων Ὠγτιιδίυβ ἸορΈγα τηλνηξ αὖθε- 
ρίων, ἴα 85 Ῥγόῦϑιβ δαρεῖ , δι. 
754. οΧ α0 ποία8 ΒΕΧΑΡΙΆΣΟΒ οχ- 
οετρϑιῖ χιβέτωι ἴῃ ΕἸΟΒΒογΩ Πσορεσ- 
(οσῖο 1ἐέον. ΒΙὈ]. οἱ ΟΥ. Τ. ΧΙΨ. γν. 
188. δ64ᾳ.). [014ἅ. ΟΕΧΧΥῚ. 18. Ῥτον. 
ΝΠ]. 45. 1,εχ. Ὀγν}}} ΜΘ. Βασι. 
ΑἸδὴρ, ὁ ἐν ὕψει ὑπὶρ τὸν ἀέρα πυρώδης 
φόφος. Ξ 

ΑἸ ΘΙ ΟΥ̓, ρἱυν. Αἰθίοπες, ΖΕ λορε, 
ΖΕ λίορεαδ: εκἰς αἷς αὖ αἀκεία Καςῖε. 
Ὑ0 2 α ὕλιω (Ά]1ο ΟΒαπιὶ) ογέβμπεζεις. 

ες. ΧΙΠ). 28. εἰ ἀλλάξετα; ΑἸθίο 
τὸ δίρμα αὐτοῦ; πυπὶ ΒΟ ἶορε οα- 
δι δυδηὶ ταυίασα ροϊοεϊ ΠυΙά. 
ΧΧΧΥΙΙΠΠ ἢ. Ατὴοὸβ ΙΧ. 7. -ο. 
Ων αὶ ῬΙυτ. ἃ » ἔοοα αγίάα, ἄξεεετ- 

ἑἐα οἱ οογιαπ ἱποοίσ, αυδῖθα βυτὶ 2Ε- 
(ΐορεθ. Ααῃ. ὅγιθ. εἱ υΧΧ Ῥξ. 
1ΧΧΙῚ. 9. εἰ {ΧΧ1Π]. 1δ. πρὶ νας. 
δαρεῖ: Ρορυ]18 ΖΕ ορυμι. 
ἷ ΑἸ ΘΙΟΠΙ Α, ΖΕ λορία, ἱ. ὁ. 2Ε- 
ἐλίορωπι γερίο, φμαπι ἱποοίωμέ. Ὁ) Ὁ. 
Ψοῦ. ΧΧΥΠΙ. 19. τοεάξιον ας 

ΑΥ̓ΘΙΟΊΠΙΣΣΑ, «ΖΕ λίορίεεα, ἢ. 6.. 
πιρδεν ἐς “ἘΕἰλιορία οτιπάα. ΓγΥΣ Ὁ 

Ἰάοτα. Νιμα. ΧΙ]. 1. τεῆς γυναικὸς τῆς 
Αἰθιοαίσσης. 

ΑΙ ΘΡΙΟΣ, τμδαϊαζια, χιὶ ἐδ εεὖ 
ἀἴο, Ἐδὶ δ)» αἷϑρα, φεγεκίίας αἶγίΣ. 5 

ὅδ 

᾿ς ἂν» 



Αἢ “)ριον. 

« Ἐϑαν. ΙΧ, 11. οὐκ ᾿φχύομον στῆναι αἷ- 
ϑραμ) ὭΟΣ ῬΟΒΒΊΌΓΠΙΙΒ δίασο δι ἀ0. 
Ἡξεδτσ. ΥΠΞ Εϑάτ. Χ. 18, Ἡδδυοῖ. 

Αἴϑριος, ὑπὸ τὸν ἀέρα. 1,.εχ. ΜΒ. ΒΙ0]. 
Οοἱ51η. Ὁ. 5038. αὔϑριος, ἔξω ὑπὸ τὸν 
ἀέρα. Φοδερῃ. Α. . 11]. δ. 8. αν. 

ΑΥ̓ΘΡΙΟΝ, τὸ, 86. μόρος, ἰοσμς «μδ- 
ἀκταῖες, φμὶ «οὖ ἀἷο εεί. ἸΒΙΒῸ ἐμηεη, 

ἐπίετεαε, οὔλδτια ἰοοιΣ απές ζΌγες ἀοητει. 
Ἐς. ΤΣ. 3. εἰς τὸ αἴϑριον τοῦ ἄκου. [Ὀ]ἀ. 

δ. Χ. 4. 18. ΧΙΊΙΙ]. 1. ὑπκοχάτωθπεν τοῦ 
αἴϑιρίου, δὶ ἴῃ ἱεχί ΕἸΘΌΤ. νεγὶθ 
ΓΖ Π9Ὁ ΤΕΒροῃάδεί. ---- 35 

Ρίωτν. 7είες, εἴδτα οὕεπες ρμαγίεδ τεὶῖ 
ἐπ οομέος οσαάεπίες. Ἐκ. ΧΙ,.16. εἰ 90. 
[υϊα. ν. 15. )8) Ὁ» φωρεν [ποίεδειδ, 

τὸ αὔϑριον, 
ΑΓ ΘΡΙΟΝ ΤΟΥ͂ ἈΛΛΑῚΜ, β6. μέ- 

ρος, ἴοσι σιδαϊαϊδε ἢἠπιίπι. 9) ΣΝ 

9 γι» Φηρεν οὐ 7οῖές υερέδαξ. 

“ἘΣ. ΧῚ, 15. τὸ αἴϑριον τοῦ αἰλὰμ, Ὁ] 
Ἀχα:}Α χρίωρια, ϑὅγτητι. «περιστάσεις, 4}11 
γΟΤῸ σφυσύλαιον ΒΑΡΟΏ, 

ΑΥ̓ΚΥΙ͂Α, οὐείο, υεγδεγαίίο, ρίαρα, 
ἐογπεπέμπε, ογμοταίια. ὁ Μδος. Υ]]. 
42. το] Ἰδοῖταα ἰοσταθηία βορίθτῃ 
ἔγδίσιθη5 εἰ τυδίγὶ ᾿ρβογύτη {δία αἱ 
ὗ Ἵ αἰχίω γοςδηῖυσ. 8 
Μδος. Ι΄. 14. ΥἹ. 26. Ηόεγοβ. α͵- 
χία, «αληγὴ, ὕβρις, βάσωνος, μάστ ξ. 

ΑΥ̓ΚΙΖΟΜΑΙ, σεγδετο, ΠαρτὶΣ οα- 
ἄρ, ἐχογμοῖο, οοπέιρμείες αἰβοῖο, οἱ 
Ραδβαῖν. σεγόετοτ, βαρστὶε οαάον, ρία- 
ἔα εἰ οοπίμμπιείδα αἰβοιογ. 8 Μδος. 
ΝΙ]. 1. μάστιξι καὶ νευραῖς αἰχιζομέ- 
πυς, ΗΑρο}}15 εἴ Ἰοτὶβ σεεϑοβ. Πα. ν. 
13. ἐβασάνιξον αἰχιδόμενω, τοταυοραπὶ 
βαρτὶβ ςςαεοηίοβ. [ 14. ν. 15. ἠχίζον- 
το. Τοϊὰ, ΝΠ. 38. εἰ 80. ἠκισμένοις 
χαὶ ὀρφανοῖς, τοὶ ἠκισμένη ΟὟ 86]7)6ς- 

ε ἴχπι ὀρφανοῖς πο νἱαεοῃίυν 6886 ἥα- 
στὶς οἰδεῖ, βεὰ ἀσϑενοῦντε;, φμὶ ἀεδιέα- 
ἐε οογρογὶς ἰαδοτγαπί, πες υἱοίωπι δἱδὶ 
Ῥαγαγε ροδδμπί. Ψα]ρ. Ὅσπε: ἀεδί- 
ἰες. 

ΑἸ ΚΙΣΜΟΣ, οὐεῖο, συογδεγαΐξίο, 
οἴίδτη ρίαρα, ἐπγεγία, οοπέιρμείϊα. 4 
Μδος. ΥἹΠ1. 17. τὸν τῆς ἐμπεσαιγμί- 
γῆς αχόλεως αἰκισμὸν, 1186 οἰνΔε8 
᾿τυ)υτίατη. 4 Μδος. Ἱ. 9. 

ον. 1. 
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ΑΥ̓ΛΑ͂Μ. ἴμεα νὸχ Ηδῦγδίοα 
Ὁ Ρἱυσ, εχ 4, πεένα. δ6- 

Ρἷυβ οσουσεῖς ἀρυὰ ἱπίετργεΐοτα 
γαουμπι Εσθομε 5, ν. ο. ὑσὸ ΠΝ 

ἐεπίογίε, Ἐπ. ΧΙ]. 1. Ὁ51Ὶ᾽ ὉΠΜ 

υϑείϊδιείεηε ποῖδι. Κ. Βυχίοσῆϊ Απ- 
Ὀοτῖς. Ρ. 625. 5ε. -- 2.5} νε- 
ἐδιΐμηι. Ααὰ. εἄ. εες. οἱ ΧΧ Ἐς. 
ΥΠΙ|Ι. 16. .οδ]. 11. 17. 00] Ῥγοὸ αὖ- 
λὰμ ΑΥ̓́ΔΡΒ ἜΧΡΊγθβδὶϊ ναοῦ. ---- ΞῊΝ 

υεεέϊδιϊεπι. Ἐκ. ΧΙ,. 9. υδὶ ϑεμοῖ. ἐς 
σὸ αἰλὰμ ἐχροῃὶϊ τὸ φρόϑυρον, υεείέδω- 
ἔμ. ΙὈΙάδτα οἰΐδη τὰ οὐλὰμ, ἀἰουπ- 
ἴΣ τὰ αἰλεὺ βες. αῖ. (υδὶ ΑἸεχ. 
αἰλὰμ ΒδΡα() εἰ ν. 21. ας 86. 87. τὰ 
αἱλαμμὼν (νεῖ Ἰυχία ΑἸοχ. αἰλαμ- 
μὼθ), χυδε β. οὶ. δὰ ν. 21. ἱπίευρσες- 
ἰδίων πρόπυλα, υεείἐδεία. ϑοτιθιον 
οἱ ἐλαμμὼν ἰῃ (οἄ. ΑἸεοχ. Ὁ. ν. 9]. 
ΟἸσεα. Μ55. ἴθ Εσοοῖ. ἐλὰμ, τοῦ 
«ροτύλου. [π ἰἰϑάειῃ: τὸ ἐλὰμ, τὸ ὑπέρ- 
ϑυρὸν ; Εἴ ΤΌΓΒΙΒ : τὰ ἐλαμὼν, τὰ αρό- 
αυλα. Ηδεγοεῖυε: ἔλαμαν, (αποὰ 
Οχ ἐλαμὼν εἰ μος οχ αἰλαμμὼν 68» 
1) ὑπέρθυρον. Ὗ΄. 740] 5.1 Ορυ8- 
ουἱα Τ΄ 1]. Ρ. 85. αυὶ εχ εο ἀετῖνασὶ 
Ῥοεβα Ἰυάϊοδί ποχιδη ϑάλαρος. 

ΑΙἸΓΛΟΥΡΟΣ, αἴκγες, οαέπα, ζεῖδε. 
Ἐρ δέ. Ψ9ἐγεῖη. ν. 10. ὡσαύτως δὲ καὶ οἷ 
αἴλουρο, αὶ μεεο ἐσ Ενδρτίο ποίαϊ 
Οτοῖυδ: ὁ δὲ ἔφη αὔλουρον εἶναι, ἣν 
κάτταν ἡ συνήθεια λέγει. (οηξ, Αὐΐετα!- 
ἀογυ [,0. 11]. α. 11. ῬΒδνοσ. αἷ- 
λουρος, παρὰ τὸ αἴλλειν τὴν οὐρὰν, '. 6. 
8 νουβδηο οδυάδπι. 

ΑἸΥΜΑ, δαπρμῖα, οσάεε, δεῖϊϊμηι. 
ΔΊ Ν λορῖο. Ὅοη. ΙΧ. 6. Παρὶϊο 

ΠΟΙΏΡΘ δ᾿ ῬΓῸ τηδίτε Ἰθς]οὩΪδ. --- 
ΞῚ "σπρμι. Οεῃ. 1. 10. φωνὴ αἷ- 

ματος τοῦ ἀδελφοῦ, ἔταϊτὶΒ τιιῇὶ οὐξάεε. 
Πυϊά. ΙΧ. 6. ὁ ἐκχέων αἷμα ἀνδρώκου, 
οθυπάσπε βδηριησθπι ΒουΪ18, Ἀ. 6. 
οὐσοίδῃ8 Βοπίποθ. Ὑ|ι46 οἱ Οδῃ. 
ΧΧΧΥΊΙ. 2]. Εσ. ΧΥΠΠ. 10. θεῖ. 
ΧΧΧΙΙ. 14. αἷμα σταφυλῆς, δαηρυὲξ 
μυθ. τὰ υἱπμηι αἰοίτυν, χυοὰ ἴῃ 
ῬΑ αϑίῖμα συῦγαπι δϑῖ, αὐ βαηϑυΐβ. 
γιὰ6 εὐ Θεπη. ΧΙΙΧ. 11. ϑ8ιν. 
ΧΧΧΙΧ. 82. 1,.. 17.1 Μαεος. ΥἹΙ. 
84. Αρος. ΧΙΝ. 40. υδῖ νἱἀ6ηά' 

Ε 

ἃ» 
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αἴης. Αάο Ευορίπιδίυπι δὰ ἢ. Β΄. 
Ρ. 938. υδ΄᾽΄ φγοραῖ, φυοὰ ΒΕΘΡΌΌ8, 
Ῥοδεῖβ πλδκίτηθ, τεβ αυεάδτῃ δ δῃ}- 
τοδ θυ δὰ ἰπδηϊπιδία ἰςβηβίοσαῃζυγ, 
εἴ δυς οἴἴδπι Ρ. 9334. τοξετί, αυοά 
οἶνος ἀἰσαϊκν αἷμα τ ϑθσια Φυά ΙΧ. 
Φ4, τὸ ἀἶκα αὐτῶν τ ἐπὶ ᾿αβιμες 

π|ί 660 Οὔσω ἱτοροπθ- 
ἐς εὐπὰ δα θη ἢ. 6. υἱ οὐσείδηι 
ΠΙοσαπι Ἡβρυΐασεπι ΑΒ πιεϊθοῖο, εἰ 

ὃ Ὁ]οἰϑοούθηϊοσ πῃ 60. 48 ὅδιη. 1. 16. 
τὸ αἷμά σου ἐαὶ τὴν κεφαλήν δου, οὐδε 68, 
408 Βαηρτ]β ἴαυ8 εθυπαοφίαν, Ε{01- 
ταθῖ ἰὴ: πηρυύεῖαγ, 86: ρ88 Γδυ8 
818 ὈδΡ δ τὰ. Ὑ άο εἰ 1 δ. 1]. 
838. ἘΣ. ΧΧΧΊΠΙ. 4. δος οσῃξ Ὠεαί. 
ΧΧΠ. 8. υϑί πε τὲ ϑαθρυ μϑρὴ 

ἴαγ. “2 ὅ8ηι. ΧΥῚ. 7. ἀνὴρ αἡμάτων, 
υἱγ φαιρσεϊηῖα σμριάπ, ἧς. Νιὰα 
εἱ ῥαν. Υ. χΧΑν. 9. ΠΙΝ. 47. εἱ 

εςοηξ, δὲν. ΧΧΧΙΨΝ, " Ἐς. ΧΧΙ͂Ν. 
6. 9. ασόλις αἱμάτων, οἰνιιδ8 Βδη τ αἷ- 
Ὥυχη, ἢ. 6. σεράϊυσῃ (8θα, υἱ ΘΌδηι 
γοτὶ βί, βαριείοτιιπι ΘΒιηἾ8 66- 
μρελ  ἀκρινοὴ γ᾽] άε εἰ Ναδ. 1.1. 
Ἐς. ΧΧΧΥΠΙ]. 92. κρινῶ αὐτὸν ϑανά- 
τῳ χαὶ αἴματι, Ῥυπίαπι ΠΠΠυ πὶ ρεεΐα οἵ 
ΤᾺ (Οοηῇ, 1οεξϊ. 11. 80. εἰ δίτας. 
ΧΙ, 11.) νοὶ φίαάϊο, αἱ Ἰεσία Νὴ 
Βορδοοὶ. ἘΠΘεῖσ. ν. 1410. Ὑ]άο 

« Μίβοε. Οὔ βα. οὶ]. 1. ρ. 416. 1 
Ῥαγαὶ. ΧΧΥΠΙ]. 8. ἜΣ, ἐξέχε ἯΝ 
ηεδρΐδεηι “αηρεϊπὶρ οὔ θι,. οο 
Βερ. 11. δ. τὰ αἵματα «ολέμου, εἴ Ἀ 
Βρι. ΙΧ. 26. ΜΙςοὶ. 11]. 10. οἱ εἰκοδο- 
μήσαντες Σιὼν ἐν αἵματι, 401 Ἔχβου πε 
ϑίομεμι εχ ορίδιισ υἱ ρατίἐς. 168. 1. 
1ὅ. αἷμα Ἰοῖδι ἀἶτα δοείετα οπιπὶδ ρε- 
πεγὲς, 0}1. ἮδΔΡ. 11. 19. υδὶ οομβὶ- 
ἀεταπᾶσα οδί ῬΑΥΔ 16] στη Βα ΘὮ- 

ε ἀλπγατη. --. ὩΣ ραν. δ ὯΩ,9 1 

 φαῖοδοε, σδιιδαίδίε. Ἐπ. ΧΧΙ͂Ψ, 17. 
ἔοοο ὩΣ ΓΧΧ Ἰορίθδο ἰ πὰ ΟἸΩῺΙ 

ἀυθίο οδγεῖ, --- Ὁ Π 8. ῬΕΙ͂. Φ]υγ. 

οἷν ΤΉΝ ὑθνο. Ζδον. ΙΧ, 1. ἐχ- 

γονοαι γὸ αὖμα αὐτῶν ὡς οἶνον, υἱὐῦϊ ῬὉτΟ 
ἾῸ Ἂ ἐμηιεϊ μαδιεπίιγ Ἰερῖδβα νἀ 6 ῃ- 

τὰν ἘΦ απφιίπθηι ἐογίηπ. ἴτι Ὗ δῖ. 

Ἰορίζαν δἰ ρΊ οἶον αὐτοὺς, ο880 τὸ 

" 
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αὖμκα, οἱ δεο ΜῸΠ 'ἴι 8:0 οοιδέοο 

Ἰερῖδββα ν᾽ δδηῖιν. ---- Ὁ ΔΌ υἱδ, υἱο- ΄ 

ἰεπέῖα. Αχα. Ηδ. 11. 17. ἀθὶ ρΡ]εσι- 
46 αὐτοὶ (ρασυπι ρτοθα Πα, ἵπὶ 
ψΟΟΘ 5801}. ἢδο 8818 ποῖδ ἃς βεορο ο»- 
γ4) Ῥυΐληϊ ἔογίε αὖμας τοβοτῖθθη- 
ἄυπι δς Ὑηργθβϑδυη ᾿θο ΟΠ ἢὶ αὗμα 
ὁ886 ΦΟΣΤΊΡ ΒΟΓΙΡΈ ΠΟΘΙ 6115, 

4ι} ΘΓ πθοσια γαῖα ἐχρείχηεγα 
γοΐϊεραΐς. ΜΙΜῚ γόσο 11} σθοϊῖαβ δίω- 
ἴμεγο νἱ ἀθηΐαν, αἱ Ῥυϊδηξ, Ααυΐ- 
διὰ Ῥγορ γι τὰ νοοὶϑ ὉΠ ποοπεση 

ὄχργοββῖθθθ, αυε αὐϊάετι ποῖ ἧπ 
Ἰΐπρὶα Ἠδδγαῖοα, αἰῖδυπεη σαῦρος 
ἱηνοηϊζαῦ. Θυυοά εἰ δυΐοη νοὶ] ἢος 
ἕη ἀυδίυνλ νούδτὶ Ῥοβδιῖ, ἴδιθθῖ 5Ξ4-- 
ἐἷα οοπείαί, αἷμα ααιθ δὲ Ηδρῦν. 
ὩῚ Ἰδιξβδιυνθ ῬΆΕΤΕ, δὲ ἐδ ὁγαπθυβ 

ϑοοίεγίδης ἃς ἐς δὐδΐρεσί, πὲ 
δκἶοο εὔδπ μκὶ εἰ γαρέναπι 
(τα ιϑἔοστε οοτισιοάθ ρμοεοϊ. Νοῖ 
"ΠῚ Ἰΐδαυε οδβί οἰδίσετο, αἷμα Ὠ. 1. 

ΟῚ ἴπ ΒΟαυ ἘΠΕ θυ ῬΘΓύΠοσα. 

Οεαύτυαι γῆς βὰ ν. δ. Μοδιίξβεεοο- 
τάυλ. :.- ἢ Ὧν φευίδπερι. ἔπο. εἰ 

ἿΧΧ 4 ὅν, ΧΧΙ. 9. ἰχ τοῦ αἦμα- 
ἕος τοῦ Ἀμοῤῥαΐου, ΕΧ βαυσϊηα Ατηοτ- 
ἐΐεοο, Ἦ. 6. εχ φθῆθτε Αὐποσίσυπι. 
ϑῖ. δ Ἰοούὶ Θχρ] οανῖς Β᾿Ἶπτι5, 
δος Ἰαυᾶδαν!ς Τιχ. ἜΒΗ ΜΆ. υδὶ 
αὗμα Ῥοῖ γίνος Ἐχρὶ]σαϊατ. ΝΘῺ οτα- 
ἈΠπιο ἘβαΐΪΒβ. (αΐὰ ψΈΣΟ "ἡ ΤᾺ γεῖ- 

φμῖαε, τεείάμμηε πιοῖλξ, οἱ Ἡ. Ἷ. δοβ, 
41 εχ ροδίδιϊβ Ετωηοσγεοζιχῃ οὲ- 
δυο τραϊἀἱ οσαπῖ, οοηΐίοογε τηδὶ- 
ἰεῖα, αἰταπιαιθ ἱμίθσρσθίθῃ 
λόζεμα ΒΟΥ 51866, 4 
ΠΟῚ ᾿ΩΡΥΟΡΘΌΣ6 κεἰς, φαθηΐδη) ἈὈΓῸ 
ἀΐματος, π πυοὰ τηοηρηΐο ἴ,. Βοκῖο ἱπ 
δ)ιαυοῖ ᾿ρτῖα Ἰερίταν, γαῖ. Βαρεὶ 
ἐλλεέματος, ΑἸοχΣ. δυΐετα λίματοςς 
ὑπὰς αἵματος ἔδοιϊα οτἶσι Ῥοΐυξ. --- 
Δ» πιεπααοίμπι. Αταοβ 1]. 4. 866. 

οοἄ. ΑἸ]οχ. υδὶ ἰδιθθη αἵματα επὶ 
ΤΩΘΣΊΙΒ ΟΙΤῸΣ ΒΥ εθ, ΟΥΤΌΒ ῬΘΥ Ση6- 
ἐδεμεθῖπ οχ εἰγαὶἐτμάϊτιθ Πἰξοταττα 
οὔτι τὰ μάταια. ---- Γ , τον. ἔδα. 

1{(ΧΊ11]. 8. 6. χατήγαγον τὺ αἷμα αὖ- 

ἔ 

30, 

Ῥοΐυεβ - 
ΤΩΝ νοὶ ἰάθο 

[τ 
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« τῶν εἰς τὴν γῆν. 5“. γγ7) εϑὲ νοῦϑ» 

ἸῬναλπι ροδεσυτα ὑχὸ [218 σϑ. ΑὙδΌ. 

ζ3ϑ,ἷ  “Ῥάγβενε, ἀερεγξενε, (ν᾽ὰε 
ΘΒ] κι Ορετα Μίποσα ". 2987.) 
Ὧδο ςοπίοχία οτδῦο υΠϊὰπὶ Αἰ 
δε;δβυτῃ δά τοῖοι. ΝΟ. σαπφισ δ0- 
γιῶπ. ϑετ σα σοΠ]]οἸΘηαὶ ἵιοἰδίπο 
ΔΌτερ[α8 Ἰοοο αἶμα ΓΟροποη τ 6386 
ΟΡ ἐπ θδίν ἄαμα. Ἐχ δ᾽ Ἰοσιισα βε- 
ξεσι δ οουδιάεγυπε ΧΧ ἤυης νος- 

δ αυπὰὶ σαπῃ δεχίο ἢ 1}}8 ΟΡ Ἶ8, δυΐ 
ΓΙ) Ῥεῖ το 8) ΔΟΟΟΡΟΣ Ως 

ῬΙῸ εὐ, Ρὲν φιοίΐ ρὑρεὶ υαἰεδαπίέ. --- 
ΤῊ» φριγίξιΣ. “00. Υἱ]. 4. ϑυμὸς αὖ- 

γᾶν ἐχκαίνα μου τὸ αἷμα, αὐδὶ ΠΡοΤα οἱ 
[ἴα ἰᾶεο νετϊοσιπῖ, αὐἱὰ ΟΠ 601» 
τοῦδ ἀἰοὲ ροσβε Ῥαυίδσγιης θυμὸς ἐκ» 
«νει σὸ α«νοῦμα. Νοὰ ἰδιθη δάσηο. 
ἄπεντε σορυρτισγθι, αἱ αιιΐο αἶμα ἰπ 
«νεῦμα τουΐλγο, 86 ἰοοο ϑυμὸς ϑϑυμροὸν 

ς ΓΕΡΟΏΕΤΕ τη Δ]]εἴ. --- 5, οἰ ἐμάο. 

Ἐς. ΧΧΧΙ͂ΪΙ. 5. ἐμπλήσω ἀσὸὺ τοῦ αἵ- 
ματός σου πᾶσαν τὴν γῆν. Ἐοτίαδθε 16- 
ξεειπέ ΠῚ ΟἽ δαπρμῖπεε. Ἐλοα βεςι- 

(6 νἱάεϊςας Ηἱϊοτοιγταῦδ, αὐ “6- 
πεσε το ἀια!. ---- δ,  οατο. πιο. 

ζενῖε. ΧΥΠΙΙ. 12. υδὶ ϑοδασέθηρ. 
Τ. 1. Ρ. 90. λεζμμια τεροποπάτπι 68- 
86 ἑσεῆβεί. ΜΙ|ΗῚ νεῦῸ 86:1 6Χ- 
Ἀγϑββὲβδδ νἱδεῖωτ. --- δι᾽, ΓΣΣ 

ἀ πιο. ἱ Ηδρ. 11. 6. 9α]Ποοὶ μας Τ8- 
ὕσπο, πὶ Ηξερν. Ὁ". ἐδ, "ΟΝ ἐπ 

Ῥατε, ἰγαΦΌΙ]ΟΥΙ ΡΣ ἐν αἵματι, δά 60- 
46 ἤδης ξογπιυ τὰ (ατδη (6 2107- 
ἐε οἰοίεπέα ἜΧΡ᾿Ἰοβη ἄδπι 6696, ΟἸΔΠ6Β 
οοποδξυ τ) δοσιοὶ οι] οἶθ σον θη ΐ- 
ΘΠΕΣ ΟΧρ] Ἰοανεσῖ. Ργίοσοα τοο- 
πεηῖς Βοιηΐϊγοσῖο τὰ (οι. δα Ῥεῖ- 
ἰδὲ. Ρ. 1047. νοσεπὶ αὖμα ΒΔ) δε- 
868 οοϊίοοα πιδ]6 Ῥχείεσιης Ὠευξ 

εΧΧΧΙ͂Ι. 48. οὐτι ἰδιρθη ἅμα Βοσὶ- 
Βειέδιπι 6286 το 8 1058 ἱπαϊοεί. 1 ες. 
ΧΧΊΙ. 38. αἷμα, ουὶ π1}}}} τεϑροπάες 
ἦπι τεχέυ δοὺς. ποίδί ρίδοίπαπι 865» 
διυϊΐϊπε τεκίε ἐποίστε. (οι. ΤῊΘοδο- 
ξεί. εἰ ]οδερὰ, Α... 11. 16δ. 6. - 
ϑὲσ. 111. 16. αἷμα εεὶ οὐϑάεε, δοκεῖς 

6 Αἰμοωδιάα. 

οἰ. Ἰοϊὰ, ΓΧ, 9. Ῥτο πνεύματι 
νυϊχαῖυ Ἰερὶς αἵματι, αὐ Ἰδσίϊο δἰ 
γΟΤὰ Θβῖ, (οσμῖθεῖ δυΐοτη ὅδ αὐο- 
6 ΟἸ]εμηεηβ ΑἸοχ. Ραάᾶ. 1]. ο. 7...) 
Ρ. 3567.) αἶμα ργαύυαπε οοπομρίδοεπ- 
ἐΐαπε ποῖδοῖς, φιδίοπυα εχ οογροζε, 
ΤΩΣΧΊΠΊΘ ΒΔΏΡΌ]ΠΘ, Οζίυσῃ διιιτι Πδ8- 
δεῖ. [Ιθ]1ὰἀ. ΧΙ. 39. εἰς αἷμα ἐνεδρεύει, 
ἸΠ 5] ἀἰατοΣ δδηρυηὶ 8. υἱΐα. ἐρἰα 
ΧΧΧΙΠΙ]Ι. 80. ἐν αἵματι ἰχτήσω αὑτὸν, 
ἷ, 4. ἰπ 864. ε)}8 υἱὐ διΐπιρο ρχορσίε 

68. 
ΑἸΜΑ ᾿ΑΘΩΌΝ. Ῥχγο ὨὩ)Ἵ 

Ξ 4 
Τοσῖο μοδιογαπὶ ΟΧΧ 1 ϑο. ΧΧΥ. ἐς 
26. πατὰ εἰΐδπι γῸχ “- Ὁ Ἴ δἰπι- 

ῬΙοῖδοσ τοῖα δαρεῖ βαῃο ποίΐο- 
Ὥδτη,. Ὑ10ο6 [,οχ. Ν, Τ᾽ 8. ν. αἦμα. 

ΚΡΙΣῚΣ ΑΥ̓ΜΑΤΟΣ, λκαδοίιμη 
δαμρεὶπῖς. Ὁ δανβιΐπει. ἴεα. 

ΧΧΧΙΙΤΙ. 15. ἵνα μὴ ἀκούσῃ κρίσιν αἵ- 
ματος. Βεπε: ἤδη Σ᾿) Ἵ ποίδε ἢ. 

]. οομσία ξοησωϊηατία, υἱ νεὶ οχ δά- 
αἴα νοοο σμάτγε Ἰυου ΘΟ Υ ἀρραζεῖ, 

ΑἸ ΜΑΣΣΩ, Ακῖοο ΑἸΥ̓ΜΑΎΤΩ, 
δαησπῖπο. (Ο]οΒ8. ᾽ὶ οἴ.) σαπριέπε ρετ- 
ιπάο, σγμεπίο. ὅν. ΧῚ,17]1. 7. οἰκέτῃ 
αυνηρῷ αλευρὰν αἱμάξαι, βεύνττα ργὰ- 
νυ ἤαρ6}1}9 στ θηΑγα βοὰ Τρ οτο 
ἀϑαὰθ δα βαῃηρυΐπειη. ΕὐσῸ Ῥμασι. 62. 

ΑἸ ΜΟΒΟΙῬΡΟΣ, σαηριμυογδ. 4 
Μδος. Χ. 17. Ηδεγςεβ. αἱμοβόρου, αἷ- 
μὰ ἐσϑίοντος. 
ΞΑΙΓΜΟῬΟΙΑ, ἤωσιῶ ταπραϊπὶ, 

δαηρυὶϊπὶΣ ρῥτοβευΐμηι. κλεὶ ἑηήγηια, 

᾿πενσίγμαία. 1εν. ΧΧ. 18. ἴπο. (δες. 
Μομεῖ ουὖιι8 ογγόσζοσα οοστοσι 
ϑοδιασέδηθεσρ. πη. 1. Ρ. 98.) ἐν 
αὐμοῤῥοᾳ. Ψ αἱᾳ. ἐπ ἤσι πιενείσπο. 

ΑἸ ΜΟΡ̓Ῥ᾽ΟΟΥΣΑ, “πππα εαν. 
σιδπὶς ρ»γοβωυῖο ἰαδογαπε, 86 πι6.- 

ἃ» 

εἰγμαία. ΥΥΥῚ ἰαηριίάα, πιεησίγμαία. 
-:.Ψψ 3 

1εν. ΧΥ. 82. τῇ αἱωοῤῥοούσῃ ἐν τῇ ἀφέ- 
ὅρῳ αὑτῆς. ὐξλθαίψρον Χ. ν". 791. 
η. Ἀοἱεϊς. 
ΑΥ̓ΜΩΔΙΑΏ, ἀεπέδωδ είμρεο, λέ- 

δεϑοο, ν-. Ο. εχ δοϊ ἰδ οἱ δοοῦῦιβ οἱ 16, 
ἀενίδηε ἀοίογε αὐδοῖοτ, οχ αἷμα εἰ 
ὁδούς. Ἐπεὶ ]. 4. αἱμωδέω, χιοα ἀριιὰ 
Η]ρροοτγαΐσιη ἀ6 Ηυποσῖρυδ Ρ. 30. 

Ἐ, 2 



᾿Αὗν. 

α ὈΟΟΌΣΤΙ. ΠΡ οδίμδως ο. ὅν. 

ΧΧΧΙ. 99. οἱ ὀδόντες τῶν τίχνων ἡμωδί- 
ασαν, ἀεπίεβ ᾿ΙΡογοσιτα βευρυθγυηί. 
ΤΌ. ν. 80. αἱμωδιάσουσιν οἱ ὀδόντες αὖ- 
τῶν. ἘΖ. ΧΥΊΠ. 4. ῥγο ἐγομφίασαν 
εαἀϊῦο (οταρ]αΐ. ἴῃς. ἃς ΤἼδοἀοτεῖυβ 
ὡμωδίασαν, 4118 νΕΥῸ Ἱρτιοῖι8. ἰῃΐεῦ- 
Ῥτδθ ἐμωδίασαν ἨδΔαπί, βοα Ῥχοοαΐ 
ἀυθίο σοστυρῖθ ῥὑτὸ ἡμωδίασαν. ΝἸὰ6 
δὰ ἢ. 1. Μοπίξ, εἰ εὐπάρσχι ἰπ [,οχί- 

ὅ οο δὰ Ηεχαρὶα Οσίρ. Ῥδανοσ. αἱ- 
μωδεδν, τὸ αἰμωδιᾷν, καὶ τοὺς ὀδόντας 
ὀδυνᾶσϑα;,.᾿ , 

ΒΆΤΝ. Ἐπὶ ἴμρ86 γὸχ Ἡδρχαῖοα 
Ἰ ΠΣ. ἸΝΠ δυύΐδια εϑ υαδὶς βέπεξ 

πη δυ Γῆς σιίάογεηι οομδέϊξωδηξ. 1.,6- 
αἰζαν ἀρυὰ ἰης. ἔχ. ΧΧΙΧ. 40. υνὶ 
ϑομοᾶα Οοιηροβείδηρο ἤδης ποΐδιῃ 
παροπῖ: ᾿Αἢν μάτρον ᾿Ε βραϊκὸν οἴνου καὶ 
ἐλαίου. δέχεται, δὲ, ὥς φησιν ᾿Ιώσηπος, 

ς δύο χόας ᾿Αττικούς. 

ΑΥ̓ΝΕΣΙΣ, ἰαμα, ἰαμααίδο, οοἶξο 
δγαϊο. 0), τείγὶ διμίο. Ῥᾳ. ΟἹ]. 

2. 86ὲς. Καῖ. εἰ Ῥεδὶς. ΖΕ ίορ. σάσας 
τὰς αἰνέσεις αὐτοῦ. ϑ'οῖο χυϊάδτη, οτι- 
ΠΕΒ ἕδσγε ᾿ηιουρσοῖθβ βίδίαογε, Ἰοθο 
αὐνέσεις ΓΘρΡοΟΠΟΠυπι 6886 ἀνταποδόσεις, 
85 Ρῥιοόνοοδγε δᾶ Αἴοχ. ᾿Α]ά. οἱ 
Οουρὶ., υϊσαΐιι (αυΐ Βαρεῖ: οηι- 
πᾶς τείτιδιοπος ε)ιδ)ὴ,  ογβ. ΑΥΤΆ. 

ἀ ΤΠεοαογεΐυτα (Ρ. 1824.) εἐ Οδίδσιδη 
ΡΡ. 66. (7. {Π| Ρ. 34.), πες ἰῃ- 
ἤοῖδΔβ δο, ῬῈΓ Θοροπάϊητη βου 6 η- 
ΩἹ ἐσ ἀνταποδόσεις ἴΔο116 αἰνέσεις οΥἰτὶ 
Ῥοζιιῖ886 ; ὨΣΒΙ]Ογἴμ8 ἰδιηθη Ἰδοξϊίο 
ανέσεις (411 ἸπίοΓΡΣΘΩ ἔοχίαϑϑαε νἱῃ- 
ἀἰσαπ 5) ποῖ ὑτόσϑυβ αἰΐθμα εξ δὉ 
μος Ἰοοο, τηοῦο αδήσεις ἀδ ἱρεὶθ 710- 
ἐς ἰαμαάϊΐδιις οεἰεδταπαλε δοσὶρίαῖαν, 
αυοὰ Ῥέεπα οοηνοηϊέ Ηδρσ. 9502}, 

ε αυοὰ Ἀ.]. δεπεβεῖα οοἰϊαία εἰσοϊβ- 
οδῖ. -- ΠΤ Π ἰμῆη. ΗΙΡΒ. 6 77) 
οομ  ἰεγὶ, οοἰεῦγαγε. ΝΕ. ΧΙ]. 45. 
εἷς ὕμνον καὶ αὔνεσιν τῷ ϑεῷ. ---- Ὁ ἰπ- 

δη. ῬΙΠοὶ Ὁ 21 ἐκωάμτγε. 1 Ῥαᾶν. 

ΧΧΥ. 5. ἐξομολόγησιν καὶ αἶνεσιν. ---- 
[ΤΌΣ εἴ ΓῺ» ΠΊΡΡΤΟ “, οαπέιδ, 

»εαϊνιοάϊα. ἴηπς. 9.0. ΧΧΧΥ. 10. 
ΙΧΧῚ Ἰε6. ΧΙ]. 9. 1.1. 8. φωνὴν αἰνέ- 

68. Αἶνεσις. 

σεως. --- ἌΡΊΧΎΣΟΝ οριἊ. Ῥε. ΧΧΊΙ. 

27. ἐξαγγεῖλαΐ με «άσας τὰς αἰήσεις Γ 
σον. ϑεουπάυχι (δρρεϊυτι ἴῃ (Π- 
σα Κ. (Ρ. 678. εἀ. τες.) δὰ ΧΧ 
Ἰερεσαπὶ αυὰ αὐἱὰ ῥγὸ ᾿" 

ΠΝ) (νυ. α ᾿ ΔΑΥΆΪΆ οἱ εἰς 

ἴῃ Ασδρ. Ῥοϊγρὶ.), δυὲ ϑοσιθεπάυπι 
ἐργασίας Ἰοςο αἰνέσεις. ΑἸ Οταδίωπ 
ΒΟσΌ ΤΕρΡοποσα σοϊαπὶ «άντα τὰ 
ἐπαγγίλματά σου, ἂς δἰαθαιηξ, ΘΧαπι- 
ΡΪδΔ᾽ νυ]ραῖα 1 ΧΧ [π|ϊ. πιδηϊἤεείε 
ἹΠΕΟΡΟΪδία εθ86 ε Ρβ. ΓΧ. 5. Ηἰο- ς 
ΤΟΙΥΙΩΙΒ ἰοβίδίαυν, ΓΙἸΧῚΧ σνεγῖδθε 
ἀγγήλματα, αυοὰ οοπνοιῖξ οὐχ ο!- 
ἴο ΠΟ 2 70, Δα ἰπ γϑοΐομα ἰμλ- 

πα : ργασαϊοαξίοπες μα. Ἐπ γνεῖοὸ 
608 δά βδρηβιχη ὑοθΡοχίϑθθα ἈΣΌΪΟΙ, 
εἴ δβϑοπῆον Βιιχίογῆο, αχυὶ ἰπ Απὔ- 
ασἰοα Ρ. 661. θδῆδ τηομυϊέ, νορεῖα 
Ἡερταίοαια ἀδάσοϊ ροββθε ἃ ἽΝ 50 

ἄγγελος, απ 6 ἊΡ 1.7.5) ψ6] ΓΊΣΝΟ 

οορίίαγαης εθδ6 ἀγγελίαν, πμπία- ἐ" 
ἑΐοπεπι, αππιηαίοποηι. (76τὰ δὶ δος 
ΤΟΒΡΟΧΟΡΌΗΐ, φυϊὰ 68ὲ οσωμθ8 δπηυῃ- 
Ὀδίϊομπαθ [π1848, αυδηλ οἴαπαβ ἰδυάες 
ἴμ88 ὃ Ῥοξεδῖ ἰδ δεΐδση γαΐειτὶ δὰ 
ΠΡ Ὁ οριδ, οἴ ΘΏΔΥΤΑΥΟ Ορετὰ εἰ 

181] αἰτυὰ οδῖ, χυδῦι Ἰαυ 68 ορογοῖα 
νεἶ διιοίοσ 8 Ορεσισ. ---- 7)» οσπέν, 

οἷανπον. 4 Ῥαν. ΧΧ. 23. ἐν τῷ ἄρ αὐ- 
ὦ, τῆς αἰνέσιως. Ααὰα. Ῥε. ΧΥΪ. 1. 
ΧΙῚ. δ. εἰ ΟΧΧΥ͂. 4. -- πγν ἢ 

“ιδεέΐεηι, οαπέια. Αι. ῬΕ. ΧΟΙ͂Σ. 3. 

-- Ὁ, παιάϊωπι, ππιρτίμαϊε φορά 
ἰαμαϊδιις εἰ ργαίξαγιρα ἀοίϊοπο δὲ ἐξ- 
δεγίξ, ἴε5. 1.1. 1]. αὖνεσις καὶ εὐφροσὺ 

-- πῦῖπῃν ἴα, ἰχιάαιο. Ἐρὰτ. Χ. 

11. δότε αἴνεσιν πυρίῳ, Ἰαυα νυ οαἶδ- 
Ὀγαΐ Ποιγίηιμι. 1 Ρασ. ΧΥ͂Ι. 36. 
Νεῖι.. ΓΧ. δ. εὐλογίᾳ καὶ αἰήσει. Ρβ 
ΙΧ. 14. ὅκως ἂν ὶ φάσας τᾶς 
αἰνέσεις σον, αἱ ἴοξ ἴυ8 Ἰαυάεδ (Β. δ. ὁ 
δοία ἐπεὶρκία δς ἰαμάς ἀἰσπα) οεἶθ- 
Ὀταγα Ῥοθϑίπι : ο0]]. 1,. 16. Ῥεαΐπι. 
ΠΧ. 1. δότε δόξαν αἰνέσει αὐτο, 

Ῥγεϑίαία ἀοδιίαπι Πομόγεηι 90,6" 
ἐσέ οἾ.5. Εα». 11]. 2. ---- ΠῚ λῶν: 

Ι 

ἱ 



Δίνετὸς. 

« [εεείο, ἰσκάκσξο, ταοτίβοῖμνε ἐκολατίς. 
ἔσω. ἴον. ΨΠ1. 4. υἱοὶ αἴνεσις 8 
ϑοδοῖ. ῬῈΣ εὖ οχρ Ἰσαῖυγ. 
Ι.. 3. εἰ ὅδ. ϑυσία αἰνόσιως. ὃ Ῥαγ. 
ΧΧΕΧ, 81. υδὶ νἀεπάυς Ι,.. ΒοΒ ἴῃ 
ποῦδ. Ῥβ. Υ. 18. (αὶ. 19.) ἃς ἀσυ- 
δώσω αἰνέσεώς σευ, οὶ ταῦ αὐνόσως 
σοι ΘΧΟυΩΣ ἤπιδοῖς δυρσίοχιεἴε ἱεχέι 
ΗἩδδτ. εἴ νεσβ. ΗΙσσοῦγτωι. Ουΐθιυι8 
ἃΥσυτοσης! δ αι ρμοίεσις ομδεπδιιϑ 

ὃ ΘΥτΩσΙΒ ΟΝ, 41 παρεῖ ἀσοδώσω αὖ.έ- 
δες σοι. 1 δοΌοὨετα σὰ ᾿αρεὶ εἴδη 

ἴῃ δυὸ δά ἢ. 1. (οσὰ- 
ΤαΘΥΑτΟ. ϑγτησα. 8. ΧΙΙΧ, 94. 
ὑαὶρ αλόσεως. 1, ΧΧ αἰτΑρ] οἶτον α)νέ- 
σεως βαθεῖς. εὐ. ΧΥΤ]. 46. φέροντες 
αὔνεσὶν εἰς οἶχον πυρίου, ἔοτοτιῖδα δαοτγὶ 
εἶπεμε ἐποβαγδέλσιρ ἴτὶ τετρ]υτα [)ο- 
ΣΩΣΤΝΐ. ---- ἐλ »}}} ες. Ἰε8. ΧΙ]. 

91. μογαλύνῃ αἴνεαν : πϑὶ Ἰεχίῖε Πδ οί 
εἴοοο εβοβ, τὴ: -- "υν} 

, σοσεταξο. τις. Ῥε. ΧΧΥῚ. 
6. ϑι:. ΧΧΧΗ, 9, ὁ σωῶν ἐλεηριοσύνην 
ϑυαάζων αἰνέσεως, οὶ ΟἰΘΟΙΔΟΒΥΤΙΔΒ 
ἀϊειτῖρυῖ,, οϊετί βδοσι βοίυπι ουιοδα- 
τισι : ἘΠῚ αὐνέσεως μοπίζιατα δβὶ 
Ῥτοὸ περὶ ἀνέσεως, (011. [κν. Υ]]. 9. 
ΑΓΝΕΤΟΣ, ἐσιάαδέδε, ἰσμάπηάμ. 

-- 5950 ἰσιάαίο. 1εν. ΧΙΧ. 44. 

αἰνετὰς τῷ χυρίψ, ἀσσίϊπαίνα αὐ ταοτὶβο 
ὦ εἷα ἐμολαγιείοα 8. αὐ οοπυΐϊυτα ξαογὶ» 
υβεαξϊα. --ο Ὁ ἀνα, ΡΙᾺ, αὐ ἰαω- 

ἀακμάωπε. 2 ὅσια, ΧΙΝ. 95. ---- ΤῸ 

μαζί. ΡΥ. ἐσιάαπάμε. 4 ϑδιῃ. ΧΧῚΙ. 
4. αἰνετὸν ἐσιχαλέσομνα! κύριον, ζονδτα 
Ἰηνοςανὶ Ορίξπηηι ΜαΣίητη. 1 ῬΑν. 
ΧΥῚ. 25. μέγας κύριος χαὶ αἰνετὸς 
Ἐρετος [Ι͂ἄδπι Ἰεσίταν ᾳυσαια Ῥεαΐτη. 
ΧΙΝΊΙΙ. 1. ΧΟΥ. 4. εἱ ΟΧΙΗΙΝ. 8. 
Ῥχεεῖετολ Ἰερίξαν Πδς ΥῸΧ ροοῖ ἅγιος 

εαρυὰ ΧΧ δες. ΑἸά. 1ν. ΧΧΨΤΙ: 
21. τυ] π|8} αρθεῖ ἴῃ τοσχίι Ηδ- 
Ὀγϑδῖοο, οὔ σεδρομάεδαϊ, πος υἱάθο, 
φυϊὰ Ὠῖο κἰδὲ γ ῖ τ, Ἐοχίβεθθ ἐσ σᾶρ. 
ΧΙΧ. 24. Βυς ἰγαμδῖ. Οδπί. ΤΙ. 
Ῥιυοε. ν. 83. αἰνετὸς (8δαι: αἰνετὸν) χαὶ 
δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου. (οπίεν Ὠδη. 
1Π|. 96. δος. (5. δῖσ. ΧΙ. 831. υδὶ 
ῬΓῸ αἱριτοῖ, ἴῃ αὐυϊδυφάκτη ΠΡ σὶβ 16- 
κἰταν αἰνετοῖς, ΒοΏϑυ. οοάστῃ. 

ΑΥ̓ΝΕΏ, ἑακάο. ἘΙΒΡῚ δοπεά!οο: 

69 Αἰνέα. 

ἴθεπι ἑακα δια οεἰεδνο. Ῥε. ΧΟΙΧ, 4. ᾧ 
-- σὴ π ΗΙρἢ. ἃ [ΤῚΣ οομβίεον, 

ἴαμάο. πο. ἴε.. ΧΧΧΨΥΠΙΠ]Π. 18. 
ΤΧΧ σε. ΧΙ ΣΧ. 8. αἰνέσαισαν. (Υ. 
ϑέιγΖ. ἀθ 14]. ΑἸεχ. ρ. 60.) ἃ Ῥαγ. 
ΜΠ. 8. ἥνεσαν. --α ὉΣῚ οἱ 0" 
ῬΠμΟΙ. ἰαμάστε. ϑγτητωα. Ῥβδὶυ. Χ. 8. 
ΤΧΧ 7υὰ4. ΧΥΙ. 425. ἥνεσαν τὸν ϑυεὸν 
αὑτῶν δες. Α]ά. εἰ (οκρὶ. υἱοὶ αἰνεῖν 
οϑὲ ἀψπιπιθη οαπετε, ἀπὰς ἴῃ Ὗ αἵ. εἴ 
ΤΕ αὐἷαδ Ἰοχιῖον ὕμνησαν. 1 ῬαΓαὶ. ας 
ΧΥῚ. 10. αὐὖνεῖ τε ἐν ὀνόματι ἁγίῳ, εἰ 
ν. 86. ἤνεσαν τῷ κυρίῳ, ς0}}. 24. Ῥαν. 
ΧΧ. 22. Νοδεοῖω. χὶ Ι. 34. εἰς τὸ α᾿νεῖ 
καὶ ὑμνεῖ ἐν ἐντολῇ Δαβίδ. Ῥφαΐμι. ΕΥ̓͂. 
11. ἐκὶ τῷ ϑιῷ αἰνέσω ῥῆμα. Ῥτον.. 
ΧΧΧΙ͂. 81. αἰνείδϑω ἐν σύλαις ὁ ἀνὴρ 
αὑτῆς. -- τη ΡΙΒ. δία οαπο. ετ. 

ΧΧΧΙ, δ. ἈΌῚ πιλὶο ποηπτ}} οἰδία- 
ἐτυηΐ εὐπὶ Ῥτὸ Ἀ)7Ὶ ᾿ἰεμῖϑϑε ῬεῪ 

Ηβς 55, Ἰρπογαηῖεβ Πεῖηρε, Ὁ) 

ῬΣΒΟΙΟΣ φγοίαπαμάϊ ποϊίοποιι Βαῖρογα 
φυοαὺθ δῖ, αὐδπὶ δυρτα ἰπάϊοιν!. 
--τ ὉΝ οομέμα, ἴε. Ξῶπ:. Νεῖ. ΧΙ]. 

85. ἱσὶ χύλης τοῦ αἷνεῖῦ χατίνωντι αὖ- 
φῶν: ὉΌΪ ἰδίποπ αὐνεν ΟΠ νεῦρα 
Οτεουπι, ροϊίυθ ἴρεδ υὸχ ΗἩθῦσαϊθδ, 
804] ἀοέἔογτηδία, (ρτο ἀν) εβϑϑ6 ν]ἱά6- 
ἴα. -α ἽΣ οαπίο, 7εδέϊο. Αγ. ἴ68. 

ΧΥῚ. 10. ἐἘ ΧΧΥῚ. 19. 99». ΧΧΙΧ. 
18. Ῥεδΐηι. ΧΧΧΙ. 1. ὉὉ] ἰδίηθῃ ὶ 
γιά ποίδίδ ἃ πιὸ 'ἰπ Ορυδοι} Οχὶ- 
εἶθ δὰ γ εγθα. 66. Υ.. Τ. ρ. 188. --- 
πεν Ομαϊά. Ῥδβ. ἰαμάαυμ. Ὅδῃ. 

11. 28.ὄ 1΄. 851. 84.ἁ Ν. 4. οἱ 425. 
Ῥγεεῦεγοα Ἰερίίυν αἰνεῖν συμ ἐξομολο- 
γεῖσϑαι Ἰαπεοῖαπι 2 Ραγ. ΧΧ. 92. υδὶ 
Ὠ1ΠΠ] εϑὶ ἴπ ἴοσχίι Ηθῦγ. εἴ αν 
ΤΩΘΤΌΪΣΩ “Ἰοββοιηδ θαϑὲ νἱἀθίαγ. [68. 
ΠΥ. 6. Ἰεχίτας δρυὰ ϑ'γπιπιδουτα 
αἰνεῖτε καὶ καλέσατε αὑτὸν, υἱὸὶ ἴῃ τοχία 
Ἡφῦτ. (δπῦιῃι ΠΝ ἪΡ οχϑίδῖ, ἃς 

ὃ» 

ΟΧ τὴθ8 δϑιηίθηϊδ αἰ νουϑίοθα 
οοαϊυόστιιπί. Ῥυϊοσγὶβ διιοῖοῦ δυῖ ]ὶ- 

, Β6γα νϑγεξ, δυΐ Ἰερίε ἡ ΓΡΥἽΤ. ὅ8ρ.- 

ΧΙΧ. 9. δἰν. ΧΙ. 4. ΧΧΙΝ. 1. ἡ 
σοφία. αἰνέσε ψυχὴν αὐτῆς, βαρ!οπτα 
εδί οτηπὶ ἰδ δ δὸ βοηοσο αἴρῃ. Γ᾿ 

Ε ὃ 



Αδιγμα. ἼΟ ο ΑΑὗνος. 

ΧΧΧΙ͂Χ. 8. αἰνέσατε ἔσμα, Ὠγτηππαι 
σδηϊΐθ, 4. ἀ. Ἰδυάαηάο Ὠοπηιΐπυγη 
σδβηίίουσι εἰ οδηϊΐθ. [Ὁ. ΧΙ,ΓΨΊΙΙ. 6. 
ἤνεσεν αὐτὸν ἐν εὐλογίαις χυρίου, ὈΘΏ6- 
βοῖΐδ βυχιταΐα ἑαπαμαηπι ἐποοηεὶξ εἰηι 
ογπαυΐί. Ὁ. ἵ,. 21. ἤνεσαν ἐν Φωναῖς. 
ΑΥ̓ΝΕΏ ΦΩΝΗ ΜΕΓΑ' ΛΗ, ἰχμάο 

ὕ006 πιᾶρπα. ψν Ηϊρἣ. ὁ ν0Ὰ 

οἷαηρο. 700. ΧΧΧΥΠΙ. 7. ἤνεσάν με 
φωνῇ μεγάλῃ. 

δ ΑΥ̓ΝΙΓΜΑ, σπέρπια, οὗδουτΣ δε. ῬΟέ 
"0, φμαεῆο. ΣΤΊΛΤῚ ογαίίο ἱπήἥεξα, 

φηίριπα. Νασα, ΧΙ]. 8. ἐν εἴδει, καὶ οὗ 
δὲ αὐννγμάσων, οοΥάηι, ΠΟῚ ῬΘΓ ἐρηἰᾷ- 
ταλία. 1 Βερ. Χ. 1. ἦλθε «αράσαι αὖ- 
τὸν ἐν αννίγμασι, νοηϊξ δὰ Π]Όυ ἴθἢ- 
ΤΑΠ τὴ Ἐρηὶ ρταβΕ01}8, δι χερσί ϊοηΐ- 
δια αὐγδοϊἑονίδιιδ ρῥγοροεὶ δ. 4. Ῥατ. 
ΙΧ, 1. Ῥσον. 1. 6. αὐνίγματα, ξεπίεη- 
ἐξ αὐομέξ. ἴῃς. Ῥβαΐτα. ΧΙ ΠΠ]. 4. 

ς δεγοβ. δὰ ἢ. ]. αὔννγμα, πρόβλημα, 
ζήτημα. .---ἅ ΓΙ» τές δἰωρεπάσ, αά- 

ηγαίο, δίμροτ. θαι. ΧΧΥ ΤΙ]. 37. 
ἴσῃ ἐκεῖ ἐν αἰνίγματι. αὶ ϑομδυδη θυ. 
δἰυβ πιοπυϊξ, τῷ ἐν αἰνίγματι ὩΠΠ 
τοβροηάοσο ἱπ Ηερσαϊὶοῖβ, Ὠἱδὶ ἀϊοδβ, 

605 ῬΓῸ ΠΥ ἰερῖθθα ;7}Π}} 
δαἀδοχυδ νϑχοβίσ]θ 6886, ἐν αὖν. δά- 
ἀἰΐυστ εβ86 νοὶ δὴ ἱρβὶβ δυσίονϊ θυ 
Βυ͵ν8 σνουϑί οἶδ, νοὶ 6 ἸΣΌΓΑΣΣ 5, οΧ 

ἁ 4}115 Ἰοοΐδ, υδὶ σοη)υπριυπίυν νοσθα 
Ὁ εὐ ΤΠ ΜΙδὲ δυΐετλ βθοὺβ 

υἹάείυν. Οομητηοάδ δηΐπι ΡῸΥ [ρβδ 
τεὶ παίυσγατη ΓΔ» γε εἰμρεπάα, 

ῬΡοΥ αὔνγμα τοααϊ ροίεγαῖ, ἱΠΡσ τ }8 
ἸΏ Βας ογϑἝοηἱβ ϑουῖθβ, υδὶ αὔννγμα 
ταῦθ δ Ηθρυβίοιπι ΣΥἹἽΠΠ 46 οαγ- 

πιΐπε αὐ ἱγτιἀσηάμηι οοπιροσίίο ἜΧΡ]]- 
ΟΑΣῚ ροΐεβί δο ἔοσίδεθε ἀερεί. Ρσβ- 
ἴεγθα Ἰορίταν ες νοχ σον. Ϊ. 8. 

ε δὶ ἴῃ Α]ά. εἰ (ομρὶ. δἀάϊξυτ : καὶ 
λύσεις αἰνιγμάτων, χαΐϊθυι8 νΘΓ Ὁ 18 συτη 
ΠΙΠΠ τεβροπάσαϊ ἰῃ τοχίι Ἡδρσαῖοο, 
νἹ ἀθηξιν ΘΟΠ ΠΟΤ νογβίοηθηι 4]1118 
ἱπίογργοῖ δὰ σφ τ. 6. ρετέ- 

ποηΐθῃ. βαρ. ἼΙ. 9. ἐσίσταται καὶ 
λύσεις αἰνιγμάτων. ϑῖις. ΧΧΧΙΧ. 3. οἱ 
ΧΙΨΙΙ. 16. ἐν αἰνίγματι φσαραβολῶν 
οί ἐν “αξαβολαῦῖς αἰνιγμάτων, ραταῦθο- 

ΕΗ οἵ δ)ὦ» 

115, φαθο ϑδῃσυμι σεοοπάλπτι μδθοοΐ. 
εχ. Με. αὔνγμα, σαραβολὴ, ὁμοίωμα. 
γιὰο ΒΙΌ]. Οοἱδ!τη. ν. 608. Ηδεγοῖ. 
αἰνίγματα, ζητήματα, ὁμοιώματα, τεχ- 

μήρια. 
ΕΝΙΓΜΑΤΙΣΤΕΙ͂Σ, απίρπαέα ἴο- 

φμεπε 8. ργρίέεγεηϑ. ὙΦ Ὸ Ῥασε. Καὶ. 

γναταδοῖξε βοὰ ἘΠῚ ἴσης, Ἰῖοση 
γ»οξία. Νυτα. ΧΧΊ. 97. διὰ τοῦτο ἐροῦ- 
σιν οἱ αἰνιγματισταὶ, ἁυπᾶὰς αϊχογιπὶ 

δία. 
ΑΥ̓ΝΟΠΟΙΕΏ, ἀγπιπῆι Ζαοῖο, 

οαπίο. 2 ΗΙρΡΗ. ἐκίμς σαπίο. 

οἰΐαπι ἰαμάαγε εἰ οαπίαγε ζαοῖο. ἘΞ. 
ΧΧΧΙ. 11. υδὲ ῥγὸ αἰνοπωήσατε ϑγτη- 
ΤΔΟὮιι8 δαϊοῖ εὐφημεῖτε, ΟΕΧΧ χαυ- 
χᾶσϑι. ἴῃ δ]1α εἰστδοοίίοα 16ρ]- 
ἴὰγ διὸ γὸχ δρυὰ διμάετα Ῥϑβδαὶσω. 
ΤΧΧΙΝ. 9. υἱοὶ αὐνοποιήσεις Θϑῖ 1. η. ὑμ» 
νολογούσας ποιήσεις αρυᾶ τ άρβε μὰ Ἐρᾶ 
δήδθοσιο ἰὐδηδι εἶνε ὈδΌΓρϑίισ : υὉ] 
νὰ. Μοπα. Εδάδσῃ νοχ σοδιποικδ 
4υοχαο οὶ Ααυΐα θους. ΧΧΧΙΙ. 
48. Ὁδ᾽ ἀρυὰ Ῥεχοοορίυχη ἴῃ (κεῖ. 
ΝΙς. Ρέγρδγδτα ἑνοσ ὐήσατε Ἰορίτζυν. 

ΑΓ ΝΟΣ, ἰαμε, ἀψηιπι. --- Δ 
“εἰογία, αἰρπίίαδ. 1 Ῥατ. ΧΥ͂]. 47. 
860. (ΟΠΙΡ]. πϑιὰ ταὶ αυὶ τὶ δέξαν 
Βδρϑηῖ. ὅγτα. 7290. ΧΧΧΥΤΙ. 22. 
--ὐ ἰμἢ ΡΙΒ. ἰαιάαπάο. Ἐάν. 

111. 11. ἐν ανῳ καὶ ἀνδοομολογήσει. --- 
᾿ϑουδεεμμάο. Ῥεαα. 111. 8. 5ῖς 

εἴδει ὅγτωτῃ. εἰ Αὐδρβ. δρροῖ]ις 
ἴῃ Νοῖίβ ΟὐἹςἷ8 δὰ Ἀ. ]. Ρ. 471]. δζ- 
Ἔ ΤΩΒΡῚΒ αὐδηὶ ὙΟῚ6 ΟΟΠ]οΟΙ, 
ΧΧ βου ρδῖβϑα ἦνα (Δ 7.» λὸς, υἱδ), 

φιοά ροϑῖδδ τημπίδζιτη ἔποτις ἴῃ αἦνον» 
δῸ δἰΐσιο, 4 νθ] παβοϊνοσιῖ, χυϊὰ 
βἰρτιϊβοιγοεῖ ἤα, ναὶ ποῦ οορεσγὶϊ 
τηθηΐοηλ ΡῬΉγαβοοβ χαταρτίσαι ἷνα. 
δεᾶ Βδ 118 ποΐππι αβῖ, ὕ» υὐ ΑΥΆΡ. 

- οἱ Στ, ἰανάδης οἱ ρίογίανε εἰρ- 

ΠΙσατα, αιλσηῃ δἰ ρηὶ οδέξοποσα ἤθη 
ἀδβοσογε ἀδυΐδϑοῖ Ὠδίπυ5 ἢ νοῦ- 
ΒΙΟΠ6 βι8 [,ΔΕ}πᾶ. ---- ΠΤ» ἐπὸ- 

ἐΐμηι. Νοῆ. ΧΙ. 17. ἄρχων φοὺῦ αἴεου, 
ῬΕΊΣΩ.8 ὈΓΙΘΟΘΏΪΟΣΥ ΤΑΣ Πα. [,6- 
οἷϊ ΠΡ Ἢ ΪδυΒ. ---- ΠΡ ΠΠ ἴσια. 

ϑγτώτῃ. Ῥβδίπι. ΧΧ. 8. δὲν. ΧΥ. 

᾿ἦ 

᾽ 



Αὐνὸς- 

“9. 10. υἱὲ αἷος οὶ ἰσπε φορίοκνέϊα εἰ 
υὲγέμιΣ, χῃδὲ οδὲ οὖχ ὡραδς ἐν στόματι 
ἁμαρτωλοῦ. Ἡδεγεῖ. Αὔἴτυ, ἐπαίνου, 
ὕρμμου. 

ΑΥ̓ΝΟῚΣ, φστγαυὶν, λονγτιδὲ δ, ἐεγτί- 
δὲέξεε. ΠΟΤ» ἔαμς, ἰαμάαίίο. (1ετ. 

ΧΙΙ͂Χ, 34. εὡς οεὖχ! ἐγκατέλεε αλν 
αὐτὴν, δοο. Ορτηρ]αΐῖ. ἘΡῚ ἰπ γαῖ. ἰ6» 
κιῖον ἐμήν. πηχηηυς ἔδ]ουπι εαΐ. 
Αἰνὴν οτῖι 6δὶ 6 σοιῃροπαϊΐο δβοσὶ- 
Ὀσπϊ ὑχὸ αὐντὴν, μγόεξης ἔαπι οεἶξο 

ὃ ὄγεπε εἰ ζεδἰέοαπι. 

ΑΓ Έ, αἰγὸς, οαρεῦ, οαρτα. Υγ» 
Ρίων. τὴν.» Ἰάσα. ὅτ, ΧΥ͂. 9. 

Ῥδμ. ΝΠ]. δ. 8. --- "ΙΔ ἽΡ πο- 

τηϑῖὶ τορυῖῦσο, δα νεγθυτα ἀπδημ- 
ἰαίωπε, δὰ οχ αἰϊοσιιπὶ δοηϊθπΕδ: 
φναδονιῖν. ϑγιοσα. Ψυἀ. Υ. 41. 
ϑδειηΐεττι αὐγῶν ταυΐαν!ς ἰῃ ἀρχαίων, Ῥδ 
πὸ εροῖ Ναῖ., χυοὰ ηἰτιῖβ Αἰ θη υτ 
δεῖ 8» ἔτῆρσοιδα ἰθοοῃθ. Α1]1 χιδ- 

ς Ἰυπῖ ἁγίων, υἱἢ Ἰεχεσς ΣΡ» σας 

ΑἸΙεχ. αὐ ροῦμο Ἐβεοΐοιίοη χαϑη» 
σεῖμ, Ἐπο νεῦο ἸδνἸβϑίτηβ ταυϊδί!ο! 6 
αὐγῶν τοροποπάυμη 6886 ΤΟΥ, ΔὉ 
αἷἿξ, πιοίμις υἱοίενίις, ἐπιρείμα, Πιοίμε, 
(εεσίε ϑιϊάδα αὖγες Ῥὲξ μεγάλα χὐὺ- 
ματα ἱπιεγργοίδιζιβ 65ι,) αυοὰ ὈΘΠ6 
,βευὶ τοπνεηῖϊ, εἴ ᾳυοάατητηοάο 
εἰσ νοςὶ Ηερτγαίο. (οπέ νπτη- 
ὅδε ἴω Ἰοεαίδσα Τ. ἴ. Ρ.718.}. ΣΡ 

ἀ οδυΐξαηε υεμῖγο ποῖδῖ, ρί οοἰΪδίο ΑΥΔὉ. 

5} ἴῃ ΕΥ͂. φαιδπάοχιο σμάκοίξεν 

Ῥτοσεάεγε ἐπ αοῖέπι, ---- 1}, δαποίν- 

ας. 4 Ῥαταὶ. ΧΧΧΙ. 6. ἐπιδέκατα 
αὐγῶν: υτὶι αἰγῶν εϑι (ἰταπαροοῖία 1Ϊ- 
ἴετα οκ ἁγίων ἑοτταδζυτα. Ὗ΄. Ὁ οεδ6- 
Ππρὶ! Οὔβα. μαζ. 160. --- Ὑγῦ 

χει, τς. ἀΐγοιΣ. Ὦδῃ. 111. 21. 
Ῥγεείοτοα ἰορίμιν πες νὸχ 704. ΧΙΝ. 
6. δὶ π|}1} εδϑὲ ἰὴ ἴοχαι Ἡδρσαΐοο 

ε αρυὰ ἸΧΧ εἰ ἴπο., αυὶ αὐγῶν νοοῖ 
ἔριφος ΤΟΝ ἴδῃ 46 βυὸ δά ἀϊδεσυπῖ, 
4υ8πὶ ροϊΐ8 εχ 411165 ἰοςΐ8, νυ. ς. 
αευ. ΧΧΥΙ͂Ι. 9.ὄ 16. υδὶ ΘΟ} τῷ 

Ὑ) Τυμρίζυτ. 

ΑΥ̓ ΠΟ ΔΟΣ, αυλδὶ αὐγοσό)ος, οα- 

Ἵ] Αἰρεσίς. 

ῥγαγιμᾶ, ραείον σαργαγῃμι, εἰ μαϑίογ 
Ἰῃ ΒἝΏΕΣΘ. ἽΡ"» , Φέ ἴὴ μῃ}- 

νασδῦχα βασίον, απετηδάπησοάσευνι ἽΡ3 
ΒΥ 

ἃς ϑγγ. 99 ἀδ φωδυὶν ρδοῦνωνε 
Ἄτερε Δἀνθείυν. ΑἸησα. ΝῚ]. 14. αἷσό- Ὁ 
λος ἤμην, υδὶ αὐγῶν δἀὐἀϊζυν. Ηεογ ΟΣ. 
Αὐονόλος, αὐγονόμος, ποιρνὴν τῶν αἰγῶν. Ενπι- 
δἰδι ἰϊι δὰ ἢ, δ΄. ρ. 390, Αὐσόλος λί- 
γεται ὁ ἄγων αἶγας, οὗ μόνον ὡς αἷγο- 
φόλος, ἀλλὰ καεὰ τινὰς καὶ ὡς αἰσοκές 
λος, ἤγουν «ερὶ τὰ ὕψη «υλῶν, διὰ τὸ 
σὰς Ψμ στὰ τοῖς τραχίσ; χαίρει. 
Διὸ καὶ τῶν γήσων αἱ τραχ' αὐῬγί- 
βοτοΐ εἶσι. Ψίαε εἰ ΤΠροςσις ἃ. Α΄. 
γ. 1. 

ΑΓΡΕΣΙΣ, εἰδοίδο, ργομοείέμης, ανο 
δέέγίμια. 7 νἼῸ ΡΙυν. σοποονέονοε, 

οοπες. ὅτι. ΧΙ ΙΧ. 5. συνετέλεσαν 
ἀδικίαν ἐξ αἱρέσεως αὐτῶν. [τὰ Θπίτι 
βου Ὀθπβάνιι ἐσὲ 1060 ἱπιρχαδαὶ ἐξα,- 
φίσιως, δῖος αυοαῦα ἰοσίτΡ 8 ΑἸά. 
δι. Νίοερβοσ. Τ. 1. ῃ. δ12. οἱ 
τεοία δα Οτδθῖαβ. Υἱάδ 1,. Βοε. 
Ῥτοϊδροτα. δὰ Ἀ.}. δὲ δυΐεπι ἐξ 
αἱρίσιως αὑτῶν Ὦ. 1. δια δροπέε, ΟΝ αὶ 
ἐαοεεςὶίε. ἘΛοὶ, αυἱά Ἰερετίης πὶ ἰπ- 
τεγργείεθ (δηΐ 1ρ68. γευἧμα ΠΑΡ ΕΠ. 
δὰ Οαρρεὶὶ! Οτίε. 5. ρ. 606.) δοςιι- 
Γαΐ ἀοἤηϊτί ποι ρμοϊδϑί, ἰδσηθῃ γ6Ὸ 
ΕἾΤΩΙ]6 οδί, 608 δχργεβδίββθ εἰρτὶῆςα- 
οπετα γογθὶ ΗΘΌΣ. ποδία αὐἱάδαι 
ἱπηοίδῃι, 86 ουἦια νεκρά ἐχοίθπί 
τὰ ταὶ αυΐο ᾿ἰηρσι5 Οὐ ομῦθ. Νασα, 
αὐ Τυάον. ἀ6 Ὀῖθα ἰη ΟΥε, 5. δά 
Η. 1. τισπυϊῖ, γοσῦυμι ἜΣ. ἴπ ]. 
ΖΕ νοΡ. ποίδϊ οὐπειρίαγο, συμβουλεύ» 
σασϑα,, οἴ Ὠοζιδη 2. ὀομδιέμηι. 
γιάα αυσαὰθ Οδδβίθὶ! 1ω6χ. ῬοΪυμῖ. 
5. ἢν ν. - ΠΙᾺ» υοἰμηξατία οδἱαξίο. 

ἴεν. ΧΧΙΙ. 18. χατὰ πἄσαν αἵρεσιν 
αὑτῶν, Ἰαχία αυδιωηνὶ5 εἰεοϊοΠοτα νοὶ 
ἸΡότασα νοϊαηίαίοῃι ΠΠοσυτα. γ᾽ 146 
εἴ γ. 2]. --- "τω ὦμο. 1 ϑατῃ. 

ΧΥ 1]. 21. υδῖ γὕγὸ » ἐπ 

ἀμαδις τεῦ, ἰὰ Ηοχ. Μοηιξ Πδὸ αὶ 
νεγβίο ΧΧ [π|ῖ.- α (οά. (Οοἱβ᾽η. 
Ῥτοξεσῖαν : ἐφ᾽ αἰρέσω. Ῥοζαϊεδεῖ αμὶ- 
ἄδι 8 νογϑῖο ἔβοἶο 6 νου ἐπὶ 

8: 
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Αἱρεείζω. 

6 τοῖς δυσὶν, χαῖρυβ ΤΏὭΘΟα. υϑ08 οϑὲ, 
ἴδανιο Ἰη4]6 Ἰθοιίβ οτίγὶ, θ64 ποῖ ορα8 
εβί, υἱ δα οοσσγθοϊοηθωι ϑϑῖι Ῥοξίιια 
ἐγατη δ οποιη ἰοχέυθ Οτοὶ ΓΧΧ 
ἴπτε. οοπβιρίδηνυα. δ οἰ Πἰοοὶ ἀυρ] οί 
Ἰη0690 Πανιὰθβ σθποσ ϑ'4}}} ἐασξιϑ 
δγδῖ, ρασίτη δίλοσε ΜίοβΑ]15 ((οπξ, 
ν. 20. εἱ 28.), ματι ΠΙΡογα νο]υ.- 
[αΐδ 5811} (Ὁοηξ. 864. εἴ ν. 29.}, χυὶ 
Ῥεπονυοϊθηίια βἰ πηι ]δία ἰρϑὶ ἰπβί ἀ1η9 

ὃ βίγιθῦδαῖ. Νοὴ τπα]ς ἰΐδαυ ΓΧΧ 
Ἰοοο ἐπ ἀμαδεις γεῦμα Ῥοβαδτγαπί ἐφ᾽ 
αἱρίσει, α)66 γεῦρα Βυπς βθηϑιμ Ἀ. 
1. Βαδδθπξ : ποὴ βοΐπτν ΠΑ] σηθες 
ογβδ ἴδ ΒΙΏΟΣΘ σου Ϊ δι, 586α οἰίδπι 
ἐχ ἸΙΡθσα τῶθα σνοϊιπίδαίε δος εἶθο- 
ἄομα, σεμογυσῃ ἴα Βοαΐ6 τηδιιγη ἀ6.- 
οἴδσαρο. [[8 οἵηηίβᾳ Βθη6 οΟΠσθηΐ, 
80 ΕΣ δι βιιπὶ οοηγνεηϊοπίϊα. 1 
Μαοο. ΝἼΠ. 80. σοιήσονεαι ἐξ αἱρέσεως 

ς αὑτῶν, ἕκοϊοπϊ ῥχτὸ ἐμδέίω βυο. 
ΑἹ ῬΕΤΙΖΩ εἰ ΑἹ ΡΕΤΙΖΟΜΑΙ, 

εἶφο, ργαζεγο, ἀείδοίον, ἀδείάονο, ἱ, 
4 αἱρέω οζ αἱρίομαι. ΓΝ ΡΙΗ. ἐτρείο. 

Ρμα]). ΟΧΧΧΙ. 14. ἡρετίσατο αὐτὴν 
εἧς κατοχίαν ἑαυτῷ, ἀεδίἀογαυϊέ 5οὰ 
εἰεσὶξ ΠΠἸᾶτὰ 'ἰπ ἀογοϊο! απ. [,6χ.Ψ 
ΟΥ̓] ΜΆ. Βγειω. ἠρετήσατο, ἤγάκησεν, 
ἐπεδύμησιν. ΤΟ. ν. 1. ὧδε κατοικήσω, 
ὅσι ἡριτισάμην αὐτὴν, Ηἷς ΒαρίΑθο, 

,. ὦ αυοπίδγὰ εἰερί 1]6π. Ἡ δυο. ἠρε- 
τισάμην, ἠγάπησα, ἐπεϑύμησα, ἠδέλησα, 
ἡράσϑην. ---- ἽΠ3 εἶξσο. “υά. . 8. 

δὶ αἱρετίδεν συτα ἐχλέγεσϑαι ἰπ οοὐϊ- 
εἴλιι8 ρεστπυ βίον, ραὰα δ. 1 ῬΩγ. 
ΧΧΥΊΠ]. 4. εἰ 6. 1 Ῥατ. ΧΧΊΧΣ. 1. 
ὁ υἱός μου εἷς, ὃν ἠρέτισεν ἐν αὐτῷ ὁ Κύ- 
Ειος, ΠΪτι8 πιδὰβ υπίουβ, αθια οἷο- 
εἰς Πουαίπυβ. 94 Ῥαγ. ΧΧΙΧ. 19. ἐν 
ὑμῖν ἡἠρέτικε Κύριος. νοβ οἱερσὶς Πουαὶ- 

4 πῦ5. Ῥεαΐτα. ΧΧΤΥ, 13. ἐν ὁδῷ, ἣρε- 
τίσατο, ἴῃ νἱα, αυδηλ οἰορίς. βΑ]π). 
ΟΧΥΠΙ. 30. ὁδὸν ἀληϑείας ἡρετισάμην, 
νίδσῃ σεν ἰδ οε]ερί. [Ὁ. ν. 179. τὰς 
ἐνγτυλάς σου ἡρετισάμην, υδὶ ΘΎΙΏΓΙΏ. 
Βαροὲ τλόμην, Αι. εἰ ΤΠροα. ἐξε- 
λεξάμην. Θυθαν ἰοσυπι βίη ἀσθίο 
τ ϑρ οίθηβ ϑιυϊᾶδε: ᾿Ηιρετισάμην, ᾿ αἱ- 
τιατικῇ, εἱλόμην, ἐξελεξάμην. Ηαρρ. 1]. 
34. διότι σε ἡρέτισα. Ο]ο59ς. ΜΆ. ἰπ 

Γ Ῥτόρἢ. ᾿Ηιρέτισα (εχ δἰπεηαϊίουθ 

72 Αἱρετίζω. 

ΒΙ611: Ἰοοο ᾿Ἡρίτεσιν, ἠθέλησα, ἡράσϑην. 
πο. 1 ὅδ. 11]. 18. -- }» οὔ» 

λαδίϊο, οἴίατα οοδο. Οοη. ΧΧΑΧ., 20. 
ἐν τῷ νῦν καιρῷ αἱρετιεῖ με ὁ ἀνήρ μου, 
ἦδται τρδυϊξιβ τηθι}8 ταθ πιαρὶς ἀξϊρεί. 
Ἡδαγοδίυβ, δὰ ἢυπςο δβἰπα ἀυρῖο Ἰο- 
Ουπλ ΓΕΒΡΙ οἴ ΘΏ8, αἱρετιεῖ μὲ ἸπΟΥΡτο- 
ἰδ προτιμοτίέραν με ἡγήσεσα!;, τὴὸ 
Ῥτεοίδτεπάδτη Ἰυάίςαθιξ. ---- “Ὁπ 

»ατοο, Μαϊὶ. 111. 17. αἱρετιῶ αὐτοὺς, ὃν ξ 
τρόπον αἱρετίζει ἄνϑρωπος τὸν υἱὸν αὐτοῦ, 
απιαδο 608 (εἴ σεγῶπι δογύτη σεγαηὶ), 
αἴ Ῥαῖεν ἄ]υτα. Ψιάεπας αυλάεπι 
ΒΘΗΒΌΠΙ ῬΤῸ ΤΟΤΕ 80 Εχργοββῖεϑς, 
Β6(1 ΨΘΙῸ 51 1}1}}8 εϑί, 608 ἰερίδβα 
ἼΘΙ. αρρείμί, ἀεδίαοταυϊ. Ἐ4ΐε- 

Βυοδίυβ δά υπο Ἰοσπι ἐογίδββε: 
Αὐρετιῶ, «ροσλαμβάνω, αἱρῶ αὑτοὺς «ρὁς 
ἐμαυτὸν, αὰ χαδηι Ἰοοσυτα Βιο 8 Βοβοος 
Βαρεῖ : Ηἰς αἱρετιῷ ᾿ΓῸ ῥγεεβθιῖῖ μα- ἃ 
θεῖν, βεὰ ΓΧΧ ῥγοόοὰὶ ἀπρίο Ε- 
ἴσσυχα Ποσίσυμι ἀϑδυγρατυπῖ, φασε- 
δατηοάυτη αεη. ΧΧΧ, 40. αἱρετιῖ 
Ἰδοτίοβ ἀϊχεσιιπὶ ῥγὸ αἱρετίσει. ---- 
ΓὝΒ τ, ἀείοοίον. Νυχα. ΧΙΝ. 8. εἰ 

αδρετίζι, ἡμᾶς Κύριος, εἰ ἀοἰοοίκίαυν 
ἈΟΡΙ8 ἤευβ. Ηδγοβῖυβ : αἱρετέζει», 
αδρεῖσϑα:, ἀρέσκεαϑαι. ---- "“νὺ» εἶξυο, 

ἐῆεγο. 1 δα. ΧΧΥ, 835. ϑοϊιοες 
1ΌΪ -ἴπ ἰοχίὰ Ηδταῖοο Ἰορίτων ἔογ- ἱ 
ΤᾺ] 888 ποία 9 ΝᾺ}, σεύσωνσον 

λαμβάνειν, ρεγδοπανεηε τεσρεοίμηι εἰ 
ταξδοπεης ἠαδέγε, ἃ αυὰ δυΐετα ρμδσγυση 
ΔΓ μοί πΐ8}} ἀβοσι ἔοστηυα αἱ- 
ῥετίζειν τὸ «ρόσωπον τινὸς, αυὰ ΓΤ, ΧΧ Ὦ. 
Ἶ τιδὶ δυπί, οἵ αιδ6 ποδὶ : ἀεϊεοίατὲ 
αἰϊοιγωδ ρεγσοπα, αὐδοφωε ἐπ Καυοτειη 
αἰξοιζμες ἀρεγο. ϑγταζα. ἱδὶ ὑδὺ8 δεῖ 
ξοστηι] ἐνγρέπεσϑϑαι τὸ πρόσωσον τινὸς, 
γευσγεγὲ αἰϊφωεηι, εἰ λος γουεγεκίτα ἃ 
οὐπυΘ ἐΘΉ ΕΥ ἀρόγΕ. ---- “Ὁ, Τεσεάο. 
ΗοΞ. ΙΝ. 19. ρέτισε Χαναναίους (86ο. 
ΑἸά. εἰ σοιαρὶ. [Ι οοὰ. Ναί. ἸορίτυΣ 
ἠρέτισε) : ὍΔ ἰδίηθῃ Ῥγο ἡρέτισε 18- 
ϑεπάππι ρμ᾽ετίθαυς νἱάθίυσ ἠρέλισε, 
αυοά νεΐῃ8 νεγβίο δρῃὰ Ηϊδγοην- 
ΤΑ τ ᾿ΠΘΡρσοίδίυγ ργουοοαὺϊ(. Οτα- 
Ρὶυβ 'ἴπ ΕΡ. δὰ ΜΙ] ρΡ. 51. τὸ 
ῬΟΏΕΓΕ την ῇ ῥρέτισε (ερί τιτα ΔΒρετο 
ΔΒ ΡΙῖο ας ἰοία βυ δβογιρίο), αἐεκῶ, 



Αἱρεσικός. 

; αΥΒΟΥΟ δε,, υἱ Ογε}}. ἦὰ 
Οσμασαθηξς. δαὶ ἢ. ]. χοϑσξίθβ Βεαθεῖ. 
ὅς 4υοσια πβίαοιϊ ἵπ 
Νοῖς. Οτπῖῖ. δα ἢ. 1. Ρ. 558. αυὶ 
οχιϑῖιτηδί, ΤΧΧ ἽΟ Ρὲσ Ῥαϊαδςὶ 16- 

81.586, εἰ δἰρηιίδοκῦοινε ἐγαποίνα 80- 
ΓΕΡΙ5Ξ56, σίσα τισιν μοι ὑδυγ- 
Ῥεῖωυσ. ϑυτῖ εἴδη, {υῖ ΥΟΡΟΠΟΤΟ 
ΤΑ τς ἡρέτισαν Χαναναίοις, ηαυἷα ἴπ 
 ευβ. ΑσϑΌ. Ἰερίτιν : σταί βοαίὶ σωπὶ 
Οκαπαπαῖ, πἰ δάεο ἰερεγίπι ἼΔΥ 

ἌΡ Δ» δνα βοατί. ϑετάίεσιβ τε- 

ῬΌΤΙΕΙΟ ταδυτὶς ἠρέμησε, αἱ τεϊογαῖυῦ 
“(1 απίεοεάετια ἡ)" ΤΊΣ. --- "ΠῚ 
τοίο, αεἰξοίον. ἴπο. ἴοα. ΧΤΙ], 1. ὃν 
βερίτισον ἡ ψυχή μους ΤΖυ ἢ. ΧΙ. 1. 
ὅστις πρέττχεν δουλεύειν, αυὶ εἰορὶξ 86 :- 
γίγο. 3 Ἐπάν. ΓΝ. 19. ΥΙΠ]. 1]. 1 
Μδος. 11. 19. ἡἠρετίσαντο ταῖς ἐντολαῖς 
αὐτοῦ βενε ρὑχισείεηἑ εἦτι8 Ἀγε- 
ϑερῦβ. Πρίὰ. ΓΧ. 80. ἠροτισάμεϑά σε 
εἶα, εἰς ἃ 9 Μδος. ΧΙ. 92. 
τὴν ἑαυτῶν ἀγωγὴν αἱρετίζονγας, ϑασμι 
ΤΠΟΤΈΤΩ ἘΕΠΘΏΘΒ 86} δ᾽) υἱνοηαι 
Τα οτῃ ϑοαποπίδε. 

ΞΑΓΡΕΤΊΚΟΊ Σ. ὟοΧ Βεοο, ἴη ΒΙ ΘΙ 
ὙΒΕΒΕΙΙΤΟ σταῖβεα, τϑρουϊτοσ δρυὰ 
ὅ1γας. ΧΙ. 81. ἐν τὸζ αἱρετικεῖς ἐσιϑήσε 
μῶμον (8Ξες Οοτορὶ.) Ψυὶς. ἐπ εἰδοίεξ 
ρΡοπείέ πιασμίαπι. Ἐπὶ ἴῃ Βοο ἰοοο 
πασοσα Οοαά, αἰδβϑουϑιιβ. [π 4}118 
εϑὶ αἱρετοῦ, 1π Δ}118 ἑτέροις, εἴ ἰπ αυνΐ- 
υαδάκστι ἸΘΡΊΓΟΣ αὐνεγος. Ουοά εἰ ͵ 66- 
ἴο αἱροτιχοῖς ἰληχιαπι ΔἸ ΟΠ ΟΣ ὑγσο- 
ὑαξιτ, διαϊπεηάπτη οτἰξ, αὐρετικὸς 6586 
..4. αἱρετὸς, εἴ ἴὰπς ἀρ) ίοοτι δἀ- 
πΠῸ ϑουϑση. ὅδ᾽ δΏϊπ τη ΒΟ. } 1} 0 
ΞΈΠΕΓΟ διισηϊξιιν, αὐρετιχοὶ 111} αἰεὶ νἱ- 
ἀεπῆιν, φιὲ γε γεῖδ μἱδ φεπί 
ἄς βκεμ λοι οἰποεὶ. ἀκ δυΐοτη 
ὨΘΙ ΤΟ σΈΠΕΤΟ δοορί ταν, τὰ αἱρετικὰ 
ποϊοπεε ἐρμξ ὀοπας εἰ 
προ ςαγοί. Ὑ1Δ6 ᾿πέγα δὰ αὐντὸς οἱ 
ἔτερος ποίδία. (δυβοσγασίο αἱριτιχοὶ 
υπί οὐμδάεηι ζποἰοηῖΣ εἰ δεοίς. 

ΑἹ ΡΕΊΤΙΣ, εἰεοίτι;Σ, ἀεϊεοία. 

ιν αἴσιμα τε. ϑ40. ΝΙ1. 4. αἱρέτις 
γῶν ἔργων αὑτοῦ, 4065 ἀε]δοίδίαν ορο- 
θι5 ἀἰνπιῖϊθ, δοὰ, οἱ 411} συλ] υηΐ: 
ΞΡ: ΘΠ α Ὀγδεοδὶ ὀρεῦρι5 αἰνίη!2, 

8 Αἰἱρίω. 

εἴ οΧ ναϑτθ, αὐδὲ 8656 οὔδγυηί, πι6- 
᾿Ἰίσγα εἰρίε.Ό Απαδϑίμδίιιβ Νίσδθηιι, 
Ο(δηίδευζοπιδ οἱ Βυάεθαβ ἰῃ Ο(ὐτ)- 
τηθηΐ, Γ.. αν. Ἰερυῶξ εὑρετὶς, ἐποδη. 
τὶς, αὐδὴν Ἰδοιοποπὶ βου 5 Ογα- 
Εἰσηΐϑ αυοαυδ δάυαίτες. ῬΗαν. αὐροτὶς, 
ἀγασῶσα. 

ΑΥ̓ΡΕΤΟῚΣ, εἰξρεπάεα, ορίαπάμς. 
δἔδηι εἰξοίως (αἱ ἀρυὰ ΡΙαΐλτος. Τ' 
ΥΙ. 190. 4. εἰδῖκ. αἱρενὸς βίος, οεν- 
ἔπεπι υἱέας φεπαδ). ΓΖ)» πιαϊῶϊα, 

Ῥγαυΐίαε (Αταῦ. ἃ »] γχλυδν πιαϊμία). 
τ. ΓΧ. 18. ἐπορεύνησαν ὁᾳίσω τῶν αἱἷ- 
μιτῶν τῆς καρδίας (866. ΟΟπρ].), δ6ο- 
(τ ϑυπί ἀσαϑίσοβ, αυο8 ῥὑτὸ Ἰυρίξιι 
ΒΡ! δἰθρεσδηῖ: υδὶ ΠΟῚ τηδ]6 βθῃ- 
ΒΌΊΩ ἘΧΡΓΘΒΒΟΤΌΩ. [ἢ ας. Ἰερὶ- 
ἴὰν ἀρεστῶν, δἷπα ἀυδὶο 6 φ]οδδοϊηδῖο. 
(σά, ΑἸεχ. Βαροῖ ἐραστῶν, αι Ἰοςεο 
Εχ ἀριστῶν ΟΥ̓ 6886 νἱαείιν, πἰαὶ 
δβίδίιο γα νϑ] πὰ, ἀδαἀυοεπάυχη 6666 
ἃ σγοοδ ᾿πυείζαία ἐραστὸς, αὐανιαΐεΣ, 
αυοα Ῥδῃθ ἰ40]18 σοηνεηίγοϊ. ϑιγ. 
ΧΙ. 89. ἐν φῶς αἱρετοῖς (ΛΓΟΌΒΔΠ 618, 
ἰδυ δ  Ρυ8, ἴατα ἕδος ἀυδτι Βο- 
ΤΑΪΠ 0.8) ἐσιϑήσει μῶμον δες. αἱ. 
ὙιἊ6 βαρτα 8. ν. αἱρετικός. Ιν. ΧΧ. 
325. αἱρετὸν χλίατης, ροξϊογ Ὦ. 6. πιέπες 
"ππαΐΣ εἰ ποχίωδ δῖ ἔὰγ. ϑαβδηη. 23. 
αἱρετόν μοι ἐστὶ, πιαῖο, βου ορίαδίϊις 
πιλὲ οεεἰ. 4 Μδος. Ί]Ι]. 14. αἱρετὸν, 
πιοίξιες εεἰ. ἘΤοΒγοἢ. Αἱρετὸν, ἐπιϑυμητὸν, 
ἐχλεχετικόν. 

ΑΙ ΡΕΤΩΤΕΡΟΣ, ορίαδιϊον, ργα- 
δἰαπέϊον. Δ ὄδοπιδ, 866. Ὁ. 
Ῥτον. ΧΝ]. 17. αἱρεγώτεραι χρυσίου, 
ἰοηβε ρμγαείαπέδογες βυὴῖϊ δυζο. --- 
ἽΠ.) Ῥατί. ΝΊΡΙ. εἰεοίωμα, βεα. Ὁ. 

Ῥχου. ΧΥ͂]. 17. αἱρετώτεραι ὑπὲρ ἀρ- 
γύριον. 10. ΧΧΙΠ. 1. αἱρετώτερον ἣ 
φλοῦτος. ἩδογΟΆ. Αἱρετώτεραι, χαλ.- 
λειώτεραι. 

ΑΓΡΕΏ, :ἢ πιρά. ΑΙΡΈΌΜΑΙ. 
εἶἶρο, υοἰο. ἽΠΨ εἰϊσο. Αᾳυ. “Χ0}. 

ΨΙΙ. 15. ΩΧΧ 2 ὅδ. ΧΥ͂. 15. 70}. 
ΧΧΧΙ͂Ρ. 4. 7}6γἉἁ, 11]. 8. εἴλοντο τὸν 
άνατον (80)}]. μᾶλλον) ἢ τὴν ζωὴν, τηοτ- 
ἴσῃ ῥγεοίεσερδηϊ υἱθο. ΟἿ. ΣῈ] δ. 
Νν. Η. Τὰρ. 111. ς, 45. ..-- ἽΛΟΌΝΩ 

“ 

[1 

. ἂν 



Δίρα, 

« Ηρ. Μιοὶο ἀἄΐοεγε. Ὥσαι. ΧΧΥῚ. 
17. τὸν Θεὸν εἵλου σήμερον εἶναί σου ϑεεόν. 
ϑοηϑυη ΘΧΡΓΘΒΒΟΣΙηΐ, νοοὶ Η6- 
Ὀχαῖὶσθθο ἤδὴς ποιοθεμῃ δ} 1οἱοπῖοαδ, 
αἱ εἷς : υοἰμηίαίξης 5. εἰξοίδονοινε δμοτε 
ἀροίαγαγε Ὀεγδὲδ. Ιάρχα ναϊεΐ ἀθ ν. 
18. --- ὙΠ ἀεἰεοίοτ. 1 ὅδια. ΧΙΧ, 

9. ἡριῖνο τὸν Δαβὶδ δχοοᾶυχηῃ 
ἀϊερεδαΐ Ἰ)ανὶάετα: ὙὉ1 ἱπ (ομρ]. 6» 
ἴτας ἠγάσα, χυοὰ εδῖ φυῇ αΙοκδβαιια, 

ὃ δαΐ δἰίυ ᾿Ἰη ε ρσεῖί8. (Οετία Μομες 
ἸΠΥΘΏΣ 1 Σ Υρίης (οά. Βερὶ!. ῬὲΣ- 
ποῖ ἢυς φίοξβα Ηδβυο : γἐρεῖγο, 
ἠγώπα, δὶ ν]46 πε. --- γυΠ. ἐπ,» 

Ῥεπδε απιο. 1685β. ΧΧΧΥΊΤΙΠΙ]. 17. εἵλου 
μου τὴν ψυχὴν, να μὴ ἀσόληται, ἴυο 
ΙῺ6 ἈΙΏΟΣΤΕ διηρίοχυβ οβδοϊείῖ, Ὧ6 
ῬΘΓΈβαι. -- “ΤΙ. σαρίο. 4 Βερ. 11. 

13. δες. Ορυαρὶ. εἶλετο, Ὁ ἐπ οά. 
σαι. Ἰορίταν ὕψωσι. --- ΓΘ) ἐτέον.- 

ς ἦἄο. 1 Ῥαγν. ΧΧΙ. 10. τρίω αἱρῶ ἐγὼ 
ἐαί σε 586ς. αῖ. (υδὶ ΑἸὰ. Βαβρεῖ ἐρῶ 
εἰ (ογηρ]. ἀρῶ), ἐτῖα ΠΌΪ σα ὀϊίσεπ- 
ἄμηι ργόρονο, Ῥθὴ6 αυοδα βϑηϑιπη. 
 Μεος. ΧΙ. 485. αἱρούμενοι οὖν χαὶ 
φοῦτο τὸ ἴϑνος ἐχτὸς ταραχῆς εἶναι, γο- 
Ἰφηῖοβ ρίξαν, υἱ εἴ τς σοηβ ομπηπὶ 
Ῥετίυγρδίίομα Ἴοαγοαί. Ἡδβυοῖῆ. οἵ 
Ταχ. Ογτῖ ΜΗ, Αὐἱρουμένοις, βουλο- 
μένοις. 

ἀ ΑΥ̓ΡΩ, ἐοἷΐο, ρμοτγίο, εἶξευο, αμΐξτο, 
ἤξτνο, ἰοΐετο. Ἰοὶν πμίγίο. 168. 10Χ. 4. 

ΓΩΌΝΩ ἽΧΣ“ Ὁ)» }υχία Ἰαῖπο πιίτὶ- 

δτΐυν, ἐπ᾿ ὥμων ἀρϑήσονται. 1 Δ1Όοτο 
νεϊοσυῃξ τοβρί οἰθηΐδα βῖηα ἀυῖο 1ο- 
οὐτὰ ἴ66.ὄ ΟΧΥ̓Ὶ. 12. Νοὴ οραβἑἴα- 
486 δεῖ εὐπὶ ΗΟ ραπείο βίβίμεζε, 
ἐ08 Σ) Ὁ3 0 Ἰερίδβθ, πδῖῃ οἰΐδηι 

ἸῸΝ διαρϑῖ ποϊοποια δεδέεπέαπαϊ ἃς 

“ἔγρνηπωπι γεάεηαὲ, αἰ εχ ἀοτὶναῖϊο 8ρ- 
« Ῥαγεῖ---- δῷ οὐπρτΤΕρῸ, ἴΐετη απ γέτο. 

Ιφ8. ΧΥ].10. ἀρϑήσεται εὐφροσύνη, ειιδ..- 
ἑἰαίων εεἰ σαυάϊατη. [δ]᾽4, ΠΟΥΤ]. 1. 
ἄνδρες δίκαιοι αἴρονται, ὈΪ πιογέμηΐεν. 
εἰ 10. ἦρται, πιοτίε ργατιρίωτ. ΤΌ, ν. 
3. ἥρται ἐκ τοῦ μέσου. ----- ΘΝ ἀοδίπο. 

ἶεβ5. ΧΥῚ]. 4. ἤρϑη ἡ συμμαχία σου. 
- ὍὌΣΝ ΠΟΣΔΘΏ ὈΣΌΡΤ πὶ ΑΥΒγαΐ. 

14 Αὔραι 

δεῖ. [.1. 97. αὶ ργὸ ἄραγε ἰεροτνίτεσι 
ἄραροτ, υπᾶδ ἐδοῦσπι Ἰπἃ ὥρατε ! 
βαϊοἷο δἰίψῃο ϑοσῖθα νεὶ ςοστεσίοτε 
-- ΜΔ οἵ Δ Καὶ εἰ ΗῖΡΗ 

υεμῖο, ζποὶο υεπῖτε. 1 Ἀερ. ἸΝ. 98 
ἦρον εἰς τὸν τόσον, αὐσελεδασνπέ δὰ οἱ 
Ἰοοδ. Νεὶ. ΧΙ]Π. 19. ὥστε μὰ αὔρεη 
Ἠ6 ἐπιραγίαγοπέωγ. --- Ἢ  αδροϊπῶο 

ἴεβ. 1.111. 8. αἤριγαι ἀπὸ τῆς γῆς ἱ 
ζωὴ αὐτοῦ, Ἔχ πυχη τὸ νἹν ΘΒ τη εδί 
Βυθἰκίαδ. --- ΟἿ ΗΙΡΒ. « ὉγὉ 

“αοἷο. 1 ϑαχι. ΧΨ ΤΠ. 11. 3ρε Σαοὺλ 
τὸ δόρυ, μὈὶ ἦρο ποϊίοποξα ρεορτιδηξεαι 
ΠΑρορθ, δὸ βίτωνϊ αρενε εἰφτιυὶ 
ν] δίῃ. .-- ἼὩΠ Θρ, απιδεείΩ. 66. 

ΠῚ. 4. ἤφτω ἐκ τοῦ μέσιυ. Ἐ, πο- 

οη 8. }]οοῖ Αταῖρ, ἐξ. Κ΄, πεονῖεν ἀϊ. 

-ὉΌΤΠΉΙΡΙΝ ὐ)η Ὁ. ἀνπουοο. ἩΙοΝ. 

11. 8. ᾿ξ ὧν οὗ μὴ ἄρητε τοὺς τραχήλευς, 
συ 9011 νεξῖσα ποῦ ῬοΟΙΟΣΣΕ5 συδ- 
ἔγαλογο. --: ὮΝ) ΗἸρἢ. « ΣΙ 

σρίίο. ἴοι. Χ, 15. ἰὰν τὶς ἄρῃ ῥάβδοω 
καὶ ξύλον, δὶ αυΐα εἰευαγεί Ὀαραΐυπι 
δυῖ γίγβατη. - ὉΠ ΗΒ. 8 “"30; 

μοῖο νορεάεγε, τειβουδο. ϑψτητη. 3 
ϑδιὰα. Υ, 6. υΧΧ ὅς. ΧΧΧΥ. 2. 
ἄρατε τοὺς “νοὺς τοὺς ἀλλοτρίους, τι- 
“πουείς Πδοβ Αἰθποβ. ἴθ8. Υ-. 43. τὸ 
δίκαιον τοῦ δικαίου αἴροντες, ἡυιδζατη [πΓῈ 
δυο ἀφγακααπίεε, Τρ4. ΧΥΊῚ!. 1. 
ἀρϑήσιτα; ἀπὸ αύλεων, 6 πθσαΘΙΟ οἷν" 
ἰδέαπι ἀείοδῥέων. --- ἌΡ ΡΒ. 8 

35) ἐγγέξησι ζαοίο. 1.6. Χ ΧΊΠ]. 8. 
ἡ διαϑήχῃ αἴρεται, ἐγγίέμης οαξ ἔων. 
ΒΙε]υ8 Ττοτασυτα δδϑουζια ῥυϊαΐ, 
αἴρεσγαι Θὔδτα νοςὶ ὈΝΕ ΡΈΓπο Ἀ.} 

γεβροπάθγε, θεὰ ψεσρδ βεαμοηίὶα 
ὈῚν ὈΝ Ὁ ἃ ΠΧΧ ῥτοόγβιιβ απιΐς- 

88. 6686 6 (ΟἸ]δέίομε ΔΡρασοῖ.---- 

ΗΐΡἢ. ἃ 25" αἰέρίϊο. 208. ΙΨ΄. 5. 
1 ΙΧ. 34. Ἰε5. ΧΙ Ι͂Χ. 99. -- 
ΓΤ ΗΙΡΒ. οογγωπιρο, ρεγάο. ἴε3. 

ΠῚ. 13. ὃν τρύπον ἐβουλεύσατο τοῦ ᾧραί 
σε, αυοιικάιποάυτα Τοπδυϊανις ἐς 
[6 ρεγάεπαο. ---- ΠΏΣ» οαρῖο. Ια. 

ΧΧΧ, 14. ὄστρακον, ἐν ᾧ σῦρ ἀρεῖς, [88 



Δίφφ. 75 Αὔἴω. 

εἰ, 488 ἰσπαπι οαρέες. - 72 Ἰῷ)» Ἰερσα βυνἱδέδ οβί. --- δ)» ἐοϊξο, 

ἱκ οαρέϊυϊαίενι αδεο. ἘΣ. ΧΧΧ. 18, αμΐεγο. Αηὰ. Οεη. 1,.. 17. ἄρον δὴ 
αἰχμάλωτω ἀρδδήσονται, ἰὰ σαρΕνἑα- ἀϑεσίαν ἀδελφῶν σου, οοπάοπα, αιιαθθο, 
ἴεπι αδάκοεπέμτ, ---- δα εεἰ. ΜΊςΝ, ἱπλυτίαμα ἔγαισίθυθ ταῖδ, χὰ ἴδ δἷ- 
1.1. Ὡ ΣΎ ἃ 2 φμοπίαπε ἔδοΐασα αὮ 118 ἠοϑι. οἱ Ποοὶ δ Ό». 

ϑεὸν χεδας αὐτῶν: πρὸ χα} οἰδΐαππὶ ποῖκξ οονάοναγε, χυοα ἱπιϊίδίιθ δοῖ 
608 ἰερσίβδε : 25) μὰ) 19» συοὰ Αααυΐα ευο αὔρεν. Οοηξ, Ρε. ΧΧΧΙ. 

"ΒΞ. πὰς : 6. Αχυ. Θε6η. ΧΙΧ. 41. ἦρα τὸ οὔκω ᾶ τεσερία ἰεοξοσιε τερεάετεί. οὐδέν ἐνυ!. οδέρννρετάδο δὰ Ἡλι 
Δ ΟΌ8 δηΐδ 79.) ᾿1ΠΘΕΣΔΘΤ Ὡς 4), οἵ οὖς ποὶμ θὰμόπος, εδὶ 

ὁ ἸζᾺ ΚγῸ τασγὲ δὰ βθῃβατη Ἔχργεβ- ἘΥΚΟΥ ΕΝΟΣ ῬΟΥΝΜΙΟΥΣ ἈΈΡΙ 
βεγιηξ. --- ΙρῸ ἀοοῦρίο εἰ ἴῃ Ῥιαὶ ἢ ὁτπλῦΐα επῖπα Γ9.}}) Γι ὸ Ὁ τοῖα, 
ρων . οδϑεφμὶ, οδέενιρεγατγε, ταίϊοκεης ἦσ- 
ΠΡ) ἵ Ἐπ ΠΕ ΓΤ. δετε. Ἡσς ρμοστπεδὲ εἰίδτῃ ἔοσιουϊα 
Ὁ αἰμμκάο. ἴτας. Ῥεαῖτα. Χ. ὅ.. αἴρειν τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ (χυοὰ Βδπε ς 
( ΒΡ. ΪΘ Ἵ, ἐπ αἰ μαίπε, ἢ. Ὅτεεος ἀϊσεγθῖις ὑπὸ γεσθο ἐπαύρεσο 
δ νοι ΡῈ ΞΠῚ ᾿ τὰ ̓  9), ΄αυα δρυὰ ευμκάοστα Ρτονυ. ΧΙΧ, 

ταποίΣ η Χρίσις ; Ϊ 
ϑυ. ΜΌΝ ὁπ. Νυαι ΓΝ. 106. 95ὅ. θορτῦ γλοολι φάπέθοίνο 

τ τ δ΄ οιίσίο ἂπ ᾿ 472 

82. 38..2 Ῥαν. ΧΧΥ,. 8. -- ΓΘ») αὐτνέρε. Πρὸς τὸ ϑανατῶσα; αὐτὸν μὴ 
ἐσίεπάο. 1 Ῥαν. ΧΧΙ. 10. τρία ἀρῶ ἄρης “ψυχῆν σου, ΔΟΪΪ ἰΐα ἐχδοουθασὶ, 
ἐπί δὲ 860. Οσταρ!]. υϑὶ εἶπ ἄυρῖο δ οἱ τηοσίοτα ἱπέρσαβ. ΜΝ άο δὰ ἢ.], 

ς αἰῶ Ἰεσοιάυνι οδί, δυϊ ΣΤ) Ῥεῖ- ὑδεβρεσιτς. Ααὰ. 1 ὅδ. ΧΧΥ, 86. 
ΤΥ ἦρα, ποἰ θοαὶ τὸ ν δου, ἐμὲ γα» ταπίασπης οὔτ Ὁ} οΟΪ, 2. ὅδ). ΤΡ καδιί. ἴᾶοτα Ἡευξ, Ι. 9. 

ΧΧΙΥ. 12. 7Ζοῦ. ΧΡ. 45. ἦρχε, θες. σοὰ. Ραι], Γρ8. Ὁδὶ αὔρειν, υξ 
δὶ . ἧκε Βερεοῖ. ψέεγεῖα. φέρων ἀρυὰ 1 ΧΧ, βεῆβι ταϑίδρθο- 
ΧΙΠΙ. 10. ---- 812) ἑπηροπο. ἃ ϑατι. τίοο γέβεγε, βιδεγπατε ποῖδῖ. Ἰάδτη 
ΧΧΊΨ, 19. τρία ἐγὼ αἴρω ἑαὶ σε, Ἀ... Ὀδυξ. ἷ. 81. υδί ϑγπιπι. βαστάφειν 
οἷα ἐξο φαδεί μετα Αἰθὶ ἀπροῦο, μάδεῖ. ΩΧΧ Θεα, ΧΙ,Ψ. 98. ὅνυς 
γυ. ὁρξοπδης εἶο. ΜιΔεξας Ἰερῖθθε αἴροντας (5011. τ΄) ἀπὸ πάντων τῶν ἀγα- 
ἱρὰ νι τπσ οκέ. εἰς ϑῶν, Ἀ5ῖΠ08 ρογίαπίες αἰϊχυϊὰ εχ οσω- 
τῶ. (λλά ἴπιὶ οοηΐαρ. οκξ. εἴἴφετε. πρρτια Βοπίᾳ ΑΞ αν ρεῖ. Βίμοίετα δἰΠρ. 

εἶθτει, ΠῚ, 38. ὅτι ἦρεν ἐφ᾽ ἑαυτῷ, εἷῃι υἱὰο ἰειῦτα δ. ν. ἀνίημι. Νχα. ΧΙ. 
τεροσιε εἰ. --- ΝῸ ἴῃ Καὶ οἱ ΗΡΒ. 12. ὡσεὶ ἄραι τϑηνὸς τὸν ϑηλάζοντα, 
Ῥγοβοίδοου οἱ ζἀεὶο “οἷ, Ααὰ., ἀυδιιδαπιοάυτηῃ ρεσέαγε βοϊεῖ πυσὶχ 
865. ουά, δύῃ ἀρ μωραι ." ἐν ᾿πέβπίετα ἰδοϊδηΐεη. (ομέ 4 Ρασ. 
τῷ ἄραι αὐτοὺς, 86. τοὺς εύδας, αὧἀὰῷ ΧΧΧΥ. 8. Χυὰ. Π]. 18. 08] αἴρειν 
ὨΙΙετοπς μοάεθ, ἢ. 6. ὑσοῆοίβοευθῃ- ἡμάφς τϑα οὐπὶ φέρειν ἴῃ οοὐά. 1 

ἱ ϑγτώση. ,. ΧΎΙΤΙ. 7. ὁ αἴρων τὰ δαλα. ψ]ρ. 
Νυπι, 11. 17. ἀρϑήσιται, ρτοβοϊδοείκτ. αγηέρεν. 9 Βερ. ἸΝ. 57. αἴρειν επί 
1 Βερ. Ρ, 17. αἴρωσι, αὐἀνεήετει- ὅέομπι αιρίεγτε, 1. 4. λαμβάνειν, οαπα 
ἰωγ, 4 δρ. ΙΝ. 4. τὸ αληρωϑὲν ἀρεῖς, 4110 ἴῃ οοὐά, γμογηπιίδίιν, ς0]]. ν. 
{πρὶ οἷα δοροπές. ον. ΧΧΧΙ. 94. ἀρ- 86. εἰ 1 Ῥαγ. Σ. 9: 80 ΧΥῚ. 40. 

ὁ ϑήσεται ἐν σοιμνίῳ, δὶ Οαρρε]]5 ἴῃ 00. ΧΧΙ. 8. ᾷρατέ με, ἐγὼ γὰρ λα- 
λήσω, γεγίε δου ἰοἴεγαίε της Ἰοηλι6ῃ- κα 

Ῥετατῃ οοηὐοοῖς ε08 Ἰαρῖδθε ἡ δ). (δῖ, ἢ. 6. Ῥϑίϊεπίον εἴ δα δηΐτηο 
. 9 : τ δυάθ. Ψυΐϊρ. διρίπείς. ϑγτωση. 

ΝῸ 1) ἘΩΠΟΝ, ΣΟΠΕ ΟΤΕΙ͂Ν ΤΕΟΟΡΕΤΟ: ἀνέχεσϑδα:ι, Ἰποοά. ὑχοφέρειν Ῥοϑι:- 
ἴῃς, [δν. ΧΙΨ. 3. υϑὶ βεῖτωο δὲ ἀβα ογαηΐ. 704. ΧΧΙ. 2. ἦραν τὴν φωνὴν 

ἰερτεε πιοσῖρο, ἃ αυο βαπαῖαν, οὐ αὐτῶν χαὶ ἐχλαυσαν, δωδίμέεγμπί νο- 



Αἴρω. 

α σε βιιδῖα εἰ ἤενεγυπί. Ὑ|6ε εἰ 1 
ὅδ. ΧΙ. 4. ΧΧΙΝ. 17. 1 ὅδ. ΧΥ͂. 
34. ἄρον δὴ τὸ ἁμάρτημά μοι, οοπάοπα 
41:|6580 ρμοοοδίυτα τηουχῃ, Υ]ὰα εἰ Ὁ. 
ΧΧΚΥ. 18. Ρεαΐμι. ΧΧΙΝ. 1. πρὸς σὶ, 

. κύριε, ἦρα τὴν ψυχήν μου, δὰ ἴδε, θο- 
ΤηΪ:6, οἰονανὶ δῃϊτηδτη τη6ϑτ, ἢ. 6.. 
δρεπι πιδᾶηι ἐπ ἐξ ροβεῖ, ἴα Θχβρθοῖο. 
Ιὰ εὲ βαΐηι. χχχν, 8. οἱ 
ΟΧΙ]. 10. δὰ αυσῖι Ῥοβίδσϊοσεμι 

ὃ Ἰοουχὰ ΟΠ γγβοβίομηυβ : τουτέστι «ρὸς 
σὲ χέχῃνα, πρὸς σὲ βλέπω. (οπέ. Ὠευϊ. 
ΧΧΙΝ. 1δ. υϑ] ἔοσταυατα 57} ΝῸ) 

866. ὃν τοἀα!ἀοσιης ἔχειν τὴν ἑλαίδα 

ἐπί τινι. ὅὃὶ'΄ς οἱ εν. ΧΙ Ι͂Ν. 14. 6ἐ8η- 
ἄεδτι ἐοστηυΐαα Ηοῦτ. γοαιάογιπέ 
ἐλαζεν ταῖ αἧζ. ΟΟὐοπέον οἵ 
Εχεοι. ΧΧΤΙΝ. 45. υνὶ ἔσαρσις ψυχῆς 
ἐχερεείαἰίοπεηι απιηιὶ ποίδί.--- "ἢ 2Ὁ» 

ἐχαϊίογ. Ασα. ϑγιησηα. δς Τῃδοά. 
ο Ῥτον. ΧΥ ΤΠ]. 10. -Ὴπ ἴῃ Ῥαυίίο. 

ΝΙΡΗ. ὙἽΝ) ΠῚ δυδίαξιδ διρη, ἀε- 

οῖο. 16. ΤΙΣ. 15. καὶ ἡ ἀλήϑεια ἦρ- 
φαν, ὮΒΤ νου 88 πὸ αὐπηεῥείμ. --- 

ὈῸ ν» “πΈ7Ὸ. 6.8. ΧΕΙΝῚΙ. 3. ἀκούσατε 

οἱ αἱρόμενοι ἰχ κχολίας, δυαϊῖα, ιο8 
Εβο δΌ υἵεγο ρεοδβίαυσ. ὅς]. ὉῸν 65 

γεγθυπὶ Ὀγθβτδη8, εἴ ΟῚ 50] σα 
ποίδϊ ὁπῖς ροτίαπάμηι ἐπιροεμὶξ, βοὰ 
οἴδια ομς ἐπιροεέίμηι ρογίαυϊ. --- 
ΤΥ αἴφροπο, ογαϊπο. 1 Ῥαχ. ΧΙ]. 

ἃ 34. αἴροντες ϑυρεὸν καὶ δόρυ δες. (οἸΩΡΙ., 
ΡΥῸ 41ὸ ἴῃ αῦς. ἰορτιαν ϑυρεοφόροι 
καὶ δορατοφόρο. ΘμΒΌα ΟΧΡΓΕΘΘ- 
βοιπί. --- 9), ΗΙΡΒ. Ὁ. 

ἐχίοϊϊετε, αἰίοίΐεγε, εἴδυαγο. 4 Ἀερ. 
11. 18. 081 ποίας ἐοΐζεγε γε] διίηιογα 
αἰϊχιδα ἀφ ἔεγγα. --- “νῷ λογτεΐ, 

οἰΐδτη ργοοοίΐα αρίέαίεις, ρῥγοοεϊϊοσεδ 
ἡμη. ϑυτότα. Ῥβαΐα. 011. 10. λαῖ- 
λωψ αὔροι. δῖν. ΧΧ. 10. αὔξειν κεφαλὴν, 

ε ΘὨΣΟΥ ΠΟΤΕ, 8011. οχ οροβίδία οἵ ἱρηο- 
ἈΠ Αῖο. ΓΙ ὰ. ΧΧΧΥῚ. 18. ᾷρω τὰ 
λόγιά, σου, δὶ αὔρεν ΤΔΠαϊο οβῖ 1. α. 
ἐξαίρειν, ἰαμαϊδιις οπίοϊϊεγε, Βτοιθοῖ- 
ποίάσσο δυΐθιῃ γαέμηι ὕάσεγε, Βοος 
ΒΘΏΒΙΙ : δβαῖῖα, ἢ. 6. Ὀ65. Θιοηθι 60, 
ᾳυοὰ ταῖδ ἔδεϊβ Ὀγχοχηϊβϑίομθα ἔι182. 

Ἴ6 Αἰσϑϑάνομιοι:. 

1 Μδςος. 111. 29. ἄραι τὰ νόρωμα, ἐοέ- 
ἔεγε ἰἸερεβ. Ἰθϊά. Κ. 2. υδὲ ᾧρω; μεσ 
ϑανατοῦν ἱπ Βοαυσηξθι5 Ἔχρὶ οδξισγ. 
ῷ Μδος. ΧΥΡ,, ὅδ, Ηδεγοδῖυβ: αἦρει, Δ 
ἐγείρει, αὔξει, κυφίζει, βαστάζει, κατὰ 
κράτος γη!. 

ΑΙῬΩ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ, ἐοϊίο ρε- 
ἄεε, Ὦ. 6. εοθβ. ἶἴεβΒ. ΕΓΚ({Ἱ11.. 13. υδι᾽ι 
κατὰ τὸ ῥητὸν ΔἸΙΠΟΣ ἴῃ ἰεχέι Ε16- 
Ὀγαῖοο. -- 146 01: Αὐχμάλωτος 
εἰ Μνήμη. 

ΑΥ̓ΣΘΑΊΝΟΜΑΙ, φεπέο, Ῥσορτῖε 
ΒΘΏϑι1 ΟΟΥ̓ΡΟΣΊΒ, ΘἴΔ τ ἡπεπίε μεγοιρμῶο, 
ἐπέοϊϊερο, οορποδοο. γ. Ἁγ Ηρ. ἃ 5, 

ἐπίεἰΐσρο. ϑγτῆτα. 200. ΧΧΙΠΙ. 8. 
οὖχ αἰσϑήσομαι, ποτ δοπεῖο 618 σα --ὋἢὉὦ 
βοπέϊδτη. γ υἱρ. ποη ἐπίοίϊΐορανε ἐπι. 
1ΧΧ ὑοῦ. ΧΧΙΠ). δ. αἰσϑοΐμην δὲ, 
φνα μοι ἀσαγγελεῖ, ἱπίο!] κετεπι, 
4υ!ὰ ταϊπὶ ἀϊςετεί. Ἡρδεγοῖ. δὰ ἢ. 1. 
αὐσδώμην, νοήσαιμωη (νοησαίμην. ΑἀΔάςε 
4 ὅδ. ΧΙ]. 10. υδὲ ουτὰ νοεῖν 'π 
οοαά. Ῥεατταυίαίαν. ---- 5 Π ἐγεριάο, 

σμης ἐγέηιογε σοσείο. 00. ΧΙ, 18. οὐ ἐ 
μὴ αἰσδηϑ ἢ, πολ σμγαγεπι, Ἠ6 δομέγε 
χιδάεηι υἱάεγεγ. ΜΡ. πολ πείγαδι- 
ἐγ. ϑϑηθυχη Ἔχ Υ ββουηῖ, αἀθετα- 
δαχηοάιηλ ϑγτωσαδοῦι, φυϊ νοοα χα-ς 
τασλήσσεσ)δα! ᾿ιιδὰ8 6δῖ, σδυδα Ὡδρος 
Ῥοδβιΐδ ῬὲῈσ τηϑίοηυτηΐδη ὕτο οβεεῖου.. 
-- νύ π. ϑπεηι, σγανιεπ ἰογτ ἄμηι. Ὁ 

ἴε4.ὄ ΧΧΧΠΙΠΙ. 11. νῦν αἰσϑήσεσϑϑε. 1 
ὈΏ ΒΕ] συηΐ ΕΧ 6ο, αυαοά (Βαϊ ἀδεῖε. 
εἴ ϑγτίβ υὐ Ὁ 1 εδὶ δεπέιγε. ---- 3,..}. δοῖο. ὁ 

ΡῬχον. ΧΧΙ͂Ν. 14. οὕτως γὰρ αἰδλήσῃ 
συφίαν ἐν σῇ ψυχῇ, δὶ ἴῃ τόχαι Ηδτ- 
Ὀγδῖοο Ἰερίτυν Σν, χυοά Δ 1ἴπ- 

βηϊύναμι, 8}}} ἱπιρετανυμι, αἰ πο- 
ΤΏ 6886 φαμϑοηῖ. 68. ΧΙ ΙΧ. 46. 
αἰσλανδήσονται .-- χα ΜῸ, δεπέξες. 

Ῥγον. ΧΥ]]. 10. οὐχ αἱσϑάνεται, δὶ 
νῈ] ἸΙΡατα νεσίεσυπῖ, νοὶ Ἰορογυπι 
ὈΝῸ δυῖ' ἸΝῸ -- "πνν υἱάεο. 

ἴης. 9 ϑδτα. Χ]]. 19. υδ] αὐσϑάνεσϑαι Ὶ 
φοματηοδ αυοαι6 ΡρὲΣ ἀμάξγε το αὶ 
Ῥοϊεεῖ, ἔογίβϑθε δἴϊδπλ μοῦ απϑπαά- 
υετίεγε, οὔδεγυαγο. Ἐρ. «εγοτι. 17. 
856. εἴ 41. ἤσϑοντο τοῦ κυρίου, ἱμίοίϊερσε- 
δαί, σου ἢος οἴἶροϊεϑο. 

ο 98 



Αἴσϑησις. 

ΑΥ̓́ΣΘΗΣΙΣ, δέησις, ρμεγοδρίίο, ἐν- 
ἰεἰἰεσενέδα οἴατα, ρετεριοίεπίϊα. ---- 
ΓΑΡ» “οϑεπίδα, ἐπμίεἰἰερεπέα, εαρίεν- 

δα. ἵἴπιο. Ῥχονυ. 1, 7. εὐσέβμα εἰς ϑεὸν 
εΞξὶ ἀσχὴ αἱοϑήσεως, Ἦ. 6. δωπεπια 26- 
Ῥιεπέια 6. ἱπιεἰϊϊορεκέα. Τ1,ΧῚΧ Ῥτον. 
ἴ, 4. 99. ἐμίσησαν αἸάγησιν, οὐϊο ΒΑΡ6- 
θυσιῖ Σοέεπέξανι. Ῥτον. 1. 10. αὔοόϑη- 
ας εϑῖ δαρίεπίια. ἴθ], Π]Ι. 20. »γμ- 
ἐεηπέῖα. Τοϊὰ, Ν, 3. αἴσϑησιν ἐμῶν χε 
λέξων, Ἰτεροοερία “΄. -- νῚν 

“εἴο. Ῥτον. ΧΙ͂Ψ. 7. δσλα αἱοϑδήσειως: 
Ὁ: Β’Ὸ ΥΣ 52 Ἰερετυπὶ 9 

ΓΥΡῪ -- ΠΌΚΓν δαρίεπέα. Ἐχ, 

ΧΧΨΊΙΙΠ. 3. οὖς ἐνέπλησα ανεὐματος 
σοφίας καὶ αἰσϑήσεως. (οἷ. Α]οχ. ἴΔῃ.- 
ἴση δαδεῖ πνεύματος αἱσϑήσεως. ---- 
“ΌΪΏΩ» νεγεμέα. ὅγτητα. σου. 1. 

4. βοᾷ νἱ ἀπάτην οϑῖ, δῇπου ἢεος 
τοχ ἴΌΣ ρμοῖίυ5 δὰ ΓΥῚ δἷς τοΐογοῃ- 

᾿ἄα. Ψυσ πῆ. ΧΥΊ. 17. χλαύσοντα; ἐν 
αἱολήσε! ἕως αἰῶνος, υἱδηροηῖ, οὐπὶ 
ϑεπέϊεπί, 80. Ἰρίνοσα εἴ ν σΊ68 ἴῃ (8 - 
Δ Ώ5, ἴῃ εὐἰεγηυτι. ΕΡ. «εζ. 836. 8 
Ἐξατ. 1. 232. 81:. ΧΧ, 17. αὔόνησις 
ὁρ)ὴ, τοςῖα ἐξα, ἐμαίοποι οἱ 
εἐμοτείο. Ἰθιὰ. ΧΧΙΠ], 40. ὁ νύσσων 
χαρδίαν, ἐκφαίνει αἴσδησιν, αἱ ΟΟΥ 5- 
τπι]δς, αἤὲεοίμες ῥτοεῖῖδε. 
ΑἸΥ̓ΣΘΗΤΗΙΟΝ, δενβογίβειε, 07. 

᾿ξαπεε, ἰλειιαυς "αομέξαε φεπίϊεναἑ. 
Ὃ» μαγίεε, πῖσι. ὅετ, ΓΝ. 10. 

τὰ αἰσθητήρια τῆς καρδίας μου. 5.ο111-᾿ 
κεῖ ἪΡ τοοιδρδογίοα ἀ6 οογάδ αἷο- 

ἴὰψπὶ ἢ. 1. ργαοογάϊδα ποίλϊ, αυοὰ 
ἼΧᾺ ἀφ δοῃεῖθυβ ᾿πι6]οχογυπῖ, δῖ 
Ροῦμπβ ἀδ οὐζδηΐβ δοπΈθμαϊ, ατ|6᾽ 
διιπῖ αὐυδαὶ βορίυσω δῃΐτηρ. Φ Μίδος. 
Π. 24. Ἡδεεγοῖ. αἱοϑητήρια, τὰ μέλη, 

᾿ ὧν αἱδϑόμϑα. 1,.εχ. Ογη}}: ΜΆ, 
Βτοσω. αὐοδητήριον, ὄργανον, ἐν ᾧ χαϑ)- 
δρυται ἥ αἴεδηῶς. 

ΑἸΥ̓ΣΘΗΤΙΚΟῚΣ, ςεηείδι;, δομσὶ ἐς 
τω, αρίκε αἀ αἰχμα “ἐπ επάμηι. 
ν 1} Ῥασέίς. Καὶ Ἵείεν}. Ῥσου. ΧΙΝ, 

10. χαρδία ἀνδρὸς αἱσδητικὴ, ἈΡὲ Βόπο 
86Ώ,5τι «ἰοίτιτ. [πὰ ἀοίοσίογθηι ρδΓ7- 
ἴοτα υτΐξαν ἰδ] 4. ν. 39. δὶ Ηθθ τ. 

Ἵ1 Αἰσχύνη. 

ΠᾺΡ ἑπυιάδα τοδροηάεί, εἰ χαρδία 

αἱσ)ητικὴ δδῖ '. 4. μμκραίτιος δαξ ὀργισ- 
φτιχή, Αχια. ϑὅγτιοσω. Ἰβοοῦ. υαἍὶ σιπΐ Κ᾽ 
νοῦς ζῆλος. 
ΑἸ ΣΧΡΟῚΣ, ἐμγρίς, ἤχσάως, ἀξίονγηῖε. 

"2222 ΝΡ. οὐπήωδωα, οοπίιείϊα 

αἡάεοέεα. ϑγτατα. 8 ϑαπι. Χ. ὅ. υδὶ 
αἰσχρὸς ποίαϊ εἰς, φμὲ εεἰ οοπέμπεεϊο- 
4Σ0 πιο ἐγαοίαίωμας, ἀελοπεείαξεε, 7Σ- 
ἀαίπα, αἱ ῥγωῖεσ βοτίοιι ογδίίουἱβ 
ΥΟΧ 1ρ88 ΗΘΌΓβΙοΔ ἂς γεϊχυΐ ἱπίος- 
Ῥτεῖδβ τεςὶ ἀοοεηΐ. --- "5, "παΐωσ, 

εἴδατα ἀεζογηισ. Οεη. ΧΙ Ϊ. 8. α͵σ- 
χροὶ τῷ εἴδει, (011. ν. 19. αυ ν. 4, 
εἰ 90. οἰπρ οἰ ἴον αὐσχραὶ νοοππίογ. 
[δ]. ν. 91. αἱ ὄψεις αὑτῶν αἱ 
ΖΕ] δη. Ν. Η. 110. ΙΕ. α. 98. γενο- 
μένης αἰσχρᾶς αὐτῷ τῆς ὄψεως, εἱ ἴ!ὰ, 
ΓΠΡΧ, ΧΙ γιά φυοᾳιθ 1,6χ. Χο, 
8. ἢ. ν. Ηθεγοδίυε: αἰσχρὰ, μυσαρὰ, 
κακά. Εὐριείδης Τρωάσιν. 

ΑΥ̓ΣΧΡΩ͂ΣΣ, ἐκγρίίετ. ἃ Μεες: ΧΙ. 
12. αἰσχρῶς φεύγων διεσώϑη. ΧΟΠΟΡΗ. 
Ψαμδί. ΧΙ]. 4. 

ΑἸΣΧΥ ΝΗ, , »μαεπαάα, τες 

ἃ» 

μκαάεπάᾶα, ἱρπονεπία, ορργοδτέμης, ἀε- 
ἄεοιδ. Ὁ7Ἃ νϑυθυτω, » ἐγμδε:- 
οο. ἃ Ἀερ. ΝἼ11. 10. ἔϑηκεν ἕως αἷφ- 
χύνης, υΌϊ Οορ!. μαθος βοχύνεο, ἢ; 
6. ἀδεε υμξμε ἐπιπιοίο ἀφρεσ. “οὉ. ]. 
40. αἰσχύνην ὀφειλήσουσιν, ράοβεπί. 
ἴεαβ. ΧΙΧ, 9. αἰσχύνη λήψετω, ὅξῷρε 
504 ὁτοϊάεπί. 761. 111. 12. α)σχύνῃ 
οὖκ ἠσχύνϑησαν, Ῥυάοτοα, χυο ἐβτδῳ 
Ὀδηΐζ, ΠΟΥ βιιηΐ συΐδῆιοϊ!. Πυὰ, ΧΧΧΙ. 
19. ἡμέρα αἰσχύνης, ἀεε Ραπξ εἴ οα- 
αν ίαξΐι. ---- ἊΔ ΧΡ Ῥμάον, ἑρποριΐα 

πα: Ῥ8. ΟΠΧΧΧΨΤΙΙ. 44. κατέχιας 
αὑτοῦ αἰσχύνην, σροτυ δι αὐτὰ ἱχοο- 
τηϊηα. ΕΖ. Ἴ]. 18. ἐπὶ πἂν πρόσωπον 
αἰσχύνη ἐπ᾿ αὐτοὺς, ἴῃ ἔδεϊα ρυάογετα 
οδίοπάδης. ΑΡά. 1. 10. χαλύψω σε 
αἰσχύνη, ρᾳάοτε οὈτιξι8 ογῖβ. ΜΊΟΝ, καὶ 
ΝΠ. 10. σερηβαλεῖτα, αἰσχύνην, μυ- 
ἄογτε 5υδιυπάοίατ. ---α ὃν Ὰ Βααὶ, 

1010}1 ποῖιθπ. 1 ες. ΧΥΙΙΙ, 45, 
φροφῆτα, τῆς αἰσχύνης Βαρεγοίοα 
Β6δ]}}5 αἰσυπίυγ, φυὶδ ριον ἀρυὰ 
Ἡοῦτγαοοβ ἰἀοϊυχα ἀϊοϊζυν, 
βοι οοῖ δος θη συ] ογεβ συοβ. ΨΨ. 

ποι 



Αἰσχύνη- 

α ΟἸδδβεὶϊ ΡΆ11ο]. 5. Ρ. 844. οἁ. Ὀδίθῃ. 
- πῦν »μάον. Ηοϑ. Χ. 6. δέξεται 

αἰσχύνην, μμάογε διε πα εἴμγ. -- γ Ἃ 

ἰάοτη, 1 ὅδ. ΧΧ. 29. 90». 1]. 
49, ἐνδύσονται αἰσχύνην. «ο}}. 58. 
ΧΧΧΙΝ. 80. εἰ ΟΧΧΧΙ. 19. Ῥβ. 
ΧΧΧΙΧ. 21. κομισάσϑδωσαν αἰσχύνην 
αὐτῶν. Τθ]ὰ. ΧΙ.ΠΠ. 17. αἰσχύνη τοῦ 
προσώπου μου ἐκάλυψέ με. Τυ]ὰ. ΟΥ̓ΤΙ]. 
238. αιξεβαλέσϑωσαν αἰσχύνην αὐτῶν. 

ὃ ρα. ΧΧΧ. 8. δ. αἰσχύνη τὐυϊταγ εἱ, 
οἰωδ δρεξ υαπα αέφμε ἱγτίέα ὕαοία ἐεέ, 
ς(0}}. ΧΙ.11. 17. 7ετ. 11,24. αἰσχύ- 
νῇ, ἐμγρίδείνια ἑαοϊοίαἰγία. Τοϊὰ. ΧΧ. 
18. ἐν αἰσχύνῃ, ἴῃ ἐφποηιῖπδα, (Ο]. 
Ὁ δηΐϊοὶ. ΓΧ. 7. 8. Ηοκ. ΙΧ. 19. ἩδΌ. 
1]. 10, -- ἡ αϊαάϊμι. ὯΔ. 

ΧΙ]. 2. υν] ΝΠ ῬΘΓ τοδίομγτωΐδσα 

οδ᾽εοίμν οοπίδιπίπδ οἱ συεγϑαίϊοπίξ 
πΟΙΔΙ. -- 5. σγώσπα. Ῥτον. ΧΙΧΣ. 

ς 18. Ὁ0] ρασίίον ἃς στο] χυὶ [πἰς. γο- 
Ὁ: 

Οἱ βθρηβυϊ) ΘΧΡΓΘΒΒΟΣΊΗ. ---- [31 

αρηϊέϊο, ἴι. οδάμτγαξο, ργοίεγυῖα. 168. 
111. 8. ἡ αἰσχύνη τοῦ ατροσώπου αὑτῶν 
ἀντέστη αὐτοῖς, μεγέγΙ σία δογυτα ἔγοϑ 
ἰδαϊλαις οοηίτα ἰρβοβ. Βοιυεσαπί 
ΟΝ δὰ Ἵ2)» βοά δὰ ἽΣΠ» αἰξομίμΣ 

δι. ---. ΠΌΤ, ορρτγοδτίμηι. Ῥβαῖτα. 

1ΧΧ, 14.-- 3» ἱρποπεπία. 168. 

ΧΙ. 16. εἰ 1.. 6. --- Ὁ, οοα- 

ἀ πιπάεης, ρμάοτε αὔέοϊεπδ. χα, Ῥτον. 
Χ. 5. υἱὸς αἰσχύνης. Β΄ τοσοίδε ῬΓθ- 
ἤχυχα ἢΐς οβῖ ποιῆθῃ Δαυ ε, τερο- 
ποπᾶυχῃ οτἰϊ αὐἰσχύνων. ---- ΞΘ Δ» 

{|| Ααυ. 86ς. οοἄ, Χ. στη. 
οαἱ. ΧΧΥ͂. 1]. ἐν αἰφχύνωις. Ααι. 

ἐν αἰσχύνῃ. Ψ ϊρ. υετοπάα εἶμ. ΟΧΧ 
τῶν διδύμων αὑτοῦ. ---- “Ὁ: ηπέάχααπι. 

Ῥχονυ. ΙΧ. 18. ἣ οὐχ ἐασίσεαεω αἰσχύ- 
νῆν, ΝΟ μοδδυσῃ ἃ 116 ἱγωρεθίγαγε, 

« υἴ ογτοάδτα τὰπα ΔΕ βΈΓΟ, ΤΧΧ Ἀ, 1. 
Ῥχο [ΤῸ Ἰορίβθθ 72: Ῥοΐζίι18 861- 

δΌΣΩ ΠΟῺ ΓΠ8]6 80 ΒΕΣΙοὶ ογδί πὶ 
οοινθηλοηῖος δάἄθοαιθ ᾿ρβδπλ ϑα]ο- 
τοοτβ τηδηΐοσῃ ἔδι οἱ ἴοΣ ΘΧΡΓΘ586- 
συπί. --- "Π γι» ,)͵αοέξο, οοπέγεϊο. 

Τβεοά, Ῥτον. ΧΙ]. 8. 5.1}. ΠΠ 

8 Αἰσχύνη. 

6Χ υδι.]. ΑΥ̓ΔΡ. ᾿ εν «ὦ ἴῃ οοπ). ΔΩ 

οἰίδωι ᾿πίταπβίεϊνα ποῖδί ἐγωὀεὶ,, ρε-. 
ἀεζαοίμς εεἰ. Ἐπῖ ἰίλαθα ΓΙῸ ὁ- 

εἶατι οοημδὶο, οοπείεγηπαξο, εἰ Ὦ. 1. 
ῬῈῚ τηοιοηγταίδιῃ ἐά, φμὸ φαμὶ οὐπ-᾿ 
δἰεγμαίων εἰ ἰδγτείων. -ττ- ἽΝ πεθῶι- 

ἴα5, γυάεπάα. ΝᾺ. 11]. ὅ. δίήξω ἢ)π-. 
οἷν τὴν αἰσχύνην σον, οδῖοῃάδηι ρεηῖ!- 
θι8 σπυογοεπᾶα ἴυδ, Ὦ. 6. δΒΌΠΙΠΙΑ ἰδ, 
οοπζυτη 6118 ΔΙ οἴδση. --- ΓΚ ΟΝ 

ἰας, ἱμγρίάο, μμάεπάα. 165. ΧΧ, 
4. οἱ ΧΙ 11. 8. ἀναχαλνυφϑήσιται ἡ 
αἰφχύνη σου, Εν ΕἸΔΡυαητωΣ ρμάεπάατηλ. 
ἘΖ. ΧΧΙ]. 10. ΧΧΙΠ]Π. 10. 18. 390. 
-- πλϑ Ρδστίς. ΡΙΉ. ἔωωπι. 8 »)}, 

αυεγίεηα, ρεγυεγειαπ τεδάφης. ἴεβ. 
ΧΙ]. 10. ἡ πορνεία σου φω αἰοχὶ 
-- τ [μἤῃ. 8 δ." δεάεε. 4 ὅδ... 

ΧΧΙΠ. 7. καυϑήσοντα, εἰς αἰοχίην, 
αὑτῶν. Ἰ,οεροτυπί τῷ » Μ᾽ ΕΣ Ῥοῦα 

Δ 80 ΡΨ ᾿τοεῖβ σης 

Ῥοβίβ. ΖΦυά. ΓΧ. ὦ. ὑ] ἀδ ἐν. 
»γαίδοπε δ μι ρίτυσῃ Ἰορίξατ, οἱ απὸ 
νοῦ μίασμα ρειτηυίαξαν. γοναὶ 
δαπί: ἐγύμνωσαν μηρὸν (85. φαρϑρω) 
εἷς αἰσχύνη. ἴῃ απίδοοράεηθρυϑ 
αγαῖ: ἔλυσαν μήτραν παρθένου εἰς μίαν 
μα. 8ῖν. Ι΄. δι. ἐσεὶ γὰρ αἰσχίη᾽ 
ἐπάγουσα ἁμαρτίαν, καὶ ἴστην αἰ 
χύνη δίξα καὶ χάρις: 6 αυο Ἰσοο ἴ- 
αυϊοπῖος δρρατοῖ, αἰσχύνην, υἱ ρμκύο, 
δρυὰ 1,ΔΠΠ05, 6886 γοοαβυΐυπι μέον. 
δὲν. ΧΧ. 29. ἐσεὶν ἀπολλύων τὴν ψυχὴν 
δὲ αἰσχύνην, αΌΪ αἰσχύνη εϑῖ πὲνία αἷμ. 
σε) γευεγεπίία οἴ υεγοσιηα!α, ἐμπογ,. 
πιείαις, ρεγϑοπαγιπι ,.Μ4 
προσωποληψία, υπᾶδ ἴῃ 864. ΡΥ λῆ' 
Ψιν προσώπου Ἔχρ]οαῖα;, ο0}]. ν. 34. 
χυετηδάϊηοδυπι τἀρ. ΧΙ. 3. οὖν 
χύνεσϑαι: εἰ λαμβάνειν «πρόσωπον υἱ 87" 
ΠΟΠΥταΘ ροπυμζαν. δυβδ δυ)δ, 
εἰσηϊβοαιίομίβ εδὲ ἴῃ 60, αυΐδ αἰσχὺ- 
νόμαι 8:6 06 Ῥτὸ αἰδοῦμαι ροπίαι, εἴς 
τευεγεγὶ ποίαῖ, Ὁπάε δρυὰ (γ- 
βοδίουηθτη υεγὶ Πεὶ σεξίονες γο ΔΉ ΠΙΓ, 
αἰσχυνόμενοι τὸν “δὸν, εἴ δρυὰ Χοπο-. 
ῥβοπίθια ἴῃ Ογσορ. 1. 4. 33. αἰσχν. 
νεδϑα; τὸν σατίρα οοίάσπι ϑοῦδιι οὐοι 



Αἰσχυντηρὸς. Ἴ9 

ἀρυὰ ΤΈγεμης. (Αμαν. 1. δ. 
48.) ρυῶον ραΐτίδ δὶ γευετεπίία μα- 
ἐγ, ϑίσας. ΣΧΊΤΙ. 8. αἰσχύνη, λαδεί, 
ἀε ες δκ “γ. [ρ14. 
ΥΧΨ. φα αὐσχὺ ἄλη, τπαρπεης 
ἀρίξους. ϑὶς ἜἜΛΩΣ ν. Ἡ. 1.1. 
ΧΙ. ς. 7. ἴὰ ὅπ. ἀ6 Ναυοὶ δ: φέ- 
μεν γὰρ αὐτεῦ τὸ εἶδος καὶ τὴν τοῦ σώμοι- 
τος διάϑεαν αἰφχύνην παὶ φῇ ΔΛαχεδαί- 

μϑν!, μια) τοῖς νέμες. 

δ ΑΥ̓ΣΧΥΝΤΗΡΟῚ, δια, υδ- 
τεοιπάμς. δι.. ΧΧΥΊ. 17. χάρις “μὰ 
χάρπι γονὴ αἰσχυντηρὰ, δυχητοντη 
πείκίπιη εἰσίή χήρη γο88 οαὲ 
πιχΐδεν σεγεσεπείκ. Τοϊὰ. ΧΧΧΙ]. 11. 
φρὸ αἱ ῦ τροιλεύσεταω! χάρις. [0. 
ΧΙ]. 9. (οπίσανΐαμα ῥτογδαβ ποίδὲ 
αἰσχυντὴν, σα ΩΈΖ, αὐωξίεν, 
ἐγραι χλὰς δραὰ γ]. ὉΒοδρῆ. 

εἰς ΑΥΣΧΤ ΝΏ, ργκάοζαοίο, ἡρπονείνία αβοῖο, ράσο, ἀελυτιενέο, ΦΙΘΥΡῚ εἰ 
ΘΔ ἮΠΡΕ. ἃ χὴ χ. Ῥχον. ΧΧΊΧ. 
15. αἰσχύνω γαπῖς αὐτοῦ, γμαεηθυι 
φαὶς εεί ἀεάοοογι. σοῦ. 1.19, ἤσχυναν 
χαρὰν αὶ ὠὼ τῶν ἀνϑρώπων, ρυάεΐξοο. 
τπὶ ῥαθ ον Π11: Ὠοχοϊηυα. ϑϑὶς 
βοαῦθ Αταῦς, πὸ οἱ σϑδεῖς Ὡ 
ἽΝ ἡ ΠΟ 2» Ἰοοο οδε - 
“δεὶ! φαϑάμρη ἰὸς ἀοηδηπνι, υἱ 

ὁ δγτὰν ϑέπο ἐχρυδϑοῖς. ---- ΚΝ (Ῥ τὸ 
ὅ80 οἶμαι ὑρσεϊπεοηίο ρατνὶ Μαββο- 
πείρ, εἰ Βαῦθὶ (ἱδοοῦ, 81 Ηδίνο, 
δαιρίτππι πες πῃ όχι 832; Ὅεεη 

ἱεσΠοποτη οὐδ ἴθ ἸΙΌΣΒ 
᾿δυράατυ ΜΞ, χποπεῖ ΜΊΟΒΑ ΣΙ 
Ὁ]. Ὅτ. Ῥ, ΧΙ. ρ. 9415. ἢ); 

᾿ἀφαῆα Ῥε. ΧΧΊ, 18. ἤσχυναν, ἢ. ὃ. 
κάανκηΐ, ογμοπίατεπί. ϑοϊοος “9 
ἢ ϑγυ, εἰσαϊδοος ἤούδτγε. Οἱ, 

εἸμιὰ, ἀδ ΧΑ Αἰπϊτβδάν. δὰ ἢ. ], μ. 
8]. εἰ ὅδ, Βοοδαγεὶ Ηΐοτοα. Ρ, 
͵, 148. 11]. ς. 6. Ῥ. 780. Ὀαρρεϊϊυ8 
'ι ΟΥΐς, ϑαῦτα Ὁ. 8.8. ἔκϊθο μιιάϊοδέ, 
Αφαῆητὰ Ἰερῖδβα γ2» 4υοά εἰρτιῇ- 

εἰ ἑρποπὶ ἐπόσηι εἰρτιϊβοαῖ, εχἰδείμαδσθο, 
γαΎθΒΙ Υ ὈΪΓΌΩΖΙΘ αἰκοδεέαν 
βἰσηϊῆοατο. ϑρᾶ ταβιυίϊαῖϊιις εϑὲ 

. Αἰσχύνομαι. 

Βυχίοτῆο ἱπ Απεοῦ. Ρ. 58]. «αυὶ 
δἰδί!, γἼΦ 9. οὐχ ἐς ἴῃ ταραΐο Α- ἡ 

ΟΣ ΐατη δυιπηβῖθβδ ὉΤῸ γἼγγ» 9 
δαϊει 6566 ἰάδω, αυοὰ Οταεουτη 
αὐσχύνων, εἴ Ῥτο “νὉ δ'αυδιιάο 6- 

δι αἷοὶ ἼΝ)5, ᾿πδαυφθηΐοχα επΐμὲ 

6896 ἤδτυτ ἀπδτυτον 1 οΣΑγΌτΩ Ρε- 
Χ. του Δύοποτῃ, Ὁοπῆ, ᾿λιιχίοεϊι 

Ταῖμα. ἴθ δ 5. Οαίογοσο γεοῖε 

Ῥοβϑί Βοοβασίυτῃ ϑθβοσνανις ΒΙοϊλι, 
6886 αὐσχύνειν ἱπίογάυτα ἐογφιδγε, ογε- 
οἷαγε, ἱπαϊ πὲς πιοάϊε ἐγασίαφε, Θὥδτα 
,“βεάατε δὲ ογμεηίαγε. 8ιὶς Ἡοταοσυ 
. Σ΄ 44. αἱ “Ὸ ἢ, στανὶ βαὶ. 
ὩΌΤΩ ἀαρήαααα ὶ μπρὲ υϑρὰν οὔ 
Βοοερίυνη (6 σεοῖῖς ῬΑίσοο ! πυιηξέιηι, 
χαρίεν δ᾽ ἤσχυνε πρόσωπον, εἰ μαυΐο 

δῖ γ. 397. χερσὶ χόριην ἤσγυνε ὧν, 
ει: ὕει ον. 
678. ὡδανε Δα ροεῖ, οὔτι ΑὉ τὸ ἰῃ- 
Ἰτοἀδαϊαν Απηδ νηρπίδης ογε [5 - 
ὦανε εἰ ρεοίοτα ῬαρνεΣ, αιναϊῖα δ0}}}- 
οεξ πιοσῖα ᾿ἱἄοπ ϑοζοσῖθ. Ἐπ 2Ὲ.- 
688 Αἰἱδὶ δρυὰ δυπάστα ΓΙΡ, [1]. 
286. ρῬεγοοπίαϊο Ὀγηρσασω Ἡθοίοσὶο, 
Ῥυΐνεσα σιυοαΐο δίσασῃ: Ομ σα 
ἑπϊσπα δέγενος ποαυϊξ υπό θ᾽ ἰὰ 
εϑῖ ογμεπίασεί, ταοποηξα ϑοσνίο. γ᾽ Ἂ 
ἘΧ]Π]οΥὶ ΜίροοΠ. ὅϑδον, 11}0, ΠΙ. ς, 
18. Ρ. 350. 

ΑΥ̓ΣΧΥΝΟΜΑΙ, μυάφο, ἐγμδεδοο, 
Ἰΐθτι σευέγεοῦ, τεέδριοίο, Ἀ. 6, γαξίο- 
πηι λαδεο. Ν» Ρτορτ. Μαείεο, ρι- 

ἔγθϑοθ, ἴὰ ΝΙΡΆ. ΗΠΡΉ. εἰ Ηϊρ. υϑὶ 
Θἴδηι τπθίδρβοσίοθ ἀβυπρδέαν, υξ εἷς 
αδοπιξπαδεϊα, οὐΐοξις ἔχοίως δμπὶ, 1 
ὅσαι. ΧΙ]. 4. ἐσχύνδησαν Ἰσραὴλ. ἐν 
ψυὴὰ ἀλλοφύλος, δι Ἔχ Βοπρε σαν 
βεηϊθωζία οοσιδιραφχιιης Όδν ἃ “ατα 

ὯΣ Πνά4. ΧΧΥΊΤΙ. 14. 9 ϑδια. Χ' 
ὅτι ἐσχύνλησαν ὁ λαὸς δες. Ὁοχηρὶ. 

Ὡδὶ με πμρΣ ρτὶ αδοης κασῃσχύὺ 
σαν οἱ αἰφχύνεσϑω ποίαὶ οΠΣηαὶ 6. οὗ. 
)εκδώης ἐ6ϑε ζποίιον αἰίφιο, ςκμιοὰ οὰ 
Βυταυβαχω ἱπά ΔΕ Οπθί ῬΣΟΥΟΘΑΣΟ 
αυδηηὰθ ἀερεῖ. Ῥσον. ΧΙ]. 4. δ. 
ὉΡὶ Ὅτὸ αλσχύνισοϑαι ϑγταγη. Ῥοσιες 
δΔειμάξεδαι. «“-- γ ἴᾶ Καὶ ρυῦποι- 
τοσπι, 866] εἴ ἴῃ ΗἰρΒ. εἰ ΗΠΒρ. 

8 

φὸς 

Ὁ» 



Αἰσχύνομαι. 

« Ὅεη. 11. 26. 7υα, 11]. 45. σροσέμει- 
ναν αἰδχυνόμενοι, δαέξε ἀἶε Ἔχβροοίλ» 
τυμῖ, Ἐπὶ τπιοάυβ Ἰοαι θη] ΡὈΓΟΥΒι18 
βῖρστι γῖ8, ἜΧΡ] ]σΔΠ 0.8 ΕΧ 60, αυοᾶ 
ὉἋ Ἀ. 1. ποη δῖ ἃ . 3, βεὰ 8 Ὁ 

"πογαγὶ. Οουξ, 49 Βορ. 11. 17. Εϑάτ. 
ΙΧ. 6. αἰφχύνεσϑαι εἴ ἐνερέπεσδα: 008- 
υμρυπίοτ, υἱ Ρε. ΧΧΧΙ͂Ν, 4. 20. 
οἰ ΌγΧΙΧ. 4. Ρε. ΟΥΤΙ]. 97. αἰσχυν- 
ϑήτωσαν, ἐωγρίδεν ἐχοϊάαηί οοπαίέδοια 

δ δεῖς. ἴ68. 1. 20. αἰσχυνδήσονται, ἰβηο- 
ηῆπία αἱδοιοηπίιγ, ἘΖ. ΧΥ. 51. αἷσ- 
χύνθητι, ἵμες ραπαπι ἑφποπεπίοξαπι. 
Τοιά, ν. 62. --- τ Δτποτον, ομποίογ. 

Ψψυά, Ν. 98. ὁεο. Βοπι. διότι (Ἰττο 
διωτ!) ἠσχύννη ἅρμα σου. δὰ αυειῃ 
Ἰοοσῦλ Θο ματιοῦ μοοοσο 8. 
μοῖ: Ὑ σα Ἰθοῖῖο εδϑἱ ἠσχάτσε. [Ἔςῖῖο 
ἠσχύνϑη οἂ, οχα. εἰ (δέ, ΝΊΤοερΒ, 
(ᾳφυε δἀάϊῥ ἐλϑεῦ) τϑάο]εῖ ἱῃηροπίυτα 

ο ᾿Ἰπβο. 1ητοσργεῖβ, ἔοτία Τ βοοάοίο- 
Ὠἷ8, αὐ οοπδιαϊς νορθδ Ὁ οππο- 

ἑατὶ εἴ ὐ  εγμδόδοεγε. ΜΊΔΘ βυρτα 
οἱ γ,} 8 τὴ ἀϊοία. --- γῴν πῶς: 

ΡῬρ. ΤΧΊΧ. 4. υν᾽ γχο 2. »ε- 

ἀογὶς “μῖ, 1, ΧΧ ΒΑΡοης αἰσχυνόμενοι. 
-- "Ἴ2᾽ 5» οὐβηοδοέγε, ἃ 5)" ἴπο. 

Ῥγον. ΧΧΙΝ. 23. υνῖ αἰσχύνεσθαι δεῖ 
γευετετί, 1. 4. αἰδεσϑαι,) αὰα νοσς ἢ. 
1. ΤΧΧ υδἱ δυπῖ: βούτο δηΐπι 1] 

ἁ εδὲ ἀθ ρεσβοῃδγίσω γοορθοζα. ---- ΠῚ 

Η!Ρἢ. ὝΒΠῚ, ρυάοτνε αἰεοίμς διρι. 

1ε8β. ΧΧΧΠΙ. 9. ἠσχύνϑη ὁ Λίβανος, 
ἐχατιββ Ταθδτυθ, δαῖ: ρῥυάοι 1.108- 
Ὠυχη, αὐοά Εχαγυί. --- γ7 1» στο. 

Ῥχγον. ΧΧ, 4. ὀνειδιζόμενος ὀκνηρὸς οὖκχ 
αἰσχυνϑήσιται. ϑαλ]ιοοῖ ΦΠ ΘἴδιΩ 

φίΐεγε ποιαῖ, αυοὰ ἔλοοτα βοϊθηϊ Ρυ- 
ἄογο ϑυξιι1. ---- Γι Ὁ» ἀεδίέα. 

Ργον. ΧΧΙΙ!, 26. αἰφχυνόμενος «φόσω- 
« πον, τηδίτια δἰ συ) δυοσίογιαίδ οοτὰ- 
πιοίυ8. ΕΣ δ6εᾳβεῖὶ δὰ ἢ. ]. βαπίδῃ- 
(ἷά τϑηηβϑα υἱἀθίοῦ Ἠεες ψΈσεῖο ἃ 
ΓΝφ οππεπέδα εἴ Ὁ ῬΓΤΟΡΙενγ. --- 

22) ΝΙΡΒ. ὁ 9}. ἐβποπνείπία εἰ. 

ουπένοοῖϊα αῇιοῖον. ἃ ϑδτα, ΧΙΧ. 8. 

80 Αἰτίω. 
. - 

7εγ. ΥἹΠ. 12. εἰ ΧΧΙ. 422..--- 
γ})}) ΝΙΡΒ. ἃ ἜΣΡΙ ἀωρεδο νεξ. αὶ 

Ῥαγ. ΧΙ]. 6. ἐσχύνϑησαν, ρῬεάοτειει 
δεμην ρμαίαπι ἀεοίαταγαπί. ---- χα, 

,άδλωδεο, φροπάεφο. Ῥτον. ΧΧΤΙ. 26. 
δίς ΤγοιητοῖυΒ. δε ΓΧΧἧ ἴῃ ΠῚῸ 
Ἰοοο γοοΐϑβ 2" 02 Ὠυ]]διὰ σαῦο- 

ποῖ ΒΑΡ ογαηΐ, ὃς γοῦθὰ αὐσιχυνάμε- 
γος τὸ πρόσωπον ῬΕΓΕποπὶ Ῥοϊ8 δὰ 
ΓΊΝΨΌ, δὰ αυδπὶ νόοθτὰ σε δι- 

ῬΓΆ 8 τὴ8 ποίδίδ. ---- ἢ ΠΥ, οερο- 

ἑαέδο. (οδ 6]. Χ. 17. οὖκ αἰφσχυιδδήσοι- 
φα!. τ} 4 ΤΥΔ δοοδϑρεοσυπί, αυδεὶ 

οββεῖ ἃ ΠΧ} γρμάον, ἱρποιιξπῖα. ὅ8ιῖν. 

ΓΝ. 23. «ερὶ τῆς ψυχῆς φου μὴ αἰσχυν- ε 
ϑῆς, πα ἴδ ρυάδαϊ δῃΐῃιος ἔπιε, ἢ, 6. 
Ὧ6 [6 ἴυ] Ἰρβίυβ μῥιιάεδί, βο: πὸ 
4υϊα οοτηγαῖτῖαβ, ΟὟ ἴδ ἴυϊ ἱραΐυς 
Ριάεογε ροβεὶς, Πα. ΧΧΙ, 294. αὐε- 
χυνϑήσεται ἀπὸ «ροσώκπου, πιοἀεεέμε εεΐ 
δὲ αἷδος γευεγείμων. ᾿ 

ΟΥ̓Κ ΑΙ ΣΧΥΝΟΜΑΙ, πον γευδ- 
γϑον. ἼΣ) ΗΙΡΆ. ὁ 92 αβποϑοο. 

Ῥτγονυ. ΧΧΥΠΙΙΙ, 91]. μἐὉ Ὁ 31 

ΑἸ. Ῥεγδοπαγμ γτεδρεοίμηε λαδετε ἃ 
πὸπ δοπῶπηι ἐδἰ. 1, ΧΧ ὃς οὐκ αἰσχύν- 
ται «ρόσωτα δικαίων, οὖχ ἀγαδὸς, τὶ 
δερετυβ οοδ τοπυϊξ: ΑἸοχ. ἱτη- 
ΤΆΘΙΩΟΥ αἾυ6, αυοά ο. ΧΧΙΝ. 23. 
δου ρϑογαῖ, ἰπ Βομδπὶ Ῥδγίδι ᾿πῦεξ Ὁ 
Ῥτειδθαίυσ, ἰἸάδοχιια, υἱ δεπιοπ ίδηι 
ΨΟΣΔΙΣ ΟΣ 1110 ΒεΏδιι εἰ ΟΣ]! οδἴίοειο 
88 εἰδοογεῖ, ποὸ σερυρτδσγοῖ δὲῖτὶ- 
Ὀυΐο 2 ἐδ)» ὨΘΟΘΒΒΑΣΙΟ οὖχ εἴ δι. 
καΐων ἃ 818 ΟΟΡ118 δα)δϑοῖϊ; αὶ μὸο- ὁ 
δ ῥζῸ ἱπϑ. 018 ἢα5 γοοββ δβαβεοπάσ. 

μ δ »κμάσπαι β ΑΓ ΣΧΥΝΩΜΑ, μη8. ΓῚ ἢ, ὁ 
»κμαάεμπάμνι νερβεῦτε. ΤΏ ς. δὲ ΠΥ β 
δες. (ομρὶ. 168. 11]. 17. ἘὈ1 1 δε. 
Ἰερσίτυν σχῆ 

ΑΥ̓ ΤΕΊΏ εἴ ἰῃ ταϑάϊο ΑΥ̓ΤΕΌΜΑΙ, 
οὗμαι, ρείο, ροφίμἶο. 27) δὲς ἄέοο, 

ἀαίε. Τοῦ. ΥἹ. 32. μή τι ὑμᾶς ἤτησα; 
υτα δ αυϊα 6 νομἹ8 Ῥ6Ε}} ---- δ᾿ ἃ 

ΟἹ. φικξγο, ρμείο. Ὧι. 11. 40. 
ἡτήσατο παρὰ τοῦ βασιλέως. Τοϊὰ, ΨῚ. 



Αἴπηρμιι. 

« Ἦ. αἰτήσει αἴτημα. κεῖ, ν᾿ 18. .--- 
85" Κῶ. συανο, γείο. Ἐδι. ΥἸ]. 1. 

«πρυικάλει καὶ ἡ ἐτεῦτο, ἱπιθη 68 ΔΕΑΥΪΕ. --- 

τιϑυ Ἠΐρ, πλοῆ τ, ἑπεεόρο. «108. 

ΥἹΟ 96. ζηϑὉ τιϑἾ ὈΛΡ ΠῸΝ, 
εἰ ᾳιβὰ ἰμοτερδδ ἃ πρεερρῃός, ῳ, τ᾿ 
Ὅτέρᾷπε ἐς οοδὲς ΓΧῈΝ οὗ ΗΝ Ἢ «αρ 
ὕμῷν ἰσχὺν αἰτεῦμαι : ὉὉὶ Ἰοςο αἰτοῦμαι 
απὸ ἀυδῖο πὶ οδὲὶ αἰτιῶμαι. 

--ἸΏ» ἄρ. 06. ΧΕ. 12. αἱτοῦμαί 

᾿τεν δάσια ὩὉὲ α)τοῦμα! σε ἴῃ 

να 

οαξ αυοάυφ, υἱ Ξδιορ. ἼἽΡΒ, σιν 
»ιΩ, ἀξεεγαὐὶ!, εἰ αἰτεῖ Ἀ. 1. δηρογὶ 
ἃς »ερπάαίέ πριϊομεσα δα)ιποίδῃι ΒΔ- 

ε ες. ϑϑῖς οτηηία ἔς] τ οοῃςο  Ἰἰατὶ 

ιὸ Ϊονα Πουῷ νον; 
ὁ τοῦ ζμᾳ. ΧΥ. ΤῊΝ ἐδην τα ἊΝ 
«ατίρα μου ἀγρὸν, 90]}1. 7υ(. Υ 
9 πῇ ἮΙ. 18. λόγον δα ἐγὼ ἀκα 
μὰ: ἀπό δου, τωδ λας ἐππέιι οὐμαῖ- 
ἔϊοπε. .-.- -- ἢν ΟἸΔ. ἐγογ, οεϑδα- 

4 ἔα. οάς. Ἐ]. 9. γλὰ ΜΔ εἰπε ἔὔϊε 

ἐχμβοϑοειιβῖ, 
᾿ΝϑΑΝοῦν τὐμίνπι .Ἴ» γα Ἰρτα δὰ ταν 
Ὅπετα ΣΩΟΣῈ ἜΧΌΏ ΔΑ Ὁ ὉΔῚ 

ΨΙ. 10. τὴν σαν αἰτηϑεὶς ταχίως 
ε ἈδιμμΝ ̓ἰησυδνῃ βἐκυμῳ 

τοί, εἰδείη διηΐαϊξ. 

͵, ΑΥ̓ΤΗΜΑ, μείμιο, ἀεείβεγίωερ, Ρέ- 
ἐζενο. ἾΝ3 εἰ 03 (μα). ρμείδρ, 

ἐ φτῃίῶ, Ὅδο, ΥἹ. 1. 18. αἰτώξοοι αῇ- 
τημα «παρὰ ἡφοῦ. --- ΓΑΜΨῸ, Ραμα. 
Ῥεαῖαι. ΧΕΧ. 6. σληρῶσαι πάντα τὰ 

αὐτήματρί φον, ἱκρρῖραῦ τρία ΒΆ φλΗς, 
ο0}}. ΧΧΧΥ’Ὶ. 4. δῴη σοι τὰ τ ΠΉΡατα 
τῆς παρδίας σου. --- -- ἸΏ}» 40. 1 Περ. 

νοι, 1. 

ἀρ ἔδία]: ταστίοπαϊὶ 

ἐπάλρσηον, 

Αὐτιάοιναι. 

ΗΠ. δ. αἴτησαΐ τὶ αἴτημα αεαυεῷ, 
Ἠοῦν. ἢ Πν ΓΌ φυίά ἐπδο εἶν 

-- πυρὶ, ρείδιο. 1 ϑ6τα. 1. 17. 97. 
Ἐφ. κά Ῥεαΐίχα. ΟΥ̓. 16. Ῥβδνος. 
μὰ Β.]. αὔτημᾳ, ζότημᾳ κα ἡ ἐσιϑυμόα. 
ἌΦΡῸ: καὶ ἔδωκεν αὐτεῖς τὸ αἴτημα, αὖ- 

νι ΤΗΣΙΣ, ρείίφρ, μείλένινις αὐλὴ 
ἑάοιι. να. ΝΠ. 24. αἰτήσομαι παρ᾽ 
ὑωῶν αὕτηαν. Ἐδάοτη ἤδεσηυϊα οδουγ- 
τἷξ 4αοαῃε 1 ἔορ. ΕἸ. 16. 90. 905. 
ΥΙ. 8. εἰ γὰρ δῴη, ἔλθω μου ἡ αὔτησις, 
ὈΌπδτα νεηϊτεῖ, σμοά 

ΑΥ̓ΤΙΑ, οαὐδα, Ἡ. ΕΥΡΝΝ ΟΥ̓ΏΟΝ. 
ΠΡ» ἐενγου. 200. ΧΨΈΠ. 18. έ 

οἷη δὲ αὑτὸν ἀνώγκη αἰτίᾳ, βασιλυκῇ. 
ὅς Β᾽ο]ἶυ9 ἱπ ΤἬοδδιισο πῇ Ττοπι. 
ταῦ, υἱ νΙἀδίυΣ, δυοίοτδῦρσα δεου- 
δι.8. δε γενδα αὐτίῳ βασιλικῇ τεβρου.- 
ἀδηΐ ]. 1. ΗἩδὈταϊοο ἸῺ) σα γέβεπι, 

πο αἰρτιίβοιπί, αἱ Μοπις γα αϊε, 
σῶωϑα τεραῖδ, δε πιοτῈ γε βίο 8. δἱσωΐ 

. γέχ, οὐγεα οοἰκπίαίς εἰ ὕπρενίο πέρι 
τεδιξίαγε αμάρί. ϑατῶλο αυΐχῃ φαὲ ἰνὶ 

Ὡρορδαϊδίθ. --- λ 

ἦν ἐκημίαε. (ὐεμ, ΙΝ΄. 12. μοΐζῳν 

ἡ αἰγόα μου τοῦ ἀφιϑῆνα! με, γε τὴ μεν εαῖ 
σΌΡρα ταθα, σύδπὶ αἴ ροθϑεῖ 
ταδὶ. ὅ 6. ΧΙν. 97. ̓ ακρομενθα 
σὸς χαχροῦ αἰτίω καὶ «ίρας ἐστί: ὉΡῚ 

Δλτθοῃ, αὐτία, ὯΝ ἀρχὴ ὅατὰ ᾿πρρμεῦ 

τ ὙΠ 18. τῆς εξυβαννμε τὴν βά- 
φαμεν αἰέας, ολυμβερ, αχεε ϑοιϊρεῖ ὕ- 
ταϊο, Ὀρχτρσκθιση, ρχῦσί. 1 Μδος. 
ΓΧ, 10. μὴ καταλίπκημιν αἰτίαν εἰ δέξῃ 
ϑμῶν, Ῥοχὶ ἐφ ρείρτα ποίαπεχως ἑωγρε- 
παρος ἸοΟΣΙδ Ἰοδέσγεε ἱΠΌΓΣΕΤΊ8. --. 

ρχεαΐοσγοα μθὸο νοχ συοαιδ 
τ μὰ ΕΧΚ Ῥτν Ργον. ΧΧΥ͂ΙΪΙΙ]. 17. υδὶ 
νετρα ὐσχοοα ἄνδρα πὰ, ἐν αὐεΐᾳ φόνου 
τοροιάεεις Ηρμσδιοὐδ: ΡῸν ἿΝ 

ΩΡ) ὉΠ Β. 6. οιδδϊβ ρίβουϊο κἄ.- 

δι τ σζατα. ἃ 

ΑἸ ΤΙΑΌΜΑΙ, οαυδαπὶ αἐῤγάδωιο, 
ἐπρυίο, ομἶρο, αοομθο, ΟΥ̓ ΗΟ. ΩΡ 

Ῥγον. ΧΙΧ. 3. τὸν δὲ ϑεὸν 

φὸς 



Αἴτιος. 

α αἰτιάται τῇ χαρδίῳ αὐτοῦ. ϑιοηδυ5 ΠΟῊ 
τηυίδίυγ : [σδβοϊϊτυῦ ἢδθο, ἀυπ οἱ 
ϑυδτα σΌΪ δῖα ἱτηρυίεϊ. δ᾽γ, ΧΧΊΧ, 
6. τὸν καιρὸν αἰτιάσεται, [ΣΤΩΡΟΥΙ σδιιβδτα 
αἱραοῖ, ἢ. 6. συ] ράτὰ το)οϊοί ἴῃ ἴδτα- 
8 ἀΠΟυὔυ8 δὲ ἱπσοτητηοῦ!β 

τηρϑαϊζυτη, ΘΟ 88 ΠΟ 6886 50Ϊ]- 
ψϑη6ο ἀϊΤεί ᾿ 
ΑἸΤΙΟΣ, αφοίον, οαπμδα, Ἰζοτα γδμ. 

8. ὅ9. ἀπολύων τοὺς αἰτίους, 8080]- 
γΘῺ8 ΨΟΤΟ γοῦ8. Ὦγχϑδοο ν. 40. τοὺς 
αἰτίους τῆς ἀπωλείας, αμοίογεξ ᾿ἱπτοΥὶ- 
ἴὰ8. δῖ᾽΄ς 2 Μβος. ΙΝ. 47. αἴτιος χα- 
χίας, οἱ ΧΙΠ]Π. 4. αὔτιος τῶν χαχῶν ο6- 
οσυγτῖς. (οηξ, 2Ε] 6. Υ. Η. 1. 80. 
εἰ 11. 18. Ηκβυοῖ. Αἴτιος, σοητὴς, 
χείστης. 

ΑΥ̓ΤΙΟΣ ΕΥΓΜΙΣ, σαμδα νοὶ γϑὰς 
φυπι. Ὁ οαμδάπι »τώδεο. 1 ϑδτη. 

ΧΧΙΙ. 22. αἴτιος τῶν ψυχῶν, σαδα 
τ οΥιδ. 

5 ΑΥ̓ΦΝΙΔΙΟΣ, γερεπέϊπι. ΩΝ ΠΕ» 

δμδιίο. ϑὅγτατα. Ῥβαίτη. {(Χ11]. 8. ὶ 
ὈΝΩΘΡ νῦν ταρίἑα φδιίο αἀνοίαπε, 

τον βέλος αἰφνίδιον, βαρσὶτῖα Τὸ- 
Ῥοπεπα ᾿ἰποδυζυτα 6 Ἰοηρίπαιο ἔδ- 
ΤίΘΏ8, αυδῖὰ Ὑ ΡΡΊ 5 ΖΕ πη. ΓΧ. δ72. 
εἰ Χ, 754. ἰοπρε ζαἰϊοηέεηι ἀἰϊχὶς. ὅδ. 
ΧΝΤ]. 15. αἰφνίδιος γὰρ αὐεοῖς καὶ ἀ- 
«ροσδόχητος φόβος ἐπῆλϑεν, τοροπεῃι8 
1118 εἴ ἱπϑορεγδαίιιβ ΠΊΛΟΥΣ Βα ροσνθηϊζ, 

ἀ ΑΥ̓ΦΝΙΔΙΏΣ, γερεπίε. δῷ 1» ἐπ 

δἰγορίι. ϑόγτητα. Ῥβαίγη. ΕἸ. 15. 
αἰφνιδίως ϑάνατος ἐπόλϑο αὑτοῖ: ὉΒὶ 
νοοοῦ Ηδργαῖσαα σαμῃ Οομτηδίδ 
βααυθηΐα ΠῚ τηδὶθ σοπ)υπχὶί. Οιοα 
πο νἱάϊ Ποςῖ. Κτογϑαορίαβ, αυϊ ἸΏ 
ϑγτηΡο] 18 δα Β[6}1 ΤῊ68. Ρ. [1]. ὑ. 
.8. αἰφνιδίως δὰ ν.Χ) τεῖυ} 1886 νἹἀδίιΣ, 

ᾳυοὰ {ταπεῖυ δ: δεδίξο ορργίπιαξ. ---- 
ΣΝ 2» αὦ πιοπιεμέα. ϑόγτησα. «00. 

ΦΨΙΙ. 18. αυδὰ ᾿ι. 1. γυϊρσδῖιε δ6- 
ουἵα8 6δι, απ παροῖ: σεδίέο. ῬοΥ- 
ΤΑ ΑΙ ἸΏνΊΟΘΙΩ ὉὉ δὴν ἐν λ» 

4πε βϑεπϑὰ δβυης δατιοάυτη ἀϊΐνογβδ. 
Ηδογοῖ. Αἰφνιδίως, ἐξάκινα. 

ΑΙ ΧΜΑΛΩΣΙΑ, οαρϑυϊίαξ, ΠΡ 
ἐἰυὶ. “ον υἱποίμδ, δροῦ. δὲ 

οαρέις. Ααυ. εἴ ϑὅγτησω. ἴα. Χ. 4. 

82... Αἰχμαλωσία. 

Ὀἱόγαθα ποπηυἷθ Ἰορίδθα νἱάείυΣ 
ΟΣ υἱπομέμηι: βεὰ αἰχμαλωσία 

οἰΐασα ἰμίοσάυπι ἄς οοποζοῖο 8. ὧδ 
σαρανγ!β δα βεῖασ, συλυ8 ταὶ τυ] 
᾿πῖτα ργοίδσοηϊυσ ὄχεαρὶΔ. γ᾽ άα 
ΤΕοορΝ. δίτα, ὙΠ]. ο. 8. εχίγ. υδὲ 
ἰοῦ ρτοΒ νορεϊξ ργσάασηι. --- ΝΣ λ» 

γεάενπέϊο, ἷκ. οορπαίίο. Ἐπ. ΧΙ. 1ὅ. 
οἱ ἄνδρες τῆς αἰχμαλωσίας σου. Ψιάεπ- 
ἴΣ Ἰο ͵888 22 Ἰοσο τ) ὲὲ» 

αύδτα Ἰδοϊίοποιι ϑ'γυὶ αυοαὰε διο- 
ἰοτϊδΐθ σοι ρτγορδίδηῃ [ἢ ὙρυβίοΣΘ 
ϑι8 ΙΔπα βεζαΐυς οϑἱ [δίθϊυ8. « 
Ἐογίδβθβαε ἴδῆθ 865, ὈΧΡΤΘΒ- 
βοσυηΐ, πΟὔοποιι οὐρπαίξίοηεξδ, αὐδι 
νοχ ὉΝ Βερεῖ, δβὰ ρορμίαγεε, αὐ 
Ὁ08 οδρίίνι! εγδηῖ, τ δηβίθγθηζεδ. --- 
νὰ )» οαρέδυα ἀεορογίαξιο, οαρξυὲ ἀ6- 

ρογίαϊδ. Ἐκπ. 1. 1. ἐν μέσῳ τῆς αἱ 
λωσίας, ἱπίος 81108 ΜΠ ΘΗ, ΙΡ. ΠῚ. 
11. εἴσελϑν εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν, δαὶ 
οαρίλυος 111ο5β. Ἑδηάθηῃ ποι οηθηι 
Βαρεῖ αυοαὰθ μϑο νοχ '᾿". ΧΙ. 24. 
895. ἴὉ. ΧΙ]. 8. σχεύη αἰχμαλωσίας, 
να88, ααἷθυ5 ἴῃ ἀεί σταίοπε τ 8ὸ- 
Ἰοηξ, .0]}. ν. 4. εἴ 7. Ατοβ ἴ. 15. 
«ορεύσονται ἐν αἰχμαλωσίῳ, σαρξυς αὖ- 
“ὐμοεηξιτ, (011. Ζαςἢ. ΧΙ͂Ν. 2. -- γὐ 

Ρατί. Καὶ οαρένων. 9 Βερ. ΧΧΙΝ. 
14. --- ᾿ὰνΣ Ἰηξ. ἀερογίατὶ ἃ [2 

εν. 1. 8. --α [γγν.}. σαρεϊυϊαε. ἴδ. 

ΧΙ. 18. ΕΖ. 1. 9. Απιοα ἴ. 6. 9. 
-- ΜΔ5Δ) (Βαϊ. ἰἄάδρῃηι. δη. 1]. 

45. Ὗ. 14. ΥἹ. 18. --- ἸῺ, λαδὲ- 

ἰασιίμηι. 7ετ. ΧΧΧ. 18. τὴν αἰχμα- 
λωσίαν αὐτῶν ἐλεήσω: ΑὈΪ ρΥΟ ΡΨ 

Ηἱοσίδαυς Ἰερίβθε νἱἀθπίας οχίτιϊο 
Νυῃ Ὶγ" π᾿ ΦῸῸ. ὃς ἀογῖναβϑο ἃ ΣΤ ν 

αδάμοεγε ἐπ οαρίξοϊἑαίεηι Σ αυοά [ἀ- 
ἸΏΘΏ ΠΟῚ ΟΡ εβί, βὶ ῦῸ 6ε 

ἀοπελοι δὲς ἐπ οαρευδέαίε Βετῖε1 οταῖῖο- 
ὨΪ8δ ΟΟΠΥΘΏΙΘΏΟΥ ΟΧυ]! απ. ---- 
“φῇ Ῥατί. ἃ 33.) τευεγίεπδ., 168. 1. 

97. ἈὈΪ βἰπε ἀυθῖο Ἰοροσαπέ 

8 ἡ οαρί υϊέαδ. --- 5" ΔῸ γορδὶα ἃ 

γν οαπε, δεπίογ. Ἐάν. ΄. ὅ. Ὁ] 

ὃ» 



Αἰχμαλαοσία. 88 ᾿Αἰχμαλωτίξω. 

« ἰστο “δ “Ἔεε Ἰοχετυπε Ὁ οαρίϊ- 

ϑἰίας. --- ὈΣ 3Ὁ» ΠΟΙΏΘΉ ὈΓΟΡΣΊΌΙΩ 

βαβεεῖ. 7οδῖ. 1Π|. 8. (ψεὶ 18.). θ- 
ἀυχετπξ ἃ πὴ οαρέσιηι σδάωμπα, 

δς ΒΑΒπεταπςς ῬΓΟ Ρἴυγαῖ! γοοΐβϑ 
να ζ- --- ΓΛ Φ, οαρίτοιας. Ῥδλῖτη, 

ΧΙΤΙ. 8. ἐσιστρῖψα; σὴν αἰχμαλωσίαν, 
901}. 1.11. 8. ετ. ΧΧΙΧ, 14. 7ες. 
ΧΥΙΧ, 88. παῤ κα σὴν αἰχμαλω- 
σίαν, (ςο}}. ἘΣ. ΧΧΙΧ. 14. Ἐχ, 

ὃ ΧΧΧΙΧ, 925. ἀναστρίφειν τὴν αχ. -- 

21» οαρέσίίας, οἀαρίξομα. ϑγτατα, 
168. ΧΙ͂Χ. 34. υνὶ ἱποογίιπι εεῖ, 
8; α ἀ6 119 Ἰππε]}οροπάσμι 
εἴς, αυϊ ἴῃ καὶ ἀπνλιρεόσρε δια ποιὶ κυπὶ, 
δαΐ μοαϊζαχη κι γγὸ αὐχμαλωτίζων. 
ΟΕ ν. 95. εἰ 10᾽ ΧΧ ἵπὸ ΧΧ 
Νυμ. ΧΧΙ. 1. ἴδεαῖ. ΧΧΙ. 18. εἴ 
ΑΙ γαδβίξη. --- Δ» ὙΠ ἕεγγα 

οαρέξυξέαξιε. 6γ. ΧΙΓΊῚ. (86.) 27. ἐκ 
ε τῆς αὐχμαλωσίας αὐτῶν : ἈΌῚ ΠΟῚ Ορυ8 

εδβῖ, τὶ Ἰοοο εῆἧς Γεροιδίι γῆς, αὐτὸ 
ἴω ΤΙοτωτ οοπ]εοίΏΓα, υὐδαὺς 
δηΐπλ ὨΟΐΟ ἴδῃ δοΐβ οποία Θδὲ 
᾿ανίοοσω, τὲ πο τποᾶο 
Ῥοδαϊξ, ---- ΠΥ, οαρίἐυαι. Ὠουξ. 

ΧΧΧΙΙ. 48. 4 Ῥαν. ΧΧΨΊΤΙ͂Ι. δ. 
ἀντελάβοντο τῆς αἰχμαλωσίας, οὐτάπι 
δυϑεϊρίοθαμς σαρέτυογεηι. Νεῖ. ΓΝ. 
4. --ἰ ΓΔ Ἰάσπι. Αχα. εἴ ϑγτωμ. 

ὦ Ἐν ΧΥ͂Ι. 52. φιδίον. Ῥᾳ. ΧΧΧΙΨΝ. 
Ι. ΟΧΧΥ. ὅ. εἰ ϑορβ. 11]. 7. -- 
Ἴ2 Ὁ ἡδαρίο, ,αοίωγα, υὐϊ Ῥχὸ 

2} ἰεβέταως ἢ ΠΛ Ψ. --- 2 
ἱπῆπ. σευεγίὶ. 7ε:. ΧΧΧΊ. 19. 8εῖ!. 
2) δεσίνατυπε ἃ Πλῷ» 4υδεὶ ]6- 

εἰδοοιϊ ἡ), σαρευϊέαα 'πεα. 1 

Μδος. ΧΙ. 7. συνήγαγεν αἰχμαλωσίαν 
“ολλὴν, ὑὐπεκανδι, ἢ, 6. ἐδενγαδαὶ 
σαρέευοε πτυϊίος 

ε ἘΝ ΑΥ̓ΧΜΑΛΩΣΙΑ, ΠΟΡΕΤΥΟ΄- 
ΜΑῚ, ἐπ οαρίξυἱαέφηι εο, σαρίέσμα αὖ- 
ἄμοογ. 50» οαὖο. ΤΆχεπ, 11. 91. 

ὙιάοηζαΣ [Δ το 1656, αυϊᾶ 'π 8δη.- 
Κορ ἀἜπ θυ. αυοαια ΥἹΡρΊηυτ τη 6 η- 
ῦο δῖ, ἀδ αὐϊδθυ8 Ὡσῃ οοτατηοᾶα ἀϊοὶ 

ΔΙΌ ΓΑ δε Στ, οδ8 δδαῦς ἃς 
7ανεπαβ μἰδαϊο σοϊἀδῖδϑ 6886. 

ΑΥ̓ΧΜΑΛΩΤΕΥΏ, οαρίϊυο, οαρίἑ- 
σμπι ἄμοο. ἊΣ Ρ888. δὲ ἰπ προ 

αοἰδυε. Ἐπιὰ. 11]. 6. ἣν ἡ ’ 
Ναβουχοδονύσιρ. Ἐξ. ΧΧΧΙ͂Χ, 48. δὰ 
τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν ἡχμαλωτιύϑησαν. 
Ατωοβ Ϊ. ὅ. 6. ', δ. -- Πρ» οαρίο. 

“οῦ. 1. 156. 17. -- 25)» αδάωοο. 1 

ὅδ. ΧΧΧ. 2. ...- ἘΣΡ. ϑοΐεδα, Ἱἱ. 

6. ϑαδαὶ, 920}. 1. 15. οἱ αἰχμαλω»- 
φεύοντες. Αρροεϊϊδνυμι ᾿Χο ρμεορεῖο 
τοδα!ἀογυπί: ἤδσα ἡ ἢ 6δὲ σδάεμ- 

σεγε ἐπ οαρέϊυϊαίεηι. ἘΔΚετταρητο 
πϑῦ ἰορίδεε νἱἀεηίαν, γεὶ π᾿ έ 

οαΐενυα »γαάοπωρε ἀοπιέποε σαρίἑυον 
αδαμοεπέξμηι. --- πὰ ἐπ σαρέἐυμαίεηε 

αδάμοο. Ὅεη. ΧΙ͂Ν. 14. 1 ορ. 
ΠΙ. 46. υϑὶ οὐ  γαὐμθίι εἴ αὐχ- 
μαλωτίζειν ἵπ οοὗά. ρεττηυξαπίατ. 3 
Ῥαυ. ΧΧΨΊΠΠ, δ. ἠχμαλώτευσιν ἐξ 
αὑτῶν αἰχμαλωσίαν μεγάλην, ΣπΑ στιδτο 
ΘΟΓΊΤΩ Ῥαγΐοι σαρενδσω δρλ χη. ---- 
ἡ}, σαρέευϊας. 8. Ῥαταῖ. Ν]. 38. 

ἴω. ΧΙΙ͂Χ. 25. Ἰιερετυπὶ ἔοσῖδβϑα 
τ τ. 7υάϊαν, ΧΥῚ. 7. κάλλος αὖ- 
τῆς ἠχμαλώτιυσι ψυχὴν αὐτοῦ, Ῥυ]- 
οὐἴζθάο εὖυ8 εἴπ σεριέ. ΊΔ6 ἱπῖτα 
Β. ἀλίσχω. 

ΑἸ ΧΜΑΛΩΤΙΖΩ, οαρίϊυο, οαρίξς 
υμηι ἄμοο. Ἂν} Ῥ888. Εν. ΧΙ], 8. 

αὐἰχμαλωτίσϑητι. --- -- 20)» οορέϊουιε 
αδάμοο. “πᾶ, Υ. 12. αἰχμαλώτιζε 

λωσίαν, σαρᾶνο ἔλο. 1 Βερ. 
ΨΠΠ. 46. ν᾽ αὐχμαλωτίζειν εἴ αἷχ- 
μαλωτεύειν ἴῃ οοαά. γεττηυϊδηίαξ, 
(011. 4 Ῥαγ. ΧΧΥ ΤΙ. 8. --- »)), 

οαρίυϊίαα. ἴ65. ΧΙ ΙΧ. 95. Τπεοὰ. 
εἰ 1ΧΧ. ὕζογαυς Ἰορίεθε ν᾽ 6ἴΣ 
Πρ: γιάδ συρτα 8. αἰχμαλωτεύω. 

1 Μαος. ἼΠΙ. 10. Χ. 38. ΧΥ͂. 40. 
Ῥαδεββίνυηι ἄθως αυοααθ δρυά Ὠϊο- 
ἄον. 5ῖς. ΧΙ. δ9. ΤΖείξεια δὰ 1γ- 
ΠΟΡν. .188. 380. Ευϑῖλ!. δὰ Οα. 
κ΄. ρ. 1659. 14. ι4ε (τοὶ! Οεβ. 
πῃ Ν. Τ᾿ ν. 968. 5εα. εἴ ϑδιυγζίυσι 
ἂς Ὠἱαϊεοῖο ΑἸεχαπάσίμβ, Ρ. 1.44. 

Ε 



Αἰχμαλῶτις. 

« ΑΥ̓ΧΜΑΛΕΕΤΙΣ, οαρέυα. ΚΡ ΤΕν νυ, 
- 

αποϊϊα, δογυα. ἴης. ἔχ. ΧΙ. 5. 866. 
Ἡδεχ, δς ϑεποὶ. οἂ. Βοβ. ἕως σρωτο- 
ἐύκου τῆς αἰχμαλωτίδος, ἀϑαια δὰ - 
ἔα; πδίτι πιαχίταυτα ἵν : ΟὉὲ 
ὯΟΠ Ορὰβ εϑἰ εἰδίαδξε εὐσὼ Ἰοοο 
θυ ἰορμίρες ΓΛ, Ψ: Οοπξον ΣΧ 

Ἐχ. ΧΙ]. 29. δὲ δομιδυίδηθογρίυι 
ἷῃ Ατδξο. δὰ Ἰοσθμλ πορΗΙ. -- 

πο οἰ πλψ Ῥαχε. Ῥεῖ. ἔφερα. 
" ὅθε. ΧΧΧΙ, 46. --- "γὺ, οαρβευΐ- 

ἐαν. Ἐχ. ΧΙ]. 99. υἱοὶ φαερίοατὶ αἰὶ- 
φιιῖε ἐσείαϑεθ ροβθοξ, 608 γ7}Ὲ 7 ἰ6- 

ἀπο. Αἀὰε Επείρ. Ηφοιν. 618. 
ὧς 1016. ϑορῆ. Α΄. Ἐΐδρεὶ!, 71. 
Ῥῳγῇ. Χ, 18. 7. 
ΑἸΧΜΔΑ'ΛΩΤΟΣ, οαρέϊυιιδ, ᾿ιλὰ Ἢ 

οαμέϊοξας, ἀεπρταβο. Ἐπ. ΧΙ]. 4. 
ὡς ἐχαορεύεται αἰχμάλωτος. 1λθετρ 
χοτϊ, βοτθμ ἰδχωθῃ ποι ταυζαΐο. τ 

ο Ὁ» Ῥατί. Ῥαβ. ρρρξοιιφ. ἦθξ. 

1,Χ1. 1. -α τ» δι. οσρευμαίσ. 

ἼΧΔΙ. ΠῚ. 10. --- Πλψ᾽» ψουθαΐα 

ἔατα. οαρίϊδνα. ἴεθ. 1.11. 4. --- 
Γυλϑδ ἐη οαρξυϊαίε. Νᾳτα. ΧΧΙ. 

39. -- γ᾽, δροϊαίμα, 200. ΧΊ]. 

117. εἴ 19. 1 Μδος. 11. 9. τῷὰῪ σχοίη 
αἰχμάλωτα ἀπήχϑη, νδβ8 380 1Ὰ τΔὴ- 
φυδῃῃ ργϑα ἃς 80 0114 δρβμοία 
διιη. 

« ΔΑΥ̓ΧΜΑΓΔΩΤῸΣ ἌΓΟΜΑΙ, οαρέι- 
ὉΜ8 ἀροῦν. ΕΩλ ἴῃ ΝΙΡΉ. ΓᾺΔ)" 1εκ. 

ΧΧΙΠΙ. 1. -- 3 ἼΠ)Υ» 60 ἐπ 

, οαρβνμαέεπι. ἴεΒ. ΧῚΊ. ἊΝ 
᾿ ΑΥ̓ΧΜΑΓΛΩΤῸΣ ΑΥ̓ΡΟΜΑΙ, σᾷ 
ἔυιδ ἰοἴζογ. 202 7)» 60 8. αδάπ- 

ΟΟΥ ἐπ οαρευμαίεηι. Ἐπ. ΧΧΧ, 18. 
βοὰ ξοχίβεθε 1 ργοὸ ἀρϑήσονγω ρυμπι 
ςοἄ. ΑἸεχ. εἴ Οοσωρὶ. ἀχϑήσονται 16- 
αεοηάμτῃ ἐδβῖ. 

᾿ΑΥ̓ΧΜΑΓΛΩΤΟΣ ΓΙΝΟΜΑΙ, σαρ- 
ἐυωα 3. πὸ δ" 168. Υ, 18. --- πϑ δ) 

Νίρδ. ἰάρη, Ἐς. ΧΧΙΠ, 10. 

ΑΥ̓ΧΜΑΓΛΩΤΟΣ ἘΙΜΣ, οαρέϊυοξ 
ΓΑ ΡΣ ἴῃ ἩορΡΆ. ΠΡ ΙΑ Ἐπιὰ. 

44 Αἰὼν. 

1. 6. -- πη ΓΆΡ ἴω.- Χν. 

ᾳ, 

ΑΥ̓ΧΜΗ, ομδρίε, πβιησγῶ. Ἃ7}» 

"“ψυά, 1Π|. 24, αυἱ, υἱ τεοῖε ροηΐεςς 
γ᾿. Β-ε0. 1... Βοοάοτ!εἰπλυβ Ἐδ 

7.1. ». 992. εἷμα ἀυρίο εδὶ » ὑεῖ 
τοδοῦυβ. Ναὰ ἱπ ταδυρὶπε (οά. 
Οοἱπ]ίῃ. δα φλεβὸς ροκίοτῖυϑ Βοίδίλεε 
εδί : Σ. ἐχμῆς. ἴερ6 ἣς, τπμενο- 
πῖς. 1 αν; αὐοὰ γάποο ΧΥΤΙ. 
Ἴ, Βγτασα. σὑοθα μας τὸ εβάἄεση 
ἩΘΌΓ. ὑδι8 ἰἴυγ. ὁ 

ΑἸ ΩΝ, σίας, φυψηι, οἱέᾳ ἐρημμα, 
ἰσαρος φαέχμιρι, ἐεπρῃ ἰοπριμ- 
πῆι, ἐαοφίνῃ, ἐίργμᾳα, ἡ. πιμῆν κα 
ἦμε. Ὧν Ἀουλεη, αίετμίῤαρ, ρργρεῤμωημ: 
ἴςα. ΕΜΨῚΤῚ. 16. κατοικῶν τὸν αἰῶνα, ῬΣῸ 
εἰς τὸν αἰῶνα, Βαθίδηθ ἐπ εἰρη. 
-- υλν. “αὐ, εἴς. ευξ. 

ΧΧΧΊΙΙ. 7. μνήεϑητε ἡμήρας αἴτιος, 
τεοογάοπνηϊ (οι ρσξάτα απ έῤψυ σγμηι. 
Ῥε. 1,Χ. 7. δὶ αἰὼν ἀς υὲέα ἰοπρισυα 
εχρ! !οδπάυτι ἐδ, Ῥβαὶα. ΟΧΈΠΙ. 4. 
νεχροὶ αἰῶνος, ῥαπε ἀμάμηι τδοκζαὶ, οοὲ. 
Τἤτοη. ΠῚ; 6. Θοδεὶ. ΠῚ. 11. α]ὼν, 
"ἠωπάπις αερεείρδιϊδε. Τρία. ΧἸΪ, δ. 
χες αἰβηγος, ἄρρομο αίξεμα, ρα. Ὁθὶ 

8. δερεήρτιιη. 
Ιρᾳῳ. .ΧΠ|. 9, φάφᾳς τὰς ἡμάρρις τοῦ 
ᾳἰζρος, θὲν ρρηρίμτερ δῶμνορ, ἄχαρι 
ΙΧ. 11. καϑὼς αἱ ἡμίραι τρῦ αἰῶνες, 
υἱνὶ οὗἶπι ξαϊξ, δῃΐ : ἴβι δίαζατῃ πγέσίν- 
πηι τεδίρατῃ, ΜΙΊΟΝ. Υ͂. 2, ἐξ ἡμερῶν 
αἰῶνος, πα δ αἀπέϊχμδείηια ἰοτη- 
Ῥοτίριιε. ἔμι:ὰ, Υἱ]. 14. καψὴ τὰς 
ἡμέρας τοῦ αἰῶνος, αἰσυξ οἶξε : ο0]}. 
Μεὶ. ΠΠ. 4. 1μο, Ηλβ». ΠῚ: β. βαμῳ 
τοῦ αἰῶνος, οοἾ168 απέφμὲεεἰπεὶ βοὰ π- 
ἂς « ππεπᾶρ οοπάϊίο. --- αν α αὴ [ΠῚ 

“Φφρμᾶᾳ. [ε8. ΧΧΥ͂. 4. ἀφιβῶν φήμης 
τὸν αἰῶνα, οὗ μ ἰχοδομαϑῇ, ἰχαμίοξιακα 
αἰν ϊα8 ἱπ βοΐοσπυπι πο ἐρφλβρρθαν 
(ὌΡ ; 08] τὸν αδῶνα Ῥοδίζιιτη οϑῖ ῬΧῸ 
εἷς τὸν αἰῶνα. Ιάδτῃ ναῖε αυοάι ὧς 

3» 

Ἴοοο ζδοῖῦ. 1. ὅ. Ῥεγεποὶ ἢυς εἰΐδι ἐ 
Ἰοουβ 4 Τσοϊαχΐο ομέβϑβιι ἔχ. ΝΡ. 

.18. }}] βασιλεύων τῳ αἰῶγᾳ 8 Οτφοὶρ 
πηυϊαίατα ρὲ ἰῃ βασιλεύων τῷν ᾳῥώνων 
(φμιοά πα αυίάοπι 9δ[ϊα τεςίρ σταςς 



λίὼ 

« ἀϊςϊὰδ᾽ :. ὀτιρανδετι ῥοδι5 αΐασοι 
βαεραὺς τῶν αλώνων, τὰ Ἰεσουσ δρυὰ 
Τορίδιι ΧΙΠ. 6. 10.) εχ ῬὨ]οπο δ 
Ρίαπι. Νοδε Ῥ.. 591. δὲ χυδ ἰγάτηιια- 
Ὠοπε μάτατα ὁοε ΒΘ ἀΔΡΙΗ νὰ (58. 
τεοία οὔϑευνανῖ: 1, Βοβ. Ῥυοϊϑᾷ. Ῥ. 
12. Οπίοσυμι νεῦρα βεχιεμζδ χαὶ 
ἐπ᾿ αἰῶνα ὁσπθϊπόηξ τἰόΐδηι παρ ἴΏ4- 
Ἰότα ΗντατιΣ δὦ νεσε διάδοοάδηία 
τὸν αἰῶνα (πα ρεῸ ἐπ᾽ αὐῶνοι μοαὶδα 

δ φ586 τοῖο! γοπέυν) ρον βεθέστη. 
Ἐπὶ ετάπι βεσιεὶ ἱβῃύλιπα [5 ἡ νἢ) ἴῃ 
ΕΡγωὸο. -- ΝΣ) ἂΣ Ομαϊά, ἐπ “5- 

ομία, κι: 1}. 4. δεαὲ. Οὐδ(, ΟἸμΐ}. 
-- Ὡν 1ῃ Ρἷασγ. Ρῳ ΟΧΙΝ. 

13. βωδιλεα «ἀμ γῶν αὐόνων, τοῖ- 
πύπὶ ὐόῥπάδι. 165. Κ.1. 9. γιὰ 
αἰῶνος, ἀνέφωξεενά ἰρυροΐα. --- 
ΘΠ γευθάῖε μῆτιν. οοσωΐέα, 585. 

»ωσαία. ῬβΑ]τα. ΤΟΧΧΧΙΧ. 8. ὅ αἰὼν 
ε ἡμῶν εἰς φωτισμὸν τοῦ «ροσώπου σον. 
δοῖο αφίπάρτω, πομηνοθ βἰδΐυεσε 
ΓΧΧ Ἰϊς χιοαυς τ. οχρεὶ- 

ποτα νοΐυἶ5θ6, 86 τη] δοοιβ νἱἀθ- 
εἰὐγ. Αἰὼν ἢ. 1. ροπδ »γαῦοξ διδοιὲ 
Μογεςξ; οἰμοσέδαίξηι τερπαπίεπι πιοϊαϊ, 
(ὅε χα αἰωννβοιδέοενθ οορίσθθ οδὲ 
εὐβοδιίωση ἃ δυό ἰἢ 1.οχ. Ν. Τ, ὁ. Ἀ. 
Υ. ἡ, δὴ) δὲ ἔαξα νόσϑ ἀσοῤία ρότηιιν- 
ἐὰν, ϑαϊάδο δὰ ἢ» ἢ τέϑρ θη 

ὁ Να: ΑἸὼν δὴ πο ὁ παρὼν βίος. Δαβίδ 
Ὁ αἰὼν ἡμῶν εἰς φωτισμὸν τοῦ «ρρσώφου 
Φου. γι ξυατρ λα ὀνό ἤδης ἱπίεγρτο- 
αὐσπενα ἄποηαε Βιέϊδι5, αἱ Δα αϊξ : 
ϑὲς Ἠοϊπεὲο οἕ Ρίδαανο αἰῶνα οἱ ν- 
βέδτο υὐαπέ γεῖϊ ὑδσ ἴεναραν, ἄσοσι 
Μοιροήυο ἐπὶ Ηοέ. ΟΥ̓Ε, οῖρ. 116εν. 
Τ.1ΠΡ. 140. Εῤλ Ἡαοτοάοίο Ρ. 
Ἰ. ̓ ς. 939. σελευνᾷν τὸν βίον οαῖ ηΐγε 
νἱίαπε, βδὰ ἴα ἰεπιρα. Ἐϊγια. Μ. 

ἔ αὐὼν, ἡ ζωὴ, οἱ γὼρ ζῶντες ἐν χρόνοις καὶ 
“τισι διώγουαν. Αἀάε Ἐξδ5β6}1: Αἀνοσβ. 
ϑδοὶ Ἷ᾽ [Π.- ς. 2. δα». ΧΙΠ. 6. 
αἰὼν ὁϑὲ πίονι, τὸ «ἄν, οὁ]]. «Ὁ. 
ΧΙ. 6. 10. δα, ΧΕΥ͂. 6. αἱῶν παπς 
ἷη 10 νϑγΒΆση πεεηάσπι 56ὺ ογδενι 
ἑεγγαγμῆ Ὁοιαῖ. ὅϑδρ. ΕΝ. 2. υἱέα 
Ῥοεέ πιογίεηι ζμίμγα, «11. {Π]. 14. 
ὑοπξ Ψοτεύπτη ἄς Ηεδέ. Ν.. Τ΄ οἄ. 
ΕἸ πετὶ ρασ. 39. 5εη. ϑϊν. ΧΥ͂ΤΠΠ]. 

86 ἙΪε τὸν αἰών. 

φ, ἀὸν, αἰογάδων. Τὰ, ΧΧΧΨΊΤΗ. 7 
4. »εόμα αἰῶνοῤ, τόθ υΐυσ ἡνμηὶ 
αὐαῖδο. ἴὉ. ΧΙ, 7. Ἰυπα ἀἰοϊξαν 
γιεδν αἰὐδηος, αἱχιτιπαι ἐεπερονὲς, Ϊ. Φ 

ἀνάδειξις χρόνου ἰὰῃ ἀπιξοεεηεθα. : 

ΠΟ ΤΟΥ ΑΓΩ͂ΝΟΣ, ἈΠ’ ΑΙ Ω;- 
ΝΟΣ, α φαομΐο, α ἐεπιροτίδως απῆ- 
φαϊδεϊηες, οἶἶπι, απίξ εαρομίωηι, αὖ ὦ- 
ἐέγηιο. δ 4) ἀ φαζαῖο. ϑ'γτηπί. 

200. ΧΧ, 4. ἀπ᾽ αἰῶνος, ἱπᾶάδ α τα 
ἀο οοπάϊϊο. Οομξ, β5εα. ---- ὈγὉ» 

« ὩΖὺοίο. Ὅδεα. ΥΊΙ. 4. εἰ ἀσ᾽ αὐῶνος, 
, Ρεαῖτα. ἈΧΕΝ. 6. ἀπὺ τοῦ 

αἰῶνος, αὖ αἰεγηθ. ο01}1, ΧΟΙ͂Ι. 8. Ῥε. 
ΟΧΥΙΠ. δ2. ἀπ τε ἐεέ τ ἢ 
ἐϊγμὶεείπις ἱενιροτίδια. 65. Ἃ1Π|,17]. 
14. ἀδε. Ἰδὶὰ, ΧΙ 9. ΑΕ Χ1Ρ. 
4. .6ε. 11]. 80. οἰδηε. --- ΥΩ 6. 

7... ΧΧΥΤΠ 9. εἰ 7οξϊ. 11. 2. -«- 
ὌνΌ. ἐε ἐποὶγοιποΣ. Ἐπ. 

ΣΧΧΙΕ 47. Τεμβεγαλέ εἷπθ ἀυδὺ 
ΝῺ» ἄδαι Ἰοοοπειι πῃ ἰεχύαδι 

τϑοῖροσα ποῦ ἀυπϊταγετα. 146 δὲ Η. 
]. θαι 

ΔΡΓ ΑΥ̓ΓΝΟΣ, μὲν ξασωίια, Ρέγ 
ἐδνφιήν ἰαωρις, ἢν φειρίξογπαι, μεν» 
»εέμεπηι. Ὁ)» 7εζοω. ΧΧ, 11]. 

δὲ αἰῶνος οὖκ, παιμαμαη. ον) Ῥεαι. 

Υ, 49. 1.6. 1. 21. δὲ αἰῶνος κληρο- 
νοβιήσουσι, ρα Ῥείεξ εὐσας 
-θ ὈΡὴ» Ὑγ. Ῥεαῖ, ΧΙ. 98. Ζω. 
δηυδ Ὗ. Η. 1,0. 1. ο. 19. δ΄ αἰῶνος 
βααλεύοιφ. τᾶν οὐ [ΔΪν, 11]. 6. 2ὅ. 

ἙΣΣ ΤΟΙ͂Ν ΑΥ̓ΓΓΝΑ, ἐπ δάσονίωσι, 
ἐπ οἴβδέηι υἱέαηι, ἐμ ᾿ 3, ἴδ 
αἰετημη ἸἸ γἼϊῳ Ἐρ: ὑπόθοι 168. 

ΧΕΜΊΠ. 18. σρῶτες καὶ ἐγὼ εἰμ εἷς 
σὺν αἰῶνα. ΟΟπἕδΣ ποίαλίδ ἃ πι6 3 
ἵεχίοο Ν. Τ', δὰδ Α. οἱ '"Εσχατος. ---- 
ΓΙ )ὺν ἐπ ρογρείωκηι, 168. ΑΧΥ ΤΙ]. 

28. 76ν. 1,. 30. μὴ οὐκέτι εἰς τὸν αἰῶνα, 
πϑπημανι απιρίπιΣ. --- Ἵ»» ἐμ ἐεείϊ- 

πιοπίμηι. ἴε8. ΧΙΧ. 420. ἴσεω εἷς δη- 
μεϑὸν εἰς τὸν αἰῶνα : ἀ)δΣ ὕγο Ἵν.) 16- 

βοταης Ἵυ). -- Ὁ. ϑγανι. Ε΄. 

ΠΙ. 8. Ἐπὶ τιετα ϑγιοδὶ ἱπίσν- 
Εδ 

φὰς 



Ἑὶς τὸν αἰώγωι. 

α Ῥτείδιίο, 466 ΠΏ]1ο πορίθ ποίο ἤη.- 
ἀδιηθηΐζο πε αν. Οομξ, Νολάϊ! (οι.- 
οοχά, Ῥατί. Ηερτ. Ρ..941. ἂς εὔρξαὰ 
8. Υ. ἀεί, ---- “Ὁ1}}}» Ῥατυμίς. 08. 

ΧΙΧ. 18. υδὲὶ Ἰερογυπί ὈΝ 1 νὉ νεὶ 

δ ν. -- ὈΝἷν. Ἔχ. ΧΙ, 18. 

ἴμεν. 111. 17. Ὁ] εἰς τὸν αἰῶνα συτα 
αἰώνιον ἴῃ οραά. ρεχτηυΐαδωχ. ει. 
ΧΥ. 17. ἔσται σοι οἰχέτης εἷς τὸν αἰῶνα, 
ἘΠ ἘΌΪ βοῦν ῬῈῚ οὐμηθπι υἱξαηί, 

ὃ 0011. 1 ϑατη. ΧΧΨΊΙ. 19. εἴ Ῥβαὶπι. 
ἘΧΧΧΥΊΤΙ. 1. Ῥαη. ΧΙ]. 7. ζῶντι 
εἰς αἰῶνα, σἰογπιαπ γἱνϑι..--- ὈΝν}. 
Ὅεη. ΠΠ. 22. 2 Ἐερ. Ὗ. 47. --- 
ὈὉΝν Ἵν. ευς ΧΧΙΧ, 249. 208. 

ἽΧΤΙΨ, 90. εἴς. ---- ον Ὸ Ομιαδὶ]ά. ρίυν. 

θη. Ψ, 10. εἰς τὸν αἰῶνα φῆϑι, 811 
ΥἱϊΑ ἴυδ ἰοπρίδείπια. ---- Ὠλ 90, ἔοτ- 

τοῦδ βϑαυίοτίβ Ηρταίβτηϊ ῥγὸ 
ὈΝἐνὉ. 3 Ῥαυ. ΧΧΧΙ͂Ι. 7. --- 

ς Ὁδὴν ΓΡΙῚ»» ἐπι σίαἰ μέντα ἰεγπίσι. 

Εχ, ΧΧΙΧ. 9. Ιἄρογα ψουϊογιηξ. 
-- νὸν Ἣν εγόεε Αἴτοεῦ. 168. 

ΧΥΠ]. 4. ϑδεουπάυμμ ΤΤΟΙΩτ ἑυτη 
ἔοτίβ Ἰερεγυης ον ὙῚ» 864 τη] 

Ῥχορίυϑ δὰ Ἰδο Π]Οπέση ταργδββϑασα 86- 
οαεσο νἹάθθιν ἽΡ ἽΝ τ 790» 
οογαπι ἤαοὶε ἐμᾶα. Ῥβαΐνη. (Ἱ. 20. 
σεέίρμα αὑτῶν εἰς τὸν αἰῶνα καφευϑυν- 
ϑήσειται. ΤΛΌΘΓΟ νοτοσυαηί,. Θρῃβυβ 

ἀ Θβὶ Ἰάϑιῃ. 

ἜΓΣ ΤΟΝ ΑἸ ΩΝΑ ΤΟΥ ΑἸ Ω- 
ΝΟΣ, ἐπ δασομέεηι δαομϊ, ἐπ δερερί δεν. 
ἬἜΠη. ΤΌΡΟΥ. 18. 

ΕΠῚ ΤΟΥΣ ΑΓ ΩΤ ΝΑΣ, ἐπ δαομία. 
“") ΥἶἧΝ 25)» οογάηι ὕελουα. ῬβΑῖτα. 

ΟΙ]. 99. διδηβυσα ΘΧΡγεβϑῖῖ, ὃ], 
ἔοσταυϊα Ηδρυαῖοα ποίας σωρεγοίϊίε 
ο, χαετηδαταοάυχῃ Οδη. ΧΙ. 28. 
ΠΩ 9" Ὁ» εϑί δμρογ εἰς Ταγαολο. 

ε --- Ὁ» ὑδῃμε αὐ πιογίοηι. Ῥβ, 

ΧΙΙ]. 18. Ῥτο ὑπὰ ἰδῃΐυμη νοοθ 
Πδρυοσυπὶ Γ,ΧΧ οἱ ϑγχωα. (αυὶ μα- 
θεῖ διηνεχὺς), ΠεΙρΡ6 ΓΟ. --Ἴρὸ 

ἐπ δειρερέεγπωπι. Ῥϑαΐγα, Τ,Χ. 8. --- 

86 Ἕως εἰς τὸν αἰῶνα. 

Ὁ ΟΒαϊὰ. Ἀδπ. 1Υ̓͂.. 81. --- 

ὈΝ,Ρ.. ῬΕΙΧΧΧΙΝ. δ. ε( 6111.82. 
στ ὈΥΣΨ ἴῃ ρἷαν. 1 Βερ. 11. 
138, αὶ ῬαγΌ ΝΙ]. 4. Ῥεαῖγο. ΓΧ, 4. .-- 
ΘΛ.) ΟΡβαα, ΧΧΥῚ. 7. --- 

γδΟΡὼ Ομαϊά, Ὅλη. 11. 4. ΥἹ. 6... 
86. -- νὴ ΟΒδὰ, δι. 11. 
44. . 7 ς 

ΕἾΝ ΤΟΙ͂Σ ΑΓΩΙ͂ΣΙ, ἐπ δασομῖςε. 
ΟΡ. ΟΟΒεὶ. 1. 10. ἤδη γέγονεν 

ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς γενομένοις, Ἶατα ἀυ- 
ἄυτῃ ἀπίε ἐεπροτα πιοβῖγα ἜΧΌ. 
ῬῈΞ ΑἸΩ͂ΝΟΣ, α δαοιῖο. ϑὶν. 1. 

4. ὉὙὉὉῚ μδσβ)]οϊϊβτωιβ βϑηϊαπεδγυχη 
«αἰογπιἑαίεα ὨΟΌοΠομ ροδίαϊδί. Ὁ.:- 
οἰδυν νοσὸ συοαυθ 1ζ8, υἱ }ὲΓ σετ- 
ἔμηι ἐεπερογὶ5 δραΐέμηε δεερεῦ Ἰοσατα 
Αἰϊαυϊα παρυΐδβα ἰμαϊοεΐυσ. 8 Ἐδάγ. 
1. 238. υδὴ Ζυάεὶ ἀϊουπίυν τερῖρας 
Μραογυσα τηΐδηβὶ ἤιῖβοα ἐξ αὐῶνος, 
(0}}. ν. 96. ἴῃ ἰεχίὰ (μα. Εϑάν. 
ΙΝ, 1δ. Ἰερίταν ΝῺ ΓΟ Ὁ: 

ἝΩΣ ΤΟΥ ΑΓΩ͂ΝΟΣ, ἝΩΣ ΑἸ Ωἷ- 
ΝΟΣ, ὄφως ἐπ διξομίωηι. ΌΦΡ Πρ» 

ἐπέπιοίἐία ἀσίεγπα, ρεγρείνα. Ἐπ. 
ΧΧΝ. 16. τοῦ ἐξαλεῖψαι ἕως αἰῶνος 
866. Α]Ἰεχ. Α]ά. οἱ ὑοταρὶ. βδιὴ τὰ Υ δῖ. 
Ἰερίταν ἑνός : υδί κἷπα ἀυδὶο νοοοπὶ 
ΓΙῪΝ Ρτογβῦθ οχζηϊθοσυμῖ, διιῖ ]1- 

Ὀθέγε νεγί}σαῃηῖ. ---- Ὁ Ἵ»» 60 μιὸ- 

φμδ. 1 Ῥασ. ΧΥΤΙ. 16. ὅτι ἠγάπηεάς 
με ἕως αἰῶνος, δτιλδίὶ ΘὨΐτα τηα αὐ ἦθος 
«ἄρφμε ἰσπιρδ. ΑΥ̓ΤῸΣ θ861}., ρμοοὶ 
αἰῶνος ΟΥἸΑΙΒΒυχα 6686 τούτου, υἱ δϑο 
ΠΟΙ ΟΡὺ8 81 βίδίιθσα, 608 ἰθ ῖβθ8 
ὈΣῚΡ ἽΡ. - ΓΝ Ἵ» ἐπ ρεγρείεμτη. 

Ῥεαΐην. ΧΙ, Ψ}Π1. 90. ἕως αἰῶνος οὖκ, 
πεηημαηι, ---- Ρ ὙἽ» ἰάετη. Ῥεαῖτα. 

ΟΧΧΧΙ.18. Ιε6. ΧΧΥ͂Ι. 4. -- 
Ὁ Ρ»᾽).: εν. ΧΧΧΙ.40. --Ὀνὴν ἽΡΣ- 

Οεπ. ΧΙ]ΠΠ). 15. Ἐχ. ΧΙ]. 44. 208. 
ΙΡ. 7.-οΌΣν" ἽΡ. 1 Βαγ. ΧΧΙΠΙ͂. 

95. εἰ ΧΧΨΠΙ]. 7. 

ἝΩΣ ΕἸΣ ΤΟΝ ΑἸΩ͂ΝΑ, ΤῊ 
ἐπ αἰογπιηι. ὉΦῚΡ ἽΡ. ευῖ ΧΧΊΤΙΙ. 

9 

Φ" 



Ἕως εἰς τοὺς αἰῶνας. 

4 8.3 ϑαπὶ Ι]. 18. -- δὴν Ὑν ὙΥ). 

[ες, ΧΧΧ. 8. ἔσται εἰς ἡμέρας καὶ ἕως 
εἰς τὸν αἰῶνα. 

ἝΩΣ ἘΠΣ ΤΟΥ ΑΥ̓ΩΓΝΑΣ, κ9- 

με ἐπ «αομία. Ὡ ἦν ἽΝ ΜΙΊοΝ, 

ΙΝ. 7. ἀσὸ τοῦ νῦν ἕως; εἰς τοὺς αἰῶνας. 
ΠΡΟ ΤΟΥ ΑἸΩ͂ΝΟΣ, ΠΡΟ΄ 

ΑἸ ΟἾΝΟΣ, απίε φασμίμηι. ὥ νὉ: 

σου. ΥἼΠ. 98. -- ΠΡΌ. Ῥεαίπι. 

ἸΧΧΠΙΙ. 13. " 
ΠΡΟ ΤΩ,Ν ΑἸ ὩὭΓ ΝΩΝ, αηπέε 8- 

ομία. ἘΥῚΡ Ῥτορσ. αἰεγνέίας. Ῥρδίτω. 

11Ρ. 21. 
ΕἸΣ ΤΟΝ ΑἸΩ͂ΝΑ ΚΑΙ ᾿ΕΠΕ-- 

ΚΕΙ͂ΝΑ, ἐπ εαομδεπε εἰ μέγα. ὈΔἔἔ[νἢ 

Ἵνν ΜΙςδ. ΓΝ. ὅδ. Ο]οε5. ΜΆ. ἴῃ 

Ῥτορῖι. ἐπίχενα, τὰ ἔμπροσνεν, τὰ μέλ- 
λωτα. 
ΕἸΣ ΤΟΝ ΑΥ̓Ω͂ΝΑ ΚΑΙ ἘΤΙ, 

π φαουέμπι εἰ πῆγα. ἽΝ πον 

ς Ὁ δη. ΧΙ]. 5. 

ἝΩΣ ΤΟΥ͂ ΑΙ ΩΝΟΣ ἜΤΙ, 2- 

με ἴπ ταξομίμτε αὐΐιο. Ἵν ΔΝ ἽΨ' 

Ι... ΧΙΙΟΡΥ. 17. 

ΕΓΣ ΤΟΝ ΑΥ̓Ι͂ΝΑ ΧΡΟΝΟΝ, 
ἐπ ἱεαρωξ σέεγπεη, ἶι. ο. ἘΠ. 
ΠΣ μἰΐτα. ἴε5.. ΧΥΤΠῚ. 7. .- 

π)ν ὁ ἔπ ρεγρείμιπι. 168. ΧΙΠῚ. 90. 

εἰ ΧΧΧΠΙΙΙ. 90. --- Γυῦ νυ}. 16: 
ΧΙΝ. 20. εἰ ΧΧΧΙΝ. 10. --τἶν 

ὁ ἣν. Εχ. ΧΙΝ. 18. 166. ΧΧΧΙ͂Υ. 

17. 
ἈΠΟῸ᾿ ΤΟΥ ΑΥ̓ΓΓΝΟΣ ΚΑΙ ἝΩΣ 

ΤΟΥ ΑἸΩΓΝΟΣ, οἵ ρβεῖηθὶ] ἈΠ’ 
ΑΓΩ.ΣΙ͂ΝΟΣ ΚΑΙ ἝΩΣ ΑΓΩ͂ΝΟΣ, α 
“αοείο εἰ χε ἐπ ἐασοιίμης. ὩΣ ΝῸ 

Ὁ ν Ἴνν ἰάστη. 1 Ῥαγ. ΧΧΙΣ, 

10. ΡᾺ. ΧΙ, 14. ΧΧΧΙΣ. 9. εἰ 

ΟἿ. 16. τ ν ἸΝῚ) ΟΣ 10- 1 
Ῥαν, ΧΥῚ. 36. Νεῖ. ΙΧ. δ. --ἸῸ) 

“Ὧν τὴ Ὁ». 76:. ΧΧΥ. ὅ. ἀκ 
αἰῶνος καὶ ἕως "αἰῶνος. ̓ ΕΝ ἸῸ 

ὈΣΝΣ Ἴν.. Ρα. ΟΥ̓, 47. --- ἸῸ 
Ε4 

8 Αἰωνιος. 

δ ΟΥν Ὑ ἐὸν ΟΒαϊά. δα, 1]. 

φ0, 

ΕΥ̓ΣΤΟΝ ΑΥ̓ΓΓΙ͂ΝΑ ΤΟΥ ΑἸ [}- 

ΝΟΣ, νεὶ ΕΥ̓Σ ΑΥ̓ΩΓΙ͂ΝΑ ΑΓΩΓΝΟΣ, 

ἐπ εαομέμηι δασμῖ, Ἣ ῬΡᾳ ΧΥΠΙ. 

10. ΟΧ. 8. 10. ΟΧΙ. 8. 8.-ττ Ἷν 
Ἵν. Ῥε. ΧΧΧΙΙ. 16. ΧΟΙ. 8. 
ΟΧΧΣΧΙ. 15. --νὶ Ὁ ν. Ῥε. ΧΧ,. 

4. ΧΙΙΝ. 8. ΟΠ]. 6..-- αὐ νυ. 
Ῥρ. ΧΧΧΥῚ. 28. --- ὈΝνἢ Ὑνῦ. 
ῬβΆ], ΟΧ, 7. 

᾿Ξ ΑἸΩ͂ΝΟΣ ΚΑῚ ἝΩΣ ΑΓ Γ- 

ΝΟΣ, εἰ αῦυὸο εἰ τῷ ἐπ ὥυμηι. 

--οὖὐὖν ἽΝ ὈΝῚν ἸὉ- ͵΄εν. ΥἹ]}. 

6 
ΤΟΝ ΑἸΩ͂ΝΑ ΚΑΙ ἘΠ᾿ ΑἸ ;- 

ΝΑ ΚΑΙ ἜΤΙ, ἐπ δαομίωηε εἰ π 25 - 
ομέμηι εἰ μέγα. ἽΝ) ὈΝν). ἔχ. ΧΥ. 

18. χύριος βασιλεύων σὸν αἰῶνα χαὶ ἐπ᾽ 
αἰῶνα καὶ ἔτι: Ὁ] τὸν αἰῶνα μοαίζαχα 
δὲ ῥτῸ εἰς τὸν αἰῶνα, υἱ δάθο οι Οριιϑ 
δὶς ουπὶ τα ]ο τὸν αὐῶνα 'ῃ τῶν αὐώνων 
οοπῖγα δι: Ἰοαυσπαὶ τηϊῖδΓο. 

ἝΩΣ ΑἸΣΓΝΟΣ ΤΩ͂Ν ΑἸΏΝΩΝ, 
ημς ἐπ «αομίμηι δῸΝ . 

δ Ὁν ὉΔΥ Ἵν) δδΟν. Ὁ δ. ΥἹΙ. 

18 

ΕἿΣ ΤΟΝ ΑἸΏΝΑ ΚΑΙ ΕΥ̓́Σ 
ΤΟΝ ΑΓΩ͂ΝΑ ΤΟΥ͂ ΑἸ ΩΓΝΌΣ, ἐπ 
Φαομῖμηι εἰ ἵπ εἰασομίωπι δαομῖ,. ΖΝ 

ἼΝ: Λα. ΓΧ. 40. ΧΙΝΤΙ. 13. εἰ 

Τ1. 8.---γλ Ὀὐ νυ. Ῥβαῖτα. 1Χ. δ. 
ΧΙΙΝ. 950. ΟΧΧΠΙ. 44. ΕἸ ΟΧΙΙΨ. 
1. 4. 22. --ονον» ἽΥ' Ῥμαΐπι. 

ΟΧΙΨΊΠΙΙ 6. 

ΕἾΤ’ ΑΥ̓ΩΙ͂ΝΑ, ἐπ δασοιῖμηι. ἽγὉ. 

Ἐχ. ΧΥ͂. 18. 
ΑἸΏΝΙΟΣ, αἴεγπμδ, ρεγρείμειξ, 

δεηιριΥη. ὈΠῸΝ» Ἰεως. 20. 

ΧΧΧΙΠΠΙ. 12. αἰώνιος γάρ ἐστιν ὁ ἐπάνω 
βροτῶν. Τάροτϑ νεγζοσυηῖ.--- ἼΌΝ 

υἱποίμδ. 2οὉ. ΠΠ|. 18. ὁμοϑυμαδὸν δὲ 
οἱ αἰώνιο. Μυϊΐατα αἰϊδρυίΐαγιης ἰη- 
(ογρτοῖθϑ, αυἱα Ὦ. 1, εἴ αυϊάετη ἰπ 

ΝΥ 

ἂν: 



Αἰώνιος: 

α νης ογαξοχῆε σοῖο αὐόνμα αναὶ εχχὶ 
ΡΓῸ ὨΥὲς υἱποίε 8101 ν6]1, (δρ- 

ῬΈΑ 1ἢ Νεα Οὐἕ ἐξ δ ἃ. ].. Ἀϑ]- 
(δι, εὐ λεμγιδθὲ ΟΝ υσα δέμδος 

εἰ στϊπςαῖ, Δο ἀθ αἰεγημηῆι δεαϊὶς γο- 
οοκῺ ἐπιιοδολσδοθ. Α}ὸ αἰώνιοι Βα 56. 
ἄυθῃβ ἡ)ηϑ  γϑέδστε πϑαξιηΐ, ΘΟ ῬΥῸ 

δὲ οἱ αἰώμοι τοροτιοι στα ε6866 Ῥαίαιε 
δίσμιοι ἀνώδυνα. Νοάυχα βοὶνιὶ δὰς- 
ἴον 65.  αραῦσο, ἴῃ ἂυα ἸεῤίυΓ : 

ὃ φαοκνάαηε (Ἐ. 6. οἶπη, ἱππὰδ δ δηθ- 
αυϊδϑίτεα δοίη ρου θ0}8) υἱποίϊ, ἈΠ668 
Ἰχου θοῦ ἌΡ ΆΤΟσα ἘΥΡΙ ΤΟΥ, Ῥοδί 
αδόνισι (απᾶτα ΟΟΘΗΣ ὍΘ γπῦγε αἋ 
δαὸ δα ἢ. }. ϑδά!ἀογυ Ὁ) ὀχοιἀὐββὸ 
δεσμῶται δυῖ δέσμοι. Τ,θ00 αὐώνιοι ᾿6- 
δἰζων ἰῃ Οοιρ!. δεδεμένοι, φᾳοα ποη- 
ὉΜς ἐρ 86 νὴάδίυῦ ὙΏΘΓα οολσεεῖ ὁ 
δὰ ἰοχίυση Ηδρσαϊοιεα. --- 0. 

»»αάα. Ῥᾳ. ὃἸΧΧΥ. 4. ἀχὸ δρίων ἀλω- 
ο ων. Νυχα Ἰεβμεῦῖς Δ δὺϊ 2). 

ἀὰλ ἴτΑ ῥύσρίεγθα γεγευπ, ἀαΐα Βθὴ}- 
ϑυιὰ νηοῦ ΗΕ ςοτυτὰ πο 
παξία ὀλρδυόϊ, δὺ: όπίηι ῥθϑοροχὸς 
τι δ Μϑ. Ἰοῦα, ν. Ὁ. ΗΚΡ. ΗΠ. 6. 
ἡυαΐοανθ οαυέάθεα Ὡση ναΐθο. ---- 
ΤΠ» αὶ. 2. Ῥάγ. ΧἼ]Π]1. ὃ. εἰς διαϑή- 

χὴν αἰώνκν. δολίοες Κεάως δαἰδ Θεῖ Ἡ. 
Ἰ, βεάιμα αἰεγπμπι, 868 ἐπευπεμέαδέϊδ, ας 
ΟΒαϊάδουβ τοῖα ἱπίεγργείαϊιι8 εϑῖ: 

ἃ 581 επιῖγα δυτηροίυση δὲ ἀὐμέηγηἴία- 
ἐξ εἰ μεγρειϊαζα, οἵ 5ῖ5 αυδαιὸ 

βιυτοϊζυσ. Οοηξοσς 

Νυ. ΧΥΙ͵Π1. 19. δὲ ϑυϊοοῦι ΤΉΘΕ. 
Ἐροϊεβ. Τὶ 1. Ρ.. 178. --- 9 )ν. ὅδηῃ. 

ΓΧ, 12. διαϑήκη εἷς γενεὰς αἱωνίους; 
. ᾳ: ν. 16. διαϑήχη αἰώνος. Ἰριὰ, 
ΧΥ ΤΠ]. 8. χατάσχεσις αἰώνιος, αὶ ἀϊώ- 
γιος οϑῖ αὗμε ἀμγανδ, μεροισς. ἔθἰά. 
ΧΙ ΙΧ. 46. ϑινῶν αἹωνίων δ6ο. Οομρὶ. 

4 εἰ ΑἸ]ά,, ὩὦὈΙ τεϊχαὶ Ποτὲ ἀεννάων ἢδ- 
επί, ἀΐ᾿ δλώνιος εϑὲ 1. ἃ. μόνιμος ἰπ 
δηϊεοθἀ θη εθυκ. 1,.δν. ΠῚ. 17. υδὶ 
αἰώνιος 6ὲ εἰς τὸν αἰῶνα ἰῃι Ὀοδαδ. Ἠδεν 
τον. 7900. ΧΧΙΣ. 15. τρίβος 
αἱώνιος, νἱὰ απέέφμα. ΌΧΙ. ΧΙ, 28. 
δοῦλας. αἰώνιος, θετνυβ αὐ αἷες υἱω. 
Ῥε, ΧΧΙΠ. γ. 0. ασὐλαι αἰώνιοι, Ῥοχίε: 

ΑΥ̓ΔΡΙ οΌχα 

88 ᾿Ακαδιαίρετος. 

απέφιαν ἐδιἃ. ΟΧΧΥΤ, δ. ἔτη αδό. 
γῶν, ΔΏὨΙ αἨ ἐπὶ, 1. α. ἡμέρου ἃ Ἰ 
-- Οὖν Ὁβα)ὰ. 14. Ἰλδη. 111. δ4. 1.» 
δέ 11. 14. 47. -οολυν. [πὸ Ῥε. 

ΧΙ. 8. Βύτάμ, ΓΟ. 1. ἃ. ΤΙΧΧ Ἐχ. 
111. 18. ἄοη. 11, Υ. ΜΕΟΆ. 11. 9. «-- 
δον: ἔκ. ΧΧΥΎΙ. 20. ὈΥΘλν 

Ὀῖυτ. οαὐοίσεξενὰ. 168. 1.1. ἃ, αλο- 
χύνην Μιϊώνον ἐπιλήσῃ. Νοὰ Ἀδνρτοδα- 
0116 αυϊάοπι τεῖ, ΓΧΧ Ἰερῖδοο ̓ ἰξοσῖ5 
ἘΓΑΠΒΡΟΒΙΕ5 ὯΝ }}»» φοϊεϑὲ ἰδτηθῃ 

εὐάμα Ειαν ἔεεθρέδ ᾿θσάομο δεὸς 89. 
ΤΌΤ. ὙΕΓΒΙΟ ΘΟΠΟΙΪΑΥῚ, το αὐώνος ς 
τοἀάδίυν Ῥδὺ ργίδίέπιξ. ---- ΛΩἿΨ 

ὯΝ 1ε8. ΧΧΥῚ. 4. ΧΙ. 17. ἴδει. 
Χ, 94. --- ἸΘν» ποιθη Ἰηδίσι- 

ταθητὶ τπυαὶοΐ, υἱ νἀ είν, Ἡἰδπιοίῃ. 
Ριδπὴ. ΧΥΡῚ. 1. ποῖ ϑγτοϊα. Ἰορὶς 
ΓΊΘΟΝΡ 80 ὉΝΨ οαοιρέμοι.---- ΥΩ. 
Ρὶαν. δ Ὁ}}ν Ῥαγυκίια. 700. ΧΧΙ. 

11. ὦ πρόβατα αἰώνια. παλτὰ 
δὴν γε] ροίϊιι8 Ὦ 2)... 108. 111. 

160, «τόπος αἱώνιος, δορωίσγωπι, ΓΔ 

Ὁ ᾽»» (011. Ρε. ΧΙ ΙΧ. 19. -- [ἢ 

᾿ϑεῖυ ἀρδυσγφρἧῶϊο ἀλώνής ὰἀ6 β6σϑϊ- 
μα ὀεερῖαβ 6 Ὦθο ν.ς. 
Βαγ. ΙΥ΄ἰ( 10. 14. ὦ. 22. 891}. γ. 8. 
ἘΣ] ϑοὸς δα ἀἸωγ. 

ΑΓΩΝΙΟΣ ΕΓΜΙ, αἰεγημς ξίίρη. 
ΘΟῚΡ Ῥβι. ἃ Ὁ) Ὁ “ίατε )αοῖο, ἐγέρο. 

ἴδε. ὙΜΊΠ1. 19. ἔδεται τὰ ϑεμέλιά σου 
αδώνα. ὅϑδαθὰ ϑόἀέξι,. Υἱᾶθδ αἰνν 
Σχότος. ὲ 

ΔΑΤΏΝΙΩΒ, αἰέγνθ, ἐπ ὑξέετπη. 
Ὅν. ϑγνθτη. Ῥβδὶων. 1,Χ. 7. οὐκήσει 

αἰωνίως ἢ 'ν τοῦ εοῦ. ΨΙαὰ δυη.- 
ἄδπι Όοη. ΥἹ. 8. εἰ Ῥε. ΟΙᾺ ΧΧΥΨΤΙΙ. 
87. .- Ἵν" ΥΩ. Διηοδ ἢ. 11. 

χε το [ητδερτὸε σποςυἘ Ὁ Ὁ 2). 

ἜΑ, Ἵν), φἰαδιδῥοῖ! δα, μὲ ϑέπερετ 
δυγεπῖ, Ῥξ. ΟΧΊ ΜΠ. δ. Νὰ ἰσαὴῖ- 
Δ: ἐὐδησὶν αὐτὸ διαμένειν αἰωνίως. 
ἘἈΚΑΘΑΙΡΕΤΟΣ, ἃ - 

ἥδ, ἠκὲ ἐυεγίὰ εἰ αἰγὶ πολ μὸϊεεί. 
Τλρίαν ἤδεα νῦχ ἃ Βίοιο Οπεῖδϑα ἐπὶ 

ὃ» 



δυ:. 
ΟἸεγϑοεῖ. τ. Ιν. Ορρ. Ῥ. 685. Β. 

Ἠευγεῖι. ἀπαϑαίγνεόν, νὸ μὴ χουφοὐμένον 
κὰὶ ἀφειζόβελοι. 
ἈΚΑΘΆΡΣΕΆ, ἐποπεσαεθνα, ἐθερν 

τέϊας ῥλγεσα εἰ τεσταϊζὶε, κάσπι ἰορβν. 
ὁ γὼ τὸ [.ενβίσα, ἐὲ μὲσ ἐπεῖδε γετιδαιία 
δοὰ ὃ απ ὁ ἐεέ αἱ 

ἀχαϑαρειὼν αὑτῶν: πρὶ ἐροὶ ἣν ΠΣ 
ἁμαρτιῶν μαϊνατιῖ, Ἐ, ΘΟΌ0 Οχοη. 
τα! δἰὰ8 ἰηϊετρτεῖβ γαγβιοηθσῃ 
υγράροάνν γὐνθἠορο ἢ εἰ ἀκαδαρσία οδὶ Ἐ. 
παρ 2 πιογαἶξς, σι Ρὲν ῥεοσαία 

οὐϊταλέδεν. νιαδ Τόχ. ἀτ ἢ Β. Ὦ. 
ς Υϑδδ, .--- ΝΘ δαζδϑει. ὑνοδ. ἐποβην. 

ἀκε. Ἰδν, ΧΧΊΙ. 4. ὁ ἁπτόμενος πάσης 
ἀχαϑαρσίας ψυχῆς, 4υὶ ἰεϊίχετι: Βο- 
ἸΏΊΠΘΙῚ ΠΠΔΟΌΠΕΩΤΘ (6 Οδ1188 ᾿ΤΒΒ 0 - 
ἄν, 7εγν. ΧΙΧ. 15. --- [775 ἱπῆπι 

Ριὰ ὦ γωνὶ τεσεγα, 
[εν. ΧΧ. 26. ἐν (δβανιδιι 
άρυτα. ον. ΧΧ ΧΙΠ. 84. Ἐῤερόηυς Ἢ 
δίαις, αὰο ἔβείο νεβοπιθῆῖοῦ εδί ροὶ- 
ἰ. ---- ΠΝ ῥεῖ. Καὶ ἔασι 

ἐ Μίεῖ. 11. 10...-- ΠΝ δα)θοῖ. 

ἴῃ. ἡὑδπαπάα. Ζυά, ΧΙΠ. 7. πϑὶ 
αἰπὶ ἀκάϑαρεον Ῥετταα αῖαν ἴῃ τοῦ. 
Ἐφ ΧΧΤῚ, 10. ἀκαϑαρσία ἀ6 ὠπρπ. 
τό αἴο ἐκ ἠκοιηιϑέ τὸ γιὰ ἀδοϊοι τὸν... 1.) 

δηρυτήἑάν, ὑπρριδδίεσ, Τεν. Ὗ΄. 8. 
ΧΥ. 8. Ἀηρυνδα ἐσ ἤνιχυ 5εηρυ 18 
ππθηρῖγιο, χὰ τ. 94. ἀχαϑαρόϊα ῥὺ- 
σας, εἰ ν. 35. ἀχαϑαῤθία τῆς ἀφέδρου 
ἀύξων, Πν. ΧΥῚ. 16. ρεεοασέα. [ϊ, 

ἐΧΥΙΙῚ, 19. ἱβὰβ »εενσέφηκα χιωρίσμὸςξ 
τῆς ἀκωδοιρσίας. Νίξαμ. ΧΙΧ. 13. ΓΟ ἊΣ 

γαηζαΣ ἰαύδέμ πιονίωξ οονέγαοία. δά. 
ΧΙ͂Ι], η. φυὴ φάγῃς φβαδν ἀικαϑαρδΐαν, 

ὯΒ ἰδ οὐδθθ, φωογωνι κϑὰσ ἰασε 40. 
δαιέα ἐΜΕΓοίες σε. ἃ δάτα. ΧΙ. 4: 

Ξῶσὰν ἀκαθαρσίαν, ὁπθιε5 δονάίεοι Εδτ. 
ΥἹ. 21. ἑδοίοτωπι οεΐίμα. ἸΡΙά. 1Χ. 

θθ ᾿λδαϑιαρνία. 

ΕἸ, όνδημεια εὐείεγα αὐ 
ο0}}, Ἐς. ΧΧΙΣ. 16. νὰ. ΧΧΙΝ. 
11. ἐπειπαϊεέοε οδτίε. ΠΟ ἐς ν ἈΡ, 

ἐἐνα, οἰλάτα ἐνερίδίαν, υἱδϑοοίέαα. ἘΪῸΒ. 
ἢ 10. ἦδ ἀποκαλύψω τὴν ἀκαδναῤοίάν 
αὑτῆς, ταοχ εὖτ ἐνιρἐεὶαΐεϑε (ἐπεσία 
υὐὰ4ν) σύυ}8. διπβιονιιἠὰ ἀχρϑπδτα. 
Ῥυϊόνε ᾿πδη γοὸχ ἩξΌτν. ομῃ 0. 
ὩΔΙΝ, ἀδ ρυάεπαϊξ οἐχρυπὶ, οἱ ἀχ. Ὦ. 
1. ἀϊεδξυν δα ρατξ οΟΥ̓Ροτίϑ, φιμς ἐμτὰ 

Ἡυμορλξαφινας εἴ οχ Ἰθϊάο, 
(Δ χυοᾳια ι 

Οσεαιχηδειάδλίς ἤδῆς ϑπὲ Ἀυρεὶ 
Ἦεῦκ Γ)λ» φιοὰ χεφυιτῖε εἰξχυία, 
ἀυδὰ τόνόμί μόμεί, οί, ἘΔ. ΧΥ͂Ὶ, 
37. --οὙ 3} 1. Ρεῖβε ργαῖ. ῬΙβαὶ. 

Δ δ}, ἐν μἐδιά θὲ αἴτδῖδ. ΝΜ δ, [11 

ὃ. χατὰ τὰς ἀχαϑαρσίας ὄου, Ἰερο- 
τυπί ἢ Ὠ.)2» ΠΔΙΩ ΠΩ κ οαἴ δ0ε- 

ἴω) 3ῃαξἰεδαιη. «--- [γ2, φεβαταίίο, 6. 

Εἰλήῃ ἤϑάϊέπε, τηρενέδς. Τ1εν. ΧΥ͂. 
45, ΧΧ, 41. 4 βὰν. ΧΧΊΧ, 5. -- 
ΛΔ» Ῥναίριίμηι. μέν. ΧΙΧ. 48. 
φερικαθαβεῖτε τὴν ἀκαθαρσίαν: θὲ ἀκω» 
ϑαρδία ἀφ ΔἸΡοΥυΒ υἱδιιγρδίβ γώς 
γος ἱπωέίοε αὐ γεδεσαπάος Βλᾳ6 
πἰῆςαι. Οοπέεν [.6χ. Ν. Τ΄ 8. υ. 
καϑαξω. δίχα Βαίθηι Βυῤιι8 νϑσὰ 
ΒΙ10118 11 ὈΣΟΙΩΡΙΗ εδί. «- ὙΛν 

αδώμέεναδϑο. Ῥύον. ΥἹ. 16. ἐὲ ΧΧΙ͂Ν, 
9 --- ἴπ Τὴν ὁ ὑῃ ἀκοϑῤόίαι 
ΡΒ ἀδυγρα 46 ἐπρεγέδα  ὸ 

ῥάοίονενα οὐδε, οσπ γδλξέμν, ἐν 
ἰαρϑὶ αὐοαίδ ἐεοί 9, ας [ἢ ἀπι ϑέγϑυ 
οδηὲ ἐὐϊθυίαιν, φνέ νερηι Π)εὶ ομδιηι 
ὁεὶ αὐλιϊλύα ἱδοίο αἰ ἱὰ οὐπίἀφρεπάΐ, 
ϑεὶ εξ ἀλφὰσ διοΐο ἐπγδι: 818 νὶ 
α. 8 Βδῖξ. 1. 41. ἀπκαϑαῤοία (ϑϑα, Σ 
ἐπαύχα ἴῃ ἑεάιυόηῖδυβ νϑόδπῖα, δυδν 
σέβμα) ὐἰδυίςυν ἑὑερὶ ΒαΡΥ]ΟΜΪΕΒ 
Ναβυόξδβασπορόν, ἀ6 ἡδὺ ἰὴ ἀπίδέεδι 
ἀδῆθυμ ἢαγτλΐυν, δῦγη ἈΌΆ. πὸ 
γαές σδογὰ "δ 0}} Η γον τ ΔΗΪ, 
ἐξ ΠΑ ἰρϑυπι ει ρ! τὰ νἱο]δθθα. [Ὁ. 
ν. 40. ὀστοῖς ἕσυυϊα πᾶσα; αἱ ἀκα» 
ϑικροία, τῶν ἔϑνγῶν. ὃ Ἐδάν. ΥἹΠ. δῦ. 
τὰ ἀλλυγινῆ ἴϑνη Ῥῆς γῆς καὶ τὰς ἀπὰ» 
ϑαρσίας αὐτῶν. ἴπ ἰεχία ΗΓ. Ἐδατ. 

Ῥεϊοοέα, 

ρὲ ἀαδείωγ, αᾳυδλεηιιθ οδ θαρῖτα δ 

ἂν" 

φ᾿, 

Α. 



᾿Ακαϑαρτίζομαι. 90 ᾿ς ᾿Αχάϑαρτος.- 

« ἾΧ, 9. εεἰ ΓΛ Γν αποὰ ἀε ἑώοϊ 

δὐπιρείας Ὠευῖ. ΝἼ]. 25. 1 Μδοςο. 
ΧΙ], 48. ἐξέβαλε (8ς. ἐκ τῆς «ὅλεως) 
«Ἄσαν ἀκα γαρῤσίαν, (ο]]. ̓ ν. 47. (ἐχα- 
ϑάρισε τὰς αἰκίας, ἐν αἷς ἦν τὰ εἴδωλα) 
εἰ δ0. ἃς ΧΙΥ. 7. 
ΔΚΑΘΑΡΤΙΖΟΜΑΙ, ἐπιπιμμάμ 

.70ο. δ Ὁ, ἐπιηιμεπάκε, μοϊϊέμα 320. 

Ιης. 1μον. ΧΙΝ. 86. Ὠδεεϑὲ πες νὸχ 
ἴῃ 1 οχὶς]5. 

δ ᾿ἈΚΑΙΘΑΡΤΟΣ, ἐπυπιπάμδ, ἐπιριι» 
 γμδ ψ6] ρῃγδῖοθ, ναὶ τρογδὶ ον, να] 
Ἰοραὶτον δς 1ονοε. Οτηπίηο ἀχά- 
ϑαρτον ἸΟΓΌΥ οπιρε, φμοά ἐεΐ ἰερίδιξ 
ἀϊυϊπὶς Μοπαϊοὶς ἐπίεγαϊοίπιηι σὲ οοη- 
ἐγαγίδηι. “πὶ ΠΠ» ρωγίβοαίο, ΤΟ ΧΧ 

866. αῖ. οἱ Α]οχ. ἴον. ΧΙ]. 4. εἰ 6. 
᾿Οἰδηάιϊε τς νοῦβϑῖο δυὰ Ῥδιιοοθ 
Σηςοσργοῖθβ, αὐὶ Δρραγθηΐοτῃ ἐἸββθη- 
βυ ἢδο ΓΑ ΟΠ6 ΟΡΌΣ6 τοπλονοσὶ 

ε ῬΟΒ86 Ρυΐδτυηί, δὶ ἀκαϑάρτῳ τηυίαΓε- 
[Ὸ ἴῃ χαθαρῷ, υἱ ν. ὅ. ἴπο. [πί|. μδ- 
Βεῖ. ϑδεά σοπδυ ει εδὲ ποάπμῃη 50]- 
γοσθ, αυδηῃ ϑεοᾶσθ. ΜΙΆ πος Ἰεςίο 
Τεσερίδ 580]]1οἰϊδη δ 6586 πος ΓΧΧ 
ΔἸΙον Ἰορῖ886 νἹΔαπίυγ. Νϑιῃ ἢπ- 
ΣΌΒ 5δηρτι 18, 400 ΤΑῸ]]ΕΡ Ῥοβῖ Ῥ4Γ- 
ἴαμα οἀϊζυτα ἰαθοταῖ, δοοάθπι ἴυΓὰ 
ἀχάϑαρτος αυο χαϑαρισμὸς αἰεὶ ροῦε- 
ταῖ. Ἑδίοπο Ἰορὶθ Μοβδίοεβε ἀχά- 

ἃ ϑαρτὸς οτδῖ, πδτὴ [ΘΑ ΓΟ ᾿Ἰχηγυυτι- 
ἄσπηι τεδοραῖ. Ῥδσ 86 δυΐοσωη βρ6ο- 
ἰλῖυς, οἱ χυδίρηιδβ δδί Ῥυγρδῖο ὨΔ- 

18 ΞΡ Ἰ16 ὩὨΘΟΘΒΒΕΓΊΆ, 80 ΒΔΙ ΌΑΓΤΊΒ, 
. φομμηοῦς χαϑαρισμὸς ἀἰοὶ ροϊζεξαῖ. 
Ηϊης δρραζοεῖ, νοσϑτὶ κχαϑαρισμοῦ, 
αυς ἰῃ χοη. εἰ (οτχρὶ. ρῥγὸ ἢδο 
νοσα ἸορτίαΣ, γε] 6886 δἰ ᾿πίοσρτο- 
6, ναὶ] οιβοπάδιοποση δα ἰοχίυσῃ 
Ηδφῦσ. πυ]1ο δυΐθαι τηοᾶο ἔδγεπάδηι 

« 6886 ἰεσοπει) χαϑαρῷ, αὐδὴλ ΜΆ. 
ϑὅ'δν. οἱ Α]ά. μαρθϑῖ; ηἷδὶ ἔογτί αυΐβ 
βιδίυογα νοὶ, χαϑαρὸς ΔΡότα ἢ. ]. 
ποίἰοηθτλ Υδη δι νδσω, οἱ εἱζ ἱ. α. 
χαϑαΐρων δῖ χαϑαρίζων. ΑἸ188 ΘΠ ΤᾺ 
ΠῸ]]Ο τηοᾶο ἤυχιιϑ εδηρυϊηΐβ μοβί 
Ῥδσίυτῃ χαϑαρὸς ἀἰοὶ ροῖοθί. ὅὅϑηβι 
δοῖνο ἀχάϑαρτο;, υἱ δ1ῖ ποη ρωυγραπδ, 
ἸοχίίαςΣ δρυὰ Ατοΐδουμι μᾶρ. 127. 
40. 80. --- ΝΟ δα)οοῖ. ἐπιρωτγις, 

ἐπυμπάι. συ. ΧΗ]. 4. μὴ “7: 
«ἂν ἀκάϑαρτον, τὸ οὐδε οἱδοε 
Μοεαῖοα ἑπέεταϊοίοε, ο0}}. Ηοε. ΙΧ, 8. 
Οὐδ]. ΙΧ, 9. χαϑαρῶ καὶ ἀκαϑάρτῳ, 
Ρτγοῦο ἃς ἐπιργοῦο. 165. ἾἼ. ὅ. ἀχά- 
ϑαρτα χείλη ἔχων, ἐπιργοδια. ΙὈϊά, 
ΧΧΧΝ. 8. ἀκάϑαρτος, »γοίαπως, α 
δαοτὶς αγοοπάι. Τοιὰ. 1,11. 1. φεπέι- 
ἰὼρ, ραραπιιΣ, ἱ. α. ἀπερίτμητος ἰῺ 88- 
ἰοοοἀοηερυε, οο}1. ΤΆ γθη. ΕΥ̓. 156. 
Απιοβ ἼΠ. 17. ἐν γῇ ἀκαθάρτῳ τελευ- Ε΄ 
τήσεις, χαοτίοτίβ ἐπ ἐαέδο, ἐπέεν βεπέδ- 
ἶες. --- ΝΘ ΝῺ Ρὲὺ ἀυρ!]ϊοδῖο- 

Βετα. [χν. ΧΙΠ]. 45.--- ΙΝ» ἔπε- 

πριριάία. συά. ΧΙΠ. 14. υδὶ ἀκάϑαρ- 
ψὸν οἱ ἀχαϑαρσία μοττηυίδπίυν ἴπ 
οοἀά. Ζεομ.. Χ1Π. 4. τὸ πνεῦμα τὸ 
ἀκάϑαρτον, ἑάοία. ---- ὨΙΤῸ» οοπίσὶ- 

ἐϊο. Ῥτον. ΧΧΙ. 18. ὅσιος δὲ ἀχάϑαρ- 
τος σαρὰ κακούργως. ἘΟΥΆΘΘΕ ΒοΥΐ 
δὶς ἸΠΙΘΓΡΓΘΒ: ὅσιον δὲ ἀχάϑϑαρτον κι τ΄ ἃ 
λ. δυῖ αρεϊγαςος Ἰοοο τοδὶ υἱῇ οοποτο- 
ἴὰπ γΑΣ δ τοΠ}18 οαῦβα. “Οσιος 8. ὅσιον 
ῬΤΟΙ ἐχ δηϊθοθαθηθυ8, ὃς ΣΓοοῖδ 
᾿ς ϑαρρὶεῖαν, εἰ ἀκάθαρτον εβῖ Ἐ. ]. 
αδοπιπαδιϊε, χμοά ἐεγτόγενε ἱπομέ. 
δὶς οχβηΐα Ῥθῆδ σομεγεηῖ. --- Τγ 58) 

Ρατί. ΝΊΡΗ. οξίάμ γζαοίις. Φ Ὁ. ΧΥ͂, 
16. ἔσει δὲ ἐβδελυγμένος καὶ ἐτο απος 
ἀνὴρ, Θδῖ ΔΌΟΙΩΣΠΔὈ118 οἵ ρμέαμδ ἢο- 
ἴΩ0. -- ΠΡ.» φοογίωπι. ϑγτώτο. ὁ 

866. οὐ. αἰΐογαια Ηδοδ. ΙΝ. 14. υὰ- 
ἀ6 δρρατεοὶ εἰίδπι ἀχάϑαρτος ἢ. ]. 
δοογίωηι, πιο εἰτίοοηι ποῖδτο, αὖ ἐπερε- 
ΤῊΣ Ὁγὸ ἐδιαΐίποδο οἵ ἐπιριάίοο ἀϊοὶ- 
[ὮΣ δρυὰ (ἱο. Οχαί. 1. δ]. Ἂς. 10. 
ὃς ΕΡΠ68. Υ. ὅ. σόρνος εἰ ἀχάϑα 
σοηϊπηρσυπίιυν, ο011. ῬῺὨΠ]. ΠῚ. 14. 
-- Π2ν) Ὁ. αδονιϊπαίϊο. Ῥτον. 11]. 

82. ἀκάδαρτος γὰρ ἔναντι κυρίου «Ὄἰς 
«αράνομος, αδονιϊπαδεϊὲς οητα εαἱ ξο καὶ 
οἵσηἷδ ἱτρὶυ8δ. Ἐσοάρτῃ βοῆσα ἰορὶ- 
ἴν αυοαυθ πὸ νὸχ "4. ΧΥῚ. 6. 
εἰ ΧΧ, 13. υπᾶς ἀκάϑαρτος εἰ βδε- 
λυχτὸς σοηἰπησιηίυν Ῥτου. ΧΥἹ]. 
1δ. υδὲ᾽ ΠΙΗΠ δαὶ ἰπ τοχίυ Ηεῦταϊοο. 
δὲν. ΧΧΧΙΝ, 4. ἀσὸ ἀκαϑάρεου τι 
καϑαρισϑήσεται, 8δΌ Βομιΐπθ ἱπυριτο 
π.}}6 γοϑ ρυγα ρμοῦδεὶ ὑσοβοίθοὶ. Πυϊά. 
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ΧΙ, 17. ἀκάϑαρτος 658 ὥπιρέω, δρ. .- ἈΚΑΚΙ͂Α, ἱπποοομῆα, ρνοῦδμαε, ᾧ 
ἰορίις, ἴ. ᾳ. ἀσεβὴς, συατὰ αὰὸ ἢ. 1. δαποίϊαε, υἱγτέμδ, φιεῖπε νἱία ἐδ δὶπε 
ρεπταπίδίιχ. ὅγτιβ ἰϑιιῤιλν 5υ,}-ὀ ἕαδε, πρεοίδείτη λαπιαπίίας, φμεα φμὶς 

ἀμ5 8. νυ. ἁμαρτητικὸς ---- ἀκάϑϑαρτός γε υἱέ αἰξεττια ποπ ἱπσιἰαίωγ, πεημε 

τὴν ψυχὴν, ὁ γε καπὸς, καϑαρὸς δι, ὁ ϑαἰκίενε εὔωϑ αἰφιε ἠὐγέιπιαδ ὀρρειρηαί. 
ἐναντίος. Αὐδε ΑἸοῖραν. 1. 37. 1 Ὧν» ἱπέεψετ. Ῥε. ΧΧΧΥῚ, 59. φύ- 
Μαος, ΤΥ. 43. τύπος ἀχάδαρτος. , λασσε ἀκακίαν, καὶ ἴδε εὐθύτητα. ---- [ 
ἈΚΑΘΑΡΤῸΣ ΓΙΝΟΜΑΙ, ἐμπι- ἐπέοσγτίαν. Ααι. εἰ ΓΧΧ Ρᾳ. ν᾿ ϊ. 

πιμπάις ἤο. ἐΣ 15 σεῦθυπι. ἴμεν. 9. χατὰ τὴν ἀκακίαν μου ἐπὶ ἐμὴ, το- 

ΧΙΝ. 86. υδὶ ἀκάϑαρτον γίνεσθαι σατα ἸΠΌΠΟΤΑΤα Ἀυπιδῃϊ δίοτη, α8 υδῈ8 

ἈΚΑΘΑΡΤΟΣ ΕἸ ΜΙ, ἐπηπαπάμε ΕἸΘΟΒΟΡῚ ΟἸδνόπι ογεα. 66. Ῥ. 17. 

“3. Πρ πνόμδ, ΡΤΩς διρη. Νιυ. 8566: ΙΧΧ Ῥπαδῖσω. ΧΧΝ. 1. εἐ 11. 

ΧΙΧ Το ΝΥ ΑΝ ἐγὼ ἐν ἀκαχίῳ μου ἑπορεύϑην, Εβ ο δηΐτα 
ΧΙΣ, 19. ἀκάϑαρτος ἴσται ἴως ἰσείρας: χῆραι ἴπεοκταν εταάυϊ. Τά. ΧΙ, 18. 

ὑ ποῦ αεῦ 1ερῖδϑε ἰόν όκι ὯΘΟ διὰ τὴν ἀκακίαν, ῥτορίεν ἱπίερτί τα 
γορείσηιστι Θοταῖα, ἴῃ, Πλεῖχίο σαΡΑΓΟ.. ἐραῃ, Πα, 1, ΚΧΥ͂ ΤΙ. 78. ἐν τῇ ἄκα- 

Ὑρέε είν ΩΣ, ὙΠ ΠΒΗΒΕ χίᾳ τῆς καρδίας, Ῥγο ἀωπιαπμαίε ας 

πα γοτΣ ἐΣ τ νῦν Δ πες ΠῸΠ 
γεσθοσιιῃ Ηθῦσ. εχ μδς νεζείοῃς ἰάθη. 20}. Π. 8. ἔτι ὃ ἔχεται ἀκα- 

ς πϊηΐχηδ τησίοξΓ. ---- ΜΊΏΔΔ νο θΈ). χίας, τ τις τς Μχρρεῃ δὰ μετ ἃ 
ἜΤ Ὡοσῖ. [Ὀ]α. . δ. υδ1᾽ γὑχτγὸ τὴν 

ἴεν. ΧΙ. 84. ΧΌΎ. 4. Νπι. ΧΙΧ. 7. ἀχαχίαν ϑγτηταβοῦυ ἀτλύτητα ἈΔΡεΕῖ. 
᾿ΑΚΑΘΕΚΤΟΣ, φμξ πὸπ ροίεεί γγ ἃ ΧΥΧΙ, 6.--- ΩΛῺΓ» ἱἐπέεβεν, 

γεπογι, 1. 4. ἀκατάδφχετος, αυΔ νος. . ΤΥ 
φποχὰ8 8 ϑυϊδα εχριἰοδίατ. 90». πέερτίαι. ῬΕ. ΓΧΧΧΗΪ. 18. 
ΧΧΧΙ. 11. 566. ςοὰ. ΑἸοχ. ϑυμὸςγὰ ΔΑΔΚΑΚΟΣ, τπερεν στ, δοοἶεγις 
γῆς ἀκάϑεκτος, τιἰδὶ 4.1: τὶ ἀκατάσ-. Ῥωγμδ, ἐπποοῖπδ,, πιαβίμε ἐρετδ. 
χτος ΒαΒουί, Ουἱὰ νετο Βἷο εχ. Ἀ}2ὲν» ἄμα, ἴς. ὅσα. 7εν. ΧΙ. 19. ὡς 
θὲ τὸν ΟΌΥ 6 τ ἀετιπί, πδῖῦο ἀρνίον ἄκακον. Ἡίοτστι. μὲ ἀρπῶϑ πεαπ- 

ἴεῈ ἀϊνίπατα ροίεσι:.Ό [1 ριτυν Βεβρε: ; 
ἀγετο ἱμδς νὸχ εἴδπι ἀρ ῬΒοΟΥΪ. εὐρόῤοτη ἜΘΕΒΙΣ ΠΡῸΣ ναὶ , 
Ν᾿. ν. 181. ἐδορη ΡΝ Οοϊιβ εχ 1χῖοο Μααν» ς 
ἈΚ ῬΒὶά!ς ἀοουϊί, ποίαϊ: πιαπεμείαοίμε 

ΔΤΕΙΊΟΣ, δγεὺς ἐΈπερα  ΒΑΡΕΝΕ, ἐν τς εν οἷς Π ταρὶ μἡ Ρεοῦ; ποπιεπίαπεια. [ἰὰ δος νοχ, ἴῃ 1,6 χ- Ὲ : 
ἰοῖβ πῃ οὔνϊα, Ἔχροηὶ βοϊϑθὶ εχ 9 11. 17. δἴῖααε ουπάοστα ἴῃ Ορρ. Μ|η. 

αος, ΥἹ. 95. διὰ τὸ μικρὸν καὶ ἀκαί. Ρ' 396. --- 32, ναδάια. 20}. 
μὸν ζῆν βες. οἂ, Ὑ ἐςΒε]., ρσορίεν σὰ- ΧΧΧΥΡΙ. δ. χύριος οὗ μὴ ἀκοκοωήσιται 
Ριἀϊαϊεπι δυΐαβ ἥσυχα εἔ Ἵβδάυοεε τὸν ἄχαχον. Ἀεθρεχοσυπῖ ποίομδπι 
γι, ϑθὰ εἰπθ ἀυρῖο θὲ ῥγεΐεσεῃ- σγνοςῖθ Ηθοσδῖοξε πορῖθ πυῆς αὐϊάστηῃ 
ἀε εἱς ἰεσϊίο ἀκαριαῶν, χυλτα τεϊΐα ἱρποίατα, 86 βθυίεὶ ογδοηϊβ δάπιο- 

εἸδτὶ βαρεης. ΨΜιά46 πῖτα 8. ν. ἀχα- ἄυτη οοπγεπίεπίειηθ. Υἱάς ν. 6. 
ῥαῖς. ἼΠ εἰσηίβοδί ἴῃ υτιϊνογευτα ἐπδέφ- ἃ 
ΑΚΑΙΡΟΣ, ἐπέοπιρεείϊυμα, ποι 0Ρ- ἢ . . 

μέσα, ἐπτίνἝαι. δα. ΧΧ. Το. τα βησμαμίσς δι εἶς οἶα τε 
ὁς ἄχαιρος, ΠΕΥΤΆΓΙΟ ΨΕΙ ΒΕΙΤΩΟ 1ἢ- τ μὶ ἱπνὶσπὶ , . : » φιὲ ἐποὶρηὶΣ ἐδ ργοδιέαίε αὐ ἐπέε.- 

ϑεθρλήν, Γιὰ, ΧΧΙΠ. 6. ἄκαιρος «γἱέαίε, ῃ. 8. ᾶ “πο Ὁ}. οὐγ- 

ἈΚΑΥΡΩΣ, ἑπίοπερεείίοε. ϑῖτδο. γεσίο, ἀἰδοὶρίἐπα. Ὡς. Ρτονυ. Χ. 17. 
ΧΧΧΙ,, δ, ἀκαίρως μὴ σφίζου, ἰη- ἄκαχα. (οποτείυτα Ροδυϊζ ἈχῸ δΌ- 
ἱπταρεβῦγα Π6 δδρ  σπτίδηι ῥσα ἴδ θ- δίγδοῖο, αὐὑ18 Ὁ 8,1. ἀϊοσξζατῃ 6886 
88. 

ω 



᾿Ακαλήφη. 

ἃ ψυδαν!ς ἀδ ἐΐὼ, ιν εἰροὶρεϊλδινὺ ιάνεϊι- 
ἑωδί. Ἐῤτῖλνδα δ λπὶ “ΟἿὉ τὸ 

ῬΑ οἰρίο μ888. ψθυδὶ “γι Παρυΐέ, 
ΔΚ 8. δἐριρέοι, ζαίμεδ. Ῥτον. 1. 4, 

να δῷ ἀχάκοις πανουργίαν, δὲ ὥχακος 
ποίδί εἰν, οὐ δὲ ταρεπαῖ εἰπιρεὶ- 
ῥα ἰώ, φεὶ, μὲ ἐρδ6 6δί- τπεϊπῖπεε πολι, 
ποὸ αὖ αἰδὶδ πιαῖ! φεϊαά σμαρίοαίμτ, ααἷ- 
αὐφεε ζαοῖίε ἀδοὶρὲ ροέδθϑέ, 1. 4. ἁπλοῦ. 
Οοηξ, ποῦν. ΧΥΙ, 18. Τβοθϑθᾶοί, μ6- 

ὃ υῪϊ ἡταγημρένοις. ϑγταμ, ἡηπίοφ. δᾶ 
Ἰθϊὰ, ν, 99. ἄκακοι τῆα]ὸ ϑέπει δα}. 
Βόθατ, οἱ δἰὺ ἡπρεν, Γ014. Ν]Π.. ὅ. 
ΧΙΝ, 15. ἄκχακχόφ πιστεύει! σανεὶ λόγῳ. 
1014. ΧΧῚ, 11. -νν παῖς. Ῥ͵ΟΥ͂. 

ΧΥ͂. 11. υδ᾽ τωσπθονθ ἀκάκου γγὸ 
Χὰκοῦ βου ρ ἢ η σόέ, χυστα απο τα 
Οὐδέϊ. 11. 16. ρέο εὐσεβὴς Ἰαρεη- 
ἄυτα οδὺ ἀσιβής. “-- Ὁ τν ἐπέσρεν, 

μένγειίαι. Ἐ8. Ῥτον. Χ. δῦ, Τ,ΧΧ 
ε ον. ΥἹΙ, 40. .«. ὁ 4, ὑπίερνεαδ, 
Ῥόγγεῆο. ῬΕ. ἈΧΈΠ. 29. σσηορόξὸ 
Ῥό ἡ!εϊοισνγαίατα ῥούίίο ῥτο εἰ- 
βιτϑοῖσι ε-- Δ ΟἿ, ἑἐνερον οἷα» νοὶ 

ῥοθαι υὐδων βεὺ ΗΕ ΡαΙ στη. Ῥίον. 
111. 6. ϑάρ. ΕΥ̓, 19. νῶν ὅκαλον, 

ἐηοηξότα δὰ τη] εὰ. 
᾿ἈΚΑΛΗ ΦΗ, πγεοα, ρέμα. ἽΡ 

τόθ ἐραξἰεἰθ ἱβποία, να]ρὺ 2ά- 
ἐέπγιιδ, βεὶϊ. δργρίδεθ, δῥιπῶα ὑπααίν 

ἐ πὲ αδωμπάαπϑ. . 165. ΕΟ. 18. 
Ἡδεεγαδ, ἀκολχῆφω, Ἀνίδα 

. ἈΚΑΓ ΛΥΠΤΟ6Ι͂, γείσυνηδ, αβόγέε. 
“9ηὴἼΡ, μμἰαῖμς. Τνὶ ΧΙΠ). 46. βοα 

γ κε, εὐὶ τεϊίχαΐ Πυγὲ ἀλωώγακάλυδτός 
μεροπθ ἘΡ, δούδθῆς, ν. 38. πκιφαλαὶ 
ἀκάλυατνοι, ἐαρίὰ τόξο. Ἰιρομῖσαὶ 
4610 Το. 11. 9. ἱπ ΑἸοχ. οἱ 

τ. 'αα ΑἸ, δὲ Οοερὶ. ἀνακά. 
λυ. Αἀδθ Ἡολοάϊασι. 111. 9. 

4 Ατϊείοι. Η!δι. Απίτῃ. 1. ὅ. 
. ΒΑΚΑΛΥ ΠΈΩΣ, αἰ εοοορέγία, ὩσᾺ 
ἐουία. Οὐεάντῖς 8 Μίδος, ΕΝ, 6. νεὼ» 
δι -.- «α ἀκαλύπσσως δὲ ἀγόμεγαι, 
ΒΡΟΏ ΒΕ ΠΡΟΣ πυρῖε β'μθ νϑίδυαῖῃα 
δἰχοθδηῖαΣ, Αὐἀάδίυν πος Δάν Ὀ υτα 
1 οχιςοῖβ. 
ἈΚΑΜΠΗΣ, ἐηβετιδὶϊιδ, τὶ ρίάμδ. 

92 "Ακανδι. 

ΨῸ» γαπαι, ,τός. ϑγιθία. δός 

ΤΗῤοά. δον. ΧΧΥΤΙ. 18. Ἡδεγοῖ. 

εἰ 996 
ἌΚΑΝ, οαγάνες, ἐδίπα, δῇ. 

ὨΗ͂ ἰάδτ, 5 Ἠερ,. ΧΕΝ. 9. ὁ ἄλαν ὁ 

᾿ ἐν τῷ Διβάνῳ, νερτεβ ἱπ ἰάθδθο. Εἰ 
ἸΏΟΧ: συνεπάτησαν τὸν ἄχανα, οΟὨσΙ]- 
οδρδηΐ νοργοω. Οβεΐετυχα νοὸχ ὦχαν 
Ρέὺῦ ἄλωυϑα Βεανσῖο (ἔπ 1,0ϑ ἄε Ἀ αἴ. 
ΑἸοχ. Ῥ. 144.) ψἱἀθταν Θόδα νοσεῆνι- 
Ἰὰπὶ σὰ διε χαϊϑοίπὰ ἩΣΠαπανὰ ππ- 
ὅ πιά ἐπαρογοιέβΒ. ἔπ Τα οἷ ἀόβε 6. 
ΤΑΣ, 

ἌΚΑΝΘΑ. “μίπα, σνερτγεε. ---- 
“ΠῈ 3. παρεϊϊμ, σοοπίίι. Τϑοά, 

2690. ΧΧΧΙ. 40. ἀὰ ἀαοίά Ἰοσδή ἑὴ 
ποῦϑ ἃ ΕΔ, Βοίη: πέροσό οδβαύκῶ.- 
τα ὁ Θεὺδι Καὶ Σύμ. ὃ ἰχρ δΙδὶ υδῶ Κϑές. 
δὴ ἄκάνδα ἐξέδωρεν, ὁ δὲ, ἀντ τεῦ βώνου 
ἀφελεόφόρητα. ϑεῖχοῖ, ὁ μήν φάώ σύμ. 
οὕτως ἐπδέδωκεν ἀντὶ σίτου βλασεοησάτω 
ἄχανος. ἀνέγνων δὲ ἐν τοῦς Βασίλείκεες φυ- 
τὸν, ἄπανον οὕτω λεγόμενον. --- Τῷ 32» 

παρε δ, ἀδοπίποῆ. Ψαῖσο ἐσῶ 3. 
(επίφο. ἴεο. , 4. 1 θέτο ψούθογανε 
δοπὰβ ῥόπθηξδεέ ΒΥ δρδείο. ---. 
Ὁ 01» ὁρίπεν ἐρέοίοδ. Αάα. 7. 
ὙΠ. 16. --- ΡΠ!» φϑημε δρίπα. 
Ῥτου. ΧΎΥ, 90. ὁδοὶ ᾿ἀφγῶν , 
ἀχάνθα:ς. ---- ΓΕ ἰάοιη. Ρέον. ΧΧΥ}. 

5. ὕαπε, Π. ὁ. Ηοε, ΓΚ, ἡ.--τ ἌὉ, 
“οἷκα. Ῥα. ἘΝΤΙ. 9. σοι. ΨΊΙ. 7..-- 
ὉΡ πα. Θεπ. ΠῚ. 18. σὰ. ΤΕ. 

. 160, Εξ. ΧΧΝΤΙ, 94. --- γῃ 
δῶ, Ῥ5., ΧΧΧΙ. ὦ ἢ φῷ ὶ 
μδὶ ἄλωνθαν, ΟΟΥΝ Ἐξῳληνὶ μρβανῃ 
πιά, Ἐδβθενθς εἷνο ἀιήνϊο ῬῚΝ, χάμε!μ 
ἀπιτα ἐών ὙῊΣΣ, αἱ α ταῖς ὃ» 4δ-. 
δοϊπάεγε ἀοτναῖασ, ἢδπς ΠΟΙ͂ΟΙ ΘΙ 
δάβρενγε ροίεοει. ΤὨεοᾶ. ἐἐ ϑυῖάξ 
ἄκανϑα ἴα εδὲ ἁμαρτία, ῥεοοαίμεηι. 
ϑεὰ ναί. Βοβ. Ῥσγοίοψγ. πὰ ἐχχὶ 
[π|ξ. φαρ. 8. ἱπέο Περσὶς ροιυ5 ργανό 
ΔΙαυοα τηδίυτα, αὐοα ῥγθββεσῖς οἔ 
αἰδίχευς Πανίδεη. Ηος οπίτα ἴω 
βδουὶβ Ἡςοτῖ8 ΘΟΟΊΤΟΓα ποῖα ΐήθ δρὶ- 
πα, διιγ οι, ασιϊοῖ, ἑοῖς, εἰς. οὈβερναῖ. 

ἧς, σχληρός. ΟΥΡΕ. Ατβόῆ.171. 

ὃ» 



᾿Ακάνϑηιι"ασ. 

ες Ῥιολα. ΧΧΧΥΊΙ. 9, ζει νὰ βέλη 
αὖ ἱἰπεάγησάν μὼ, αὐδ παρὶοῖδε Σιι8 
ἱπῆχεε τοῖα συπί. (0. ΥἹ]. 4. βέλῃ 

χυρίρυ ἐν τῷ φῴματί μοῳ. δος Ῥφυβυο, 
ΒΡΑΙΘᾺ γίση δορί δδι9 ἀροεηίρ, Εχ- 

γεορεῖς ἐδῥϑη μῳ σαῤλαψ ἐν δαρκὶ, 
ον. ΧΗ. 17. Οὗ. ΕἸ. Οὔδβ9. τι. ᾿. 
104. εἴ ἱπέτα ποῖδία δα σχόλοψ. -.-- 
ὄψ᾽ ἀραοὶα. Ῥίαν. ὨΥΟΨ- ϑγτοπι. 

δῖ. {Π]..18. --- , νερτεε. ἴεε. 

ὃ Υ͂. 6. ΝἼ]. 33. 94.925. --- "ὺ φείς. 
1,6. ΧΧΧΙΠ. 19. ᾿Ασοερρεψπᾷ γοὶ 

ἰπαρηδιὴ 5)» φμεμαμιπιοδητη Ἴ εἰ 
Ἢ περρίδαωβα ἴπ ἰθρεηο οομβι- 
Ἡβερίη νοὶ, φυοὰ ἐκίς μόᾳ ἴχν. 1ο- 

ξετιπι. ϑῖίγαες. ἈΧΨΤΙΙΙ. 427. περί- 
ῥραξω τὸ χτῆρνά σου ἀκάνδαις. 
ἈΚΑΘΙΝΟΣ, σρίπεια. Ἡϊης 

ἢ γϑδὶβ 
ἈΚΑΈΘΙΝΑ ΞΎ ΔΑ, ἱπεα ἢ 

«Ὁ Ρίυν. 4. ἃ. “ριπατωπι ἔμ» 

ἦα. ἴτε. ΧΧΧΙΨΝ. 18. -- νϑῳ, 

δοποῖτε. ϑγτητα. ἔχ. ΧΧΧΝΥ. γ. 
ἌΚΑΝΟΣ, αοαημξ, “ρίποσιι εἰ ᾳ- 

επϊοαΐεδ βίας. ΤΙ Ὦν» τρίπᾳ βέπει. 

ϑγεηη. 200. ἈΧΧΙ, 40. υδὴῇ ν. 
β.δοὶ. οἂ, Πομπι. βύρσα δά ν. ἄχαν 
Ῥτοθδίατα. ἘΖο9. ΝῊΗΙ. 6. --- ον 

ΔΥΔΌ. δα ΝΟΥΟΉ, Ὦ. 6. φρίηα 

ἄκυρα δῶ «εἰὦνε . πο. 
ἴω. ΧΧΧΙΙ. 13. ον τι γτμμὸς βὶς 

ἐ σῖτα ὕτο ἄγχαιοι ἱοροιάθιτη ουερὲ- 
δέος Οσαῦῖιδ ἀε ὙΠ ΕΝ ἸἈΝ. 
Ρ. 190. 
'ΔΚΑΙΡΔΙΟΣ, ἐζοῦῦξ, Ὀξοογϑ. Ἀν; 

ἊΝ» πη οὐεῆξξ, ἦ.- 6, ἐπροϊομεηίξα κέ 
Βτον. ΧΥΙΙ. 16. χεήσασ- 

γὰρ σοαν ἀκάρδιος οὗ δυνήσεται, 
Β0Π δοαεῖγοι αἷδάέ βαρίεη(ίαχι, 4τιὶ 
ἀρεῖ ἰρέοϊθεῖα. ---- 30 114 λάρζα. 

λε:. . 21. λαὸς μωρὸς καὶ ἀκάρδιος, 
ὁ υἱὲ ἀκάρδιος δεῖ ουιπὶ βεηδ τνϑαὶ οἱ 
δεϊεῖ, τοεῖξξ δὸ ἡἀοεϊειιξιν. --- 
ἢ ἌΡΕΙ ρατρης οὐγε. Βεως. Χ. 16. 

ϑιῦο]. Ασίφεαρδι. ὦ Αν. ν-. 1478. ἱ. 
4. ἀνίητος. 
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ΔΙΚΑΡΙΑΕΟΣ, ρουχίδηε, δγεαὶε, 
ἐξίριεΣ, πιοπιεπζαπδις. αὶ Μαου. Υ]. 
88. «ἀιὰ σὺ μικρὸν καὶ ἀπαιροκεδῖν ζῇν» 
Ῥεορίες βαζυιῖλ δίατιο οχίσυμηι νί- 
ἴε5 δραϊϊυσε. ἴῃ οὐϊξ, ῬΥδεἢοὶ, Ιορὶ- 

ἴα» αυιάεμι ἀκαύριω, πρὰ σαμιὶ Ἰρερ 7 
ΟΣ 81148 ἢδυὰ ἔδο1]6 ἠρουμταῖ, ρτεθ- 
ἔετι ΒΙο υ5 ἐσ σμῃ. οἱ ΑἸοσχ. οοὐέ, 
ἀχαριαῦῖν, χυοῇ οὐ αἰΐ49 δοάδῃλ σῳρ 
Ηὶς εἰχπίδβοιρία Ἰερίμῳν, Ὠιοήρτ. ξ δ, 
{10. ἢ, φαρ, 3. πάντῃς γὰρ ἄνϑρωτω 
διὰ τὴν. τῆς ῥύφιως ἀφδίνειαν βιοῦσι. εν 
ἀχᾳριαῦῶν τι ς τοῦ «οιεὺς αἰῶνος. 

[πᾷς Ηεεγοδο ρεΐϑῃ ἀκᾳριαρὰ ἱπῖοῦ 
8114 ὁ χροηϊξαρ βὴ βαχὺ,. τὸ ὀλίγῳ. 
Ἰάεια: Ἃ ᾿ 
ἐν ἰᾷριῃ ΟΝ βό ενὶ ἀρὰ : 
ἐνίοτε δέ τὸ βρᾳχὺ ἐμῇ κεῖ μὴ 
Επ δὶ: δας κῆρι 

ἌΚΑΡΠΟΩΣ, ἐπ τηρίμραμᾳν δέεπξε, 
ἑ » ποτα. γρυσ ἰηβδμᾳ. 
ϑγεαχω. σου. 11.1. ΜῈ ῬΨΟ ΟΝ 

Ἰερίϑθ6ε νἱά θαι Ὑδυν» ὨΔΏΛ τόν 

᾿ ἐμῆς ποῖδῖ, 6: υἷα 
᾿.}. χεὴρ ΚΑ μϑεις ἐλρα δ ἐΜῚΣ 

αὐεγεἶδ, ναείμε, Αεμι. ΤΙρο, «οἷν ἃ 
ΧΥ. 84. --τ πλπΘΉΘΠ μέλε. ἐπίραι. 

. 166. ΠΠ, 20. ἀκάφποις. Δπ 
ΘΕΉ ΒΕ ἐχργεβεῖξ, δαξ Ἰορὶς, υἱ ποπ- 
π}}}} νοϊυστιπί, ΓῚΒἡΡ Ὁ. -α 

Γῆν ὠπιόγα πιογίϊδ. ὕες. 11. 6. 

ἐν γᾷ ὀνκύ)ρῳ καὶ ἀκάραῳ, ϑαρ. ΧΡ. 
4. φόνος μὐρ πλέα ημμρδο γεοῖ- 
ἐρηΐμεβ υλάρξὰν ἑᾳόργ ἑμρνοῦνε, 
πρζτῃρ θογῃρα, 4ἱ ἰθοὶα εοἰπόμεε, 
ϊ, 4. δηῖθα χακχότεχυος. ΐ 

᾿ἈΚΑΤΑ' ἘΝΩΣΤΟΣ, δεῖ α ο05» 

εἰεπεισέδομθ, ἐπ φιέηὶ τερτεπεησὶο πὸπ 
οαβῇβ. 3 Μροο, ΤΥ. 47, ὀνλύδοον 
ἀλαξάγνωρερι, 

ἈΚΑΤΑΚΑΙ ΛΎΗΤΟΣ, τγείεσξε, 
ποη υοἷαίμ:. πΥΡῚΡ πιάαῖμα. Ῥατία. 

Ρφ!. 1μὲν. ΧΠῚ. 45. βες: ΑἸἹρχ. ΑἸά, 
εὲ Οαμρὶ. ὁ κεραλᾷὰ αὐγρῦ ἀκατακᾷ- 
λυστος: Ὁ}}11 ἣν αὶ. ἸεφίταΣ ἀκάλυσ- 
τος. Ῥοΐγῃ. ΧΥ͂, 97. 2, 

ΦΑΚΛΈΔ ΑΥΤΟΣ, ἱἐπεϊερονῥεϊιε, 



,., α (δίεγπιεξ, 

᾿Ακαταμάχητος. 

ρῬεγρείκμδ. 4 Μδος. Χ. 1]. 
ἀκατάἀλύτους βασάνους. 

ΔΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟΣ, ἱἐπεχρερηα» 
ὀμς, φμὶ υἱποὶ εἰ μετ βίθαι πον ροίεεί. 
-- π|ν, γοδιδία, οὐτηιαία. ϑγτωτα. 

Οδηί. ΨἼΠ]. 6. Ὁ ὶ οἱ ο΄ δυσχκαταγώνισ- 
τος. ὅ6Ρ. Υ'΄. 20. λήψετα; ἀσείδα ἀκα- 
ταμάχητον ὁσιότητα, βυταεῖ ἰΑμαυδηι 
οἰγροαπι ἱμν οἰ ]θτὴ βαποι δίοιι. 
Ηδβγοδλυβ: ἀκαταμάχητον, ἀνίκητον, 

ὃ ἀηττητόν. Ματο. Απίοηϊη. Ἴ11. 48. 
ϑΟΠοὶ. βορῇ. (ΟΣ 4. (οἱ]. 126. 
ΑΚΑΤΑΠΑΊΎΗΤΟΣ, μὲ ΠΟΉ 005- 

ομίοαίμεν αμὶ οοπομϊοαγὶ ροίεεί. ΜΝῸΧ 
δες ἴῃ ΒΙεἶΣ ΤΉθβαυγο ρα 6 86 Το- 
Ἰχυὶβ 1,οχἰοἰθ Οασεθςΐβ Ομ 888 ἰορὶ τιν 
000. ΧΧ, 18. δος. οοᾶ. Α]οχ. ὕσο 
Ηεῦτ. 50) ΝΜ δ)» ποθ ετμϊαδὲ!. 

Οὐὴπὶ δυΐοεῃ ἀπ 1]0 οἀγεῖ, ἀχατάκο- 
τος ἰερεπά πηι 6886, αυοά τοὶ αυΐ ΠΡ τὶ 

ς Βαροπηῖ. ' 
᾿ΑΚΑΤΑ' ΠΟΤΟΣ, ποη ρμοίαδέϊιε, 

{μὲ ἀερίωγε ποχμΐί, φμὲ ποπ μοίαδέ 
ογαγί. Ὀδ᾿ κ4.), ποθ επιριαδεὲὶ. 

20». ΧΧ. 18. ὥσπερ στρίφνος ἀμάσητος 
ἀκατάσοτος : ὉΡῚ ΠΟῚ Β' ρα νοσρα, 
88 βϑῆβισωα, ὑγουιξ ἰρ818 νἱἀθοδαισ, 
δεουθ δυης. ΕΟΓΙΑΘ86 ἸΔΙΘ ΤΈθροχ- 

ουηΐ ΑΥδῦ. ο»λο ἀοριαίαυϊί, δὶ- 

διέ εαὐξέχιιο. 

᾿ΔΚΑΤΑΣΚΕΥΆΣΤΟΣ, ἱποοηπιροςὶ- 
ἔμ, τις, ἱπζογηκὲβ, ποη εἰαδογαίι. 
ΓΤ 765 ἑπαπῖ, υαομέαΣ, ἐπαπέξαε. 
Οδεη. ]. 2. ἡ δὲ γῆ ἦν ἀκατασχεύαστος, 
ΕΥΤΑ δυΐρτη ογας τε ΐθ ἱπἰ σοδίμαυθ 
τα οἾ68. ΕΗ αγοὮ. ἀχκατασκεύαστον, ἀφ'- 
λοκχάλητον. 

᾿ΔΚΑΤΑΣΤΑΣΙΆ, ἐωγδσ, ἐμημείες, 
ϑεάίο, οοπβιίο. ΠΤ Ὁ. ἐσρωμεῖο. 

Ῥγον. ΧΧΥΝ]. 28. στόμα δὲ ἄστεγον 
4 «οεὖ ἀκαταστασίας. Νιάοίυν δυοῖογ 
- υΐὰβ νετβίοηΐϊβ ἀχαταστασίαν δερα- 
ῬἾ886 1ῃ ΠΟΙΟΠΘ δ8 ργορσῖδ, 48 πο- 
ἴδι ἐπδίαδιϊαίοηι ἐμ ἰοσο, βοὰ ογεδγαηι 
ἰοοὶ πτωξαξίοπεηι. ΒΊΘἸϊὰ 8 ἰγδηβίυ]ῖ : 
ο5 μαΐίεπς νεὶ γμεσυὶδ εἰ μίίεηις ραγὶ 
ἐμηπεΐμ. Τοῦ. ΓΝ. 17. ἐν φῇ ὑπερη- 
φανίᾳ καὶ ἀκαταστασία «ολλὴ, ΒΌΡΕΤ- 

δε οοῃϊπποία εοΐ ἰπίοτίτυϑ εἴ ρεν- 
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ἐωγδαΐίο (4111 οοη ιδ0) τῆαατια. Κ8.:: 
ΧΧΥΡῚ. 427. βοο. σομρίαϊ. σολίμου 7 
ἀκαταστασίας. 

᾿ΑΚΑΤΑΣΤΑΤΕ Ώ, ῥγχορσῖο ἐπμἼεία- 
δὲΐιδ διιηι, οἴίϊδτα ἑμγδαδ ἐχοῖῖο, 2εἀ- 
ἔΐοεε ἀρο. ὙΠ)» ὕαβοτ. Ηδρε. εἰ ὅ'γυ. 

σε, ΙΝ. 14. ἀκχαταστατῶν. «--- 
ὈΣ3) Ρυτ. ͵)παρπιεπία. ϑγτατα. 

Ηο. ΥἼΠ1. 6. ἀχαταστατῶν. 81 Βδγιλ 
δεῖ ᾿ξες Ἰοςίίΐο, Ὡθοθαβαυῖο βίδἝθῃ- 
ἄυτχα οσῖῖ, Θγασαδοδυτα Ἃ 0) 16 βρ1596 

απ ΤΧΧ εὐ ΤἬροα. (ᾳυὶ ΒαΡεπὶ 
«λανῶν) οἱ Ἑά. ία, 'π αυδ ῥεριβεύων 
Τοροῦίζυγ. ϑυϑΡΊ ΑἹ απο ἔδς1]6 
Δ] αυβ ροδϑβεί, ἀχαταστάτων ροῦδβ 
6886 οηϊθνυμι Ὁ]. Γ41186 δα)δςξίνὶ 
ἀκατάστατος. (ετῖα Ααυϊϊα, ζεβῖδ 
Η!ϊδγοίγτηο, ἰσδηβίι] 866. οα, ῥγὶ- 
ἸΏΆΤΩ ογγαηίδιιΣ (πλανωμένοις) οἴ θ6ς. 
οα. 9άκδτῃη οοπυεγεὶδ, ἀποστρεφομένοις. 
Οοάοχ Βαγθαγίηιιβ αυοαια ἱῃ ΣΏΔΣ- 
δἰμα ϑυγάδοβο {ΡΟ ἀχατνάστατος. 
(εείογαμι ταθομοσω υ 8 νοσβι οηΐδ 
τες Ηϊογοαγγαυβ [8 νου ὶ8: 
Νὸοε αὖ Ἡεῦταο αἀϊάϊοίπιμα, ρτοργε 
(Ὁ 3}) ποημμπατὲ ἀγαπεαγμνι δα 

᾿ αέγεηι υοἰαπέδα. πιὰ ἴῃ ἩΧΑρ] 15 
ορίζυνς : ἄλλ. σαρααλησίως τῷ τῆς 
ἀράχνης ἱστῷ. Ἐεοίίυ8 αἰχ᾽εϑεῖ, γο- 
οδῖι Ἢ τ ΒδΡοτα ποϊοπειι ἀξ εραη- 

ἀὲ 'αρπιεπία, εἴ ἦμο εἰ εἰΐμο υαρσαπαὶ, 
ἐγταπάϊ, ξομοσπάξ, ο0]]. [66. ΧΏΥΝ ΤΙ]. 
10. εἱ 9265. 1. 6. [μρὶτὰν αυοαυε, 
υἱ Βηεοιβοδβηοίἄθγὰβ σπου, Τοῦ. 1. 
15. αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ ἠκαταστάϑησα.ν, 1. 6. 
του ΑΥΪ (86}}. ἱπ ὡκὶ ΔΡΘΠαΙ γῶ- 
Ποποῖα, τδ]6 ερὶ. Ηος ϑϑθῶδι οἱ 
Βυϑίδπνυση ἱθ1α. Ι΄. 18. Ἰερττυτ. 
Φοαυθῖι8 6886 Ὑἱάδίυῦ δῆς ]6Ὸ- 
Ὀοπο ΘΎΣΙΒ, εἴ ΘΧΒΙΌΪΣ οϑὶ ἴῃ 
ΒΙΡ], Ῥοϊγρὶ. Ἰομ. Θυϊάδτι νετὸ 
οοαά. (ν. γυδῖι δὰ ἃ. 1.) ἠκατίστη.- 
σαν, εἱ ΑἸ]οΣ. ὁχ οιποηάἀδιίίουο σι 
κατέστησαν. 

ἈΚΑΤΑΊΣΤΑΤΟΣ, ἐπείαδιϊε, ἑων- 
δεϊεπίο τεοάο ἀρ ίαίια, υαἰάς ρεγίμν- 

δαίμς, ϑαριδ. 5) ργρίμρωε, ναρωε. 
γα). 860. οοα. ΜοθαυθΏθεσα Οεῃ. 
ΓΝ. 12. φυδηαύδια 101 οοάδτω 10 Σε 

δ 

ἂ»" 
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α ηποα6 δὰ 2] Τοξοστὶ ρμοῖδοί. ΚΙ 

ὮΥΔΘΤ, ἘΤΕΌΤΕ 8. ν. ἀχαταστατίω. ---- 
ΠΡΌ Ῥατί. ΚΑ] ἔσσῃ. ργοοείδι αρὶ- 

ἰαέα. Ϊς5.ὄ 1{,ἹΝ..ὄ 11. τακωνὴ καὶ ἀκα» 
τάστατος. 
ΑΚΑΤΑΊΣΤΑΤΟΣ ΓΙΝΟΜΑΙ, ἐπ- 

εἰαδείδε βο, υαροτ. γ,}, θαροτ. ϑγτότα. 
ΤΉταιὸ. ἹΝ΄- 14. ἀχατάστατοι ἐγίνοντο. 
᾿ΔΚΑΤΑΎΧΕΤΟΣ, φιὲ οοξτοετὶ εἰ 

οοὐεδετὶ πεγαῖΐ, ἐπἀεείπεπς, ρεγρείμεξ, 
ὃ ϑελεπεοεπ:. 3 Μᾳος, ΥἹ]. 17. ἀχατάσχε- 

τος οἰμωγὴ, ἱπάοιίνιοτια 8. γϑθπι ἢ 8 
εἸυϊαῖαΒ. ῬῬσχωΐοσεα ἰορίυγ «0Ὁ. 
ΧΧΧΙ. 11. ἀρυά 1ΧΧ. ΜΝ 6 ἱπέγα 
50} ϑυμὸς ὀργῆς ἀκατάσχετος. .7}0- 
δερῆυδ Β. .. 11. 11. Ρ. 178. οἀ. 
Ηδν. φόβος ἐμπίπτω ᾿Ιουδαΐοις ἀχα- 
τάσχετος. 

ἈΚΑΤΕΙ͂ΡΓΑΣΤΟΣ, ἐπρεγζεοίμ, 
ἐπείαδογαἰμς, πονάνπι οομγξοίμς, ποη- 

ς ἄμπε "οτιπαέωε. Τὸ ἀχατέργαστον, ἔπι- 
Ρεγἠεοέμπι ορμς. 2, τνάϊ πιαδϑα. 

Αυ. ΕΕἸΧΧ ρα. ΟΧΧΧΝΊΠ. 
15. τὸ ἀκατέργαστόν μου εἶδον οἱ ὀφϑαλ- 
μοί σου, ΄χυαοὰ ἴπ πιὸ ποπάτυπι ἕΌσΙ8- 
ἴυτῃ ογαῖ, 560 »ὲ ποπάπηι ζογηιαΐμηε, 
γἱἀοζασ οοὐ}: (αἱ, Ὁδὲ᾽ ϑγτοτηα. μαροῖ 

ῥᾳ , διχοοηὶθ ἰῃ ἔχοχ. οἵ δ]} 
νόσοτα Ἐογαίοδτν Θχρ σασυης ῬῸῈΣ 
ἱποοΐμοτενε 5. ἱερωπιονένπι 8. πιξη- 

ἀ ὄναπανε, οἱ ἰἀπαύυδεα δυο ο οτὰ- 
Ὄσψο εδὶ ἱηνοϊυΐιβ, ἃ Ὁ" } ἑπυοίυϊ 

8. οοπυοίυϊ. 42. ες. 11. 8. ΨΊας δά 
μ᾿. 1, Τλαίδίυμι δς Ἐοϑβϑθησα ]] συλ. 
Ῥῆῃαν.: ᾿Αχατίέργαστος, ἀμόρφωτος, (Ἰερ8 
᾿Αχατέργαστον, ἀμόρφωτον,) ἀδιατύπωτον. 
σε Βοοβμδσε Ηΐδσοζ. Ρ. 1. Γ{}. 1. ς. 
2. Ῥ. 7. 

ἌΚΑΥΣΤΟΣ, κοῆ αοοεηϑι. δδὉ 
ΠΡ} Ρασέ. ΡΙΒ. ΠΏ} ,.ο, εἰ θῖο. 

εὕοῦυ. ΧΧ. 46. αὖρ ἄκαυστον, ἐσπὲξ πολ 
ἀεροέπεις, Ὦ. 6. 4υὶ ποῦ ΟΡαδ Παρεί 
ἐχβυβηκιίουο, δε ρμετζρείυῃο δτγαεῖ, 
ἱμτιΐς ἱποχίπρη "15, σὖρ ἄσβεστω. 
Αχιι. εἰ ΤἘμεοοάοίς. Ὠδρεηῖ: μὴ φυ- 
σηϑέν. 
ΦΑΚΕΡΑΙΟΣ. Α κεραΐζειν, ἰσάετε, 

ποοετο, ἀοὰυσζαμι ρῥτορτὶς ἐμπε ποίδί, 
αὶ πεηεέπεηι ἰσάϊ, πεπιπὲ ποοεί, ἐπ- 

ποσενέοηι. Οὐοσυχες ἰῃ Αἀάέξαγη, 
Ἐδίδεσ. οαρ. ΧΥ]. ν. 14. τῶν ἐπιχρα- 
τούντων ἀκέραιον εὐγνωμοσύνην, αὶ ρτω- 
Αἰ δαπὶ δηΐπιο βιπιρ]}ὶςὶ δὲ θθπθνοῖο. 
Ἡξρξγςῖι. ἀχέραιον, ἀνεπίπληκτον ([αρετι- 
ἄυπι βὶπο ἀυδῖο ἀνεπίληπτον), καϑαρὸν, 
ἄχακον. ---- ἀκέραια, σῶα, ἀβλαβῆ. 
ΟοΐῈΣ ῥσεῖον δυϊοοσὶ Τοβ. Εςοΐθα. 
ΤΟ]. ν. 154. Ευσίαιμίυτ δὰ Ηοιι. 
Π. Β΄. 855. χυὶ ἀχέραιος ἐχρ] σαὶ γεῖ- 
18: ὁ ἁπλοῦς καὶ μὴ τινὰ κεραΐζων. 

ἈΚΗΔΓΙᾺ,Α, αοεάϊα δὰὶ αἀοροεάΐα. Α- καὶ 
ΧΊΔ8 Βδθεῖ ποίίοῃεβδ. Κ᾽ χτιδοδἔεμθτηρθ 
ἐογρότενε, ρίστιέαπι, ἰκάξεπι, ποντίαης, 
ἃ χῆδος σα, ἰαὄοτ, εἰ α ρτῖν. υπᾶδ ἀ- 
κηδὴς δὶ ἔχρετε ἰαδοτὶς, ρίρεν, ἱποὼ- 
τίς, περίίρενε, ἰογρίάωε, χυὶ εἰ 1,δι1- 
18 σοεάμς ἀϊοϊζαγ. Τηϊογάθμηι ἴδιηθῃ 
ἀκηδία ἀυποατε ἀπείείαίεηι, πιτότεις, 
ἐτεσίέαπι ποιϊαῖ, πὶ οἷς Ῥοίζυτη Ῥτὸ 
ἀηδία. Νάχα ΟΧ ἸηΤοσο, δηχίοιδῖθ 
δυπυ, 80 ἀρ) 1 οο πε καὶ ρίρτηίδ 'π- ἃ 
τογάυτη ΟΥΙΪῚ 5οϊεὶ. ὟΥ. ϑιυγσίυτῃ 

ἂς Ὠ᾿η]οοῖο ΑἸεχ. μαζ. 82. ἌΡ 

οοπίταοίίο. ἴεΒ. [(Χ]. 383. χαταστολὴν 
δόξης ἀντὶ «νεύματος ἀκηδίας, ἀταϊσζυτα 
αἰογῖεβ ὕὉΤῸ ϑριτιῖα τροσσοσίβ. ὃ οὶ" 
λιοεῖ ΤΩΡ Βαυα γασο ἀς δῃϊτηο ἀἰςὶ- 

ἴον, εἰ ἴπς ποίδξ ρεοεδαπεπεε ζεϊέ, 
πη αἰεξοιί. ---- ΓΔ ν πάγον, 

πιωαείία. Ῥ8. ΟΧΨ ΤΙ]. 238. ἐνύσταξεν 
ἡ ψυχή μου ἀπὸ ἀκηδίας, ἀοτταϊίαν! 
ΔΏΪΤΩΔ ΙΏΘ68 ὉΓῸ ἸΏΟΓΟΓΘ. αν. [{Π]. 
1, «νεῦμα ἀκηδιῶν, Βρ!γιτ8 δῃχίοῖα- 
ἴυπ, ἢ. 6. δηίγηυϑ ναὶ δῆχὶιβ. ὅ1:. 
ΧΧΙ͂Χ, 6. λόγοι ἀχηδίας, ΒΕΙΤΩΟΠΕΒ 
{80 {|6, ̓ κ. 6. {1565 αι ταὶ ἀκ Γὸ- 
Ὀυ8 ΙὨΪΠι8Β ὈΙΌΕΡΟΙΕ δ ἔθ! οἱἴοσ 
δεδιῖ5. Οοπίο δὰ ἢ. ]. Κυβηίυπι 
Θυκϑῖ:. ῬΏΠοὶ. Ῥεπῖ. ΓΝ. Θυεϑῖ. 8. 
Ρ.- ὅ. 8.64. ΑἸ" λόγοι ἀκηδίας νὶάδῃ- 
ΤᾺΣ 6886 λόγοι ὕβρεως, αὧὐ υς Γ6- 
βρεχοσὶς ΗἩδεΥΟΒΙΣ αἴοββα: ἀχηδία, 
αἰσχύνη, ὕβρις. δι 488 : ᾿Ακηδία, ὑφ» 
ϑυμία, ἀχϑηδὼν, λύπη. Ἠεδγοβίν : 
᾿Αλυχὴ, ἀδημωία, ἀκηδία, αυοά ἴπ 
ἀηδία, ἸΟῺ τυ ἴδη. 

᾿ΚΗΔΙΑΖΩ, απαίμδ δῆξ, ἼΝΟΥΘΟ, 
ἐγίεἰξέία αβιοιογ. "ΓΝ Βα] α. 

ὃ" 

ῥγεῖ. ἴσια. ΠἪροἶοὶ, ἀοίογε, ἐγ σέ 



᾿Ακηλίδοτος. 

« (ΐᾳ αβφρία 4}... Ὦβπ. 11. 18. νθε. 
Ομ 8. ἀκηδιάαας ἐχὼ Δαιμὴλ ἐκ τούτως, 
689 Ὦβηΐοὶ ἰρσείμια διξ μοβαιρβαπια 
δα ἴῃ δὶς τ λθ.» σὸν Φσνηπ. 

Ῥεαΐτη. ΕΧ. 9. ἐν τῷ ἀχηδιάσαι τὴν 
καρδίαν μοῦ, οὐτὴ ἰτἶϑῖα δϑϑαῖ ΟῸΣ 
τοθῦσα. Ῥβαίτη. ΟΧῚ ἢ 4. ἠχηδίασεν 
ἐπὶ ἐμὴ τὸ πνεῦμά μουι ϑοϊξεοεξ νρχ 
Ἀγ; αἰ οπιηΐα γεῦρα ἑεσεπαϊ ἀρυΐ 

Ονϊθπίαϊϑα, ποῖαι απὲπιὶ ἀείξχυμιηι 
ὃ μα[ί, απῖγιο ἐγισίξ 4ο ἀδηιδδδο 6586. Βὶτ. 
ἈΧΤΙΙ, 14. οὗ μὴ ἀκηδιάσῃς ἐν τῇ ἀπο- 
νοΐῳᾳ αὐταῦ, τ ἴῃ αηχίεἰδίετα ΘΠ ΐΑ8 
ῬΓΟΡΙΟΣ αγηθηίίδιῃ οἷπδ. 
ἈΚΉΛΓΙΔΩΤΟΣ, μΐαίμα, για- 

ομΐς ἐαρεῦδ, ῬμΤΉΣ, ἑποογγαρέμι, 
Ἵν Ῥασί. ῬΔἢ. 8 Ι ἀομέγα. 

Ρχγον. ΧΧΥ. 18. φσῴξευμα, ἀχηλέδωτον 
8ρς. οοἥ. Α]οΣ. εἰ φά. ΑἸά. ᾿'ρὰ 1]60- 
ἴο το νἱδίοθῃ νίδδ εδὲ Β10]1ο, 1μ4:- 

ς οΒῃΐ! ΓΕΡΟΠΘΠ τ 6886 ἀχιδωτὸν, αἱ 
Ἰρχίζας ἰῃ γαῖ. ϑεΩ σϑορρίδ αυραυρ 
Ἰερο ἀφξεμπαι ροΐρεαϊ, πδῖῃ δαρια 
δουίδ οβῖ δ βη ΡΟ] ΠΑ, δία βα, δ] 0 Ὁ 
εἰ ἸΈττυρο ἔδττυτα ἀποαυε Βορείασε 
βο]εί. βαρ. ΕΝ. 9. βίος ἀκηλίδωτος, 
Ὑἱ ρυταὰ οἵ ἱτηταδουϊαία. ῬΆΣΪο 4ρ 
Ῥχρτη, ϑβοοσζά, ραρ. 571. υν] ἐγχρά- 
τονε αἀλοῖξιν αρὰ καὶ ἀκηλύδωτης 
ἀριγή. δ40. 11. 96. ἴσοττρεν ἀχηλξ- 

ἃ δωτον, ΣΝ Ῥυγμηι, οαἱ π0}}16 τηδ- 
οὐΪ8 τεῖ, δυιΐξ βεουπάυτη Οτο- 
{τη : ἀρεσιζεπι ΟΝ πιεπξεη8, αὐ8]18 
βης ξον ΠΟ τρρϊα ἄθρσεβδδ, 
ΠΟΙ αἰαία, Ὡσἢ δνΈγβ8, πο ΟὈΪ 4118. 
γιάς ΡΙη. ΧΧΧΙΠΙ, 9. Κηλὶς οϑ 
φμοάυϊξ υέξεεηι. Ο]οθ8. Μ58. τῆς παν... 
ἀρότου" ᾿Αχηλίδωτος, ἀμόλυντος. ΗΘε- 
Βγ0Ἀ. ̓ Αχηλίδωτρν, ἄσαιλον, καϊγαρόν. 
᾿ΚΙΔΩΤΟΣΣ, ,, αορὶδ ἱπείγιμον 

ε ἐμδ, ομδρίἀαίωε, οριρωίαξμε. Ῥ)ὺ Ρασί. 

ῬΔΒ, ΑἸ) αομο. Ῥχον. ΧΧΥ. 18. 

βε0. αῖ. ᾿τέξωμα ἀκιδωτὸν, δαρσίέξα 
αομέα. Ὅ., βΌΡΓα 8. νυ. 

ἀχηλίδωτος. ϑ!ς οἱ Ῥουοὶ Σ,. Χ. 
βοοῖ. 138. λαπιὲ, σμδρίε αομέα ἐπ- 
«ἰγιιοἐὶ, νοσδης ἄγκχισερα ἀκχιδωτά. 
ϑυίϊάοο ἀκιδωνὸν ὁδί τὸ ἔχον ἀκήδας, ἃς 
Ἠεεγοβίο ᾿Αχιδωτὸν βίλους (ροεὶ!. ̓ ὼ 
ΘΣΡαπῖμας γλωχὶς φιδήρου, συφρῖᾳ ἐξτ 

96 ᾿Ανφίεξτος. 

198. ϑῖ᾽ο ΘΗ ϊὨ; ἰορείοχο ἀὐπράραξις " 
ἐπί ΒΙεἸ 8 ῥγὸ ᾿Αχιδωτὸν, βέλος χωρὶς 
σιδήρου. 

᾿ἈΚΙΝΑ'ΚΗΣ, αοἰπασος, ρίααέμε 
Ῥεγείοιιξ, φμὶ α ζεπιοτε μΟΆΡΟΣ ὑαρηαι 
“μά Χ ΄. 8. καϑεῖλε τὸν ἄχπάκχην 
αδεοῦ ἀπ᾽ αὐτοῦ; εἰ ἴρ. ΧΥΙ. 7. διῆλ- 
εν ὁ ἀχνάχης τὸν τράχηλον αὐτοῦ. Οοη- 
ἔρα Ἐρίδραϊ Βλίηβ, ΜῆρςΕ]1, Ῥατὶ. 11. 
Ῥαβ. 11}. οἱ Βαρϊασὰ Ηΐεναε. Ρ. 1. 
Βι 140. . 

ΦΑΒΙΝΔΥΝΕΥΏ, δὐνδ ΎΤΗ 
ὁμ, δον ὦ Ῥενέσιδο ὦ δι, ἐκέμε εμνι. 
ὕοχ πως, ὦ ἦῃ οὐδηΐδυιν (κάθ Τοχὶ- 
οἱδ οχἶδβα, σοδαἀεμάβ δβθὸ σωϊδὶ ν- 
ἀεί; Τπροἀοξίοηὶΐ ζοΡ. ΧΧΧΙ͂Ρ. 
9. ρεο Ηφσ. 180. Ῥγοΐοονε, ὐδα- 

ἐεηι Ῥεγοίρογο, υἱὶ νοτῦρα οὗ κινδυνεύσει 
ἀνὴρ ἐν τῷ εὐδοχιμῆσωω, αὐτὸν μετὰ ϑεοῦ, 
Ποη Ῥτι οἰ αδίτων νἱν, αυκπιᾶο Ῥεο 
ΡτΓΟΌΘ ταν, ὑπ πῦης ἰπ ΕΠ ΟΧαΡ} 9 ἃ 
ἸεριυπἭιν, βϑηϑυμα Ὀϑοῦσιδ ΟΟΠΓΑ- 
σῖτα οχβίδοπξς οἱ, συραι ροδθχϊαὶ 
(ατῖμε Ηρβραδίρῃϑ, ΨῸ1 Ἰερίθιν : τηοεῖ 
μχοάρδῇ μαμὰ, φαίη λθιιτα ἀσαρτε 
οσβημίερξίμμς. ὅϑῖῃε ἀυθῖο Τμορᾷο- 
ἤσμ δοτίραίξ: οὖκ ἀχμδννεύομ ἀνὴρ, 
ποῖ 8 ὁξῃμΐ ὈΒ.ΟΙΒ]Ὸ 80 τοδὶο ᾿ἰθῸΣ 
φεῖξ, δὺς {πᾷ οὐ φαΐ Ἀνδιμεύσω (οἱ- 
ἰφωάμῃῃ οφϑὲ βϑμϑλ ῃχαζεῃα φοάρτι. 
Ἐοχίαθφο ἰβηιθῃ οἱ ἧδο φρῃϊφοίωσα ἐ, 

18 δρυ ἀδμαθ πρῖ 
δα εμέ Ἐπ Η!ρρο- 
ογδαῖ. Ρ. 151, 

᾿ΑΚΙΝΗΤΟΣ, ἐπημοδί, ὥὕππεοίοις. 
0 Μὸν» πον γεοϑάο. ἔχ. ΧΧΥ. "ὦ 

ς ἀκύητο. Ῥτείεογοα Ἰερὶ 
μα ὕοχ δρυὰ ΓΧΧ 90}. ΙΧ. 
96. ἀκίνητος καϑϑυρῶν τὰ «ρὸς τὸν Νότον. 
Βοοδατία ἰη Ηἱοτοξοίοου Ρ. ΕἸ. 18. 
ΠῚ. οαρ. 190. Τ, ΠΠ. μαὰρ. 10. οὐ. 
Σοῦ. ΓΧΧ ἀθ αἰὰ «ἱάἀμῆοδε υἱάσὩ- 
ἴαν ἀχένητος καϑορῶν, ὯΣ Βρειδιι8 ἐδηρέ 
οἰατίου. Μἰμπὶ δπξορ τὸχ ἀκύηεες 
δα Ὁ) ἴεν (αὦ αμείγμῃ) τοξετοιὰᾳ 

6686 νἱἀδέαν, 4υδϑΐ 8 ἿΡᾺ εἶνε ἸῸΝ 

ΥῸΧχ Ἃἀογίναπάα οβροῖ, Ἐπδὲ δυΐοηι 



᾿Ακὶς. 

ΟΝ Ῥεορσῖς γέρπει, δέαδῥβε, ποῦα.- 
σης ἤιε, ΟΥ̓ θπεβ ἢος ποη δηΐ- 
αδύγεγεεσιβ, ὃς ἄδοβδβα μυἿπ5 γοσδ- 
81 τηϊογρσεξαδείομειη χαῖαϑ, ὃχ 
Τμεοάἀοθοπο ΠΙὰα χαϑορῶν τὰ «οὐς 
τὸν Νότον βα)οο. 8 Μδος. ΥἹ. 10. 
ἀχρήτως εἰδαις, Ἀττηϊδϑἰτΐϑ, ΠΕ ΠΖΌΔτη 
τοϊδχδι 8 υἱποῦ 8. 

ΔΕΥΙ͂Σ, σμρῖξ, πμότο, ἀοὶδε: ἰΐοχη 
ἐεΐμπι σμαριἀσέαν. 1 ορσῖτων Βεθο νὸχ 

ὃ ἀρῃὰ ΧΧ 10». ΧΥῚ. 10. ἀκέων ὁφ- 
ϑαλμῶν δήλατο. ΤΤΟΙΩχΗΣι8 πῃ (ἴοχι- 
οὐγάαπεε ἀκίαν τοῖ!ξ δὰ Ηδῦτ. Ἣν 

Δοηη, αὐδεγεαγέμ, αἱ Ἰορετὶπι ΓΧΧ 
ΝΣ Ρἰυγαίθη ἐσ σ:: Βιοϊϊυβ 

δυΐετα (σαὶ φαυ!άσοης ᾿υθϑτβ δο 660) 
δὰ νεῦρα: ἐν) Ὑ Υ 1859"» αομδέ 

οσμέος φιος πελλὲ. Οομπῇ. ἱπῦγα 6. υ. 
ἐ : 

ἈΚΛΕΗ͂Σ, ἑπρίογίμα, ργοδτοσιμ. 
8 Μαος, Υ-. 19. τὴν ἀχλεὰᾶ ταλωσπὼ- 
βίαν, τοαἰθογίαση, Ἡογούοῖ. 
145. 1. λαἱξ. 
ἈΚΔΛΕΩ͂ΓΣ, ἱηρίονίε. 8 Μδος. ΥἹ. 

34, Βοδῖοβ. πἀεορογισ ἀϊουπίυν ἀ- 
ἀλεῶς ἐσβεσμεένοι, ἱπρίστία ΘΧΌ οι. 
Ἠεεγεῖι. ἀκλεῶς, ἀδύίξως. 
ἈΚΛΗΡΕΊΏ, ἐξϑογε δίπι, ϑΟΥίε ὈΤὶ- 

ταΐες διαν, ἐπ ΕἿΣ εἰν. ἃ Μαοο. ΧΙ͂Ν. 

8. ἡμῶν γένος οὐ μιαρῶς ἀκληρεῖ, φατε 
ὁ πρϑῖσα ΠΟ Ῥδσγιπι, 1. 6. νδὶἄβ, 1ἢ- 
ἴε!χ οαοἱ. ὅϑιις Ὠιοάοσο δίουϊο ἰδ. 
ΠΠ. Ρ. 150. μυριάδες ἀκληρούντων ἀν- 
ϑρώτων βαῃΐ τογτδθα Βοιηϊπιιπι 
Ρτοῆισαίσα σνεὶ τηϊβουτίτηεβ βοσίίβ. 
Ῥμανοσίη. ἀκληρούντων, δυσευχούντων. 
ἴάεπι : ἀχληρεῖ, οὗ μετέχει, οὐ χεχλήρω- 
τα, ἢ χωρὶς κλήρου. 
ἌΚΔΗΤΟΣ, ἐπυοοαίμς ((ὐοσμεὶ. 

Νερ. Υ. 4. 8.) ποπ ἐπυϊαίι. ἽΝ 

ε ΝῊΡ. ἐδ), φκὲ μοη υοοαδίξμγ. Ἐβίδεσ. 

ΙΝ. 10. ὃς εἰσελεύσετα: πρὸς τὸν βασιλέα 

ἄκλητος. 
ΨΑΚΛΗΤΡΩΣ, δπε υοοαίΐίοπε, ἱπυὶ- 

ἰαΐομε, 1. ᾳ. ἀχλητί. Αἀνεγρίυτα 
δος ἴῃ 1ιοχιοῖβ υἱῷ. οτηΐϊβδυτη 6- 
εἴας Ἐδίμοσ. ΙΝ. 11. ἱπ νεΐοσα 
Αἰΐετα εἴ ἴπ εὐϊς, Οὐ ζεπῖοδ Ῥγὸ 

ΜΡ. δ ὝΡΕΝ φοὶ πο υοσαδων,; 
ΟΣ 1. 

91 ᾿Αχμὴῆ. 

80 ῥδιιῖο ρῬοεῖ : «ὥς εἰσιλεύσορμια, νῦν 
ἀχλείτως ὭΣζο ἀκλήτως, Οἱ ἴῃ ἰεχία 
οϑ: "ΓΝ 0 ν) ΡΠ] οὐ ἐρὸ πον 

διῶ υοσαΐία. 
ἈΚΛΙΝΗῚῈ, ἐναάεοξβκαδίδε, εἰαδιδε. 

ΔῚΣ 5. πον ἀνπουεδέξεγ. ϑγτῶνα. 

ὅο». ΧΙ., 14, Ιὰὰ ΒΒ οἶδιο. ΜΙΒὶ 
δυΐοπι ΤΠΔ(15 γεγοβίν]ο δεῖ, ἀκλινὴς 
ϑρυά ϑγππμβοδυτο δὰ 5 τθ- 

ἔεγθηάθστη 6856, αὐυοὰ ποῖδὲ ἐπυίοεπι 
οολιατεηί, ααϊ τοΐδτη ἐοττηυΐδτω βρες- 
Ἰλπάδση 6ὅβ6, αυΐδ ἢ. 1. Ῥδυὶο 1:- 
Βογ 8 ΤΡΔΏΒΓΙΪ. 
ἌΚΜΑ, ἐναϊροιία. 4 Μδος. 1. 7. 

ἣν τῇ ϑλέψε καὶ ἐν τῇ ἄχμῃ (Βῖο Θηϊπὶ 
ἄμπτα νίβαμι οδὲ Βί 6] ο ῥσὸ ἱπε- 

᾿νλβομα ἀχμῇλ) τῇ ἐκελϑούσῃ ἡμῖν, ἴῃ αἷ- 
ἸοοηΘ οἱ Ἱπᾶαϊσοπεὶα πο 5. διιρον- 

ψοιίθηίο. Φπηρίταν [0] νοοὶ ϑλάψως. 
δεγοῖ. Ἄχμα, νησσεία, ἔνδια. ΜΊάΘ᾽ 
ἱπέγβ 8. ν. ἀχμή. 

ἈΚΜΑΊΖΩ, ἥονεο αἰαίε, αἰαξό δωηι 
νοια, μοϊϊοο, υἶροο, βοτοῦ γε ψμα- 
ΤΣ 1)» "παρημ δ δίηπ, ΟΥ̓ΘδΟΟ. 

Ἡρῦτ. [π|. ΕΣ. ΧΥ͂Ι. 7. ἤχμασας, 
αὐμῖα ζαοία ἐδ. - τ᾽ 7 5εἰαέυϊὶ, 

παισεαυΐϊ, ϑγιώτη. Ζδοι. ΧΙ]. 8. 
ὅ.ο}}. ΠΔ ἴη 1. ΟἸδ ἃ, 8. Ταϊσωπά. 

ποίας "παίμγεἼοετο σαρὶξ, απᾶὰθ ὉΓ18 

γες σμκευὶς ποπάμηι πιαίωτα. Ααυ1] 
Ἰθϊάδια Ὁσὸ δδάεσῃ γόὐθ σερχάζων 
6118 68. ' 

᾿ἈΚΜΑΓῸΌΣ, ἥονεη σίαΐε, ἡμοεηΐξ, 
αὐμίίμε, υἱγέδις υαΐεης, υερείμδ. 8 
'Μᾶδοο. ΤΥ. 8. μετὰ ἀχμαίας καὶ γεανι- 
κῆς ἡλικίας. 
ΑΚΜΑΤΏΣ, ἐπ ἤονε, ομρ υἵσογε. 

3 Μδος. ΥἹ. 84. βες. οοά. ΑἸοχ. ἀχ- 
μαΐίως ἐσβεσμένοι, αὧϊ τεϊίχυ! ΠΡΤῚ ἀ- 
πκλεῶς ΒΑΡοηΐξ, αυοὰ νἱάς ἐπ ρ γα. 

᾿ἈΚΜΗΙ, οεμσρία, αἀοίος, πιαίιρίίαξ, 
8. ἴοε αἰαίἐε, ἡμυεπέπα, υἷρον, τεὶ αἷϊ- 
οὐ) δυρερεπι ἱποτενεθηηι, 45. 
τεμε σγαάωδ. Γγ}γ) οὐϊδοίαξῖο, υοἰμῃ- 

ας. ϑγτησα. ὅθ. ΧΥΤΠ. 13. μετὰ 
φὸ παλαιωθῆναί με, ἐγένετό μοι ἀχμὴ, 
Ῥοεκίαυδπι νεζιιθῖδίθ σοπβοπιι, γεθαΐ 
τη νοῦ εεἰδβ. ϑδεηδυπι Ῥ6Π6 

σ 

[4 

ἀ 

8ν- 



᾿Ακχρμοὴ. 98 ᾿Ακοῆ. 

ΧΗ. 992. ναῖς τῶν ξιφῶν ἀκμαῖς ἀνα- 7 α Ἔχργεϑεῖξ, πος τ8]6 Βίοἰ᾽π8 δὰ ἢ. ]. ' 
αερεσλδα, μἰοαϊογαο τὺ αἴζυϊτ ἰΙοσαπι ΖΕ] πὶ Υ.. Η. [1Ὁ. ΤΠ. 

ὀῥίψας, ἐπὶ τὴν ἀκμὴν ὑανστρέφω. --- 
ΜΝ ὃν» ΡΥ ΤΙΟΤΊΕ. ἸΤδβοοὰ. εἰ 

ἙἘά. ΙΩ Ῥεαῖπι. ΓΧ. 1. ὑπὲρ ἀχμῆς 
᾿ φῦ υἱοῦ, ἀο Πονία αἰαίε “ἰδ, 1,5- 
βεγαοΐ οοπίταοίε ἰϑπαύδια μηδιη νὸ- 
οδῖὰ Ὁ ν» 86 δὶ οϑϑοῖ ἰάδεπη αυοά 
Ὁ}. αὐοϊοξοεπέα. ὅ8ιν. ΧΧΙ͂Ρ. 

ὃ 10. τέκνον, ἀκμὴν τῆς ἡλρίας σου συ- 
ψφήρησον ὑγιᾶ, ὯΌ1 ἴῃ αἰέοσο τιθῖη το 
Ἰσχὺρ ἀϊοῖςατ. Ψψόβορθο Απῦᾳ. ψυά. 
ΨΙ]Ι]. 4. Ρ. 372. οἱ ἐν ἀκμῇ τῆς ἡλμχίας 
ἀϊσυπέυν [1|2, φνὶ αὐ ἀγμια ἤεγοπάα 
Φεπέ υαἰνεδδ, ἃ Μδος. 1. 7. ἐν τῇ ἡλέψει 
καὶ ἐν τῇ ἀχαῇ τῇ ἐκελθούσῃ ἡμῶν. 1.0- 
οὔδ ὲδ νδσῖθ οσρίϊοδαιν. Βδάμοὶϊο 
ἀχμὴ οϑὲ δογίδ οἱ ὙΠ ΘΏΔΕ.Β ΣΘΔΙΟΡΊ τα 
δαὶ Ὠοδϊχη ἱΒοιιγϑίο, εἷνθ ἰποζο- 

ς Ἰαρηζιπι, α00 πιαΐα δάυσῃ Βαῦφηι 
νἱσοζοῖα οἱ νῶ. Βεειβεβπείαοσο 
διαΐεια δοίον ἀοογόωξ, φωὲ οπομαχὶ 
δοίεέ ομρίάε ρμωπρεπίο, οαἰανιδέα 
αἰγοΣ. ἘΒἸοἸ 18 Ἰοοο ἀχμῇ ΤΟΡΟΠΘΟΤΟ 
τοδί θραξ ἄχμῃ, αἴ βιρτα ἀϊσξιπι οδῖ. 
Ἑαχυϊάοτα δδβοηίίοσ ατοῖϊο, αυὶϊ ἐν 
φΡ ϑλάψει καὶ ἐν τῇ ἀχμῇ τοσῖο ἡυάϊοδί 
6886 ὈΓῸ ἐν τῇ ἀκμῇ τῆς λέψεως, ἴῃ 
δυϊοταῖς ΓΔἰδη δε ρθυ5. ᾿Αχρὴ δηΐπι 

ἀ 8186 βυϊϑίδπεν!8 δἀ ἀϊζυτα Βδυα τασο 
δεέρτεηι ρΥ αὐπηι τοις. “ΕἸ δη. 
Ἡ. 1,. 1]. ς. 10. ἡ ἀχμὴ τῆς εὐτυχίας, 
ϑηεργεηιμα Κεἰ οἰ αἰ σγαάμα. ΦΟΒΕΡΆ. 
Α. 4.1». ΧΙΧ. εαρ. 1. ». 927. εὐ. 
Ήματετζο. ἀχμὴ κακοῦ. Αὐητηϊδῖι. Μα:.- 
66}}, 96. 9. ὑ. 864. χειμὼν ἐν ἀκμῇ ἦν. 
Φοβορἢ. ἀδ Β6]]. 71υἀ. 120. 1. 6. 14. 
Ῥ. 88. οὦ Ηδν. 1)6 πιογδο ἀκμὴν 
486 686 ὈΒΌΣΡΑΣΙ ἀοοσυξ διθρίμστιε 

«πῃ Το. 6. ἢ. ν. Οὐμξεσ αυοφυς 
ὨΟὐνλλο δὴ Ομαεσῖι. Αρδροά, ὑ. 
888. 323, Μδος. ΙΝ. 13. ἀχμή τις 'Ἐλ- 
ληνισμοῦ, Ἰη ΘΉΣΩ δἰυἀδιτ 66 ΘΟὨ- 
ἑοστοδηαὶ χαοσίρυ οἱ ἱπϑιπιϊ8 Ῥὰ- 
βεμοσγιχη : υἱὲ ἀκμὴ Ὠδοσϑδαγῖο ποία 
δίμαϊωπι αἰδοιγμδ τεῖ, εἴ αυϊάστη ἀογὸ 
αο ᾿ηἐδηδμη, ΠΆΥΩ ἴῃ Βα ΘΏΕθ8 6Χ- 
ἐπῆν ΡΕΓ αρόσβασις ἀλλοφυλισμοῦ. 

ἐβυοῆ. ἀχμαΐῖς, ὀξύτησῖν : ὀξύφης ΔᾺ- 
ἴδῃ ποίδι σἰμαέεηι ἀογο. 4. δος. 

᾿ὐϑηβῆρι. ΗἩδραγοδ. δὰ ".. 1. ἀχμαῖς, 
ὀξύτησιν. 1Ἔχ. Ν εἴ. ᾿Αχμὰὴ, πιαέεγιέας, 
υἱρογ. ϑυϊάδ8: ἀκμὴ, νοότης. Μᾶς 
ποχὰς Ὠγχυδίυτι ἴπ Εταρια. Υοῦ. 
πῖς. Ο6. Ρ. 37. 
ἌΚΜΩΝ, ἐποιιδ. Ἱ)  ἀρνιεπίμπε, 

ϑοστιεπέωπι. Ψοὺ. ΧΙ. 16. ἕστηκε δὲ 
ὥσχερ ἄχμοων ἀνήλατος.ς ΑἸ Ἦϊς πιθ- 
ἸΔΡΒΟΓΔ ῬΓῸ ἸΠΟΓῈ πίο υ.8] Βαπῖ, 86τι- 
“ ΠΟΘ ΠΟ τηϊῖδο ; ΠΑΙ͂ 1061 

οἱ ᾿4ρ}8 γυοϑατϑ ἰηέοτιον (πὸ εαΐτο 
ποίδί ἰ.. ]. ΠΡ. τὡὦὖῷδ ἀοοσυὶϊς ομυϊοΣ,- 

αἷυο ἱῃ Οὐκητηοσογ71|9 δα ἢ. }.)ὺ ἀυτγί- 
εἰο μασι ἀἰδετυπέ. δὲ᾽. ΧΧΧΨΙΠΙ]. 
88. χρλκποὺς καϑήμενος ἐγγὺς ἄκμωος. 

ἈΚΟΗ͂Σ αμαϊέμα, αὐαέδο, αξομία- 
ἔο, πεηξέμηι, ζαπια, τιριογ, ἰίοτα 
σετίξ. --οἣὸν αωτγίς. ϑγτωτω. 1 ὅϑὅΐδσα. 

ΧΧ. 4. ϑυμί. ἀκοὴ, εὸ μέρος τοῦ σώμα-- 
Φοζ. --- “ῬΟΨῸ» αἰέν, δου ἑὰ ἀξ 

σφμο αμαιέμν. ϑγτατα. ἴεβ. ΧΕ, 8. --- 
γΟΨῸ Ρετε. ΗΒ. ὁ υψ' ακάϊτε 
αοίεπδ. ἴδ. 1.11. 7. πόδες τῶν εὐαγ- 

δ 

γελιζομένων ἀκοὰὴν εἰρήνης. 1,Ἔρετυπὲ 
δἷπα ἀυρίο νου» ᾳυδπαυανα ἀκοὴ 

φυοαμε δ περφόδοης α΄ενεπέδδιε: ετ- 
Ῥ]οατὶ Ῥοίεεί. --- ΓΡΌΨῸν οιεύείλο, 

οἴαπι ἱπέετίον αὐ αὐα!επάμηι αὐοιὶ:- 
δῖο. 4, ϑδω. ΧΧΙΠ], 433. ἐσαξεν αὑτὸν 
Δαβδὲὲ «ρὸς τὰς ἀκοὰς αὑτοῦ, οοπδεϊοϊε 
δὰ Ὠανια, υἱ 510] 6886ῖ ἃ βϑοσδίβ. 
νυΐᾳ. αὠγὶομίασίμδ. -το ΓΙ ΡΙ. 

αδὲρο.ς Ναὶ. 1. 12. ἡ ἀκοή φιυ εοὖχ 
ἐνακουσϑήσεται ἔτι: ὍΣ ΣΡ Κζὸ 

οαπδείσμα μα ΔοΟοροΥ ΒΛ, πδενε' Γγ.}) 

αἰϊαυληάο ᾿ος δἰμτίβοιί : οαπέέζεπα 
ἑμα πον σαπίαδεεν ἀπιρῆδπ. -- νον, 

ακάϊο. Ῥγεαι. ΧΧΥΙ]. 15. αδὶ πυὶς 
γοΟὶ ἀρυὰ ἴῃς. ἀκοῇ ἀκούειν τεβροι- 
ἄει. ---. ν᾽. Ὁ Ψ, πᾶν. ἐνῆηον. 

ὧο. Ἐχ, ΧΥ͂. 26. ΧΙ͂Χ. 56. θευιϊ. ΧΙ. 
18. εἰ ΧΥ. 5. ἴὰ αυἴδυ Ἰἰοοΐβ ἔοτ- 
τ ἷᾳ ἀχοῇ ἀκούειν οσουγτῖς. 1 ὅδιι. 
ΧΥ. 242. ἰδοὺ ἀκαὴ ὑπὲρ ϑυσίαν, οδεάϊεη.- 
ἐΐα βδοτϊβοῖο Ἰοηρσα οοῖ Ῥγεθβϑίδηιίου. 



᾿Ακοΐρεητος. 

“3 αι. ΧᾺΧΙ]. 45. εἰς ἀκοὴν ὠτίου 
ὑπήκουσα! ρυοι, δα Ἡπίχα ΤΠ οὔίδεα- 
Ρεεαὶ. .ον. ΧΧΧΥΙΊΙ. 2. -- πυοϑ 

εἰ νον, ΤΉΜΙΟΥ, ζπια, δέγηθο, ΜΝ» 

εἴμπα.. 1 ϑατη. 11. 96. οὖκ ἀγαϑὴ ἢ 
ἀχοὴ, ἣν ἐγὼ ἀχούω, ποῃ Ὀομυ8 εϑὶ 
ΤΗΊΏΟΥ, ἀπότα ΘρΡῸ ΓᾺ 'ΟΌ 8. δυᾶ!ο. 
Βυϊάδβ Ἐ. 1. Ἰδυδηϑ: ἀκοὴ, ἡ φήμη. 
4 ὅατω, ἘΠῚ. 30. ἡ ἀκοὴ ἦλϑεν 
Δαβιδ,υδι πὰ στρ]. Ἰοσίειν ἀγγελία. 

ὃ (οπέ ἀσοαθε 1 Βαρ. 1. 38. 1 Πεν. 
Ἃ, 7. ἐπεὶ α«ὅσαν τὴν ἀκοὴν, 4.81 ὁ40 
δὐ δ όγαση, ΟἹ]. 9 Ῥαγαὶ. ΓΧ. 6. Ῥε. 
ΟΧΙ. 6. ἀκοὴ ἀ, ἥαιια οἰτἰδέσβ, 
ΟΟΪ]: 7εν. ΧΙ ΓΧ. 99. [ε6. {.{Π]|.1. 
τίς ἐπίστευσε τῇ ἀχοῇ ἡμῶν, 45:16 βάθη 
βαρεῖ ργιεα!δαϊῥοπῖ ψοῖ οονοϊοπὲ τὸ. 
δἔγεο. ἧι ΧΙΙ͂Χ, 13. ἐκοὴν ἤκουσα 

ἸΚυρίου, διἶν!] 4 ζϑοσιπιο, οοἱϊ. 
πα οἰ ες; εἰ ΧΙ. 44. 6ες. Οἴγια. 

«-- ν».ὐ εἰνὸν ἰδεια. Ἐκ. ΚἈΧΙΠΙ. 

1, βαω. ΧΥ]], 48, εἰς ἀχοὴν ὠτίου 
ὑσήκουσέ μου, δα ποΐμηε το ῆιϊ οὐζεαμ- 
Ρεσδθδῖ, ο]]. 2 ὅδ, ΧΧΙ]. 45. 
ΨΝ«. ΧΧΧΥΊΤΙ 4. Ηοε. ΚΙ]. 19. ἐν 
τῇ ἀχοῇ “λίψεως, οαἰαγαί (αἴθ, αὐδτα 
ΒΕ. 5 ἐραίβ᾽ ΒΕ Φοτητα Βαίαθ. Ηαῦ. 
ΠῚ, 1. εἰσαχήχοα, τὴν ἄχοήν σου, ΔΒΚΈΥΙ 

εὐξεὶεὶ αὐ οσπερεμαέωδ 6ς. --- 
Ὁ. ες. ΥἹ. 34. -- δνό ἰπᾶπ. 

ἀ οδσεγυαπάο. Ὠδυϊ. ΧΙ. 929. ἐὰν 
ἀχούσητε πάσας τὰς ἐρσολὰς, κὶ οὐίεπι- 
Ῥοταυετίδε ΟΠ 118 ̓ΤΈΒΟΟΡΙ͂8, ΒΚ Ὲ. 
1, 9. λόγων ἀὐτοῦ ἀχοὴ πρὸς κύριον ἥξει. 
ϑεν. ΧΎΨΙΙ. 15. ἀκοὴ μοχδηρὰ, Ϊ. 4: 
ψ. 14. ἐμφραγμιὸς ὦ ὠτίων, οϑὲ διιαὶοπ» 
ῬὈυ5 τηοϊοδίβειτηα. ᾿θιὰ. ΧῚ Π]. 1. οἱ 
ΧΥΜ,ΓΠῚ. 99. 2 Μδες. ΧΟ. 40. τύρπει 
σὰς ἀχοὰς, οὐϊαρίαι ἀοσεε. 

ἌΚΟΥ ΜΗΤΟΣ, τπξοηιπῖς, πον (ὅ07- 

»είεης, Ῥεγυϊδίΐ, οἵ οχ ἐδ ψυρρηθις «ἤ- 
ἐὐτθ ἐνῶ ῥῆ πὸ τοσίο τοῦ Βγοὶδ ΚΒ, 

πείάοτις 1. 1., τποαὶ παῖς γοσαδυῖο 
χαριαρίνοτιορ δαχι Ἀομο εβίραοις 
πωνήπαῦι ἐπίονιεζίοξε, αυῦλκ, ᾳυὶ 

ὨσΠαῦδτα ΒΟΡτιΣ, ΒεΩ ΘΕΠΊΡΕΣ εαί 
να, εἴῆοας οοριτοῖαγ. ὅδρ. ὟΊ]. 

"11. ἀχοίμηζον τὸ ἐξ αὐτῆς (81. σοφίας) 
φέγγος, ΒΑΡΙΘ ΕΔ ΒΕΙΏΡΟΓ υ- 
“ἀφ οὐκιει, σειαροῖ οἰἶρακ εαἱ. ἴὕδιι5 

9θ ᾿Ακόλαστος. 

δαϑεῖη ἐσὲ ἢΔς γοςε, αυἷδ καρ ίοτιξίαπι 7 
αἱ Ὦ,. 1. οὗτα βοῖβ, φυΐ γεβρεσε 

οσαί, εἰ, ἂς νυΐχυ» Ἰοχυίϊξαν, ἱξ 
ουδασα εἰ ἀοσεοίέυγα. ΒΒ οἾπε, 
φαπι βοαδυῖ] δ Κισμίκοτυο οἱ 
Βχεθ0, ἀχομητος προτὶ μὲν ἐπόκ- 
φἰϊηρείδιϊδα, δρυδὶ ραγυση αἴνοζβα, 
ϑυϊάδε: ἀκατεύναστος, ἀκοίμητος. ΖΞ .- 
ὑπ ἐοῖ Ῥχοια. Ψιμοι. ν. 138. δὲ ν. 

ἈΚΟΙΝΩΝΗΤΟΣ, ἑποονιπιμπίοα- κα 
δὲϊὲς, πο οοπιρεβοαπάμε. ὅδ. ΧΙ͂Ρ. 
421. «ὸ ἀχοινώνητον ὄνομιδι, ΥἹοξΏ Ώ, 86. 
Ἰδὲ, πο σομιρλυσλοδεμηι, 861 ΠΟΙ 
(ἱραδηάιυο 1] 15. Ψρηζα δηΐπὶ 
ἢος εγαὶ επί. 7ὟΊ. 4, Ααἀάᾶο ,70- 
ΒΡΌ, Δ. ὅ. ΠΙ. 10. 4. αν. 

ἈΑΚΟΔΑΣΥΙΆΑ, ἐπίεπιρέταπῆα, πὲ- 
νέα ᾿οεπέϊα, ἱποοπέϊνσπεα ἐπ χμοονη. 
μὲ τον βόπενε. Ογαλοῖς ἢος σεν» 
ηριρειβ μα Ἐοϊΐυα ἴῃ ΤΒοθδασο ὅῃο, ἃ 

ΤΕΡΟΥ ΟΣ ἰπ Οοιρίὶος, 
ἐπ, ὙΧΙΠΟΙΡ πα 17. (1π 1118 18.) ἀκολα- 
- κω μὴ ἔϑίσῃς τὸ στόμα σου, ἱπτῦσμα- 
ῬεΓΔΏΕΙδ ᾿ασασαοεν Ὧ6 δεουσέμοίβα 
θεσα. 4 Μδοο ΧΙΠ]. 7. τὴν σῶν 
ααϑδὰν ἀκολασίαν. ρας ἀόρατα ἄκο- 
λασία, ἀκρασίᾳ. Αρυὰ «οβερῆμτα Α. 
5. 115. ΧΧ. ς. 7. ξ. 8. (6κπι. ἴ. μ. 
970. εἄ. Ἠδνρσς.) ἀρ ̓ ἰδιαἰμὲς ἐπίδηι» 

. εγαπέϊα ἀαϑυγραῖισ. έ 

ἈΚΟ ΛΑΣΤΟΣ, ἐμσωγίοεεΣ, ἐπέεηι» 
ΜεΤΘΉἪ, ῃργοίεγυειδ, ἔαδοίυμε, ἰδιίαϊ.. 
ποεῖ. Ὑὺ, ἀεγίρογ, ἐϊιϑον. Ῥτου. 

ΧΙΧ. 29. ἑτοιμάζονται ἀκυλάσοοις μά- 
Φεγγος, Ῥδγαπῖαν Ῥγοθοεσνὶδ τυαρο - 
δὶ ἀκόλαστος δύση Ὡσίπέ, (μιὶ 86 6. 
κῖρυβ πα] σ πος ἀϊνιηῖς Ὡθο δμχν- 
ταβῃα 8δο οοὔσ εχ! Ῥραίτατ. 
15. ΧΧ.] τὸν οὗκς, νπμτο οδὲ 
68, ΕΧ μα Ἰαβοῖνιά [8 ς61]6 οὐἹίυσ, καὶ 
αυΐς : νἱπυτη ἴΆς 116 ἀἸ 5. ίστα γοᾶ- 
αἰ. [Ιἄάδπὶ αυοαιο νου  υὐραῖις 
ψογίδη : ἱωσηγίοεα γε δε υἱπιηι. 
ἴν1α. ΧΧΙ. 11. ζηριουμάνου ἀκολάστου. 
Ἕλϊδτο Υ. Ἡ. (6. 99. νεανίσκοι ἀχόλασ- 
τοὶ φαθϊ αὐοίεροεπίος ἰαεοῖνὶ, ᾿- 
ἐεξ. Ἐδεγοβιυβ: ἀκόλαστον, ϑρασὺ, 
χανὸν, ἀσελγὲς, ἱ ἐὐνάμε ϑυϊάρε φίδι 
ἀχόλωστον εϑἰ ὑβριστικὸν σεᾶγμα, πρὶ 

σ. 



᾿Ακχολουϑέωο. 

α ἔογίε γϑϑροχὶ δ Ργονυ. ΧΧ. 1, υδϑὶ 
ἀκόλαστον οἱ ὑβρισεικὸν Κιπριιπίιν. 
᾿ΑΚΟΛΟΥΘΕΏ, δεέφμον, οὔδεημον, 

οδέφηιρετγο. Ὑπὸ» γεγο, ' τείτογδωηε, α 

ἑεγρο. ϑγτωτα. Ζοῦ. ΧΧΙΠΙ, 8. ἀχο- 
λουϑῶ. --- δὴ ὮΝ» αἶδεπωπι. ἴῃς. Ῥβ. 

ΧΥ͂. 4. 5 ΠῸ ἽΠ ἢ. 6. ναὶ αἰΐυιτι 

Βδυτα ἔδβι πδηΐεσ βοαυυπίυγ, ναὶ 
εχ [δῖ ν ΘΒ 9 Π6 : γοίγογδμηι ἔδει! - 
πδηΐ. ἴπο. ἀχολουϑοῦσαι ταχίως. 1,8- 

ὃ αἰτ θἷπο ἀυθίο ἽΠΝ τ ὙΠ δ 
8. δ ἢ. σὐάμοον ροβί. ἴῃς. Ῥβδὶηι. 

ΧΙΙΝ. 15. - Ὠν᾿ Ῥοεί. ϑγτητη. 

1 ὅδ. 111. 8. Ιάδχα 1». ΧΥ͂. 11. 
εἰ Ῥβαΐτα. ΧΙ ΝΠ, 18. --- ΠΝ, 

Ῥορί 6. ϑγτατα. 7. Υ͂, 14. ἀκο- 
λουϑήσω σοι, δέηματ' ἐξ. --- Ὁ αρ- 

σίμμπον, αὐἦστεο. Ἀυκῃ, 1. 14: .-- 
“ΠΝ Ἵ2)» 60 μοβέ. ϑγτηση. «“οῦ. 

ΧΧΠΙ. 8. -- δΔῚΠ ΗἸΡΗ. α 5."», 

᾿ αμΐετο, αδάμοο. ἴῃο. Ῥεαα. ΧΕΩΙ͂Ν. 
10. -- ἢ Χ 2.» Ῥτγορσῖθ σα »ε- 

εἶδος εο, ἷ. 6. υδδέϊσία ξέχμοῦ. 1 ϑατα. 
ΧΧΥ͂. 49. -- "ΤΠ ἐγορίάο, ἐεγτίδιϑ 

« 

δέτε. ὥὄγτηχῃ. 1 ϑδιη. ΧΙ]Π]. 7. ἦχο. 
λούϑησε, ἐγερίε δεσμίμξ εε. Νοῖὶ 
ΤΩ816, τσὴ ΟΡ 6. ϑ'ο] σοί ροβέιι- 
ἰδὲ ἢδης ᾿πίογρτοί δ! μθτ 86 168 ΟΥΆ- 
ἰοηΐβ, δ δάμη 08 Ἰοαυοπάϊ : 
πδτὰ ὙΓῚ οἰίατι “ερίέπατε ποιδί, αἱ 

ἀ ἀοουϊέ ΘΙ γηοΠ18 ἴῃ 16χ. ἩΘΌΥ. ὑ. 
609. δεᾳ. υπάδ δρραγεῖ, αυϊὰ 5ἰα- 
τυ ηπτη εἰς ἀ6 σοπ)θοΐαγα ϑασα]οσί, 
Ὁ] 'π Αρρατϑπι δα Υ'. Τ. ρ. 808. 

ἐξιϑαμβήϑη τορόμθγα νου, --- 5)» 

"0. ϑγτητα. 4. ὅ'δηι. 111. 16. υδὶ 86- 
᾿υΐϊξυν Πν. Οοπέεν βεαυεηῖία. ΟΥ̓Χ 

Νιυμ. ΧΧΙ]. 90. ἀχολουϑήσω αὐταῖς. 
1 Βεορ. ΧΙΧ. 20. ἀχολουϑήσω ὁκίσω 
δου, δοηαῦ ἰ6. Εδάεῃι ἔοττηυΐα 1ο- 

« 4υεῃάϊ Ἰερίτον αυοαυς 168. ΧΙ͂Ψ. 
14. --- ΙΝ 46 ροδί. ϑγναγι. Ἐβ. 

ἜΧΧΨΊΙ. ΤΙ. --- ΤΌ)» ϑέρατον 

δῖ ΦεραγῸ πιε. ϑγτωτα. Ηος. ΙΝ. 
14. ὅς!]. ποία ἢ. 1. ξεραγωτε 

“ 

100 ᾿Αχονάω. 

6 αὖ αἰέφωο, ἐο οομδὶδο, μὲ αἰδωπε.δὲ- 
φματίΣ. --- ΡΥ" οαἰοαηειξ, ρίαπία. 

ϑγτητα. Ῥβαΐγῃ. ΧΙἅ, 10. ἀκχολουϑῶν. 
ΘΟ Ἰοοῖ τηδΐο ϑθῆσι ἢ. ἰἷ. ἀχολουϑεῖν 
δ μιροζαγ, τ 511 α ἐεγροὸ αἰΐχμεηι 5ε- 
φμὶ εἰ σιΐάεπι πιαΐο ἀπῶπο, ἑἐπαίαα Κὶ 
δίγμεπαϊ οαιιδα. --- [2 αδριϊοὶο, ἴῖ. 

οοπυετγίο. 1,.ν. ΧΙΧ. 4. Ὁ] 1 οοἀὰ. 
οὐτλ ἐσακχολουϑέω ρεττηυϊαίοτ. ἘΣ. 
ΧΧΙΧ. 16. .--- Ῥγοὶ. 5:17. ἄλλων τῶν 
κατ᾽ αὑτοὺς (προφήτας) ἠχολουϑηχότων, 
δἸϊοσυσι ρσορδμοίασυμι, φεὶ δετὶμε Ἀὲς 
δογίδεγεηΐ, υδὶῖ ἀχολουϑέω οδὲ Σμδεε- 
φμον, οκοὶρίο. Ζυά. ΧΙ. 2. τὰ 
ἠχολουϑηχόγα μοι, 801]. ὀψοκωήματα, 
εἰδί, φυοθ βϑουχα αὐἐμίεγαὶ δὰ οΑϑίχα, 
ο0]]. Χ, δ. δοᾳ. 4 Μδος. ΗΙ. 86. 
διὰ τὸ ἀχολουϑὲῦ τοῖς ὑπ᾽ αὑτοῦ προτε- 
τωγμένοις νόμοις, οδέεπερετατε ἰοσιθυ 
δὺ ἴρ80 ρσχοιηυ γαῖ. 
ΦΑΚΟΛΟΥΘΥἊ,Α, δεγίος, πόσμξ, 000- 

86 . 4 δος. Ϊ. 91. σαϑῶν ἀχο- 
λουϑίαι, Ῥοττυγ α[ οὶ ν]οϊ3δῖτα- 
αἰηθβ. 

᾿ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ, δεγμεης, 4εδεε- 
φμυεπς. -- ΤΙΝ» »οεί. ϑγτώση. Ῥδβ. 

ΠΧΥῚ]. 427. ἀκόλοϑϑα. 83 Ἐπάτ, 
ΨΠΠ.. 16. τὰ τούτοις ἀκόλουϑα, αὐ 
ἢ βοαυυσηζις,. 3 Μδος. ΙΥ. 17. 
ταῦτα ὁ ἀκόλουϑος καιρὸς δηλώσει, Ἦλθες 
τορι Επϊζυτυτα ἀοοσσθὶῦ δι οἰδτιτι 
γοααοί. 
᾿ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ, οοπδεχμεμίεγ, οοη- 

υδηϊοηίογ. 83 Ἐπᾶγ. Δ, 40. κ. 78. 
ΗἩεῦν. ἡ Ἐδβάν. 1]. 2. γέγκαι! 
ὁλοχαυτώσεις ἀκολούϑως. 8 Ἔπ ν. 

71. Ηθργ. ἽἼΨΝΘ Ἐδβάγ. 1. 8. 8 

Ἐάν. ΝἼ]. 9. (μα). 952. υσία 

δϑοτιρίμγαηι, Ἐπδαγ. ΨΙ. 18, Πυϊά. 
ΨΠ]Ι. 14. 

᾿ΑΚΟΝΑΊΏ (ρεσρογβῃ ἴῃ Β16]1ο ὃς 
Ἰτοιτοῖο ἰορίςαΣ ἈΚΟΝΕΙΩ), ἀσμο, 
ἐχαοιο. ΤΥ ὙΤῚ γοΣθ 816 ἔσθπι, ἀσμένη. 

Ῥγον. Υ΄. 4. ἠκονημένον μᾶλλον μαχαΐ- 
ρας διστόμου. ---- Ὁ) Ῥοϊίο, ἀοκο. 

ϑγιτα. 8. [Χ. 18. τὴν μάχαιραν αὖ- 
τοῦ ἀκχονήσει, ΘΏΒ6Πλ 8. ἔΘΓΓΤΙΓ δοιιοῖ. 
ΞΘΝ "Ὁ ρατί. ΡῬυἘ. ΟΣ Ῥε. 

1. 2. ξυρὸν ἠκονημένον, πονδευα δου- 

θἈ 

Ὁ» 

ὃ. 



ἼΔκουις. 

αἷΔ. --- ἼΨΦ.: αοῦο, οἱ λωποὶ Ῥτον. 

ΧΧΨ. 18. ΓΧΧ Ρβαίω. {Χ117. 8. 
εἰ ΟΧΧΧΙΧ, 3. ἠἦχόνησαν γλώσσας, 
ἰἰπσύαχει δσπογιπῖ, ἢ. 6. 0816 δς 
ἴιϑἴοθα Ἰἰοσυτὶ συπί. ---- Ἂ 4. αοἴ- 

ωξς. Ῥα. ΧΤΙ͂Ν. 7. τὰ βίλη ἠχονημένα, 
αυξε νεσθα αὐυοηια τερεσ πων Ἀ5. 
ΟΧΙ͂Χ. 4. 

ΆΚΟΝΙΣ. Νοχ ἤφοσ, ἰῃ ΒΒ} 1 
ὙΠ Εβδυιτο δς οχηηῖθιιβ, 4115 ΟΘΟΠ 50], 

δ 1 οχῖσῖβ Οὐτεθοῖβ οὐ ϊββα, ΤΕΡΟΓΪΓΟΣ 
Ῥκαϊνηα. ΟΧΧΥ͂Ι. 4. ἴη ΕΚα. να, υδὶ 
ἀπόνεως νοῦ, ἀοντηϊπὶδ τρορς, ἰορίττ, 
86 ἴΐα, αἴ, αυο μετεϊποαῖ, πο βδίΐβ 
σεγίο αἰεὶ μοββῖι. Ὀγυβίυαβ Ἰορὶξ 
ἀχονηϑέντο; νοῦ. ΒΡ ΟΑΥΙ 8]14 015 Ρο9- 
"εἴ, ἧξες νεῦρα δὰ [5 Υ}}}7 .)}ὲ- 

ὑεπέμέις, γεΐεγεπάδ εθθο, υἱ ἰδὲ 2ὲ- 
υεπέεέες διπς ΑΙ ἀσμίας πεεμΐς, ἃς 
ΣΕϑροχοῦῖς δυσίοσῦ δυ8 νθυβι ἢ] 

ς δὰ ποξοποτη ἐτομέϊεπεϊϊ ((ἰαΐαπι 
μυὶς νος Δ ΧΧ, αυὶ Βαρεϑηϊ ἢ. ]. 
ἐχειτινα γμένοι), αὐϑτὴ ἴδιθθη 96Πηδι 
πιο οσίοο δοοεροῦς: ΠποῊ Πη8]6 
εἰ ΓΕῚ ῬΔΥΙΓΕΓ δὲ υι8 ᾿Οα ΘΏΑΙ Γὰ- 
ὕοπε Περι. Μ|ἢὶ ἰδπιθῶ ἴῃ τη 6Π}- 
ἴδ) νϑῺϊῖ, 5 ΠΠΟἢ Ἰοςσο ἀχόνεως γοῦ ΤΟ. 
ρσπομεζυπιε δἷἐ ἀχοντιστοῦ, Τασμίαδοτὲξ, 
υἱ δῇ δπίεοβάθμβ “2. σϑξεγδμι. 

Υοχ διιίτα 12} πὶ ππίνθυβυτη μπὲ 

ὁ ῃοϊαῖ, φμὲ ἐπ αἰχμα τὰ αἰριϊα υαἷἶεί, 
Ρεγίεεπι, ἐξετοϊαίεπι, δάδοσαθ ἢ. 1., 
αὐὶ ἦ16 βαρ 8 βούτηο δϑῖ, αγέ 7α- 
οκέαπεϊξ 5. δαρμίαπαξ ρεγέξεενι. δε 
ἀοης 4211] πιθ] τόσα. 
᾿ΑΚΕΟΝΤΙἊ ΖΩ, 7ασμίον, ρείο 7ασείο, 

ἰάψιξ δἰσε αδδεηνατγὶς 8. αἰδέετ. Η- 
τούος. [. 48. ΡᾺ}» “Ρατρο. ἴῃς. [μον. 

Ι. δ. ϑο]Π]οεῖ ἀϑρεγϑῖο εὐὰπὶ 7δουϊδ- 
ὕσπα δἰϊχυδτη δπηΠπυάϊποτη Παρεῖ. 

ἐσπ Ὁ ει "δὶ; ΓΠ. “7αεἷο, λασμίον. 

ΚΑΙ εἰ Ηρ. 1 ὅαπι. ΧΧ. 10. τρισ- 
σεύσω ταῖς σχίζαις ἀχοντίζων, [68 Ἶ78- 
σααρον βαριτλ8, (0]}. 10. ν. 85. εἰ 
86. --- ΤῸ» 7αοῖο, ἡασμίον. ϑγτῆσα. 

Ρραΐγη. {,ΧΧ111|. 8. υδὶ πο 8.586 ΠΕ τὶ 
ΡΟΘδΌΠΙ Υἱγῖβ ἀοςίί5, αυὶΐ δἰδίπιηῖ, 
ϑγταήδοδασι ΡιιΆ886, [5 Ἃ} 6586 

101 ᾿Ακουσιάζομα:ι. 

βαίανυμ νοτοὶ ΤῸ ἰὰ ΗἾρΡΒ,, φυοὰ 

"7αοματγὶ εἰστιβοιῖ. Ἡ εγςο ἢ. ὠχοντίζει, 
ἄνω ῥήστει, φιψξ δἴοδβα ται ζιπι ναϊεί 
δα 1ΠΠυϑσαιοίθῃλ ἰοοὶ [,δνυ. ἰ. ὅ. διι- 
ῬΓὰ Δ]]δί!. 
ἈΚΟΝΤΙΟΝ, "ασμζμηι. ον, 

δαρεἐα. ϑγτοτα. 1 ὅδ. ΧΧ, 86. 
Ἠεβγοῖ. ᾿Ακχόντιον, δοράτιον, μικρὰ 
λόγχη. 

ἈΚΟΝΈΤΙΣΤΗ͂Σ, 7ασμίαίον. Στ) 
Ἰάετ, ῥατί. ΗἸΡΗ. ἃ Σγ»ν )ασμίογ, 

αοῖο. 1 ϑαῖη. ΧΧΧΙ. 8. 
ΑΚΟΠΙΑΣΤΟΣ, δἰθμα ἰαύογε ας 

νιοίεείία. Ἰιορίταν δος νοχ δ Β[6]10 
Ομλθ88 ϑαρ. ΧΥ]. 90. βες. ςοάᾶ. 
ΑἸεχ. ἄρτον ἀπ᾽ οὐρανοῦ παρέσχες αὑτοῖς 
ἀχοπιάσεως, υτὶ ἀχοπιάστως δα 5Γδὅ- 
[28 ρεσχιποῖ, χα] β'πθ Ἰαῦογα 8ς 
ΤΟΪβῖῖα τϑῆπα πῃ ἀδβοσίο ς]}}- 
βεραηῖ. δρεσαῦ ρῥχαΐοσοα δος 
Δανοσθίυ ἀρυὰ ϑὅ.Βοὶ. ϑορῆ. δὰ 
ΑἾδς. ν. 862. 

᾿ΔΚΟΠΙΑΊΎΉΓΩΣ, δένο ἰαδοτο εἰ πιο- 
ἰεδίξα, ἱ. 4. ἀκοπιάστως εἰ ἀχοπητί. 
860. ΧΥῚ. 90. 865. Νῦς. ἕτουμον ἄρ- 
σον αὐτοῖς ἀπ᾿ οὐρανοῦ ἔπεμψας ἀκοπιά- 
τως. Ὗιάα τίς. δηΐοςεα, 
ἌΚΟΣΜΟΣ, ἐπογπαίμδ, ἱπαδοογί, 

ἐπλοπεείις. Ῥτον. ΧΧΥ. 27. οὕτως 
ἄκοσμον δίχαιον πιπτωκέναι : υδοὶ ἄχοσ- 
μὸν ΙΧΧ ἀδ εὐυὸ δἀάϊάογυπς ροι- 
ΒΡ συ 118118. ο8 1888. 

᾿ΔΚΟΊΣΜΩΣ, 1. ᾳ. ἀκοσμήτως, ο0η- 
σε, ἱπογπαίο, ἴ, ἐρπονιμίοδε. 94 
Μαοο.. ΙΧ. 1. ἐσύγχωνεν ἀναλελυχὼς 
ἀχόσμως, τονοῖβα8 οὐδ ἱπῃοηρϑῖδ : 
φυΐθυϑ νοῦ ]8 ἤξάσηι Πισαπι εἰστιῆ- 
οί, ἱπάϊσπαπι ογάϊπο πιἰίογὶ, αἱ 
Τοςῖα τποηξ δα ἢ. 1. Ἐδάμ6]]18. 
Βεβροηάσδς ποβίσο : ἔπ ππούσπαπα, 
ἔπ οὐπβισδίοη. ἘΘΡοΥ ΟΣ Ῥγεεΐεσοδ 
Βος δάνεγρίυμη δρυὰά ὅ'οῃοὶ. Ατσί- 
βίοριι. ἤδη. νυν. 38. εἰ ΖἜβογ). Ρογβ. 
ν. 8374. ϑ0)ο]. 

᾿ΔΚΟΥΣΙΑΊΖΟΜΑΙ, ἐπυοίμπίατγὶε 
αρῸ, ΡῈΓ ἐπιρτμαεπέϊαπι ρέσοο. ἡ δῷ» 

αὐτο. Νιὼ. ΧΥ, 96. τῆς ψυχῆς τῆς 
ἀκχουσιασδείσης καὶ ἀμαρτούσης ἀκουσίως, 
Δηΐταδο, 416: ΠΟΒΟΙΘἢ5 ΡΕΘΟΟΒΥΙ. 
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«Αχουσ ον. 

οαξπι μον πργμάοπέαπι δἰ ΟΥ̓ΤΟΥΕῖκ 
ὁοδηπε 5.71. πλοῦ ΕΥ̓ΤΟΥ͂, ΘΕΔΙΩ Ρέο- 

οαέμν ῈῪ ἜΥΥΟγ πε Ὁ τεργιἀσνέϊατε 
οοπιπιίσϑμηι. Ααυ. ἂς ΤὨΘοά, (ΟΒεὶ. 
Χ, δ. Οἱ ΠΧΧ ἄγνοιαν ρσβαοστσπηῖ. 
ΤΧΧ Νυΐ. ΧΥ. 23. ὅτι ἀκούσιόν ἐστι, 
αυοῃΐδτα ΡΕΙ ΘΥΤΌΓΟΙΗ ΘΟΓΙΩΙΏ ΒΘ Ω 
εβῖ ; 86 ῥϑυΐϊο μοϑῖ ἤνεγχαν δῶρον «Ἐρὶ 
τῶν ἀχουσίων αὐτῶν. --- λιν ΡῈ 

εγτόγέ. Νυτὰα. ΧΥ͂., 94. Οοπέεσς 
Βοιίγεγίυτη δα 1,ονῖϊ. ΓΡ, ν᾿. 5091. 

ἈΚΟΥΣΙΓΏΣ, ἐμπυοϊμηξανγθ, Ἠοπ 
ϑρομπίο, δηργάεηίεν, ΡΕΥ͂ ΟΥ̓ΤΟΡΕΠΙ. 
“- ΛΥῚ 73» σία δοίδπίδα, Ἀ. 6. 

ἐιργμ δηΐεΥ, ΕΓ ογτόγεπι. 1 εδαῖϊ. 
ΧΙχ. 4. ὉὈῚ ἀχουσίωρ ειχὰ οὖκχ εἰδὼς 
ἰῃ οοἀδά. ροτταυίείυν. ὅς ἂν σατάξῃ 
τὸν σλησίον αὑτοῦ ἀκουσίως, αυἱ αἰλαμι 
ῬΕΡ ἱπηρχυάοηϊίαα οφεϊἀοτῖέ. --- 

ε λον» ἐπ οὔγογο. Τιανῖς. ἸΥ͂. 9. 42. 

47. Ὁ. 16. 706. ΧΧ, 8. θ. --- Ἰϑῦ 
ἰάθη. Νυπι. ΧΥ, 92. .--- Ρειδΐετεδ 
Ἰερίτυν Ιεν. ἹΝ.. 1. ἐὰν δὲ «ἄσα συνα- 
γωγὴ ᾿Ισραὴλ ὠγνοήσῃ ἀκουσίως : υδὶ 
ἀχουδίως ἀδ δὺο δἀὐάϊδεγυπι ΕΧΧ. 
Πϑεδὶ αυϊάοια ἱῃ εοἂ, ΑἸἰἸὰ, ποαὺς 

οϑοΐξ Οὐβϑηθ ; δα ἀϊζυτῃ ἀπύρσω 
νἹἀδιυν ἀρ 118 Ῥρορίογεβ, αυΐα ἀγνοεῖ 
Ὧ8 ογνιπὶν βεπεγὶς ροοσαίἐε : 
Αἀὰο Ἑυτρ. Ττοβά. ν. 1011. Ῥὶδίο 

ἁ ἀε Βορ. 11. 111. Ρ. 414. υἱὲ. 
᾿ΑΚΟΥΣΙΩ͂Σ ἉΜΑΡΤΑΝΩ, ἐπυΐέε 

μὲ ἐα ἱρπογαπίϊα μεέσοο. Ῥ Ὁ πῸ3» 

ἐοβο ἐγαπερτοδδίοπεηι. Φ00. ΧΧΧΙ. 
38. δὶς ΒΙΕΙΣὰ9 Ττοταμιίυτι βασι. 
ψεσθα Οἴγετα βυηΐ: εἰ δὲ καὶ ἁμαρτὼν 
ἀκουσίως, ἔχρυψα, υὐϊ δχ ΤΟ] δ οπα 
ἰμσυϊεμπῖος ἀρραγοὶ Π]υὰ ἔκρυψα δὰ 
ΓΘ ΡεγΠμοσο, εἴ ἁμαρτὼν ἀκουσίως 

ἰαπίυτι Ηογαῖοο 9...) Γεσροδάεσο. 

᾿ἈΚΟΥΣΤΗΣῚ, αμάίογ, φωξ αμάϊὲ. 
ϑ6Ρ. 1. 6. τῆς γλώσσης αὑτοῦ ἀκουστὴς, 
Ὅδυβ δυαϊξ θὰ, 4π6 Ἰίησυα ῥχοξεσί, 
εἰΐδι ἔα δς ᾿πβηϊΐδ. 

᾿ΑΚΟΥΣΤΟΙ͂Σ, αεριδιδα, τοῦ ἀμ. 
ἐωπι σαξπδ. 0}, αμάϊογ. ΝΊΡΒ. 

Εχ. ΧΧΥ͂ΤΙ]. 85. ἀχκουσεὴ ἢ φωνὴ αὖ- 
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α ᾿ΑΚΟΤΣΙΟΝ, ἐνυοίνηέανέωνο) ψεσ. τοῦ ἀσιόντι εἰς τὸ ὥγιον, υἱ δυάϊδίωτ 

φ Ἁ Υ 

Ακουστον Φοίδω. 

βοσίιια α᾽ι8, αυδρμᾶο βαποίυδείυτω 
ονϑὸ Ἱπρτρα  ΟΓ, ---- “γ5 ἥν εἴαη- 

.ογ, υοοϊεναίδο. Ναπι. ΧΧΙΧ. 1. 
ΠΥ Σ Ὁ)», δες εἰαηρονς, Ἦ. 6. 

400 ῬυρςοϊπὶβΒ οἰδησοίαγ. ϑατηδυῖ. 
86.. ϑ.Βοὶ. ὁ Μοβεῖ ργοϊδέυτα (ᾳφυοὰ 
ΑΡο]πασῖο ὑρυϊε δὶ. ΝΊΘΘΡΕ. ῥΡ. 
1871.) ἡμέρου ἀχουσεὴ, ποὶ ΕἸΣ Βε- 
Ἀοπί ἡμέρα, σημασίας. Οὐμπέεν δα ἢ. ὶ. 
Ὠχυδίυμι δὲ μου δηθεν Ἱ! Αἰὲπι. 
Ῥ. 1. Ρ. 118. 
᾿ἈΚΟΥΣΤΟΣ ΓΙΝΟΜΑΙ, αμάδέ- 

ἐμ ,3ο. νυ ἴῃ Καὶ εἰ ΗἸρὲ. ὅεη. ἐ 

ΧΙ. 4. ἀκουστὸν ἐγένετο εἰς τὸν οἶκον 
Φαραὼ, δυάϊεταπἪε δυ]οῖ ῬΒΑΥσηΐ8. 
[Ιω5. ΧΙΨΊΙΠΙΙ. 8. εἰ 90. ---- νΌΨ. σι- 

ἀὐδμς. ἴε5. ΧΧΙΠΙ, δ. 
ἈΚΟΥΣΤΟῚΣ ΕΥ̓ΜΙ, ασπαιδὲξεε ἐπι. 

νῸὉ Καὶ. αῳαίο. 1.6. ΧΙ]. 8. ὡς 

σάλα;γγος φωνὴ ἀκουφτὸν ἔσται, ουχτὰ 
ἴρ βου διά ϊοσ 18. 

ἈΚΟΥΣΤΟΝ ΠΟΙΒΏ, αμάἐδέϊε 
ὑἱποῖο. --- 2» γευείο. ϑγτατο. ἃ ἃ 

ὅδ. Ἴ1. 47. Ψ. ἰηΐγα 4. ν. τῶν: 

- αμαῖγε ζαεῖο. Ερῃ. ἃ 

νῸΦ, αμάϊο. Ααπ. δεὲ. οοὐ. Χ. 

Ποῖ. ουι ΧΧΧ. 12. ἀκουστὴν ἡμῶν 
αὑτὴν π«οἰἦσω (6). ὄγτημι. Ῥδδῖτω. 1, 
10. ἴπο. Φυὰ, ΧΙΠ. 48. ΟΧΧ δυς. 
ΓΝ. 86. ἀχουστήν σοι ἐποίησεν τὴν φωνὴν 
αὑτοῦ, ἰοομέμϑ ὁ}. 1 ὅϑδτα. ΙΧ. 97. 

ἀκουστόν σοι ποιήσω ῥῆμα 8ος. 
οὐ. ΑἸ]εχ. οἱ Α]ὰ. ϑδεᾶὰ Ναῖ. ὑτο ὶ 
ἀχουστόν σου! «οήσω Ἠαροὶ ἄχουδον, ΒΘΏ.- 
8ι. δοάείη. [ε85. ΧΧΧ. 380. εἰ 4110] 
Βϑερῖιε. --- “ΓΟ 86. δχ8- 51 Βά68 

μαρδοηὰδ εἰ Μοπεδυοοπία, νοσθα 
χαὶ ἀχουσνὸν ποιήσω σι ἴῃ νΟΣΒο 6 
5 : 1 ϑεα. ΧΧ. 192. δα 

Ἔρτ. πλιὰ πυψνν πιΐδοῖο ἀεὶ ἐξ, 

χεξετενιὰδ δυπὲ, χιοὰ εἰίατι Ἰοσίμαι 
ΔΡοΤα Ῥοΐϊεδί, δὶ νεῦβα ϑιὙτομηδοῦὶ 
1 τοἀἀδηζιγ: 
πμμέϊος ποίμηι ἐἰδὲ ζαοίατι. ϑ'οαὰ εὸ- 
406 ΨΕΓΟΒΙπ1]6 εδί, μβες νερὰ δά 
ῬΤΟΧΙΣΩΘ ΒΟΉ ΘΒ ] Ν ΓΝ ς Γαι) ἢ 

ἴσραίοε α. τπῖδδος ἃ 



᾿Αχουτίζο. 

αγερείαυεγο ΜΓ Νς ἔμαηε, ῬΕΥΌΠΟΤΟ, υἱὲ 
δοο ἀτπδ νδυδίοηϊα, αὐ φερε δῖ, 
᾿. 1, οοαϊποτιπῖ, δὺΐ ἄτι οὐ Πἰοποϑ 
γοΙβοπἷβ ΘΥΤΏΣΠΒΟΝΙ ἰδτιἀδίξε ἔπ6- 
πη, ΥἹάδ βΌΡΤα 8. Υ΄. ἣν, ) ϑι:ν. 

ΧΙ. 11. ἀκουστὸν «ΦὩὠῆσαι ἦχον. Ὁ. 
ΧΙΊ. 20. ἐν ὄχῳ μεγάλῳ ἀκουστὴν 
ἐπυύγδε τὴν φωνὴν, δἰ 1. 19. ἀκουστὴν 
ἐσοίησαν φωνὴν μεγάλην. 
᾿ΔΚΟΥΎΓΖΩ, σκάϊΐσε  αοῖο. ΟΦ 

ὃ ἰάεπι, ὅγωπι,.. Τμοοάοίς, [ο6. ΧΙ,1Π|. 
9. Οἱ λωσὼ νά. γ. 14. ΟεΧΧ υά. 
ΧΙΠ. 43. 8 δαια. ΧΥ. 16. δ66α. 
παρ), 1 Ῥαγ. ΧΎ,. 16. αὶ οὔτ 
φανέω ὅι οὐἀδά. μεοττανιαεγ. εδὶνη. 
Ϊ, 9. ἀχουτιῶς μοι ὡγαλλίκων, ἀτιγυτν. 
Ὅλ πῦξῖδι' φαχητήδεν [ἰΐαχα 1Φ Ὁ εἰ4π). 
(πὶ 11. 14. ἀκούεισέν μ6 τῆς φωνῆς 
«υ. Πμὰ. Ὑ11]. 18. εν. ΧΙΙ͂Χ. 2. 
ϑιτ. ΧΙΥ, ὅ. ἠκούτισεν αὐτὸν τῆς φωνῆς 

ὃ αὐτοῦ. Τμεοργίδοί. ΕΡ. 91. Ρ. 989. 
1, Υ111. ρρ. Μευχεῖϊϊ. ϑυϊάδε: 
ἀχουτίσαι, διδάξοα. -ΟΟἸΕΣ ΙὨΓΕΤΡΡ. 
Ηεεγοδ ἰῃ ν. ἀχουστήσας εἴ ἀκχουσ- 
τῶν. 8.000]. . Ναδίδῃσζθῃ. 
ποτ, ἀρυὰ Ἐυπηκ. δὰ Τῆπι. Ῥ. 
458. πουτρίϑεσγοι τε καὶ ἀπουτίζισϑα, 
ΑΚΟΥΤΙΣΤΟῚΣ Ἰάομι χυοῦ ἀχουσ- 

τός. οοεῖῃ ἤδη ὁ Βιοἶιο ἴῃ Το- 
ΒΔΌΓΟ ΟΥ̓ ἑβδδϑιηι αἴ ΟΥΊΠΙΡῸ8 ,ΟΧΙ 0- 

ἐξιαρμὶς Οτωςὶσ ᾿σβοίδια εχ ἷροῖ 
Τμεοάοτεϊιο εἰ (οὐσεχ ὑπο Βερίν8 
Ρᾳ ἸΧΥ͂. 8. υἱοὶ ῥγο ἀκουστὴν «οωεῖτε 
δρυὰ ὅγτηση. δα Ηερσ. »ῺΥ 16- 

ΒΓ ἀχουτιστὴν ποιήσατε. 
, ἈΚΟΥΏ, απάΐο, οδεάϊο, ἐκαμάϊο, 
ἐπἰεἰΐορο. ὩΣΙ͂Ν ἀμδιθ δ᾽ 1}, 

διγες. Τοῦ. Χ]ΙΠ. 17. ἀνωγγελᾶῶ γὰρ 
ὑμῶν ἀκουόντων. ΒΘΏδυτα ἜΧΡΥΤΟΑΒΟΓΏΏΣ, 
ἔχ, ΙΧ, δ. εἰ Χ, 13. --- 752, 

ἐπιείμο. Ὦγδαϊ. ΧΥ͂ 11. 92. δὶ ῥσὸ 
ὍΘ ὍΣ δ» ποὴ ἐϊπιοδὶς αὖ εο, 

'π ΠΟΏΠΌ7]|15 ἩΌτ8 ἰρδίς Βοβίο Ἰδρὶ- 
ῸΣ οὐχ ἀχούσεσϑε αὑτοῦ, πο οἱ Πάδιι 
μα  Ε18, 86Ώϑι: Θοάδηι. ΘΟΣΊΩΟ ἘΠ πὶ 
ἴΙ 6βὲ ἂς ναϊοιπῖῖϑ ΖἈἸϑοσιι ῥτο- 
Ρβείδγιιπ, χε ἥετα πυ δα τλοσο- 

,» Ὧ66 δάθο τησζυσπαδ Ὀγδαΐ. 
τ ΠΡ φοἰεπέία. 1.5. ΧΧΧΙΠ, 4. 

καρδία, τῶν ἀσθενούντων προσέξει τῷ: ἀ- 

108 ᾿Ακοῦν. 

κούειν. Ῥτο ἀκούειν, αυοὰ ἴῃ τιλτρίπριῃ 7 
τεὐεοῖς, Οταθίυβ 'π ἰδχία ροδιυϊΐ 
"οεἷν, ματιὰ ὁ ΜΆ. Βδρίο, ρασίτα οὗ 
ἰοεχίυσα Ηθοῦτ. δε ουτ νΟΟ68 νοεῖ 
εἴ ἀκούειν ράτυπι μαροδηὶ δταϊπίξυαϊ- 
εἶθ, 6 ργεεοθάεπερτιθ οτἰρίδετα 160» 

οὐλέον βίο νῸΧ 1Π δῶ Υ. 8. Ῥζαν"- 
οοοϑδγὶς, ἐ6 ναὶ Πρσασὶο ὁ» οουϊορ 
νοσβδῖδ ϑϑί, νοὶ 'ἰπ σαθηΐουῃ σϑουστιῖ, 
116 υἱ ῥγὸ νοεῖ βετΊΡεγεῖ ἀχούεν. ϑοὰ 
υὐ ἱπροηῦθ ῥγοβίθαρ, ασυοὰ ϑθη 0, 
τεοερία φυοσιοθ ἰοοῦο ἀεΐσηάι! 
δεῖ, .--- τ 564." οοἷο. 8 Ἐχατ. 

Υ. 69. ο01}. Εδαν. ΓΝ. 9. - ΙΝ 

ἩΙΡὮ. σωγες »γώδεο, σωγίδεξ ὁ ξιρεν σὰ, 
 Ῥαγ, ΧΧΙ͂,. 19. [ε6. ΧΧΧΙΪ. 9. 
-- ΔΥΨΡΗ͂ Ηἰρὰ. σωεουέίο, αἰενάο. 

ῷ Ῥαυ. ΧΧ. 16. [ε6. ΧΙΨΙΠΙΙ. 18. 
εἶ ἤκουσας τῶν ἐντολῶν μὸν, υἱΐπατα δἱ- 
ἰϑπάοχας 8. Δοσο τὶ ρΌΓΟΓΕΒ ἰερίθυθ ἃ 
8. ὈΥΕΡΟΟΡΕΪΒ πιοΐβ. ζε6γ. ἹΙ. 10. 17. 
εἰ ΧΥΠΠ. 18. υδὴ δηΐο ἀκουσώμεϑα 
ἱπβοτεάυτα οδὲ οὖκ, υἱ ἸορίτυνΣ ἴῃ 
Οοταρὶ. (οά. ὅγι. εχ. εἰ Τδεο- 
ἀοχεῖο. --- γυ ακάϊγε αοῖο, 

οἰΐδσα αμάᾶϊο. 1 δὅαπι. ΙΧ. 27. Ὅ80. 
Ψαι. ἄκουσον ῥῆμα ϑεοῦ, χα ἰδοϊὶο 
χαδαύδι 64 αχοιδβασὶ 
Ροϊέεῖ, αυῖρρε ϑοηδὴβ ἐχ 68 501 
του δῖαν, ΓΑΣΩΘΏ ῬεῸ ἄχουσον ΒΟΣῚΡ- ὁ 
(ἀπ ἕαΐθθϑα ἀκουστὸν δεῖ]. σ«ῳήσω (πὲ 
ΑἸοχ. οἱ ΑἸά. μαθδηι) ῥγοϊδ1]6 δαί. 
τὶς “ΠΡΥ» οἷανπον. Ῥτονυ. ΧΧΙ. 13. 

ὃς φράσσει τὰ ὦτα αὑτοῦ τοῦ μὴ ἀκοῦσαι 
ἀσλενοῦς, υνὶ τοῦ μὴ ἀκούσω ΗΘΌΤ. 
ΓΡῚΪΌ « οἷαπιοῦε τοβροιαεξ, 86 861- 

ΒΌΙΩ ἘΧΒΓΘΑΘΟΤΌΝΙ. --- δ ν ὅσο. 8 

Ῥαν. ΧΧΥ͂Ι. 15. ἠκούσϑη ἡ κατασχενὴ 
αὐτῶν ἕως πύῤῥω, δυάϊεραίαυτ ἱπῖτυος- 
ἕο Π]ογετα Ἰοηρσε ἰαύθαινο, νοὶ ἔβδῃιδ 
ἱπϑοισυςσθουἑβ Π]ογίιμι Ἰοηρα ἀϊτηδπα- 
μαῖ. ϑαϊ]οεῖ δὲν υδηάοαιι ἀδ ΤῈ 

ὃ- 

πρυτραΐαν, απε ἰαίε αἰμγ, Μ. 

ς. ἀδθ ἔἕδτια αἰϊουΐιβ σὰὶ, υἱἱ Ὦ. 1. 
Ἰάστα ταὶϊοὶ ἂς αἰζουο ἰοοο Ἐδιδ. 1]. 
8. Ὁδὶ νοσρβ Ηθργαῖοα δ 21 

ΟΠ ΒΩ ΤΧΧ ῬὈγχονιἴδι κ"ἵυ- 

σ4 



᾿Ακούω. 

α ἀοηΐεβ εἰ ἃ Ηππιδηδῖ τεΐεσοπῦθϑ 
τΥδηβου]ογυηΐϊ: ἀμὰν δὲ ἀχούσας, 586τι- 
δι. δοάδιι. --- “ἡ͵Τ})» ΝΊΡΒ. 7εεέξηο. 

ϑγτσω. [ε85. ΧΧΧΤΠ], 4. δες. Ηρχ. 
ὩΣ ΠῸ»» )εειϊπαπέες, ργαοὶριαίξ, 

ῬαΣ ἀκούοντες τοἀ!άϊς, ϑο νἱύδοσα 
ἢϊο ϑυπὲ Ηδχαρὶα, εἰ ἀκούοντες Τα" 
αἰεπάυτι ἐπὶ δὰ ιν ν- 8. - 

ΠΡ) ἀρεγίογ. 1ε8. ΧΧΧΥ͂. δ. ὦτα 
χωρῶν ἀκούσονται, δὶ Ηδργαϊδτοισῃ 

ὃ 88ι18 ῃοΐυτι Ὀ6 πὸ ἰπίογρχεῖδε βαηί. 
- "} γεδροπάίεο, ἐκαμάίο. ὅγτησα. 

[.98. ΧΧΧ, 10. ἰπ ποξοῃε ἐζαμάξεν- 
δ, υοἱ ΠΧΧ ἐσήχουσιν ὨΔΌΘΗ. -- 
ΠΝ υἱάδο. ἴῃς. 3 ὅδ. ΧΥ͂ΤΙ]. 

39. ψεῦθα βοηδυυ 8006 δρυὰ 
ΗρΡγοθβ ἱπνίσοτι ροστηπϊδηίυτ. ᾿Α- 
κούιν ῬὉτὸο δρεοίατε Ἰορίτυῦ δριὰ 
Μυβοι ν. 5. υδὶ νι. Βοβιγδάσσυβ. 
-- αλλ]. ἢ σαμαϊέο. ἴε8.ὄ ΧΧΥΤΙ]. 

19. --- γνογ, αμαϊο. Οαπ. ΠῚ. 8. 
ἤκουσαν τῆς φωνῆς χυρίου, δυδίἭεγαπι 
νγόζοῖα «ζονε. 85:'ς ρύσῃ σεπέέθο σου- 
δἰσαϊζαν ἸΡ. ν. 10. εἰ 1. 92. (υτὴ 
αοομεαίέυο γοτοὸ ἰθ]4. ΧΙ. 7. ΧΧΧΙ. 
1. Εχοά. 1. 1δ. ὅδεη. [11]. 17. ὅτι 
ἤκουσας τῆς φωνῆς τῆς γυναικός σου, 
αυοῃίδιη πχοῖὶ οὐεπερεγαδί,. Οεῃ. 
ΧΙ. 7. ὕα μὴ ἀγούσωσιν ἕχαστος τὴν 
φωνὴν τοῦ «λησίον, αἱ πομ ἐπέεϊεραί 

ἃ Ὀπυδαυΐδασα ᾿ἰπρυάτα Ὀσοχίτηὶ, οΟ]]. 
Οδεϑι. ΧΙ.11. 238. σεῦ. ΧΙΙΧ. 9. ἀ- 
κούσατε “περὶ τοῦ «ατρὸς ὑμῶν, δυάῖδε 

ἴσοι νοϑίσιι. Εχ. ΧΥΪ. 90. οὐχ 
ἤχουσαν Μωῦσῇ, ποι οὐδαϊεδαπέ Μορὶ. 
δῖος χυοαυο ἸερίυΣ Ὠδευΐς. ΧΙ. 27. 
εἰ ΧΠ]. 4. Οοπῖον θδββϑοὶὶ Αάνεοκε. 
55. ΓὉ. Ψ1Π. ς. 1. Ρ. 912. 1 ὅδιι. 
ΧΙ]. 15. υὉ] ἀκούειν εβί ἐσαμαίγε, οἱ 
οὐχ εἰσαχούειν ἴῃ οοὐά. ρεττηυϊαίιιν, 

ε (011. Εχ. ΧΥΠ. 44. Ῥραΐπι. ΥἹ. 
9. εἰ ΧΥΠ. 8, -- "νοψ' ΟΒαὶά. 

ἰάστα. απ, ΠῚ], ὅ. 7... 15. ΥἹ. 14. 
οἴο. ..--ὄ 2 νΌΨ᾽ σμαΐο αἰνεδι. 

200. ΧΧΨΤΙΙ. 22. -- νἱοῦ νῦν, 

αμαϊοεπο αμαΐο. 700. ΧΙΠ]. 17. --- 
ἽΘΨ. οὗεεγυο. Ὦεαϊ. ΧΙ. 21. ΧΧΧΙ, 

104 "ΆἌκχρα. 

1Φ. ὕοε. ΧΧΙΠ. 4. υτδὶ 
ΠΟΏΠΉΪΝ εἰατυθης ΓΧΧ Ὁ ὨΡΌΨ 

Ἰεχίθθ6. ὅῖσας. ΧΧΥ. 9. ἀχουόντων, 
ἀοοΐίδεπι, ἐπέοιϊϊορεπέξεπι οἴ οὐεάϊεη- 7 
ἐπηπ. ΤΌϊά, ν. 18. ἀκούσας, διάϊοηβ 
81108 απευῖ ἀδ ὩΧοΥ͂Β δε τησγοβιίαῖε 
εἴ χποσυση δερετϊ δῖε. Μα] δὶ ἴ8- 
ΤΉΘΏ Ἰορβόζα ἀκουσίως, αἰ μαῦεῖ (οεορὶ. 
δὲν, ΧΧΤΙΧ. 28. σιχρὰ ἀκούσῃ. 2 Μδοο. 
Χ. 18. «ροδότης «αρέίχαστα, ἀκούων, συχα 
αδίουπαυα ργοάνον αμάξγεί. ὃ οεὶ!. 
ἀκχούεν, αἱ 1 ιθηυνῃ ἀνάξγε, ἐδ ἰῃέον- 
ἄυχ, υἱ ἢ. 1], υοοαγέ, ἀρρμεῤίατὶ, οἷν. 
οἰ εντί. Ῥοϊγῦ. [1]. 94. 8. χαχῶς α 
ἀχούειν παρά τιν. Ὠϊο (688. Ρ. 480. 
οἀ. Βείπι. δωνῶς ἀγαναχτῶν, ὅτι «αἷς 
ἤκουε. Οοηΐ. αυοαυς Βιορμδηυσω 1 
ΤὮρε. 1,. Οὗ. 8. ἢ, ν.- 
ἈΚΟΥΏ, ἈΚΟΥΏ, σιοο, σιεϊο. 

ΔΨ. 166. 1]. 4. 

ΚΟΥ ΒΑΡΕΏΣ, ἀϊῶομδετν" 
σμάϊο. Δ ΗΙΡΉ, ἀρρταυο. [ε5. 

ὟΙ. 10. τοὺς ὠσὶν αὑτοῦ βαρέως ἤχουσα». 
᾿ΑΚΟΥΏ ΠΛΕΓΌΝ, ρίμε αμάϊο, ἃ 

ἢ. 6. ππαλογέπι ἱπίεϊορεπέλαπι οομδε- 
ΜΟΥ; ἸΆΙᾺ ἀκούειν ἱπρργάσπι εδὶ 
ἄΐδοόγε, ἱπίεϊϊερετε. ΠΡ ΟἿΣ 

αὐ) λοο »εγοερέδοπενι. Ῥτονυ. ΧΥΣ. 
11 
ΓΑΚΡΑ, ἡ, ῬΣ. σιπηῖμηι ΟΘΟΈΡΙΟΝ 

νιοπέϊ, ἀοϊῃ δ 1. 4ᾳ. ἀκρόπολις, ατΖ, 
πμπϊο. ΓΧᾺ ν).) Ποῖθπ Ῥγοργίθστι. 

4 ϑδιη. . 9.1 ες. ΧΙ. 1δ. 27. Ἦα- 
Ὀυστγιῃηξ βοΐ]. Ὡοσηδη ὈΣΟΡΙΏΣ τὸ ὁ 
ποτηΐηθ δρρεϊ]δίλνο, φιοα οσεέοέξεηε 
οἴαπ υαἱΐο πιοοῖαϊ. ---- πὴ αΥΣ Ἰπθη- 

ἕαπα, ἐμγγὶ εἰαία. Ζυὰ, ΓΧ. 46. δος. 
Οχου. ἴπ ΑἹά. εἰ Οομφὶ. Ἰερῆον 
ὀχύρωμαι. ---- ΔΕ ΤΣ ἐχίτεεμηι, Ξπὲε. 

ΤὨοοά. ἴδ. ΕΚΟὟΙ, 11]. ὙΠΨΡῸ» ἐκ᾽ 

ἄκρῳ αὐτοῦ, δὶ τοὶ ἀρυὰ 4]1108 
Ἰερίξτι, ἀσ᾽ ἄκρου αὐτοῦ. --- ὯΝ. 
σαρεί, δωππαδ. Ααυ. ϑγταπι. 3 
βδη. ΧΥ͂. 82. ψυΐχ. φωηιηιϊαίεπι. Ε 
Ιν. ΧΥῚΪ. 1.1 Μδοο. 1, 35. υδὶ νἱ- 
ἀομὰυβ Μ|ιΡοβδδ]θ ἰὰ Απΐ. δὰ 
γέεγβ. ὅσσ. Ῥ. 31. μὴ; ΙΡ. 1, 4. 
υδὶ οἱ υἱοὶ τῆς ἄχρας, ΜΠ ἀτοῖδ, ἃ1- 
οὐπίονγ λαδιίαίογες νοὶ εἰφ  ΉδΟΡΕῈΣ 



ἼΔχρατος. 

α αγοὶξΣ. 4 Μδος. ΓΝ. 20. ἐπ᾿ αὐτῇ τῇ 
ἕχρᾳ, Ἐ. 6. ἐν ἀκροπόλει, ο0}], 1 Μδος. 

. 15. 

ἌΚΡΑΤΟΣ, ἸΕΤΙΩ͂, πῸΉ πιϊτέε. 
ΠΟΤῚ αϑέμαης γα. ὅε:. ΧΧΥ͂. 15. 

«οτήριον τοῦ οἴνου τοῦ ἀχράτυυ, Ῥοσ]υ τ, 
νπιὶ τοοσὶ. ἢ αἰπθ ἀαρῖο 
Ὅτ. «αιοὰ πιέσιρι ποίδλί. --- ΘΠ, 

ἱαγδὲάως τππ. ὅγτητη. εἰ ΕΕΧΧ 5. 
ΤΧΧΙΝ. 17. 1,ρεταπῖ οἵ Βῖς ἍΤΓΙ: 

ὃ 1 κςῖπ αἴρτια ἀἐ ἢ. 1. βαρεῖ δίασζοϊκιυδ 
ἴῃ Ομπϊηίδια [αν ϊε οὶ. Ϊ. Ρ. 
378. αὶ ραϊαῖ, ἔοστηυίατη οἶνος ἄχρα- 
τὸς ἢ. 1. δὰ ΠΙυὰ πιϊχίίοῃ!θ ρϑῆυβ 
Ταβρί σα, αυο ἴτ68 Δα 1185 ραγίεβ ΟΌΤ 
Παλγίδ νοὶ ααϊπία μρατίε υἱπὶ ἴῃ οδ- 
ἤσο δἰτου] τηΐδοοτο ροϊοῦδηϊς νϑίεζοϑ, 
αἱ ἐδεηρεγεῖ απίπιοσθγα ἱγτήρδᾶ νἱ- 
ππῃ. 3 Μεος. . 2. οἷνος ἄχρατος, 
"ετπ. ἘΠΕεγοΐ. ἄκρατος, Ἵ Ὁ» 

ς ἀσυγχέραστος. Χεπορμοη δρυὰ δϑυϊ- 
ἄδπι ᾿π Αχρατος" μἰ ἀντὶ ἩΡΉ3) ἅ- 
χρατος, εἰ μή τις ὕδωρ ἐπσιχίοι. (οπέεν 
ΒΒ οσσυτα δὰ 2] 16. Κ΄, Η. 12}. 
Π, ταν. 11. 

ἌΚΡΕ ΜΩΝ, γαπμδ φμΐυῖδ, δρ6- 
εἰκῖεσι, γα "πῦον, ργαβξγαπάμ. 
ΥοςοδΡείυτα γ}, φωγοκέμα, Ααυΐα 

ἴεβ. ΧΊ1. 1. ἰεβίο Η! Ἔγοόηγτηο ἀχρέμο- 
νας 561τ| ΡοῖὉ8 ἀχρέμων, 400 Οδβ8ι 

ἐ Ηρχαρ] 5 Σῃβοσθηάντι γαῖ, (αἴ Τοο- 
ἴ6 τορος Κτογϑεὶρτυδ πὶ ϑγτηροϊ. 
Ρ, 11. Ρ. 8.) ᾿πϊεγρτοίδίυβ εοῖ. 166 
Μοιεῖ δὰ Ηοσχ. ἢ. }. εἰ οδρῷ. ΧΙ. 
15: Ηγοεῖι. ἀκρέμονες, βλαστοὶ, χλά- 

᾿ΑΚΡΙΒΑΊΖΩ,. αἰ ρενίεν ἱπάαρο, 
»γοῦο, ἰΐοτα ἐξαρίε, ομγαίε ἀφεοτῖδο δ 
ἀπο, ἀξρεπέεν οοησίδέμο. --- ῬῸΓ» 

ἐσεῖο, αεἰξπεο, οἴίατα ἄδοετγηο, εἰαίμο. 
«Ααι. ΤὨεοά. Ρχον. ΚΠ]. 27. υ9Ὁ] 
ἀχ:ιβάδειν γῦρον ἨΟῺ επὲ ἀσαιταίε ἀε- 
ἐογίδετε οἰγχομίμηι, βοὰ οἰγοαίο. Μασ. 
φιαμεῖο οετία ἰερο εἰ ρσυγὸ υαϊαδαΐ 
αὔψετοσ. 1ορίταν αυοηθε μές νὸχ 
δρυὰ οοϑάσεῃ ἰθ:ἃ. ν. 15. ἀχριβάσουν- 
τῶ δίχαιον, δοουγαίε ἀδοεσημεηῖ, αυοῦ 
Ἰυδῖαπι οϑῖ. --- "ΡΤ ἐπισοείέβο, ἐκ- 

Ρίογο. ἃ Ῥαγαὶ. ἵν. 18. 9ες, (όμρὶ. 

108 ᾿Ακρίβασμα. 

-- ΠΡ Π᾿ εἰαϊμία. ἔπος. 1μεν. ΧΥ͂ΤΙ]. 

φῇ. .---. ὉΡ δῷ, ἀξοεγπεηα, ἰοριείαίοτ, 

μὰ ἀοομγαίε ἰερεε ἀεεογίδιί, ἀοοίοτ. 
Αι. σευ. ΧΙΙΧ. 10. υδὶ ἀς ἀοο- 
ἴογῈ οἵ :πίεσργοῖδ ἰοσαπι ογδοῦϊο- 
Τοσαμε ἀν! ποχιτὰ ΘΣΡΙἰοισμάτπι ἐδ. 
ν. Εἰθοδβοῦὶ ΟἸανοῖι Ρ. 18. 566. δς 
Ὠχτυδίυσ ἴῃ Ε .Ῥ. 72. Οσπἔες 
αυοαμε Τμβοοάοί. Ῥραΐ. [1Χ. 8. --- 
"ὦ ἀδοις. Ααυ. εἰ ΙΧΧ ρες. 

Οομρὶ. 3 ὅδπι. ἴ. 19. ἀχρίβασαι, ἃ]. 
ἀκρίβασον. ΟδΡΡΕ]]υδ ἴῃ Οὐ. 5. Ρ. ᾿ς 
8842. εα, τες. οχιδί ταδί, 608 ἸοοῸ 
Υ Ἰερῖββθ ΨΠ δρεοιΐατε, οοπ- 

σίάενα, υἱ εἷἱ ἴχηρ. ΗἸΡΝ. 4 τδὰ. 
ΤΡ ᾧ» οὐμίσα αυεπα τϑοῖδ οὐδοσνανίς 

ΘΟ ΒΑΥ ΠΡΟΣ ρι 8, Θ06 ΔΌΟΥΤΆ886 ΠΟῊ ἃ 
ἰδοϊΐομο, β86ἀ ἱπιογργοίδιίομα νυΐρα- 
ἴδ, Ταῖοθ ΠΕΙΏρΡΕ, Ὁ 6586 ἱπηρετ. 

ΗΙΡΗ. νεσθὶ ν᾿, φυοὰ Ομα] ἀρεῖδ εοἱ 

ἀμ σοηίεν σορηπόσοεγο εἰ ἐχρίογαγε υδ- 
ΤΗῆι, Ὁσγὸ ἐπείδίοτε οἱ πη, υπᾶρ ἃ 
δι. 11. 16. ΟΒα]ά. δδ 8 8 ΧΧ 

εἰ Ἰποοά. μὲῦ ἀκρήβυια τεἀαάπωυς. 
Οοπέες χφυαοαυθ Ἰ᾽ά. ν. 19. Βυχίοτ- 
ἔσθ ἰῃ Απῦοστγ. Ρ. 778. δἰκίαϊς, 1116 
τοϑρέχὶθθα δὰ Ἵ. 7] Ῥεῖ οοτισησῖα- 

Εἰοηθι ΤΊ εἴ “, ἰΐθια αὶ εἴ Ὁ, υοὰ 
81185 Δ ἱρβ8ῖ8 ποπ ἱπΓθα ΘΠ οΥ ἔδο- 
ἴδξιν,, δἰταυϊαια δάάϊξ, Ἰθοξίοη τι 
ποπυΐηδια ΓΧῚΧ ἢ. 1. 6886 στήλωσον, 
4υοά δΒεαϊδϑης δἀὐϊξῖ. ΡΙογεαῦς οἵ τηθ- ἐ 
Ἰίοσεβ. δ:σ. ΧΕΨῚ. 18. ἐν σίστει αὐτοῦ 
ἠχριβάσϑη προφήτης, ἴῃ ἤάε 5υδ ργο- 
δαέμδ εεὲ Ῥτορβεῖδ. 

᾿ἈΚΡΙΒΑΣΜΑ, δοσομγαΐε οοηδίῖί» 
ἐμηι, εἰαίείεπι ἐτασέμηη οὐ ἀσομαίμπι, 

ἐπαοίε οδδεγυαπάιπη μτοροπέδων, 
, Ῥτγαοδρίμηι. ΜοοΔΡα τι Βοσ, 

αυο οὐγεῖ ΤΠ οβδασιιβ ϑίερῃδηὶ, Ἰερὶ- 
(Ὁ ῬΓῸ Ὁ ἢ σἰαἰμέιη ρυ Ααυ  δπι 
Ὅευξ. ΥἿ. 117. ει 90. ἰπ Ἐά. Ντα ΡΒ. 
ΧΟΥΊΠ]. 238. ἃς δρυὰ [πο. (αἱ εἶπ 
ἀυδῖο Ααυϊ8 680) 1 Εδρ. 11. 3. -- 
ΡΨ, 7μὲ, 7μαϊοίμηι. ἴπο. Ἰν. 

ΧΥΤΙ]. 6. ϑο!ίοει ἸΘΟΨῸ εἰΐαχι δ 
ἰείδεε εἰ ἐκοιδεμεῖς ἀἰυϊπὶσ Δα ἰδεῖν, 

᾿- 



᾿Ακριβασμὸς. 

α υἱῷ ε5ἴ18 ποίσῃ) εβὲ - 0 Ὁ» 46Ν"- 

ἐμαγέμπι. Τὰς, 16χ. ΧΙΧ. 80. εχ ξ8]- 
88 αὐἱάδτα ἱΠΙΟΙΡΓΕΙΔΏΟΠΘ, ῬῈΣ 586 
ἰατη θη ποῖ ἱποοπιπιοίκ. --- 3)» 

ἴῃ μἷὰσ. ἘΞΥ ΡΕ» "παπάαία, οι 

συγ οομερεδσα. ἴπο. (Ααυΐά βὶπθ 
ἀυΡῖο, 6 οοπ)θοῖυτα Μοπίδ.) Ῥβαδῖγα. 
ΧΨΥΠΙΠ]. 9. ἀκριβάσματα, αδὶ ὩΟῺ 88- 
δοηςπτὶ ΕἸβοδσσο, αῷῷ ἴα 
ΟΙανὶ ψ εγβ8. 66. ΡΝ. Τ. Ρ. 19. 4. 

ὁ αυΐαπι ἰοοο ὙΠ) ἰεξχίβθε μάζας 

ΤΊ; δυῖν αυοα Ῥδυ}ο Ῥτορῖτδ δοῦθ- 

ἀϊ δὰ ἤξυγατα ΠΙΡδγάσισα τοῦ ) 7)» 
ΓΊΡΩ Νὰ νοχ Ἡθθτγαῖοα, ἀπε 

ἴῃ ἱοχίυ ἸορίέαΣ, ϑδη δια βί συ ῆοα- 
οποια δΒαροί. 

᾿ΑΚΡΙΒΑΣΜΟΙ͂Σ, αἀοοωγαία ἐπφμὶϑὲ- 
ἐΐο, οἴϊατη 1. ᾳ. ἀκρίβασμα, ἀοσμγαξε 
βρμμρβνλνθηαα. οτὰν ἐχασίς 4.) 
φγοροείέπηι, ἔξω, ργαοεράμη, πιαπάα- 

ἢ ἐμπι, 1) ἴγ, δίαίμίμπι. Ααα. ῬΒ. ΤΠ ἢ. 
ἀναγγίλλων ἰσχυροῦ ἀκριβασμὸν, ταάατα 
οὶ ῥγβοορία 8. ρεσέεγαση Ὠεὶ τηδῃ- 
ἀπία δὰ ποιῖποθ, υδἱ ΠΧΧ σπρόσταγ- 
βα ΒλΡθης. Ιἄσθ ὅκῃ. ΧΙ ΊΙ. 232. 
τοὶ ἀχριβασμὸς οἱδαγία εέαέίμία εἰ ἀδ- 
ἸΝΟΆΔΩ ποδί, αὰ ῬΠαγδομΐθ διιεῖο- 
τοι ἰοστιπι βδοθσἀοαρυδ 6Χ 
Βοστοῖὶβ ΡῈ] 1ςοῖβ γερο θαπίυν. Ὗο:- 
δα Οτεροδ βυμξ: ἀχριβασμὸς γὰρ τοῖς 

ἀ Ἱερεῦσ. (οπξ, ΕἸΒΟΠΟΥΙ ΟἾανβ Ρ. 20. 
Ιάοτἷὰ ἔχ. ΧΧΙΠ, 10. Ῥτον. ΧΧΧ. 
4. Αψυ. εἰ Τπεοά, Ῥχον. 111. 97. 
ΓΧΧ Ρχον. ΝἼ11, 29. ἐν τῷ τιϑέναι 
γαλάσσῃ ἀκριβασμὸν, ουπὶ ροπεογαΐ 
ΤΩΒΥῚ ἐεγηιπίηι δώηι ἀοσγαΐοα σοηδίν- 
ἐμέμην. ---- Ὁ ΤΊ Ῥίυσ. ὈΞΊΡΡΙΠ “ἰα- 

ἐμία. Αι. Ῥε. ΧΟΙΠ. 90.ὄ ΤΧΧ 
βες. Α]ά. εξ Οόυρὶ. 70ἀ. '΄. 15. με- 
γάλοι ἀκχριβασμοὶ καρδίας, Ϊ Ῥτὸ 
ΡΥ Ἰεσίββα ΠΟΏΠ0}}18 νἱ ἀθηταν 

5 ἐν ἐποεσερσαπέίοι, ἃς το]ϊῖανὶ ᾿Πρσὶ 

ἐξικνούμενοι ἈΑΘΩ. 
᾿ἈΚΡΙΒΑΣΤΗ͂Σ, οὐορεης ἐτρίογα- 

ἐογ, ἱπιφιιϊδίίοτ, ργοδαίογ. ὍΡ [ΛὩ» 4ε- 

οεγπθηδ, ἱρρίεἰαίοτ. Αὐυ. 7υὰ. Υ΄. 14. 
ϑγτητη. ἐκτάσοοντες. ἴσια ῬΒ. ΕΙ͂Χ, 
8. --- “Ὦ» πιἐπίσέεν, φμὲ ργοπιμίσαέ 
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ἀεογεία ν»ιαχιεἰγαΐοων,. τ μα ἐα ἐχϑε- 
ουξοηδ πιαπάαί. Αι, οαξ. ΧΥῚ. 
18. 8ες. αϑὶἹ. υὖὲ δχσ βοηϊορηῦα Κὶ 
ΘΟΒΑΡ ΘΠ ΟΤΡΊΪ δυ 3 πε πάα δβὶ ἴθο- 
τἰο βδηΐοῦ ΟΟἱ 8: ἢ. ἐχβιβαστὰς (α. ἁ. 
ἐταοίογες,) αὐτὰ Θὥδτη ῬΓΟΘΟΡΙῺΒ 
δὰ 006. 1. 10. (ας. ΝΊΟΕΡΕ. Τ. 1]. 
Ῥ. Ἶ. βοευξῃδ 68, δεὰ τη] υὔδαθε 
Ἰοςτῖο οχ ἀυδῦυβ Δαυὶδ ΘΠ ΟΣ θι8 
Βιδυδίδ ἰοσυμι ᾿ς ΠΔΌΘΓΕ Ροβ86 νἹ6- 
ἴΓ. 

᾿ἈΚΡΙΒΕΙ͂Α, ἀοσυγαία αἀμερεηίϊα, 
αοσοιγαΐίο, ασομγαΐα ἐπηιὶδιδο εἴ σορπὶ- 
ἔἰο, αοσμταΐε δίαἰκέμηι. δ, τυ Ν, ΓΒΑ], 

υεγίίας, οεγίμᾶο. Ὁ δῃ. 1]. 16. τὴν 
ἀκρίβειων ἐζήτουν παρ αὐτοῦ, αοσιιΤαίαπι 
ποίϊϊαπε Ῥαοῖεθδιι Ὁ 1110. ---- πρῦν 

δέαίμέιηι. Αι. Εχ, ΧΙ]. 14. [,εν. 
ΧΧΊΠΠ. 41. ὐον. ΧΧΧΥΊΙΠΙ. 38. -- 
ἘΘῬΡΊΠ' ϑγτοτα. 70. Υ. 15. δα. 

ΧΙΪ, 21. μετὰ σύσης ἀκριβείας ἔχρινας 
τοὺς υἱοὺς σου, συτα αιδηΐδ αἸ]Θροτῖα 
(με 86. πηοάστι ΘΧΟΘοσοΒ ἱπ ῬΌΠϊ- ἃ 
δῃἀο) εἵ οαυτομθ Ἰυἀϊοασὶ 4105 
τυροῦ 1γτ. ΧΥ͂Ὶ. 426. ἐν ἀκριβείᾳ ἐπαγ- 
γελῶ ἐπιστήμην: Ὁ] ἐν εἰς οἴ 
ὁχαεσία ἀμεροπέα. ἸΌϊὰ. ΧΙ]. 6. 
ἀκρίβεια ζυγοῦ καὶ σσαϑμῶν. Ἠοεγολο 
ἀκπρίβωα οοζ ἡ ἀχριβὴς κατάληψις, αο- 
ομγαία οορηῖξο. 

ἈΚΡΙΒΗ͂Σ, αοσιιγαίμδ, ἐχᾳμὲέειξι:. 
λυ) ὕόγμηι. Ὅδῃ. 11. 45. 56ς. 

ΟἾ 9. ἀκριβὲς τὸ ὅραμα. Τοϊα. Ι΄. 25. 
ἀκριβὴς γάρ μου ὁ λόγος, υδὴῖ ἀκριβὴς 
σεγηι 86 σογένηι ποῖαι. δῖγ, ΧΥ 11. 
290. «αροιμίας ἀκριβεῖς, Βοτιζεπείαθ ἐπ- 
φυϊείίας. ἸΌΪὰ, ΧΙΧ. 41. «ανουργία 
{ Ὸ ἐεδίέϊε ΤΟ] ἀα5. [δ]. 
ΧΧΧΙ. 28. μαρνυρία ἀκριβὴς, τερτο- 
Βοῃδὶο ἡμϑέα, ατὶξ ὑϑϑεἰχαουΐισγη σέγεενι 
8ς οεγέωηι. Πα. ΧΧΧΙΤΙ, 4. ἀκριβὴς 
ἐπιστήμη. 

ἈΚΡΙΒΟΛΟΓΙΤΙΑ, αοοπτγαία αἰξοια- κἃ 
δ0 εἰ ἐχαηιπαίίο, δι δέείεα αἰφρωξαζίο. 
---ῦὖῦ. δογμέαξίο, ρεγϑογιαίϊο, ἵπ- 

υδϑίϊσαίο. πᾶ. Ψ. 16. ἀκριβολογίαι 
[Δ οΣ165 

1 

᾿ΑΚΡΙΒΟΏ, ρμίωμπε οορποδοῦ, αἀξἰε- 



᾿Αχριβῶς. 

α ξεπίον ἐσβέογο, σηθῖπ σαν οὐ ἀἷε- 
ξεκέα αἰδημίά ἐαεῖο, ἀοσωταίε οὐπδί!- 
ἰμο. --- Γρτυ “(αἰμία. πος. ἴων. 

ΧΥΙΠΙ. 8. ἠκραβωμίνα δρουγαῖο οοἢ- 
σεἴταϊα, -- ὌΡΓΡ Αι, 66. ΧΙΙ͂Χ. 
16. ζκσῆβωσα, Ἦ. ε. ἀοςαταίε ἀεϊξηεαυὶ. 
-- "ὭΡγγο: Αᾳυ. ἴεν. ΧΧ. 29. 

ἠχριβωμάόνα. ϑβεά ροτιίπεξ Βεδς νὸχ 
φῬοῦτι5 δὰ δηϊθοδθῃβδ ἡ ΤΡτ, υἱτεο- 

4ε τοοειυῖς 5. δ αν σΏ ΡΟΣ 8. 
ὃ ἈΚΡΙΒΩ͂Σ, ἀσουύπγαίο, ἀπίερειεν, 

ἐχχμίσίίε. ὙΟΝ ἱπξ. ἴῃ ΠΡ. δά- 

ψουθία! δοσ, ὅεπε, ορέππο. ἴοι. ΧΙΧ. 
18. ἐξετάσωσιν οἱ κριταὶ ἀχριβῶς, πα ]- 
ὁ65 ἀϊ ΕΣ ἴῃ σοῖς ΠΏ] ΤδΙ. --- 
δ ν ΟΒΔΙα. αὐ υεγίἑαέεπι. ἴδ. 

ΨΙ1Ι. 19. ἐζήτουν ἀχριβῶς περὶ τοῦ “)η- 

ἈἌΚΡΙΣ, ἰοσιδία. ΣῊΝ ἰάουα. 

Ἐχ. Χ. 4. Ῥευς ΧΧΥΊΙΙ. 38. 7οεῖ. 
“1. 4. -- "Πλν» υδιπιατήση, Ἡὸοϑ. 

ΧΙΙΣ. 1. βεο. Οσπρὶ. αυδπὶ ἰοςῖο- 
πότ Σῃ τεχῖσπι τϑοερὶϊ Οταῦὶμε, αὐ], 
πὲ ἦπιει ΗΪεΥσηγτηιδ 8ἀ ΒΚ. ἱ. χηοιταίξ, 
416 Ῥυποῖδ δι] πῖ, ἰερεπῖθδ 
ΜΠ ΝΟ. Κοελῆεσο ἱπ ΟΡ δα. σης. 

ἴῃ Ῥβδαίηιοβ Τ᾿ 1]. Ἐορεγίοσιὶ ΕἸςΘἢ- 
όσα. Τἡϊοταί. ΒΙ0]. οὐ Οτ. γν. 8. 
ΤΧᾺΧ δβοσίροίεεα νἱ οι ἀπὸ 
Ἰσεο ἀσὺ ἀκρίδων, (0}}, 165. ΧΧΊΥΡ, 

418. ϑοὰ ἀτμὶς ἀπὸ ἀκρίδων εδὲ τ6- 
θ18 οχ Ἰοσιδ[ίδ οοσιδίδῃδ, 4188 5018 
Ἰμοοεχι ἱμοσεοῖοί εἴασε ορϑουγεῖ, θα 
Ὀσενΐὶ ὄνδηοθοῖῖ. ΝΟΩ ροββυπι ἴδ- 
τλδῖ Ῥτόγϑι 5] δηϊτο Ὀσεείετγα ΘΟΏ- 
)θεξιγασα, απδηὶ ἘΔ }15 Νοί. δα (]6- 
τορι ἘΡ. [. ὦ (οτίπεν. δ. 17. ῥὑτο- 
Ῥοσιϊί, ἀκρίδων Ῥατῖτον δὸ δαχρύων ῥχῸ 
χύτρας ΠΡΓΑΧ ΕἸτόχε Ὠυ:ς ΓΙ, 
ουδ τος φοηϑοῦσσα ρμυΐλὶ ἮθΌγ. 

εἴ νε 4υοα δρυὰ ΒΑΌΡΙΠμοΒ 5) 

ἴῸΡ ἐχροπέζυΣ. σπέος Ορυθευϊα 
Ονίοα Ρ. 421. ---- Α}}» Ἰδιι. 

[ε5. ΧΧΧΊΤΙΙ. 4. Αταοῦ 1]. 1. Νὰ- 
υχα 1]. 17. --- Ἃ21ην εὔαγα οἱοσάα. 

ἴεν. ΧΙ. 92. Ναπι. ΧΙ]Π]. δῇ Οὐδ. 
ΧΙ. δ. σαχυνϑῇ ἡ ἀκρίς. Αα Βυης 
Ἰσσι Ταβρίοϊϊαν ἴῃ [οχ. Ογτῖ]} 
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ΜΆ. ἜοΣ. υὔὐ᾽ [4 : Ἀχρὺς, βονάνη τις 
οὕτω λεγομόνῃ. Καὶ ὁ Σολερὼν ἡμᾶς 
διδάσχω λέγων" ἀνδήσῃ τὸ ἀμύγδαλον αὶ 
χαὶ παχυνλήσιται (νυ}β8ὸ παχυνδῇ) ἡ 
ἀκρίς. Ἑαύτας οἵμω καὶ τὸν πρόδρομον 
ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐσϑίειν. [π᾿ ὁδάστη δεῶ- 
ἰοπεῖδ ἔς Αἰ βδηδοῖυο Αἰοχαπάσίπ5 
ἐπ Οοεμχμοαῖ. δὰ Μδῖδ. [11]. 4. Τ. 
1]. ΟΟἹ]]οςξ. Νον. Ρδῖ. Μοπιῖ σους. 
εἰ Βοιμασ ΗἰοσοςΣ. Ρ. 11. 140. 1Υ. 
ς. 7. Ρ. 489. εἰ ᾿ςΒρ. 12. Ρ. ὅ18. [εε. 
ΧΙ, 42..-- )ῸΠΠ» ὀγμελΣ. .οδ]. 

Π. 35. --α ον» ὄνμολιξ. εν. Τ|. κα 

14. 27. Ναῆ. Π]. 1δ. Φυάϊ, 1]. 
14. αυλὺς ὁ ἐπίμαχκεορ, ὡς ἀκρίς. υἱοὶ 
ἀχρὶς οΟἸ]οστῖνα βυταϊας, υΣ δρυὰ 
ΤΠΘορΡασ. ΟΠ σοπορτ. Ρ. 485. Β. 
βαρ. ΧΥΊ. 9. ἀκρίδων δῆγμα. 

ἈΚΡΥΙΤΩΣ, ἐσίγα πρλϊοίπηι, τὸ πον 
͵7μάϊοαία, ἐπγμδία, φτίατα ἐδιπογατγίο, 
δὶμό γμαϊοίο εἰ δέπδε ἀδοογί. Οφῃ. 
ΧΥΠΠ. 25. υδί ϑγτηπι. βειδυτῃ νοσ- 

βογαπι: ΜῈ) ΨΊΜΙΤΓ9. ΘΘΌΣΙ κ 
ὉΡΨῸ πῸν»» ἐοέδμδα ἐεγταγμπε ογδὶΣ 

ἡμάεχ ποὸὴ ἕα ἡιαίοαδίἑ, Ἰἰθοτῖι8 
Ῥϑ]ο Οσργεϑϑῖ: ὁ σάνγα ἄνϑρωσνν 
ἀσατῶν δικωωοσραγεῖ, ἀκρίσως μὴ ποιή- 
σῃς τοῦτο, ὩΟῺ τηϑῖα αὐοθα βϑησιῃ. 
Ρχεῖοσ υῆο ἰοουτα δαάνεσθιυτη πος 
ᾳυσαᾳυε Ηρ. 1]. 1δ. ἀ6 δυο δάάϊαιϊε 
ΘΥΤΏΤΏΔΟΒΙΒ 8 δυσίοῦ οα, ἡ. δγ. 
ΧΙΠ. 18. μὴ ἔμανετε, να μὴ πἕσῃς, 
ἀχρίτως (Ἀ. 6. ἐεπιεγε). ΤΑ δπῖμι ἴπ- 
τοτρυηροπάδ νἱάεησῦ μος νϑῦρα 
(φυα: ἰπ (οξηρ]. δηπι οχϑίβπί, ἴῃ 
ΤΟ] 8 δυΐοτῃ οὐαά. εἰ νεσεθ. ἀ6δὶ- 
ἀἰοσδης), υἱ ἀκρίτως συ ἐμσανε 
οοηοίγιδίιν. ῬΟΪΥΌ. 1]. 7. ἀκρίτως 
καὶ φροφανῶς φεριβάλλειν ἑαυτὸν ταῖς 
συμφοραῖς. Βυαάεριιδ 'η Οοτηταθηϊασι!β 
στ. ἴ,. Ρ. 12. υἱ ἀοοετεῖ, ἄκριτον 
δρυὰ Οτξβοοβ ἀϊοὶ σίπε 7μαϊοῖο αἋ 
γαίοπε ζαοίπιηι, ἜΧοτηρΙὶ ἸΜΝΑ αἴοτι 
ἴοουπι Ἡογοάίδηὶ [1]. 7. 8. υδὶ ἀχρί- 
τοις ἀναλώμασι οςουστῖί. ἩΗϊΐης ἄχρι- 
φσύμυϑος εδὶ εἰπε 7μαϊοῖο εἰ αεἴξοίε 
υεγδα αοίοησ. 1 δος. 11. 37. ἀκρξ 
τῶς ἀπόλλυτε ἡμᾶς, ἐπαϊοία σαμδα ἨΟΒ 
Ρεγά 8, [δ] 4. ΧΡ, 88. ἀχρίτως κατ- 
ἐχρατήϑη, ἐηγειδίε Ῥοβϑεβδβᾶ δὸ ὩΟΡΪ8 

8 

ἄγε 



᾿Ακρόαμα. 

ἈΚΡΟΓΑΜΑ, σογοάνα, φμοὰ ατεδ- 
ἐῃτ, πατταῆο, δυῖ Καδοΐα, χα α υἱἷ- 

ἰμδεηίον αμαδίεγ, γοοϊαϊο. ϑὶτν. 
ΧΧΧΙΙ. δ. ὅπου ἀκρόαμα, μὴ ἐχχέῃς 
λαλιὰν, ΟΣ 54]1αυ]ἱὰἃ πατγαῖαγ, νοὶ 
δὶ] Δ] αὐἱὰ πααϊτὶ, δυβοι]ατὶ ἀοοῖ, 
Ὧ6 οἰδιπμδθ βουσποῆοση. ΝΟΠΠῚ}}8 
ἱπίουφγεῦρυϑ, ν. ο. Βιοιβοδβηοί άθσο, 
ἀχρόαμια Ὦ. 1. γα] εἰρτιϊῆοαί οοποοηέμηι 
πεμδίομηι ἑη οοπυϊυῖο, νοὶ λοηιὶπέε, χεῖ 

ὃ οαπίμ εἰ σεδίέδιιδ ἐσ ιαταπέ οοπυϊυαξ. 
Οοπέ (ἱς. σεν. ΙΝ. 29. οἵ Οταῖ. ῥ. 
ϑοχίο ς. ὅ4. ““ 1056 1116 τηδχῖπιθ ᾿ἰὰ- 
ἄἀϊιι8, ποὴ βοΐυτηῃ ϑρθοϊδου, β6α δοῖοσ 
Εἴ ΔΟΓΟΔΙΗΆ." 

ἈΚΡΟΊΑΣΙΣ, σεῖο, αἰδοιζαξῖο. 
ΓΙ ὕ» Ῥασί. γΟΣΡΟΜΑΘΉ5, ΤΈΘΡΟΜΒΟΥ. 1 

Βερ. ΧΥΠ1. 26. οὐχ ἦν ἀκρόασις, 
Π1ἢ1] δοιὶ ἢ0}16 τοβροῦβῖο διαάϊθρα- 
ἴα ; 0δὲ ἀααΐ ἀχρ. ἀΘ εχαιαϊδοηε ρῥγὲ- 

ς μῆς ΕΧΡ] ἸοαΥὶ, δὰϊ 6᾽.8 ἰοοο ἀσόχρι- 
σις ΤΟΡΟΙὶ ροῖεβί. (γί νυ. μδ- 
Βεῖ: πεὸ αἰϊμδ τ ἀεδαί. ---- 
ΥΡ. αἰϊεπίδο, σμδοιμίαίέο. 2 Ἄδερ. 

ΓΝ. 81. οὐχ ἦν ἀχρόασις, πο νἱα6- 
βίαν ΠΟ] Οσογο, αὐ ἀΙοοραπίωτ, 
8εῖι: Ὠ}]}06 86 η818 56 Ῥγοάᾶεβραῖ. 
ϑγτηῖ. Τποοᾶ. ΧΧ 165. ΧΧΙ. 7. 
ἀκροάσαι ἀχρόασιν πολλὴν, αἰζοπία οτὴ- 
8 σοηϑίογαραῖ. Αα ἢυης Ἰοσυχη 

ἃ Βιαϊυδ: [τὰ λῆρον ληρεῖς δρυὰ Ατίο- 

[1 

ἴοΡἘ. ἴῃ Ρ]αῖ. ν. 617. Ἀγὸ κατὰ λῇ- 
ρον ληρεῖς, εἴ Βίτη1]65 ρῆγαβοβ Αἴξος 
δοάθτη τῃρὐο ᾿ϑΡαΥ οὔθογναϊὶ 
ϑοΒο] ! ϑίεβ δὰ δυπάρ 1]. 5. ἘΔ]- 
Ὁ ΠπυΥ Ἔγρο, αυὶ [8168 ΗΌτεοβ ἴδῃ- 
[ἢ Ταοορίδβ ρυϊδηΐ, 1108 ἱΠΌΡΘΥ 
Ἐ 686} 18 Αἄνογββ. ὅδογ. [10. 11]. 
ς. ὅ. Ρ. 268. Οοπίεσ εἴ απ σοηΐτα 
1108 οὔϑοεσναῖ ῬΜοϊῆυβ δὰ [19 δῃ. 
Ἐρϊδί. Ρ. 21. -- ν᾽ ἱπῆῃ. ἀναϊΐεη- 

ἄο. 1 ϑδτη. ΧΥ͂. 33. 8ες. Οὐχ]. υδὶ 
ἀχρόασις δα 86 ἐπαχρύασις ἴῃ Καῖ. 
οδεαίδηίταπι ποῖδι, σα ργαςίαξμγ υο- 
ἐμπίαίξ αἰυίπαα, εἰ εβὶ 1. 4. ἀχοὴ ἴῃ 
δηϊοοοα, (οἢ. ]. 8. οὗ σληρωδ)ήσεται 
οὖς ἀπὸ ἀκροάσεως, ἸδΟ δυΓ}18 δυαϊεῖ, 
ἢ, 6. 60, αυοά διυαϊξ, τορ]θῖαγ. ὅ8:ν. 
Ν. 18. γίνου ταχὺς ἐν ἀκροάσει σου, ςο0]], 
.ἦ4ς. 1. 10. 

108 ᾿Ακροβυστία, 

ἈΚΡΟΑΤΗΣ, αμάϊογ. Ὁ} 77)» 

ημιδοιαίο, ργοπεπίδαϊδο, ἱποαπίαίϊο. 
168. 111..2. συνετὸν ἀκροατήν. δῖσπ):- 
βολί δυΐοτα ἢ. ]. ἀχροατὴς ογαίοτεπε 
ἀϊδενίμηι ας ροέεπέεης, χυὶ ἔδολ]6 ροῦ- 
δϑὲ ΠΟΥ ΘΓΟ δ: γο8 Ποιρὶπι, δῖ- 
αιὸ δα μειίεβ δβυδὲ ρεγάμοεγε, 
δάθοσια αυδϑὶ νἱπλ ᾿πΟΔπί Πα] Βά- 
Ῥεῖ. γιά δὰ ἢ.]. 1,. Βοδίυτα ἴῃ πο- 
18. ϑ!ν. 111. 82, οὖς ἀχροατοῦ ἐπῆυ- κα 
μία σοφοῦ, ὨἸοταῖηα ἀἰβοο θαι εἰ δυὰὶ- 
ἘΠῚ συρίάο ἀεἰεοίϊδίυῦ βαρίθπβ. (ΟἿ. 
Ῥγχον. ΧΧΥ. 12. 
ἈΚΡΟΑΏ, ἴῃ τηϑᾶ, ἈΚΡΟΑΊΌ- 

ΜΑΙ, αμάϊο, αμδομῖίο. ΠΝ ΡΙε]. οἱ 

ΗΒ. ΙΝ ἀκδοιεῖίο, αξίεπάο. 

ϑγταγα, 700. ΧΧΧΙ. 11. -το ΨΟΙΠ 
Ἄν}, αἰέεπέϊοπε αἰἱεπάο. ϑγταχα. Ῥδ. 

ΟΧΙ. 8. ἴπς. Οαπι. ὟΙΙ. 18. 
ΙΧΧ ἴε8. ΧΧΙ. 7. υδὶ νἄδ βυργα κα 
δὰ ν. ἀχρόασις πιοϊαΐα. 
᾿ΔΚΡΟΒΥΣΤΕΏ. Θυδησυδηι ἀ- 

κροβυστία ργαρμέδεπι εβὶ οἱ ἀκρόβυστος 
ηγαρωαίωμα, αἰ Ῥτοϊπθ ἀκχροβυσεεῖν 
νἹοσὶ ρμοββεῖ ροῖ! 8 δι στ ἤσαγα ᾿σα:- 
γμέα τεϊξησμεγε γε] ἐπάμοετε, βύειν τὸ 
ἄκρον, ἐαίγοηιαηι πισηιδτὶ υἱτεϊιδ ρατίενι 
ἑέρεγε, ἴδταθη ΤΧῚΧ [π|ϊ. δα ᾿πν8- 
ἄοποια ΗΘΌΓ. ἢν ἤδῃς νοσεῖα (0}- 

Ασα δἰ στ ποδομο δοοθροσυηῖ, υἱ καὶ 
δἱτ οἱγομπισίεγε δαῖ ργωριέβηπ αἱ- 
ὕξτνε, ᾳ. ἃ. ἀερεαρμίίανε. ἢ}. οἷγ- 

ομγιοὶάο. Α΄α. ϑὅγτησα. ΤΠ θοά. ἴν. 
ΧΙΧ. 28. ἀχροβυστεῖτε. ϑόζτηο δυιΐδπι 
ΌῚ δϑὲ ποῃ ἀ6 βου ηῖθιβ, 86 ἀδ δγ- 
Βογῖθιυι5, χυΐθυ8 {ρα ἀκαϑαρσία, 
ἢ. 6. Γαμηὶ 1ππ1168, αἱ οἰγουτηο! 6 ηα] 
εἴ διῃριυβηα! ογδηΐ. ΓΧΧ υἱὶ 5υπὶ 
νοοο “ερικαϑαρίζειν. Ψυϊρχαῖιμ ᾿Υ8}8- 
11: ἀμ εγοδβδδ ρῃγαρια δογμνι. 
ΝΟΡΙ] 5 Ιασεπάστη σοΠ] οἷς ἀχροβυσ- 
ταῖσε, αὐοα ἰδσθ ΠῸῚ ΟΡῸ5 εβί, 
οὐσα οἰίαστῃ ἀκροβυστεῖ ἢ. }. Βιτηρ]!οι- 
[ΕΣ 811 τέμνειν δυϊ σεριτέμνων τὸ ἄκρον. 
ΔΚΡΟΒΥΣΤΙΑ, ργωρμέμνη. Π)»» 

Ἰάθ. ὅτ. ΧΥΤΙ. 11. τὴν σάρκα τῆς 
ἀκροβυστίας, ς0}}. ν 14. ΧΧΙΝ. 95. 
Ἴων. ΧΙ]. 8.1. ᾳ. ἸῺ 41118 ]οςῖβ, Οβῃ. 



᾿Αχρόβδυυσστος. 

ΑΧΨΤΙ, 45. ἀκροβυσετία εἰτυρίϊοίξον, 
Οἱ]. Ἐχοά. ΡΥ. 25. 1 Μαρὰ Ι,17. 
ἐπυΐησαν Ξαυτοῆ; ἀχροβυστίαν, αἰάταῖο- 
ὑδης 5. τεδαιεῦδηςξ ἰδὲ ργωρυξιττ, 
ᾳφυοᾶ πο νέσρο ἐκμσεᾶσϑα, αἰεϊξαν 
1. (ος. ΥἹ1. 18. ἀε αχιυᾶ νοοϑ οοηξ, 
εχ. Ν. Τ. 
ΞΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΆᾺΣ, 

Ῥνυαρωέξμηςι οὐτεἰϊς. Ὁ ΠῚ ἰάδτι. 

Ὅεκεαυς. Χ. 16. 560. ποπηι}] 08 ΠΡ ΤοΒ 
ὃ δυϊ τηίϊογργοῖεβ, αὶ ποίαν Γ,. Βοβ. 

ἴῃ ποῖ δὰ ἢ. ]. Εδί δυιΐετα ἀκχροβυσ. 
σία τῆς σαρχὸς ἢ. 1. οἰδιοείίας, τηιρὶδ- 
ἔας, 1. 4. σχληροκαρδία, οἱ Ἰερίταν ἰῃ 
ψαῦς. Ἐπάστη ταδίδρ ΟΥ̓ 808 4πο- 
46 οδὲ Ῥαυΐυβ (οἶοκβ. []. 18. δὶ 
ἀχροβυστία τῆς σαρκὸς ἀϊοϊξαγ, υδὶ 
νὴ ποῖδίδ ἃ 6 ἢ [,6χ. Ν. Τὶ 8. ἢ. νυ. 
ἈΚΡΟΒΥΣΤΟΣ, ρμγωρμίαίπα, πον 

εἰγομπεσίσπα. ᾿)}, Ἰάεια. χὰ, εἰ 

ε Τῃοοά. Ἐχ. ΥΊ. 12. υτ᾽Ά σιμὰ νοσο 
ἀκερίτρεητος Ῥετταυίδίιν. ΧΧ 3108. 
Υ.7 
ΦΆΑΚΡΟΒΥΣΤΟΣ, ΧΕΥΛΕΣΙ, ἱπ- 

αἰσοκηοίσειΣ ἰαδίῖδ. ἰπαρ 515... δὴν» 

ἰάετα, Ααυ. ἔχ. Ἴ. 12. φιὲ 6πὲ ἰδπ- 
δκα ἑπερεάέία, φμὲ αἰ βιομῖίεν ἰοφμίδμτ, 
φυὶ μογιλάλος Οτες!]8 αἰοἰξαγ. 
ΔΚΡΟΓΩΝΙΑΙΓΌΣ, ἀπρμίαγιΣ, ἐπ 

ἐσίγεπειέαίε ἀπριἰὲ οοπ εἰμι. ΓΥΆῚΣ 

ἐ οτοπατηεηίτπι, χμὸ αἰφιδά, ν. ς. 0- 
Ἰυχασια, μπάϊχμε οἰπρίέμτ. ϑγτατα. 
ες. ΧΧΝΟ . 17. εθ6. Οοἱἶβ!. ---- ΓΞ)» 

, ἐχίγεοιιίαε. ἴεαβ. ΧΧΥ ΤΠ. 
16. λῖϑον ἐχλεχτὸν ἀχρογωνιαῖν. --- 

Γ) ὔνδτν οσρωί ἀπρυϊ ϑγτημι. 
Ῥε ΟΧΥῚΠΙ. 92. σοηΐον [χ. Ν. Τ. 
8. ἢ, ν. 
ἈΚΡΟΔΡΥΟΝ, Ρῥτορσῖα σασι 

γαηεῖ, αἱ ἴῃ Ο]οε8. ν εἴς. ἐχρ] !οδίατ. 
εἈΚΡΟΔΡΥΑ, ,ημοίμα ατγδοτεῖ, οἵ 
βρεοϊδεπτι αυϊάσπι, φμὲ »μέαπιεν ἢ. 
κοι ἤαδεπί, ρἴαπαάος, πος, δάσο; 
ἴζετω, τυ δρῦς ρχὸ φμαυὶς αγόογε, 8ὶς 
εἰ ἀκρόδρυα ργὶπιὲ αο ργαείαπεξεσίπς 
Ῥυοίως ομγεξυὶς ατδον. Ἴ ἰδ 

Ρίυτ. ὈΥΔΌ, ἐχπες ργαείαπέϊα, 

γος μγισείαπίες. (απ. ΤΡ. 18. μετὰ 
χαρφοῦ ἀκροδρύων, συχα ἔτιιοίθιι8 ᾿γε- 
βίη ἰβδίτηῖδ. Ετιιστι8 δμΐτη ἴῃ 68- 

109 "Ακρον. 

ουγαῖπῖθιι8 ΚΒΟΣ, ΔΕ ΡΡο ϑο]: ἢ 
Ἰηλχίτηβ Ἔχροβιίὶ, ϑυιπὶ Ὀγεοδίδπίίβ- 
δἴτὴ]. 014. ΙΝ, 16. βει Υ. 1. εἰ 
ΥἹΙΙ. 13. ἐπὶ ϑύρωις ἡμῶν «ἄντα ἀκρό- 
δρυα νία, ῬτῸὸ ΠΕΗΤΕ ὨΟΘΤ]9 δυπί 
οὐσηΐα ΠΌΠΕΙΒ ἔγυοΐαβ ορὔπι. 1 
Μδος. ΧΙ, 84. ἀκὺ τῶν γεννημάτων 
καὶ τῶν ἀκροδρύων. ῬΈΔ]οΟ 11}. φιοά 
φμέυϊα τγοδμδ δἰξ, εἴς. Ἀ. 615. τελευ- 
"ταῖω ἀκροδρύων γέμουσοι, ἸΑΘΉΒ86 ῬΟΒ- 
ἘΡΟλΕΒ ν87118 ἔγυ σι δουπάδηϊοθβ. αὶ 
γιὰ. ἰάεπι ἀθ νι... Μοβ. ὑ. 484. 
Ἡοογοβῖυθ: ἀκχρόδρυα, ἀρχὴ καραῶν, 
καρποί. Ἰάεγα : ἀκροδρύων, ἀρχῶν καρ- 
φῶὼν δένδρων, ὡς ἐκ τῆς δρυός. ϑυϊάδε: 
ἀκρόδρυα, καιρποὶ δενδριχοὶ πάντες, οἱ τῶν 
δένδρων καρτοί. Ἐκγτα. Μ. ἰπ Δρύϊνος" 
᾿Αχρόδρυα οὗ μόνον βαλάνους, ἀλλὰ “αν- 
τὸς φυτοῦ καρπὸν ἐδώδιμον. ἴ,6χ. ΟΥτΠ]}} 
ΜΆ. Βγεῖι. ἀχρόδρυα, «αντὸς δένδρου 
καραὺς ψυκεύς. Ιάδτῃ: ᾿Αχροδρύων, χαρ- 
σῶν δένδρων, ὡς ἐχ τῆς δρυός. λέγεται δὲ 
καὶ τὸ ὑλαστοῦ τρυφερώτατον. (Οοπέεν 
ᾳυοαὰς ΑἸμοη. 1410. 1]. Ρ. δ2. εἰ 
δδδυρ. δα Ἀ. ]. ῥ. 65. 
ἌΚΡΟΝ, τὸ (8ο1]. μέρος, νεἱ ὅριον, νοὶ 

πέρας, ν6] τέλος), ὁ: γεπιμηε, δΏΤΊΠΈΗ, 
ὀπίγεηιέαδ, δεπιπίαδ, ἐχίτγεηια ρατ-. 
ὈΡΝουϊπὸ;, ἰεγηιίπεσ. τ εαι ΧΧΧΠΙ. 

17, ἀπ’ ἄκρου τῆς γῆς. 1 ὅδῃι. 1]. εἰ 
ἄ ἧς Ῥῖὸ τὰ ἄχρα τῆς γῆς, υἱ 16- 
βαθβ βω ἐα ΧΧΧ, ὦ. ῖε8. 1.11. 10 
εἴ ΜΙςΝ. Υ. 4. --- ἸΙσν »οΐϊεχ, ἴδια 

ΤΏΔΗυ8 αὐδη ρ6618. Εχ. ΧΧΤΙΧ, 20. 
ἐπι ϑήσεις ἐπὶ τὸ ἄχρον τῆς χειρὸς τῆς δε- 
ξιᾶς, καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ «οδὸς τοῦ δε- 
ξιοῦ, ῬΟΠ6Β ΒΆΡΟΣ οχίσειηϊδίθι τηδ- 
8 ἀοχῖγεθ, οἴ ΒΌΡΘΓ οχίτοιιδίοω 
ῬΘα 8 ἀοχισῖ. ᾿ὐγδαυο ἔοσταυ]α οο- 
σασεῖς αὐοαὰς 1εν. ΝὟἼΠΊΙΙ. 22. 28. 
εἰ ΧΙΨΝ. 14. 17. 45. 238. Αἀᾶε Ψψυά. 
Ι. 6. εἴ 7. ---- ἈΡαΝν ἰαίμα. 1 Ἐορ. 

Ι. 16. - Π22» αἴα, ογα. ϑγτατῃ. 

1 αι. ΧΥ. 27. 9ὕ00. ΧΧΧΥΤΙ. 8. 
ΕΖ. Ν. 8. ἄχρον τοῦ ἱματίου. 1 ΧΧ 
1 ὅπ. ΧΧΙΨΝ. 4. βες. (οἱβ] πη. οἱ 
Ηαρσᾳ. 11. 18. ---. ἩΌ; 7) πὶ, οπίτε- 
ηιέαϑ. ὃ ῬΑν. ΧΧ. 17. --- ῬνΌ» 

γαπ. Ααυ}]α 168. ΓΥΝΤ]. 5. ϑοΠ]]οοὶ 
νοχ ΗἩδρῦτγαϊοα, αὐδηὶ νυΐρο γαπιοξ 
νεγζυπῖ, δἰρηϊβοδι αυοαυθ ἰπ . 

ἂν» 

ὃ" 



᾿Ακρόπολις. 

α ΑΤΆΡ. (ἄλλ) υογίδοομι, οασιπιδη, 

ν. (. ρείσεο, χλοπῶδ.  π]ρδίτιδ ἤαοῖ: 
εὐήποπέες ρείγα8. ---- Ἴ2}» ἰαίμδ αρ- 

»οείινι. Ἐχ. ΧΧΥΤΙ]. 46. ὠκ ἄκρου 
φοῦ ὀπιόλίου, οοἱ!. ΧΧΧΙΧ. 18. --- 
1515} γα ρΥαοΙ ΝΟΥ, ΟΟΟΙΝΉΕΝ. 

Ααα. ἘΖ. ΧΧΧῚ. 14. Ψυϊρ. «ὠδα- 
πα. ----- 

ἈΜΝΙ. . ΤΒοοά, Ἐς. ΧΥ͂, 4. 
νος δὶς ποία Ι,.. Βοεὶιὶ. Ὅει. 

ὃ ΧΥ͂ΨΙΙ]. 21. ἀσ᾽ ἄκρων ὁρίων ἩΡΨΡΗΣ 
δὴ Ἔχίροιαϊβ ἤπίρθυβ ΖΕ γρει. Α' 
ἴὰν δὶς ὁρίων, αυοὰ 4115 μα μευντὰ 
Πευς. ΙΝ. 82. ΧΙ]. 7. ἀπ᾿ ἄκρου τεῆς 
γῆς ἕως ἄχρου τῆς γῆρ, 8} υΣιὰ αἀχίτ6- 
τοϊίαῦο ἴδιτρ δὰ δ᾽ίεσωμι. 1 ὥὅδσα. 
ΙΧ. 27. βοοὺ. ὕοσερὶ. υδὶ ἴῃ ἀρνρν 
Ερτίο μόρος Ἰερίταν. Νεῖν, 1. 9. 
ΔΙ] ρωρέυ8. ---- ΠᾺΡ ἔαταῖΐῃ. θα 

ἸΤμοοάσί. Ψυᾶ. ΥἹ]. 11. ΘΟ, παἴ δος 
ς ΟὟΤΟΙ ΤηοΏρδτη, ατι85 ῬΕΤΒΊΟΠΕΒ “ο- 
δ[ υσττιηΐ, δπι εἴ εἰς μέρος οἱ πρὸς τὸ 
ἄχρον ῬΕΓΌπεπί δᾶ ἀν Τὰν, δὲ: ἴπιο. 

Ῥε. ΟΧΧΧΙΝ. 7. υΧΧ Ρε. ΧΥΠΠ. 
6. ἴεβ. ΧΙῪ, 48. ΧΙ Ϊ. δ. 9. 2εε. 
ΧΙ ΓΧ, 38. .--- υἱῶν, σαριυΐ, δὸ οπιηα 
τ δεηιηηι ὧὐ ἐχίτονιμηι 6ςί. Οφῃ. 

ΧΥΤΙΠ]. 18. ἐπέχεον ἔλακον ἐκὶ τὸ ἄ- 
χρον αὑτοῦ, σἀσυτηθη οἷρρὶ οἷοο βμοτέα- 
ἄτι. Ιο1ἅ. ΧΙΝΊΤΙ. 891. Εχ. ΧΧΧΊΥ. 

ἁ 2. εἴ ΕἸΣ βερ 18. -- ΠΡ φ» ἴαδίμπι, 

ἴαδνιση, ΘὈδτα ταειδρμοτῖίοβ εἐσίγε- 
“πιη. ἴῃ. οἱ ΤΧΧ Εχ. ΧΧΥΠΙΠ, 
6. εἰ ΧΧΧΙ͂Σ. 18. 

᾿ΑΚΡΟΊΠΟΔΙΣ, ὅτ, 4. ἃ. φιηπια 
αὐτὸς νοὶ ἐμπιπίας εγὸίδ. 9 δος. 
ΤΡ. 19. 37. τῷ τῆς ἀκχροπόλεως ἷ ὑπάρ- 
χῳ, ἀγρῖὶ8 μσροβῖζο. Ἐεογοῖ, ἀκρό- 
πόλις, τὸ ἄχρον τῆς πόλεως. 

ΦΆΚΡΟΣ, διοηημις, ἐσίγεπιβ. Αἄ- 
ε ᾿δοῦνιαῃ Βος, αυοά εἰπα ογρηΐ διο- 

ἰοτϊιαῦα Ῥσχοϊδίυτα εδὲ ἃ Β6]}ο, σϑ- 
οὐ δρυά ΞΥταπιδοίασα Ζδοῖ,. 

φὸν λίδον τὸν ἄκρον, ἘΡὶ [ἢ ἴεχν 
τι ἩδεΡτγαῖοο Ἰερίταν δ τὸ 

πατέντι. Ἐσχίαβϑβε δυς ηυοῆιιθ μεν- 
τίπος Ἰοσὰβ 1 βδηι. ΧΙΝ. 48. ἐγευσά- 
μὴν ἐν ἄκρῳ τῷ σχήστρῳ, Ηἶβὶ ξοσίΑβ86 
ἴοοο τῷ σκήπτρῳ εχ Οομιρὶ. ἱεροη- 
ἅἄυπι εβῖ τοῦ σχήστρου. 
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-- πὸρ ΤηΔΒΟῸ]. ,[πὲς, εσίσο- 

᾿Ακρότοροος. 

“ἈΚΡΟΤΉῬΙΟΝ, διητρείίαα, Ῥγὸν Κὶ 
ηοπίογίμη. Ψοχ ἢεθς ἃ ΒΙΘΟ 8ς 
οὐασῖθτβ ΤΣ ΕΧΙ ΟΟΩΤΑΡ 5 Οτεεοῖϑ ο- 
ῬΟΙΈΒΆ ΤΕΡΟΤΙΓΟΥ ὑτὸ Ἡ ῦτ. ἸΖ. ἀεπε. 

1 ὅδ, ΧΙΝ. 4, οἱ 5. δὶ5 536ς, 
Οοταρὶ. ϑοι]ούξ ἡγ) ἀεπε ποίας ῳιο- 

ᾳο τι ομέμηι οἵ ὁποννεη. 
ο0}}. ον». ΧΧΧΙΧ, 28. (οπέον Κ:- 
τηοτὴβ ἴ, εχ, ἩΡΌΓ. ρ. 1601. εἀ, τϑο. 
δοα νιδοιλάμτι εϑί, ΔΏΒΟΣΙ, ἴδ ΟἿΣ - 
θὰ δἰ Ἰοοΐδθ ἀχρωτήριον τεροπρηάτιτα α 
εξ, ᾳυδῃαυδχῃ 0 ἵσπιοχο, ὁ 
ἄἀοχαια Ῥχὸ ὦ Ῥοῃὶ, υἱ ἀχρύρωαν 
Ὑςω. ΛΑ. ν. 65. Ῥτο ἀκριώρωκιν ἰβοϊὰ. 
᾿ "" ϑαῖοϊ, ΕΠ. Βοσα. βὰ 1 ὅδηι. 

Υ. 4. ἀκρωτήρμν χω ἀκχρωτήρων 

((εξε ἀκροτήριον)" μᾶλλον ταῦτα ἐν τῷ 
ἑἱξαασλῷ ἠστίρισται ὡς ἐκ Θεοδον. ἀροστε- 
ϑώτγα. ὙΙάς αμοᾳυθ ϑοῤογέδεημος- 
ἀρ τὰ δ ]. δὸ ἱπΐγα 8. νυ. ἀχρωτήριω. 

εβγοΐ, ἀχροτηριάζει, τὰ ἄκρα τέμνει. 
᾿ΑΚΡΟΎΤΟΜΟΣ, υαΐζε αομέΐμα, αὐ. 

τιοάμηι δε ἢ, ἄγεις, »γαχερίωε, αἷ- 
ἐμα, ἴξ. τιρεβ. ὃ Ἃ, ργουεπίμξς, γὲῖ 
ϑρ εετοαῖν ΡῬτο ὙᾺ ΡῈ ον. ΧΙ, 15. 

ἐπσελϑὼν ὃ ἐα᾽ ὅρος ἀκρότομον, ὙΘΏΙΘῊ8 
Διιζοτ [ἢ πγοπίοτω αἰζυσι; μδὶ αιυὰ 
Ἰορευίπε ΓΧΧ, αἰνιμαπᾶο δϑδεαιὶ 
ΠΟΙ Ῥοδϑύτῃ. --- γλῸ 7» γάτα ἄπε- 

γὐδεῖπι πα. Ὠδυῖ. 11]. 15, ἐκ 
ἀκροτόμου, εχ Ῥεῖχα ἀυγίδδιτηα. 200. 
Χ' ΝΙΠ. 9. ὃν ἀκρυτόμῳ (ἐεῖϊ. αἴτρᾳ) 
ἐξέτεινε τὴν χεδα αὑτοῦ, δὰ γμεῖσειι 
ἀν εϑγηδην ΘΧΙΘΠΩ͂Σ στασπιιχο συϑε. 
Ῥρ. ΟΧΙΠ. 8. τὴν ἀκρότομον εἰς «ηγὰς 
ὑδάτων, εἰϊΐοατα 1π ἕο 
ὭΡΘΤΩ, ΟἈγγϑοβίοχπεβ δὰ 5]. μεΐξε. 
Ρτείβδίαισ : τὴν σιδήρῳ οὗ ῥῳδίως ἐππβρεθς 
ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἄκρων μόλις ὦ 
-- ὐν Ααὰ. ϑγοκο. ἢοε. ΙΧ, 18. 
Ασοδρὶξ ϑοτπθη ὈΣΟρΡτ Ὁγο ἀΡ- ἐ 
Ῥε]δῦνο Ἴην, γμρες σοιρία αἱ ργα- 
γυρία. --- τῷ, να] ἀοῖεε, γεὶ σωρεε, 
σώσας ἀομέμπς ομἐτὲ ἑπείαγ. ΤΠ οοά, 
Ἐχ, ΙΝ. 238. ὅγτωτα. ὁ». Χ ΧΙ]. 24. 
Οὐοηξον ἐπῖτα 8. ν. ψῆρος. --- 3) 

ηίερεν, ρεγζδοίιΣ. 1 Βερ. ΥΊ. ἢ. λ᾿ 
οἷς ἀχροτόμος ῳκχοδομήνη, Ἰαρϊάϊρυβ 
τεβεοί φοαϊβολθαῖυγ. ὅαρΡ. ΧΙ, 4. 
ἐκ πάτρας ἀχροτύμου. ν 
αἰδιδείηια : υὐὶ πο Ἰερῖς ἀχροτάτου, 

83» 

οες 

,» ἦε ρμϑῖῦα 



᾿Αεροφύλαξ. 

ἐἰἰοεξ Μὶ ορὶπαίαν ἴδηβετ. δῖν. ΧΙ,. 
17. εἰ ΧΙΨΜΝΠΠΙ. 20. Ηξεσγοδὶα: 

Ἀχροτέμῳ, ὀξυτάτῳ λίδῳ ἢ ὑψηλῷ καὶ 
δχληρῷ τερνοντΊ,, Ἦ. 6. 4] οὗ ἄυτὶ- 
ὕεηι ἰαρίοῖάδ πιεροξίτχη ἔβοεβεῖς, 
δυάδα: ᾿Αχρότομος, σχληρὸς, ὑψηλός. 
ἣ ὀξύτατος λῖδος ὁ τέμνων, καὶ ἀχρότο- 

βος αὔτρα, ἢ ἘΠ καὶ ἄτμητος. ἀ 
τόμον δὲ ὕ τὸ ὡνατὸν «παρὰ τῷ ᾿Ιώβ. 
Βῖς τομὸς λίδος Θϑὲ 

ὃ σχληρὺς τῷ τέμνοντι, ὑψηλὲς ἢ ὀξύτατος. 
Φ᾽᾿ΑΚΡΟΦΤ' ΛΑΞ,, ατοὶν Ῥγαϊεοίι. 

4 Μδου. 111, 12. υἱοὶ οοκαγαοειοζδη- 

, “μππίαΣ βεὰ δη- 
πεπέϊα ἀππιογὲ, Η 4. ἀχρωμία ἀρυὰ 
Ροΐυς. [Ζ50. 1. 1387. εἴ Αγϊείοι. 
Ηϊςξι. Απῖπ, 152. ΠΠ. ς. 1. εἰ ἀχρωμὶς 
ἀρυὰ ΑἸεῖρἢν. ΕἼδρτι. ὅ. πΌϑ Ὁ» 

εὐκαιστι. γα. 00. ΧΧΑΙ. 22. 
Ἠρεγοδπιε: ᾿Αχρώμκι, αἱ κατακλεῖδες, 
δὶ Ῥαϊυθενβ: Οεβα δαπί, ηυα ἃ 
δσθσηο τἤοτδος δα θυχασηοϑ ΠΌΠΊΘΤΟΚ 
Ρετδηήιωνϊ, οἰ 6ο πὰ πιλὶο ἀἰϊοιἢ- 
ὮΣ ἀχρώμεα, ἀπὸ τοῦ ἄκρου τῶν ὥμων, 

᾿ 8 δυπτηϊίεῖδ Βυχοθεοζικι. ἘΔ ῬΩΧ8 
εὐγροχὶς αχεϑοῖα χλεὶς οἱ κασακλεὶς, 
ἴλε. οἰαυϊσεῖα. ΟΥ̓ ἰπέγα 8. γ. χλείς. 
ἈΚΡΩΥΗΡΙΔΑΊΖΩ, οτίγεηϊαΣ ρατγίεξ, 

ἀ αηιρεῖο, ηῃῶ- 
οἴ ταλαξ οὐ τ αϑλια, ἐμμαιαν 
κρωτηριάζενν, ΘΧΟΟΓΙΔΙδ8 ΟΧΊΣΕΙΩΔΒ 
Βατίοβ σοϑθοσσο. 4 Μδοο. Χ. 90. 
ῬοΪγ. Υ. 54. 10. ΨΊΠΙ. 93. 58. 10]- 
4ιε ἴπίξ. προλθου ᾿Αχρωτηριάσας, τὰ 
ἄχρα ἀποτέμνω 

ἀκροτατ, ῬΊΟΝ, οτίγοπίίας, 6:- 
ἱτεθια ματα, Οἴτῃ φμπιηέαδ, σασι» 
πῃ ὈΤῚ 32» ἌΤΆΓα, ἀεὶ. μον. 

ΕἸ. 11. σὺν τῇ χεφαλῇ αὐτοῦ χαὶ τοῖς 
ἀχρωτηρύως, ΟὈτ ΟΑΡΙΓ6 ουε οἱ ρϑσί:- 
08 οχίτευ)8. σου, Ὠϊδίοσι ἢ [8- 
πε ΒΙρροοτγαῖ.. Ῥασ. 164. .--- 
Ὁ Ρ τί. ῬΊΗ, ραν. ἀδρεγροηίες. 

Τμοοᾷ. ὧς ΤΙ ΧΧ 200. ΧΧΧΥΊΤΙ. 9. 
μὸν οὐ νὰ, χόῤι γον ψύχος, ὉΔῚ ἴατηθη 

Τβεύάος, μὐλθηῳ βοσσκίιπη 

ἤξε. ἰορίτας ἀπροτηρίων, ἀε εαυσσι 
ῬΓΔ 8 806 εξ ἐχροοίσειι. ΐ,. Βοε. ὑπ 

"Ραλεαυ. ἴα 1 ΧΧ ἤππὶ, ο. 8. εὐυρὶ- 
ἐδίασ, ΧΧ ρῥγὸ ἀχρωτηρίων θοτΊρθῖθθ6 

111] ᾿Αχύμαντος. 

σῴων, ἢ. 6. φύσων, αἵ Βερδοὶ 
εεγοῖται, ναὶ ἀρχτούρου (νυῖς. Ὁ 

Ατοῖατο), νεὶ βίτ"]!ς αχυΐὰ. ἢ. Τωονὶ 
γόσασπι Ηοῦτερδτη δογεαῖες ἸΠΌΕΥΡΤΟ- 

ἐδῖαγ. ΑΥ̓ΔΡ. Ι )9 2 ἀἰδοίδαπε ἐέγγαάνε 

πιοίδξ. --- ΠῊΡ πω, ἐσίσεπεμπι. Ἐς. 

ΧΧΥ. 9. τῶν αύλεων ἀχρωτηρίων. ---- 
Ἰῷ» ἄεηα. ἴπο. 1 ὅδ. 1]. 1Φ. ὅς. 

ἸΏ οἴμμοα ρμασίεββ εἰηλβηῖθα ποίδί. ᾧ 

Ψυΐγ. ἐπιέπεπίες ρεῖτα, οἱ αυδδὶ ἴῃ 
τηοάπτα ἀοπθσπι ΒΟΟΡῸ] ῬΓΘσυρ. 
ΨιαΘ ΒΌΡΓΑ 8.Υ. ἀκροτήριον. 

ΦἈΚΤΗΝ, ἰώ, βιυκαρ σπαπεΣ 
δεορδδιι, τιασίπίε αὐ παγὶς {ἴϊπε. 
ΠΝ; εὐοδιρίας, δεϊοὶα, οἴδτ γερο 

“πκαηαΐ αο αἀεἰοίατενι. δΎτασ. 
Οδφη. [1]. 15. ἐν τῷ οὐκ γον τῆς ἀκ- 
τῆς, αὐδτ ἰδοομοιη Θγτσσδοῦο 6 
αυδίυον οοὐά. Μ55. πὐαθροῖι γαϊ- κα 
ἰοτῦμ δα Ηΐεσου. Τ. 11]. ΟΡγ. ". 
807. Δὲ ἴδιμοσι ϑομδσίρη. Απίσω. 
Ῥ, 1. ν. ἃ. αυλ ταομυλί, ἀχτὴν Ὠοπ 
δἰχαρ]οῖξος εἰσαϊβοινο αὐππδαέεηε εἴ 
ἀεἰλοῖας, οἱ Η)ΘΣοΏγτηι5 ἰπίογρεοὲδ- 
ἄγ νϑσρα ΘνΙΩσΏΒΟΆΙ, ἔουιηε 
απισιίμη, Ἰοοὶ διαΐοτα ποομειω ἡπχὰ 
ἙΟὨΕΙ ΠΟΥ δπίοοοάθηϊρ, νοοθυϊο αἀ- 
βαδεΐσου. ἘοτῦαΒΒ6 τϑροποιμῖαπη εϑὲ 
ἀἰ ρράνλνι αΣ ἀπ νΟΥΒισθθβ ἢ. 1. ὃ ἐ 

σοδΙ που Ὡξ. 
ἌΚΤ Ν, γαῖ 6, υἱ 80.- 

Ἰ1., Ῥυϊταϊπῖο, Ἰρη ον ΓΝ . ἢ, 4. 
διωχϑεῖσα ὑκ᾽ ἀκχείνων ἡλίου. Ἐλθεα 
ἔοττω δ οοσςυγτῖς ᾳυοᾳυε ἴΡ. ΧΥΙ. 
Φ7. δὲν. ΧΤ.111. δ. ἐχλάμπων ἀχεδας 
ἀμαυροῖ ὀφ ϑαλμοὺς, 50] Ταάϊοθ οτηΐῦ- 
ἰδ δῖ.05 ΟὈΐβοας οςαΐοΒ. Ἠἰϊοᾶ. 
ΨΙΠΠΙ. ν. 431. Τιυοίπη. Ῥβοπάοτσω. ὅ. 
34. ΤΙΝ. Β!:». ὑΡ. 96. υδὶ νἱά. ἱπεΐ᾿ αὶ 
ΑΚΤΙΝ ἈΣΣΤΡΑΠΗΙΠΣ, ταάξιε 

ἡιέμεϑεϊε. ῬΙ3 »Μβείψων, βιένει. ϑγτονα. 

ἘΖ.1. 14. ὡς εἶδος ἀκτῖνος ἀστραπῆς. 
᾿ἈΚΥΜΑΝΤΟΣ. ΝῸΧχ ἤεθο [η 

διοὶπ Ἐβοβαῦσο απλίοδα «οτηροιίξα 
δεῖ εχ α μεῖν. εἰ αῇμα, Πωοίμε. Νο- 
ταὶ ἴζδαθθ μτύρτίο ἡμοδμδια ΠΝΟΉ αρὶ- 
ἐπΐειπι, ἐπεἶο παοϊσαπέεηι, ἀκύριονα (Α]- 
ΠΡῸΣ 11. 4.), ἀοίνάο δυέδηι ὀεατῖπο 

Οὐξασεῖς δαῦετα ἧπ 
γξτιινα ἘῖμοΣ, ΧΙἼ1]. 4. ἀχυμάν- 



᾿Αχύματος. 

« φοὺυς διὰ «οωὐτὸς καταστῆσαι βίου, υὉὶ 
ἢ  εῖ, δἰίογα [ὐβθεγι Ρ. 121. ἀταρά- 
χοὺς Ἰερίταν. σΪς. αὔδομε εἰΐο ἐετ- 
ΤΌΤΕ υαηι δἰἰοπέο ἰγαπδίφοπέες. ΑἸΙΡὶ 
δρυᾶὰ Οτγεοοβ ἀχύμων ἀϊεϊζαγ, αυοά 
Ἡδεβγοβίυβ ΡῈ ἀτάραχος ΕΘΧρ]Ἰοδί. 
Ῥβαν. 1,ὸχ. ῥ. 46. ἀχύμαντος, ἀτάροι- 
χοὸς, ἀπὺ τοῦ α στερητικοῦ μορίου, καὶ τὸ 
κυμαΐνω, τὸ ταράσσω. ϑουϊθίτυν αυο- 
406 ἀχύμαστος ἀρυ ἃ 5.}0]. Γγοορῆγ. 

ὃ ΑΪοχ. νυ. 786. οἱ ἀχύματος ἘδίδοΣ. 
111. 18. β6.. Οοἄ. ΑἸ6χ. ϑ::}1}18. δδὶ 
οοηξιδίο ἱπίοσ ἀπέραντος εἴ ἀσπέρατος 
8 Μδοι. 1]. 9. 
ΑΚΥΜΑΤΟΣ, 1. ᾳ. ἀκύμαντος. 

αυοὰ νἄά6. ἴθδδυμα Βυ)8 νοςὶβ 1]- 
Ἰυδίσαι αὐοαις ϑθρδαῦ δᾶ ΟἸθι. 
ΑἸεχ. φωὶῖς ἀϊυ. δαΐμί. οοηδεᾳ. Ὁ. 310. 
ἌΚΥΡΟΣ, αμοίογἑαίε ᾿ργιυαξμξ, 

αδτνοραίμς, ἐγτίδιδ, ἱπυαΐάεξ, απέχια- 
ς ἕμα, οὐεοϊείμα. ΗΕγοΝ. ἼΛχυρον, σα- 

λαιόν. Ηϊῃς 
ἌΚΥΡΟΝ ΠΟΙΕΏ, ἐγγέέηιηι γεαάο, 

αποίογἑαίε ρῥγίυο, αδοῖδο, αὖγορο, ἃς, 
81 6 Ἰερίρυβ 8δὸ Ῥγεοδρίϊβ Βοστηο 
δδί, υἱοῖο, ἐγαπδρΥ 107. "Ὁ. Τεοδάο. 
Ῥχον. Υ. 7. μὴ ἀκύρους σοιήσῃς ἐμοὺς 
λόγους, ὯΔ Υἱοϊαῖα ΙΏ68 Ῥγεεοορίδ. 
Βδηθ αυοδα ΒΕΏΒΌΤΣΩ. --- »Ὲ» αὖ- 

ἰἰοὶο, το)ιοῖο. Τὰς. (ᾳυθα Ααυΐ]ατι 
᾿ὐλιῷ ΣΝ σὲ αυΐα Ἢ ΟΧΙΧ. 126. 

εἰ ἴεβ. ΧΧΙ͂Ν. δ. εαπάθμῃ σόοαῖλ 
ΡΟΙ ἀκχυροῦν ἰτδῃδῖι}}}1.) εἰ ΤΧΧ 
Ῥγον. 1. 95. ἀκύρους ἐποιεῖτε ἐμὰς βου- 
λάς. Οομπέεν Ορυδουΐα τηθα Οὐ οα 
Ρ. 96ὅ. 

᾿ΑΚΥΡΟΊΏ, αποίογίέαίε ρμτγίυο αἊ 
Φροῖΐϊο, ἱγτέωπι τεάο, ἃς, εὶ ἀ6 Ἰερὶ- 
Ὀ08 ἃς ρα νῶν ΒΟΙΊΔΟ δδί, υἱοῖο, 
ἐγαπερτοάίοτ. 53.5.7. απηδλίίο. Δα. 

ε Νωι. ΧΧ Χ, 9. δβ6ο. οοἀά. ἩοἾμ68. 
ῥὰν ἀκυρῶν ἀκυρώσῃ αὑτὰς κ- τ. λ. --- 
ἽΡΒ» γπερο, ὕγαπρο, ἃς ταί ἢ. ἐγ- 

γί 7αοῖο. Α,αα. Νυ. ΧΧΧ, 18. 
 φίθ. [ε8. ΧΧΙΝ. 15. 200. Υ. 19. 

Ῥε. ΟΧΥΤΠ. 429. -- ἔ κω} ἠρ τῖσαι 
ψεερίοίο. ἴπο. (ᾳφυοι Μοπεῖ. ὅγιω- 
ΤΩΒΟΝ ΣΙ 6886 ρας “ον. ΧΧΧΊΠ. 
14. οὖκ ἀχυρώσει αὑτῷ, ἵπ ᾳυΐθυβ 
ψοΣἷδβ, πἰαὶ Ἰηἰουρσαεΐοση ἸθοΠθτα 
Ἧ) 3.9) εχργεβδίβϑε ἴβιλεσε οοἱἾ!- 

112 “Αλα. 

αἶα 8, ΕΧ βδοῃίθηα Κγογθεῖσι ἰῃ ὅγση- 9) 
Ὀ0118 δὰ Β16}}1 ΤΠο8. ΡὮ1]ο]. Ρ. 11. 
Ρ. 9. Ιοοο αὐτῷ τεροποπάυμπι δὶ αὐ- 
τόν. Ορίοσυμα αὐ᾽ Ἔ  οαχοῖ, δσα 
Ἰερκίδβα 30 οὐτὰ ϑ΄᾽';, ασυοα εϑὶ 
Ιάθυη, αυοα "0. --- 3 Ἐδϑαάγ. ΥἹ. 
83. ἐὰν «αραβῶσι τὶ τῶν γεγραμμένων 
καὶ ἀχυρώσωσι, 81 ἰπταΠδστοβδὶ ἔποσὶπε 
δἰἸαυϊα ὁχ ᾿ἶ8, απδε Ξοσρίδ βυηΐ, διιξ 
'ττιτυση ἔδοοσίηῖ, Βαοθροπάοι θὲ 
Ομδὶά. ἢΌ) ευμίεϊ, Ἀ. ]. ἐγτέξμπι τοῆ- 

ἐα!. Ἐδὰν, ΝΊ. 11. Ἡδεεγολῖο ἀκυ- 
ρῶσοι δεῖ “ευδοσνοιῆσαι, . 4. 
Μδος. 1]. 1. τεσ ἀ6 σαρ!α τ 
Ὀυ9, (0]]. ν. 8. 

᾿ἈΚΧΟΥ͂Σ. ἴρβαε νὸχ Ηδρσ. 77} Π| 

οατάμωδ, δρίπα, σὰπὶ ΤΊ Ῥσεεῖχο. 
ΓΤ 3 Ῥαγαὶ. ΧΧΥ. 18. 

ἈΚΩΔΥ͂ΤΟΣ, φιΐ ποη ρῥγολίδείεν. 
δαρ. Ι1. 428. ἀκώλυτο. Ψυϊμαί. 
φμεηὶ πέπιὸ υείαξ, ἶἴι. 6. συἷπι8 Ῥοίρῃ- 
[6 δα οἰδοβοῖξβε ποηὸὺ γοϑίβίδγα νδ]οΐ, 
ΒΟΙΏΡΟΣ οἴἴοΑΣ. 

5 ΔΚΩΛΥΎΤΩΣ, περνηπε ρτολέδεπίε, 
ἔδεγε. ΑἈἀνεγθίυτη μος 6 Β 6 ο 
οτηΐβϑιτι ΣΟΥ ον 9000. ΧΧΧΙΨΝ. 
81. υδὶ νεσθὶδ Ὁ ΩΝ ἐξ ἢ) ἰμξο ]]Ἰδοῖα 

αἰ ς}]]11π|18 ἰῃὰ ϑ'γιμτι. νϑγβίομθ σὸ- 
Βροπάεῖ: οὖχ ἕξω ἀχωλύτως, αὐυοᾶ 
Πγυβῖυβ πέριο τὲ ἐπιρεάϊεί, Μουτῖ. 
δυΐετῃ Σϑοῖ 8 ἘΥΔΏΒΙΙΪΝ: ΠῸΜΝ ἜΤῸ 
δ'πὸ πηρεαϊηιεπίο. Ναυϊρσεαῖυδ ἨΔθοῖ: 
6 φμοχμδ πον ργολέδεδο. Ἡδῃς ἰες- 
Εἰοποῖα νυ] δίδπι τϊδὶ ἱπίοστορδνε 
εβεγγα 4018 τη 8]1, ποοδβϑαγίυπι οσίξ 
1]υα οὐχ ἀἜ]ογα, αν ἔυϊξ βοηϊοπες 
Κιεγβει σι ̓ ῃ ΟΌβ8. Οσίει. δὰ Οσεθοος 
ΨοΌ] [πιὰ Ρ. 49. (ομῆ, εἴδη Ὠσοε- 
ἀογϊθῖη!! ϑοθο τα ἱὰ Τὰργος . Τ. 
Ῥοδᾶοοι Ρ. δ6. 
ἌΚΩΝ, ἐπυΐεξ, ποίοις. Ἡϊηο: 

ἌΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΙΝΩ, ἐπυέίης 
ἐγαπδρτεαϊογ. ἣν ἐπὶ σιβίας. “οῦ. 

ΧΙΝ. 17. τε ἄκων παρέβην. 

ἍΔΑ, τὸ, εαἱ, δὲ:. ΧΧΧΙΧ. 89. 
ὦλα βες. αι. Κνεγεεισίο ἴῃ ϑγγω- 
Ρο]119 Ρ. 11. μδᾷ. 9. ἐσρυρεηάνπι 
νἱἀοδῖυν μου ἀαρὲδε δυιοϊουι δ νὸ- 
σδθυϊυπι, δίαμε 1. 1. οοἀ. ΑἸοχ. εἰ 



᾿Αλάβαστρος. 

6 αἴξ, (σγαρ!πί. διιοίονιθαϊε ουτα Οτα- 
μἷο, εἰ Βεειβοπηοίάετο 
ἅλας Ἰεσεμάστη. Ααἀάιϊε ἰδιμθη: 
ΨΊΕΙ οτλρσίποτα ΟἸἶτη 1 86 Ό ΘΠ) χαὶ 
γάλα ἀυετοθδτω. (δχαὰ γεΓῸ ρϑγιτη 
αῷοσῖ, ἀ0]1} τα ΐἱῃ]ὶ ρογειδάθδτῃ, γΌυδ τα 
Ἰοςὶ Ἰοεπομθι βϑεγνϑβϑο (ἰδ θπίρτη 
ΑἸοχ., χαὰὶ γγὸ χαὶ ἅλα Ἰερὶ χαὶ γά- 
λα, 4 ἴδλεῖο νοσίεξ χαὶ γάλα οτηΐ- 
ει. Μαυϊραῖα οαἴοπυϑ οὐτη (]ετηδηΐθ 

ὃ βεῖϊϊ, υἱ οσῃῦα ογαϊπετη, αυδτῃ ἱπ 
ΘΠΒΕΣΙΘΤΆΠΟ ΘΟ ΟΣ [Ἔχ γερο, 
γάλα ῥταρομδῖ τῷ σιμίδαλς. (οῃ- 
Ὺ Βεηαϊθε! ϑρες. ΕἸ χοχοῖιδί. 
ας. τὰ ν, Τ΄ ΤΑρτοβ Αροοσυρβος 
Ρ. 4θ. Ἐχ αυο, τὴ6 νῈ] ποῦ πιο- 
πεπία, ἸπιοΠορίτυτ, ἴῃ οοάϊοο, αὺο 
ΨΘΙΒΙΟΏΙ5 νυ αΐδο ΔΙ ΟΙΟΥ πἰεραίας, 
ςοττιρίαπι Ἰεςϊίοποτι χαὶ ὥλα, Ῥοβ- 
ἴρα 'π χαὶ ἅλας τηυϊδίδτη, ἃ ΠΌΓΣΆΓΙΟ 

« ἱπορῖε ἔνι1588 ἱπου]οδίδτα, δίηυε ουμὰ 
βεπιῖηδ χαὶ γάλα 6 φομυπο- 
ἴλσω, 14 φιοά ἴῃ 1 τῖ8 ΜΘ. βερίυβ 
ΘΥΘΏΪ586, ἰηΐοσ ΟΥΠΟΟΒ οοηβίεϊ. 
για Ὀχδκθηροσοῖ. δὰ [4ν. 1Π, ς. 
44. δ. 4. 
᾿ΑΔΑΙΒΑΣΤΡΟΣ οἱ ᾿ΑΔΑ’ΒΑΣ- 

ΤΡΟΝ, αἰαδαςίεγ, ἘἈ. 6. ἰαρὶΣ οαπάογο 
ας ἰκευϊξαέε Ἰπεισπὶδ, ἐς φμὸ υαδὰ ὑδ- 
ἰεσες ἐχοσυαδαμί, Θἴλτα υαϑ μηρσιοη.- 

ὁ ἑατίδεπι ἐς αἰαδαεέτί!ε ἰαρίάε. ((, 
ΡΊΙ. ΧΙΠ]. 2. Ματίδὶ. ΧΙ. ερ. 9. 
Αἴδοη. ΧΥ. 18. ΥἹ. 19.) -᾿ σῦν» 

“ομίεῖϊα, ρματορεὶς, οαἰδίμα. 4 Βερ. 
ΧΧΙ. 18. χαϑὼςἀπαλείφεται ὁ ἀλάβασ- 
τρὸος ὁ ἀπαλειφόμενος, ἀοἴοενο Ἡ!οτοβο- 
᾿γηβδτα, φυδιηδατποάθπῃ Δρβί ον ραν 
γα ὈΠρυΘηΐασίιτη δραΐογθιπμ. [Ι͂ἢ 
(οὐ. ΑἸεχ. Ἰεχίζατ στὸ ἀλάβασερον. 
ΑΙ] αυξν μθοης. Ια ἀθ ἤδο νοῦ 

41κεχ. Ν. Τ᾿ δὸ βόοδοοῦι βδογ. Ε]ςο- 
οἴγίστα. Ρ. 540. δβ6α. 
᾿ΑΔΑΖΟΝΕΓΙΑ, 727αοἰαπίϊα, ρίογία- 

ἔϊο, οεἐεπίαίϊο, ζαείια. ΓΝ)» ὅπρετ- 

δία, εἰκέϊο απὶηιὶ. ΤΉΘοά. Ῥχον. ΧΙΨΝ. 
18. ἴπο. 9ὅε.. ΧΙΨΠΠΙ. 20. "Ὦν» 

Ἰάστη. ὥϑγτητη. ΤὨροά. Ηοϑ. Υ,(. ὅ. ---- 
275» οΖτοοῖα, ἑπεοίεπέα, δμρογδϊία. 

δγτάση. 000. ΓΧ. 18. εἰ ΧΧΥ͂Ὶ. 12. 
ἴπ 400 ροκίρείογε ἰοοῦ ψυϊραίυβ ἢδ- 

7 Ὀεῖ φσωρεγδιρῃ, δρεισδοῖο ροεὶΐο ῥσο 
Ψο:- 1. 
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οοποτεῖο, φυοὰ εἰἶδηι Ηοῦγ. νΠῸ 

Ῥοπιυ]αῖ. ἴῃς, 168. 1.1. 9. βοεὰ 10. --- 
᾿ἸΝ» ἱπδοίεπιία, εγοοῖα. ϑγυατα. 

Ις8. ΧΧΧΥΊΤΙ. 99. 
᾿ΑΛΑΖΟΝΕΥΏ, εἴ ἰῃ Μοάϊο ᾿Α- 

ΛΑΖΟΝΕΥ ΟΜΑΙ, ρσίογίον, 7αοίο πιξ, 
δῖε οσίεπίαίογ. ὙἹΠΠΓΣ ἩΠῈρ. 

λοποόγεπι πιὲλὶ ἃ , Ργον. ΧΧΥ, 
6. μὴ ἀλαζονεύου ἐνώπιον πρβμεσος τῷ 
αἰοσιοσίβ δυῖ ἰηβοϊσηΐοσ ὕ8 
ΤΆΓΩ ΓΕΘ. --- ΟΠ ΤΠ Ηρ. «ριον. 

διι5 πιὸ οοποῖο. Φοῦ. ΧΙΨ. 20. υδὶ 
ϑυτοτ. ΡγῸ ΤΙ ἰεσὶξ βἰπο ἀὰ- 

ῬΙο ΠΟ Γ Ηε. --- Ὀὐ Π 

εἰοτίογ. ἴτπιο. Ῥε. ΧΙ. 8. ὅ6ρ. 
ἔς 16. ἀλαξονεύεται φατίρα “)εὸν, δὶ, 
τξ τοοΐδ τηοδυϊῖ Βτεϊβομποίβοτγαε, 
ἀλαζονεὐεσδναι, ρτεθῖεν φίονίακάϊ, εὔλτα 
ππιεπίεπάϊ ποίοπετα Βαρεῖ, ψαομίδχῃ 
ΤΩΘΏΓ ΠΣ, 40} 8686 ἡδεϊληϊ, ἢος ἃ 
86 Π8ὺ : Ταοίαδωπάδ πιεπίξιτ, 1] έξωπι 
Ῥαίγεπι 675 6686. ἘεδΥςοὮ. ᾿Αλαζονεύε- 
ται, ὑπερηφανεύετα. Ια. ᾿Αλαζονεύ- 
εσγα!, ψεύδισϑαι. Ταραντῖνοι. ᾿Αλαζὼν, 

ψεύστης. 
᾿ΑΔΑΖΩ Ν, ρίονίοξιδ, )αοίαδωπάμδ. 

770» ἀ͵ΤΌβαπδ. ἮΔ». 11. δ. κατα- 

φρονητὴς ἀνὴρ ἀλαζών. -- γῆν; εἰαέϊο, 

ἡ βεγοοῖα, δὉΘ ΑΥΌ. εἷαίμδ 

Ἵμὲ!. 3900. ΧΧΥΠΙΙ. 8. υἱοὶ ἀλαφένων. 
γυὶγ. "ἢ πιείοτεπι, Ὦ. 6. οδίεμία- 
ἑογώηι, 7αοίαίοτηι. 00]]. Φυϊης Ε], 
1,Ὁ. ΝΙἼΠ. ΤδΡ. ὅ. γιάθ δ} 1 αὖ- 
ϑάδης καὶ ἀλαϑών. Ἠε5γςοἢ. ᾿Αλαζὼν, 
ὑπερήφανος, ψεύστης, ἢ ἐπὶ ἄλης Φῶν, ὃ 
ἐστὶν ἀλώμενος. ΞῬ'Ὶ165 ΘΠΪΤΩ ΒΟΥ ΘΠ χη 
Ῥυΐδί ΒΙ6 18 σὐτὰ ΘΌΘΘΓΟ ῬΓῸ ἐσὶ 
ἅλης ζῶν, ὃ ἐστὶν ἅλας. ἘϊζγτηοΙ. Μ. 
᾿Αλαζῶν, ὁ ὁ ἀπατεὼν χαὶ κομπταστὴς, ὁκὰ 
ἐν ἅἄλῃ καὶ σλάνῃ καὶ ἐκ τοῦ περιϊέναι 
ζῶν, οὖχκ ἐξ ἱπιτηδεύματος, ἀλλ᾽ ἀκὸ 
ἀπάτης, ὁ ἐπὶ αλέον τὰ ἑαυτοῦ Ἐρατας 
ζων. 

Φ᾽ΑΛΑΙΏ. οχ Βᾳο ἴῃ Βιε 1 
ΤἬβαυτο Ομ 884 ἰορί ον ἀρυὰ [ης. 
ΤΆτεη. 11. 22. ργτὸ Ηεργ. γγ512» πῃ 

ῬΙ6] πΡὉ» ᾳαοα [01 ποίας πιαπέδιιδ 

ἰεπίίον διρεγαἀμοξἐδ ρεγηιμίοοτε 8. ζ0- 
Η 



ΠΡ ΠΡΑΝΕΗΡΝΟΝΝ 

᾿Αλάλαγμα. 114 

α τόνε. Μοπί. ρυζαῖ, ἰοροεπάυπι 6386 
παλαΐω, ἱμοίογν. ϑεα αὐἱὰ πὶς ἰυο- 
(πα Ὠοιΐο 51:01 νϑὶϊῖ, ποῃ νιάθο, 
ἶδὶ ααἷ8 Βοηβαχα 18 ΘΟΕ ΓΙ ΕΣΘ ν6- 
1: ρ»γὸ φμα ἱμοίουῦ, ψμᾶπι οπιπέδιιδ 
υἱγίδιι πιεῖς δεγεπάο. ὅῬϑδὶ σοπ͵θοῦα- 
το Ἰοουβ δϑϑθαῖ, σροῃοσε ἀλεαΐνω 
δὺυϊ ἀλεάζω. 

ἈΔΑΓΔΑΙΜΑ, οἶαηιον ἐπε ζέαπέειν, 
7υδὲαέίο, νοσαΌυυτι, αἱ νἹαοίυΣ, 

ὃ Ποὔππι δὰ βοῆισ ἀλαλά. ῬΛΤΤῸ 

φτείϊιωπ. Ῥα. ΧΙ.111. 12. οὐκ ἦν «λῆϑος 
ἐν κῶς ἀλαλάγμασιν αὐτοῦ. Ἐ' τοχῖὰ 
Ηδερσ. ᾿υσυϊθηῦοσ δρραγοῖ, ἰθρθῃ- 
ἄμτη 6886 ἀλλάγμασιν δαΐϊ ἀνταλλάγο 
μασιν ααΐ ἀνταλλαγμοῖς (6 οοπϊοοίαυτα 
ἘοΡογίβοη!) δυΐ ἀναλλάγμασιν, υἱ οἵ 
γεΐοσεβ αὐἱᾶδτι Πἰρτὶ μαρομῖ. Ψ αϊρ. 
Γοεοῖο: ἐπ οοιπηιμίαοπέδιις δογμπι. 
Ἑδηάοιη Ἰοοϊίοποπι αυοαιθ 8600 

ἐ βυῃξ Ατωργοβίυβ εἴ ΑΡρο  ]πατῖυβ ἴῃ 
τλοι ταδὶ. ἈὈϊοάογιβ, αυἱ ἐδ πάσθτα 
Βοσ ρζαγατα ΔΙΊ Ρ]ΘΧΊΙΒ οδῖ, εχρ]ϊοδῖ τὸ 
ἄλλαγμα ΡδΡ πρᾶσιν καὶ τιμὴν, οἵ 

τοοῖθ αυϊάστη, αὐτὶ Ξ- δρυὰ 

ΑΥ̓δθ68 ἀδ ηιογοαίμγα οἵ πιεγοὶδ ἈὈΓῈ- 
ἐϊο ἴῃ αδὰ 5ἷῖ, αὰο νεσροὸ ἴῃ ΟἸοββδα- 

εἰϊα ϑγσο- Αὐδθίοῖβ Μ58. τὸ λυ 
ἐχρ !ςδίαγ. Εδάδτῃ ορβογνδίίο ναϊδῖ 
αυοαις 46 ΤὨθοαοιίοηβ νθσβί 6, 

ἀ ἴῃ αυα ἸερίίυΣ: οὐκ ἦν πλεόνασμα ἐν τῷ 
ἀλαλάγματι ἡμῶν. Οὗ Ι,. ΒοΒ. ΡτοΪ6- 
ἕοταοπα Ο. 8. δα ἢ. 1. ΕΪπροϊίλυθς 
δα Η. 1. οοπίετ! ΖΕ ΟΡ. ἽΠΠ Οοηΐ. 

Χ. ἑπρεπιμί, ο)μίαυϊ!, ἀυδταὰ ποῖϊο- 
ποῦ αἰοαυς ἀλαλάξειν Παθοί, ---- 
ὩΡ Ὡνν ἐοπέίγιε ργὶποῖίρετη. 

ον". ΧΧΧΊΙΧ. 25. υνῖ πορα Ῥ͵Ὸ 
συναλάγματι, αυοά Βαρεῖ ΑἸ]ά., εἰ 
σὺν ἅλματι, αυοά Ἰορίοιν ἰηῃ Ναὶ. οἵ 

ε ΑἸεχ., 6 οσῃξοοσίωσα ΒΙ6}}} τοροπθη- 
ἄυτι οεἰ σὺν ἀλαλάγματι. --- ΠΥ ΓΝ 

οἷαπρον, )μδὲϊαἰο. ΟἹ ἄλλοι 1 ϑδτα. 
ΙΝ. 6. φωνὴ τοῦ ἀλαλάγματος. 

᾿ΑΔΑΛΑΓΜΟΣ, οἷαηιοῦ, δρεοΐα- 
ἐπι ἐχεαπίϊνη, )μδιαίο, οἱ ἱταρτο- 
Ῥσῖα δαξαίμα ουΐιρη. -- 0», ο)μέα- 

5. ὅεν. ΧΧΥ. 36. ἀλαλαγμὸς τῶν 

δ 

᾿Αλαλάζω. 

φροβάτων. ϑδοϊιοεῖ ἀλαλάζων Ὡσίαι 
οἰαπιογόηι εἰ ξυππι δάϑν σεενσμησις 
πο 80 τ οὗ γοπὶ ἰκίαηι, βοιὶ οφἔτη ἢ 
οὗ γόηι ἐγ σίεπι, εἰ ἴὰαπς οἡμέανε, ἰα- 
γποπέατί, οἷαπιογοι εἰ φοη ἐτίδέοηι 
εἄεγε ποϊδι, αἴ Ἰοχιϊυν ν, ς, Ματζο. 
Υ. 8. 8. Νοῦ πρδΐο ἐΐδαυθ ἃ, ]. ὧδ 
ονίνυ ον ἀοἔδοϊυπς ρ6ΡῈ}} αἰδηΐ- 
θ08 86 φυδεὶ ο)υϊαπευ5 δαμιρεῖαν. 
Οομξ, εχ. Ν. Τ. α. νυ. ἀλαλάζω. --- 
ΠΡ. οἷαπρον, ἡμῤέείαξιο. 108, Ν]. 

20. ἠλάγαξε αἂς ὁ λαὸς ἀλαλαγμῷ 
πολλῷ, ἰοῖα8 ρορυΐυβ ἱπροηῃύοτα οἶ8- δ΄ 
ΤΔΟΓΈΤΩ Β08[0}1, υθὲ ἰπιο]]ρσοπάυπι 
6ϑὲ 46 αἷαγθοσγο τὲ ζυτα ὑτο ]Ϊδη- 
τίατη, δυΐ 'π Θοπουγβα Ρῥοϊοσο μι 
Ἠοβΐουῃ, δ ΒΟ 5801 νἹΟΓΟΥοΡ οχ- 
αἰταϊίουβ σόσα τοϑίδηπη. ΥὙ16Ὲ 
ΘΟ οΡο] υτα δα ΟΠἸοβαπατὶ ϑιγαΐερ. 
Ρ. 93. Ῥβαϊια. ΧΧΥ,. 11. ΧΧΧΙ͂Ϊ. 
8. χαλῶς ψάλατε αὐτῷ ἐν ἀλαλαγμῷ, 
Ὀ6Ώ6 σβηϊα ΠῚ οἰδγηοσα θεῖο. [1- 
(6 ρσοπάδ ᾿ϊς δῖ νοοϊξεσαῖο ρορυ- 
1: δοοίδιηδη ἷβ ἃς σταϊυ δηῖῖ8. [Ὁ. 
ΧΙ]. δ. ἐν ἀλαλαγμῷ δδοεηαιι 
Πδυ59, ἢ. 6. οὔτι 2μδέαοηε. ῬΒΑΪτα. 
ἘΧΧΧΎΥΊΙΙ. 15. ἀλαλαγμὸς ἀ6 εἰαη- 
ϑογῈ ἑμδα Ὀβυγρϑῦισ, (0}]]. ΟἹ, 5. 
ὉΔῚ ϑγτητι. σημασίας ἈαΡεῖ, Ψεγ. ΧΧ. 
16. ---- Ῥγεοΐοιοα ἰορίταΓ ἀρυά Ααιι. 
86ς, Ρχγοοορίιτ (Αἱ. ΝΊΟ, ἡ. 1388. 
Νυμ. ΧΧΙΠ]Π. 41. πο. 4 ὩἘΨΙ: 
15. Ααιυ}}. δος ΤΠοοάοί. 2οὉ. ΝΊΠ. 
41. Α4}}. δου. ΧΧΧΉΙ. 26. Ηδογ- 
οἶλτα8: Ἔ» ἀλαλαγμῷ, ἐν εὐφήμῳ βοῇ. 
Ιάδοτὰ: ᾿Αλαλαγμὸς. ἐπινίκμος ὕμνας, ἢ 
εὔφημος βοή. 1,6χ. Ογτ}}ϊ ΜΆ. ᾿Αλα- 
λαγμὼς, φωνή τις ἄναρδρος, ούρυρωρος 
ἀλλήλοις τῶν ἐν σολόροις συνωδαιζόννων, 
σινυσηχαύντων, ΟἿ ῬΒανονίηυμι, υδὶ 
ϑδάδιῃ βδθοπίαν, 8δὸ ϑυίοεσε ΤΉ. 
Εσοΐοβ. Τ. 1. Ρ. 177. 

᾿ΑΛΑΛΑ΄ΖΩ, οἰανιογϑῆι αἱ δομιπι 
οὐὗο φμεεηιουπομε, εἰν ΟἹ τίη λαρίατη, 
οἱ ἴυπς ἐπ 7μδίία ΘΥωρίρεγε Ὠοῖαῖ, 
βῖνα ΟὟ τοπὶ ἰτιϑίοτα, οἔ ἴσης Ρ6Γ 
δ)μίατε, ἰαπιεπίατγί, οἷατπογένι εἰ 50- 
πες ἰγέδίσνα οὐθγε ψοτιοιάυτη εσὶὲ. ---- 
5.12 ἴεο. Ἐδᾶν. 11]. 13. ες. 

Οοτιρὶ. ἠλάλαξαν φωνῇ μεγάλῃ, υδι 
ταϊχυΐ Πρ υὶ ἔχλαιον Βαβεδξ. - ΝΠ 

Ά 



᾿Αλουλδόβιαι. 

ὁ τοι, αὶ 3)», φείο. )ετ. ἌΧΝ. 84. 
ἀλαλάξατε ποιμένες, ο)υϊαῖα Γ6Β, 
εοὶ 4}}} 1ΠΡΤῚ Βαδοηὶ ὁλολύξατε. [Ὁ. 
ΧΙΕΝῚΣ 8.-«-- ΘΥΠ Ηἰἴρῖε ὁ Γγυ, 

οἄογον. ϑγτωση. ον. ΧΧΧΙ͂Χ. 45. 
αὐῤῥοῦγεν ἀλαλάξω (δον επάσηι ἀλα- 
λάξεν «ολερεχὸν, 408 διῃς ἦρβα γῈΣ- 
θα, φυῖσις (Ὠεγεοδίογθθ 1 Οὐπι- 
ταρηδτῖο δὰ ̓ ν, }. υδὺ8 Θε,. δὲ 5δῃβ 
εϑὶ πες ἰϑοῖίο, ὅγτασα. γ».}}) Ἰοῦο 

ὃ ΤΥ. ἰορίαϑε ἀθθῖο οαγεῖ, εἴ υ} 

᾿.. 1. ποιλῖ: υορέπ δείϊποανε ἐκεί απο 
ἐπεηεί, --- ΝΥ] Ηἰρ. δ νυ 

εἴαπρο, ποοΐξετγον. (05. ]. 20. ἠλά- 
λαξε αἂς ὁ λαὸς ἀλαλαγμῷ μεγάλῳ. 
1 ΧΥΠ]. 40. ἠλάλαξαν ἐν τῷ 
σολέμῳ. 2 Ῥαν. ΧΙΠ. 15. δες. 
Ρᾳ. ΧΙ. 1. ἀλαλάξατε τῷ ϑεῷ ἐν 
φωνῇ ἀγαλλιάσεως. Ῥ6. ΧΟΥ͂Ι]. 8. 
ἀλαλάξατε ἐνώπιον τοῖ 

ς Ἠεσγςοΐ. ἀλαλάξατε, ἀνυψώσατε τὴν 
φωνήν. --- γῊΌ  ΒΙΡΕ.. "ποῖο σμάῖγε. 

Ἐς. ΧΧΨΥ͂ΙΙ. 30. ἀλαλάξουαιν ἐπὶ οὐ 
φωνῇ αὐτῶν. --- “  Π» αἰονίον. 

ἴπο. “Ζ23εσετα. ΧΙΧ. 4. ---Ἴγῖν οαπίο. 

πιο. (αἴπε ἀαϊηο ΤὨεοαοξοΏ) ἔμεν. 
ΙΧ, 24. Ἰπεσὰ. [.«, ΧΧΥΊΙ. 10. --- 
νΡΙ» εἰαπρο. ἴπο. .03. ΥἹ. 19. υὐὶ 

στάθη, πὶ χοοΐδ τποθυἱξ ϑοπασέρι.- 
θεία δὰ ἢ. 1., Μοηξῖ. ἠλάλαξαν 

ἐ τη 4}6 χεῖυἹ δά ἘΣ ΩΝ ᾳυοά ρο- 

συ ρΡεχπεϊ δὲ 5,“ }»ν 

Φ᾽ΔΛΑΛΒΌΜΑΙ. Ηδς νοζρυτ, 
αυοᾶ « ΒΙεΙο δαὰθ δὸ σϑ αι 
Ια σορσταρἣϊβ ΟΥ̓ ΟἿ8 στα βδιιπι 68, 
εἰ πεμέτε ἂς ἥπρκα ὑδ ἀεεί ἐπέμης 
ἔξϑε οὐσαχτιε 1π νογεΐομε Α- 
4υῆς ΡΕ. ΧΧΧΥΤΙ. 8. ὑγὸ 95} 

οὐπεμζιεὶξ, α. ἃ, ἔπφια ραία ἐξέ, 560. 
Ψαῦς. 40 Αάϊογο οοἰϊδέιμι 1π ΕἸΘΒ- 

“ Βοτῃ. ἔθ 10 ΒΙ1Ρ]. εἰ Οτϊεπῖ. 
1λτἴεται. Τ. ΧΙΝ. ρΡ. 188. ε χυο 
Ἡεχαρ 8 μας ποίδ τοσάεμπαδ εσῖξ: 
---Ὁ ΤΣ): Ἀ. ἠλαλήϑην. Σ. ἄλαλος 

ἐγνόμην. Ο. ἐχωφώϑη. Ἐκάσυι ψοτϑῖο 
Αι ἐὐϊραϊαιν τὰ ἐοάοεα οοαϊοε 
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βασιλέως. ὄμβ 

᾿Αλγόω. 

ν. 10. εὐαούετο Ρεαδπη, τοὶ Ἰάσαν 
νοοσεϊπήυεα τερενίξατ. 
ΓΑΔΑΔΛΟΣ, »ῆπδ. Ἐ)}4, "πείπε. 

Ααυ. ὅγιιαι. ΤἈοοῦ. γον. ΧΧΧΙ. 
8. ἀλώλῳ. 5 αν. Η. 18.» 
ΧΧ Ρρ. ΧΧΧΨΥΝΕ 14. ὡσεὶ ἄλα»- 
λος, οὖκ ἀνογων τὸ στόρμνα αὑτοῦ. 
ἼΛΔΑΛΟΣ ΓΓΝΟΜΑΙ, ημέμς "ο. 

ὩΣΝ2 ΝΙΡΗ. Ὁ ΣΝ Ἰάδι. ϑγζωσω. 

Ρ9. ΧΧΧΨΤΙΙ. 138. ΧΧΡ,. ΧΧΧ. 
23. ἄλαλα γενηϑήτω τὰ χείλη τὰ δόλια, 
ὉὈτηυ βοῆς ᾿Δθ 18 ΑἸοίίοαμα. 
ΦΆΛΑΛΟΣ ΕἸΜΙ, πιρρέμδ δίης. 

ΟΝ ἰἄσπι. ϑγτητη, Ἐξ. ΠῚ. 38. 

᾿ΑΛΔΑΌΜΑΙ, ΩἿΜΑΙ, ἐγτο, υαροῦ, αὶ 
Βιης ἀλώμενος, υαφσε, εγταδισιάμδ. ἈΡ 

Ρατί. .ε. ΧΕΙΧ, δ. ὁ συνώγων τοὺς 
ἀλωμένους, ψαὶ σοπρτορεῖ εὐταυννσα. 
Πεεγεῖ.. ᾿Αλᾶται, «λανᾶσα,, «πηδᾷ, 

“ταὶ 
ΑΛΑΣ, Ὅ4«6., τη γὼ» ἰἄετα. [κον. 11. 

18. ὕουί, ΧΧΙΧ. 25. ϑεῶν καὶ ὦλας 
καταχεχαυμίνον, δυϊρέγε οἱ βαῖς 
σοση υδίδια. [0ἀ. ΙΧ. 45. ἔσπειρεν αὖ» 
τὴν ἅλας, 5816 Ελτὴ ΠΟΠΕΡΕΓΒΙΣ, ΕἰΖοοῖ, ἃ 
ΧΙΊΙΙ. 12. εἰς ἄλας δέδοντσω,, τοὰϊ- 
ϑετῖυσ ἰὰ βδἰβιισίποτω, --- "ΠΏ 

Ομα!ά, ἰάεια. Εδάγ. 1. 14. εἰ ΥἹ. 
9. 
᾿ΑΔΑΣΤΩΡ, φκὲ ρεγρείγαυϊ ἅλασο 

τα, ποι οὐϊυϊδοενάα, τερδσημε, διε. 
ἰεείμβ, οχδεογαπάμδ, οἰἰδὰ αηιθν 
ογζοϊ εἰ δαπρικατία. 4 Μδος. 
ΥΙΙ. 9. δὺ μὲν ἀλάστωρ. 4 Νῖδες. 
ΙΧ. 44. ΑἸειρῆν. 111. 62. δυϊάδε: ἰὶ 
ἀλάστωρ, πικρὸς καὶ φονικὸς δαήμων, τι- 
μωρῶν καὶ ἀνεπίληστα ἔργα “οἰῶν. 

᾿ΑΔΙΈΏ, ἀοίοο. Ὁ» ΗΒ. α 

Ὁ» ραγίμτγίο. 761. 1. 10. τὴν χοι- 
λίαν μου ἀλγῶ, νίθοεγα ταῖῃὶ ἀοϊοπέ. 
-- θτν οολίδοο. 100. ΧΥῚ. 6. υϑὶ 

Ἐ2Μ 42 ΤΌΤ ἐδὴ πὸν ργολϊδεδῥξμν 

οἷον πιο, τοὰδδυπίυς α ΤΧΧἧ οὖκ 
ἀλγήσω τὸ τραῦμα, αὐο( ϑομδύτω ᾿γΧΟ“ 
8.5 ἐσῃίγασιθηη αδϊοὶϊς, Εχ χαρὰ δοι- ἢ 
ἰ6Ώ 18. νοὶ κες νοῦδα, υἱΐ δα] ΠΑ, 
ἱπρεγεοραῖίνο δοο ριον δυπῖ, μος 
ΒΟΏΞΕ : ΠΏΤῚ ῬΧΟρίεγεα ηπίεξοεῖ ἀο- 
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᾿Αλγεῖν Ποιῶ. 

ὃ 

[᾿ 

ὰ 

[1 

ἰοῦ νυ ϊπασίβ ϑθὶ. νυϊηδσυπλ ταὶ 1η- 
βἰ᾿οἴογιτα ὃ ναὶ Ιοοο ἀλγήσω ΓΕροποη- 
ἄπηι εεἰ ἀναλγήσω. --- 45 ἀὐοἶεο. 

20". ΧΙΝ. 22. εἰ ῬΕ. ΟΧΥΤΙῚ. 84. 
“τωχὸς καὶ ἀλγῶν εἰμοὶ ἐγώ. ---- "γῇ 56. 

ᾧ, απριδίϊα αἰλομὲ δἰ. 4. ϑατη. 1. 36. 
ἀλγῶ ἐπὶ σὲ, ἀδελφέ μου. 

᾿ἊΑΛΙΕΙΓΝ ΠΟΙΩΣ, ἀοίοτε 7αοῖο, 

ἀοίογε αὔ[ροῖο. ν)ΓῚ ΗΪΡΒ. “0. 

Ὕ. 18. αὐτὸς γὰρ ἀλγεῖν αομἶ, νυ] ηθτα 
αυϊάσῃι 1ΠΗ͂ΪρΊ:. ᾿ 

᾿ΑΔΡΙΉΔΩΝΝ, χορ ἀοίον. "4 

ἑάεηι. ΡΒ. ΧΧΧΨΥΡΤΙ. 18. ἡ ἀλγηδών 
μου ἐνώπιόν μου ἐστὶ, ρετρεΐυο ἀο]οσα 
δῆρος. 9 Μεδος. ΝΙ. 80. σχληρὰς ὑ- 
αοφίρω χατὰ τὸ σῶμα ἀλγηδίνας μα- 
στιγούμενος, ἀυγχοθ ϑ8ιυιϑίπθο 'π ΟΟΣ- 
Ῥογθ᾽ ἀοϊοτεβ ἢδρο]]δῖιβ. 1». ΥἼ]. 
19. 1Χ. δ. 9. ζῶντος ἐν ὀδύναις καὶ ἀλ- 
γηδόσι. 10. ν. 11. ῬΟΙΥΡ. ΧΙ]. 25. 2. 
"ΑΛΔΙΉΜΑ, ἀοῖογ εἰ " εἰ απἴ- 

πῆς ἊΝ.» ἰάετι. Ρβ. ΧΧΧΨΠΙΙ. 8. 

φσὸ ἄλγημά μου ἀνεκαινίσϑη. ---- ἡ δ 5)» 

ἰάοτα. (Ὁ 6]. 1. 18. προσϑήσει ἄλγημα, 
δυρεῖ εἶδι ἀοϊογεπι. 1Ρ. 11. 98. σᾶ- 
σαι! αἱ ἡμέραι! αὑτοῦ ἀλγημάτων, ΟΥΏΠ68 
ἀϊεβ οἦυβ βυπί ἀοοσεϑ. «Ψ βαρ. Α. 
“. ΧΙΧ. 8. 9. ρασ. 951. Ὠίορ. 1,δϑτί. 
Χ. 149. 

᾿Ἀ᾽ΑΛΔΙΓΗΡΟΙΣ, ἀοίονγί οι, ἀοϊοτεηι 
αἴενγεηπδ, 1. ᾳ. λυπηρός. πλ}15. υμίπες, 

μος. ἐγ. ΧΧΧ. 1]. -- ΓΙ Ρασί. 

ΝΙΡΒ. ἴσοῃη. εν. Χ. 18. εἱ ΧΧΧ, 
12. ἀλγηρὰ ἡ πληγή σον, ἀοϊοξεπι αἵ- 
ἕεσι ρίασα ἴῃΔ. Ηδδυς 8: ἀλγηρὰ, 
λυπηρά, ϑέυγΖίυβ πῃ [ΔΡ. ἀθ ὨΪδ]6θο- 
ἴο Μεαορά. εἱ Α]οχ. ραᾶρ. 145. τεΐεσι 
ἤδῆς νόσδαὶ ἰῃ Πυτηθσια νοοδρυ- 
Ἰοτυχα Ῥσγορ Ὁ ΠΣ ΑἸΘχδπ τ πογυχη, 
εἴ αυἱ 4111 πος 8) εςἴνο υ8ῖ 51πΐ. 56 
ὨΟῺ ΤΕΡΟΓΙ886 ἰησθηιθ ξαϊθίιΣ. 
ΑΔΓΟΣ, ἀοίον, ἕαπε σοΥΡογὶδ φμαηὶ 

απέηρὶ. ---- ΑἸ. Αᾳυ. ἃς ΤΠοσα. 

εν. ΧΧΧ. 15. ΟΕΧΧ Ρ8. ΠΧΝΤΠ]. 
81. ΤΆγσεπ. 1. 18, 10, δῖγ. ΧΧΥῚ. 7. 
ἄλγος καρδίας. 3, δος. {Π1. 17. τὸ 
κατὰ χαρδίαν ἐνεστὸς ἄλγος. δ ΕγΟΉ. 
ἄλγος, αένϑος, πόνος. 
ἌΛΕΙΜΜΑ, πνηρποπέμηι. ΚΓ ΠΌ, 
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᾿Αλεκερυῶν. ] 
Ι 

Ι 

μποίίο. Ααυ. 1ν. ΧΧΙ. 19. -- ἸἸῸ Ὁ 
ἱπῆπι. ἃ Ἰ)Ὸ, "πρεπάο. 1)ατ. Χ. 8..." 
ἄλειμμα οὐκ ἠλερμψάμην. .--- ἸῺ» 

οἴξωμι. 168. 1,Χ]. 8. ἄλειμμα εὐφρο- 
σύνης. 
᾿ΑΔΕΙΦΗ, ὠπαμεπέαξο, πποξο. 

12. ἱεοίοτέωηι. ἘΖ. ΧΙΠ. 12. «οὔ 

ἐστὶν ἡ ἀλευφὴ ὑμῶν, ἣν ἠλείψατε, υδὶ 
ἐβῖ ᾿ἰἴαγα, αυδηι {ΠΥ 1018. 

ἈΛΕΙΦΩ, τηρο, οδίϊπο. Ὁ Ν» 

ἰρογέλιιδ, υαϑ οἷεὶ. 8 Ἀδρ. ΓΝ). 2. ὅει 
ἀλλ᾽ ἢ ὃ ἀλείψομαι ὅλιαον. Οοτορ]υ. ἔ 
Βδροῖ: ἀλλ᾽. ἣ ἀ ἐλαίνυ ἐν τῷ 
οἴκῳ, ᾧ ἀλείψομαι. (Οοδ]αοσυπὶ ἢϊς 
ἄἀυπα νϑυβίομθβθ. οβίθ:ιοσβ δι οο ῦ 
Ἰερῖς ἼλΝ» δηῖθ αυοᾶ ὍΝ δυρ- 

Ρἰεμάυπι 6886 Ἂχ βει πιδυ]ί. ---- 7731). 

οὔἶιπο, οδάμοο. Τ,ονὶϊ. ΧΙ͂Ν. 48. οἱ 48. 
ὉΔὶ ἀπαλείφω οἱ ἐξαλείφω ἴῃ οοἀὰ. 
Ῥεγιωυίΐδεις. ΕΖ. ΧΙ]]Π]. 10. 11. 19. 
14. χατασκάψω τὸν τοῖχον, ὃν ἠλεῤψατε. 
ΙΌὉ. ν. 15. ΧΧΙ]Π. 28. πὸ Ὡ πρὸ. 

σεῃ. ΧΧΧΙ. 138. Ἐχ. ΧΙ, 19. 
Νυ. ΠΠ. 8.-- ι . Ααὰ. 1 

απ). 11. 45. ἡλειμμένου (Ὁ δρυὰ 
Ευβορ. 10. ΙΝ. Πδπι. Εν. ς. 
10. πδὶς Ἰεριζιν εἰλημμένου). Ὧ δῇ, 
ΙΧ. 26. Ρ5. 11. 2. ΨΊα46 ὙΝ Ἔδει σι 
ΟΡ δ8."Ὁ. 74. 866. --- 70. μηρο. ΕΒ. 
111. 8.2 ὅδ. ΧΙ]. 20. ΧΙ͂Ψ. 2. 
ΜιοΝ. ΥἹ. 15. Ζυάπη. ΧΥῚ. 6. ἠλεί- 
Ψατο τὸ πρόσωςον αὐτῆς ἐν μυρισμῷ, 
ὉΏχΙς ἔδοϊθπα δυιᾶτα ππριθηΐο. 

ἌΔΕΚΤΟΣ, ἱπεδαδιες. 8 Μδοο. 
ΙΝ. 9. ἄλεχεον αἶνος. [8 δηΐϊτα ἰ6- 
δοπάστῃ ἴῃ Οοά. ΑἸοχ. ἴοςοο ἰσωρτοβ- 
81 ἄδεχτον α. ἰδία ΕἾΔ. ΝΟΙΣ]ο. 
᾿ἈΔΕΚΤΡΥΩῚ, κγαϊϊωδ. “γ»} Ἢ» 6ο- 

οἰποίμδ. Ῥτον. ΧΧΧ. 81]. Ααυ. εἔ 
ΤΒοοαοῖ. ὅς. 12») ΓῸ ν 4ο- 

οἱποίω ἰμπιδὶΣ, ἀ6 ΟΥοτ δἰ δου, σοπο- 
ΤΌΒΟ, δίγοῃιυο δα το] ἴίδτα, οἵ ΠΔΌΠ: 
δα οσυγϑυτῃ δυιξ νοηδ μια δά 106- 
[ὰγ. ἴὕπᾶε Ἰαυάαῖὶ ἱπιεγρτοῖοβ, αυοὰ 
Ργονυ. 1]. ]. 46 ἐφψμο ἀϊοϊϊαν, δὰ σαί- 
ἔμπε Ῥγὸ Ἰυρίτυ {γαηβιι!δγυης. Οοηξ. 
Ευ]ιοῦι Μ|Ί58.06]}. 55. 110. Ψ. ἃ. 19. 
ΟΠδ ἃ. ζἱ εἴίδση ἀβ ἐμοίαίογε εἰ αὐἀ- 

ἂ»- 



᾿Αλέχτωρ. 

ὁ τεγσεασίο δα διρδίιν. --- 8 Μδος. Υ͂. 
23. ἄρτι δὲ ἀλεκτρυὼν ἐχέ κγριος, 
εἰ Εὐέ δυζΐετα Ἐν ἀπμον να τὐοϑῷ 
γῇ σα] υ5. δῖος 4115 δυυσωπηῦτη τη Δ}6 
δῖνε [ΕΙΩρΡυΒ, αυοα αδπίε ᾿υςετ εἰ 
δΔυτόγαση ἸΔὈΙ ΓΙ, ἃ ψϑ]]οτυτα σδηῖυ 
ἀδβοσῖθὶ βοῖϊθς. Ψι86  υῃρογγαδηηὶ 
ποῖδα δὰ οϊϊαοσοα ΕΠΡ. 1. ας. 8. 
βεστω. Τὶ. Βοευρίεγυμι Νοί. δὰ Α]- 
αἰρδγου. Ερίδι. ῃ. 187. εξ δὶῖοβ ἰδὺ- 

ὃ ἀκίοα Βιδ]. Βγείω. (Ἕ]δβε. ΥἹ]. ". 
1066. 

᾿ἈΔΕΆΤΩΡ, καΐϊϊεδ. "γ.}}} ασοῖπο. 

κα. Ῥτον. ΧΧΧ, 81. ἀλέχτωρ ἐμπερι- 
φατὼν ἐν δηλείαις. ΨΊΔἋ6 Βυρτὰ 8. ν. 
ἀλεχερυών. 

ἌΔΕΥΡΟΝ, 7ατίπα. πῸ» Ιάθσι. 

Νιμ. Υ.. 15. Φυά, ΥἹ. 19. 

᾿ΑΔΕΏ, »εοἴο. ἸπΏ» ἰάοι. Νύχτα. 

ΧΙ. 8. ἤλεον αὑτὸν ἐν ἐμμυλῶνι, 560. 
ς ΑἸά, υδ]᾽Ά ἰπ 4115 ΌΤΙ ἀλήϑω το- 
Ρεγιττ. ἴε8. ΧΙ]. 4. ἄλεσον ἄ- 
λευφῶν, γηοἷ6 ἔατίπατη, Ὦ. 6. ἰἈ Πα]Πδτὰ 
8}01115 το] Θβ  ββίτηοϑ ᾿ἰΑθΟΓ 8 ῬΕΤΑρΘ. 
ΟΟΠΩ͂ δα ἢ. ]. φυξ ἀδ δης}]}15 τηοἶαβ 
Οἷἴπι ΓΙ ΒΔΏΓ 1158 Οὔβοσνδαπΐ δυσίογοβ 
οαἰδ: νο]ῆο δὰ Μεῖ. ΧΧΙΝ, 41. 
εἱ «α 1υς. ΧΥΠ]. 85. δο ΟΘοοίσϊαχα 
ἀρ Ῥι᾿βίσιη. Υὶ εἴξ. Ρ. 190. 864. εἴ 40]. 

. [ηδ. 66 ρρτγειιδ βου. β΄. δο]. οὐ. 
ἀ Βοα. 200. ΧΧΧΙ. 10. ἀλέσω ἄρα καὶ ἡ 
γυνή μου ἄλλῳ, πιοίαξ δαπε ἐξέ ὩΧῸΥ 
πιεα αἰεγὶ, ἀ6 απ ἔογτηυἶα νἱἀ6 ᾿γε- 
(οσ ΘΟ οηβίυτα ἴῃ (ΟΙΠΙΩΘΏΪΔΤΊΟ 
δὰ ἢ. 1. Οοεΐσιμι 110. εἰ. Ρ. 198. 
85:6. εἰ ᾿ηἴγα 5. ν. ἀρέσχω. 

ἈΔΗΘΕΊΑ, σνεγίίας, ἤάες, ἐπίερτί- 
ίας, εἰποετίέαι. "ΚΣ γλὶ}» ὕγίπι, εἰϊκ- 

πηῆπαξίοηες, ὈἷυΥ. εχ ἣν ἐσπς. [τ 
ἸΤχοτωσηῖυβ ἴῃ (Οποογάβ 18 δα ἢ. 

εν. δή υςῖο ἰΙοσοο εουί. ΧΧΧΙΠΙ. 8. 
δοα τοδὶθ: πδὲὴ ἴῃ ἴοοο ἰδυάδίο 
ἀλήϑειω πιο Ηδργαῖοο Γ) γη)ὶ} Τὸ- 

βροηάεῖ, 8εἀ ροίυ8 νοοὶ Σ9»Δ 7) υἱ 

Εχοά. ΧΧΥΊΠΙ. 96. εἐ ἴων. 11]. 
8. ΟΕ τηῖτα 8. ν. Ὁ Ὁ Τ᾿’ το θνν 

φεγίίας, νεγαοίίας. 9 Ῥατ. ΧΙ͂Χ. 0. ἐν 
ἀληϑείς, ομπὶ 3άε. Ῥεαΐα. ΧΧΧΥ. 
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ὅ. ἡ ἀλήϑειά σου ἕως τῶν νεφελῶν, νο- 

ταοϊϊαβ ἴι8 ἰπ᾿ ΒΟΥΝΆ Πα Ῥτοση ββἷ8 
υβαυδ δα πυ}068 ρεγίπρίιε. δὶς Ἰερί-. 
ἴὰγ αυσαυα Ῥβαὶθ. ΧΧΧΙ͂Χ, 18. 
ἩΡΪ δδῖ ἱ. 4. δεπιφηΐίας, 90}}. Ῥδδ]τλ 
ΟΧΧΧΥΗ͂. 12.  ΤΧΧΧΥῚΙ]. 4. 
ἃς 24. [Ὁ. ν. 338. οὗ μὴ ἀδιχήσω ἐν τ 
ἀληδείᾳ μου, βάεηι εἰ ἀδίατα ποῦ ἔα]- 
ἰατη. Ῥξαίγη. ΟΧΥ 11. 86. σᾶσα; αἱ 
ἐντολαί σου ἀλήϑεια, οταπία ργαοορία 
ἴυδ δάδτλ οοτηχηθηάδης. Ρε. ΟΧΙ,1]1. 
1. ἐνώτισαι τὴν δόησίν μου ἐν τῇ ἀληϑείᾳ 
σου, αἴϊοπάε δὰ Ῥγθορβ τῆξϑϑ βι- ὅ 
ΡῬ ἴοδδ ῥτὸ δεηϊιί εἴα ἴυΔ. [ε6. ΧΙ. 
ὅ. ---- )}ῸΝ Ῥίαγ. εχ Ἰδὲ» 

σεγαζ. Ῥραϊτα. ΧΙ. 1. ὠλιγώδησαν αἱ 
ἀλήδειαι ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν ἀνδρώπων, 
“,αες ἰπῦεν Ἠουηΐῃ 68 οί δυὶδία Α"- 
βίγδοΐυσα ροθυθγυπ ρχοςοπογοίδ, μθο 
ΧΉΔ]6. [ε6. ΧΧΥῚ. 2. --᾿ ΠΙῺΝ ὑερῥέαε. 

Ὅδη. ΧΧΙΨΝ. 97. 48. ὃς εὐώδωσέ με ἐν 
ὁδῷ ἀληϑείας, 7] τη τϑεῖδ νἱα δας 
ἀυχίς. Ι]ὰ. ΧΙΙΓΤΙ. 99. ἐλεημοσύνην ἃ 
καὶ ἀλήϑειαν. 7208. 11. 14. ἔλιος καὶ 
ἀλήδϑειαν. δι. ΙΧ. 15. 16. ἐν ἀληθείᾳ, 
δοπα Μάε. Ἰροϊὰ. ν. 19. ἐν ἀληϑείᾳ 
ἐποιήσατε, τες νοβ μεδββὶϑεϊβ. 1 ὅΐδιι. 
Χ]Π]. 24. δουλεύσατε αὐτῷ ἐν ἀληϑείᾳ, 
οΟἸ δ ΣΠἸτὴ σίποογε. ΨΊᾶο οἱ 1 Εθρ. 
1. 4.111. 6. εἰ 4 ες. ΧΧ. 83. Νεξ 
ΙΧ. 838. ἀλήϑειαν ἐπούησας, χοσΐυτω γοὶ 
}αβίυχτα ἔδοϊβεὶ. σον. ΧΙ. 18. μισϑὸς 
ἀληδϑείας, ταρτορα 8. 86 Ῥχυϊοσγυσα ἑ 
Ῥγονθηξιβ οογἐϊδείηιμδ. ---- ΤΡ» αἰγι» 

ἐμ. Ῥτον. ΧΧΥῚ]. 428. γλῶσσα «ψευδὴς 
μσεῦ ἀλήϑειαν. Οοπέογεπάμτωα Πὶἷς δῖ 

ΑΣΔΡ. ιῷ Ῥέσωπι, Ὀσγιη 6486, ῬΤῸ 

ᾳυο ΗδφρΥ. ἀ}} ἀιοιΓ. --- Ὁ Ὁ» 

υἱοίεπίϊα. 1 Ῥαγν. ΧΙ]. 17. οὖχ ἐν ἀ- 
ληϑείᾳφ χειρὸς, ἘΝῚ ἰδιηδῃ Ἰοςο ἀς- 
ληϑείῳᾳ εβῖ ἀρογίο νἱοβ8, οἴ 1 ἀδικίᾳ 
ΤΠ ΆΠὯ4, Ὠἶ8] αυΐϑ ΠΠἸυα οὐχ ἀοίετα 
ΤῊΑ]}1. Εἰ βεηίοητία ΤΟ θθη 16- ἃ 
βετυῃί Γ΄ Δ νν ΟΒιδ)]ά. υεγεηι, 

σοεγίπηι. Ὠδῃ. 11]. 8. ἐπσ' ἀληϑείας οἶδα 
ἐγὼ, οοτΐθ Ὡονΐ εβῸ. ---- γὐν, οὐβίέα- 

ἐϊο. 1ε8. ΧΧΥῚ. 38. ἀντιλαμβανόμενος 
ἀληϑείας. 6 ] σοῖς ἽΝ ἱπ 111ο Ἰοθο 

δ 



ἔτ, ωωριῦθοο τς, ρει λμβς 

᾿Αλήϑεια. {18 

α μαοίμρη ποῖδί, (01. ΑΥΔΡ. ῃ γ 52. 

ὑεάμδ. Ναγτα γετθδ ξεοαπαϊ εἰ Ῥο- 
ἰεϑῖδῖο ραοίδοομδ δρυὰ Οὐὑὶθηίμ]θβ 
ῬοΠευί. ---- γόν, γοοίμδ. 500. ΧΧΠΙ. 

. --τ Ἰ)Ὼ ϑομίχῃ. ΤΒορᾷ, εἰ ΧΧ 

Ῥεαῖμα. 1 ΧΧΠΙ. 19. ὅτι ἔλεος χαὶ 
ἀλήδειαν ἀγαπᾷ κύριος. Ψοῖθα μθς 
ὅὰρ Ὡο ρα ποῖθ ἀμ Προς νἱάείι. 
ἘΒοβοσολάα ἔοσίβεθε διε δὰ Ῥβαΐῃ). 
Σ,ΧΧΧΥ.ΙἹ.--. ΘΥΖὉ Ρίαγ. τεο- 

ὃ ἐξέμάϊηο;.165.Χ1,Μ.19.---- Ὁ ΘΨῸ; 7, 

εὐϊοῆσα. Ῥχον. Ψ 111. 20. ἀνὰ μέσον 
τρίβων ἀληϑείας ἀνασερίφομναι, Ῥ6Υ 86- 
ΤηῖΑ8 γεοϊ ἐμαϊπὶς βοὰ τεοίας διηθυ- 
ἴδῃ 8. --- 1} Οιδὶὰ. υογίίαρ. Ὁ δα. 

1]. 47. ---- ὉΠ, ἐπίορτέίας. Ῥτον. 
ΧΧΨΊΤΙ. 6. κρείσσων “τωχὸς φορευόμε-. 
γος ἐν ἀληδϑείῳ, ταρ ον δϑὲ ὈδΌρου ἰ8- 
4" υἷτ ὀοπις αὸ ργοδιιδ, ς0}1. Ῥτον. 

ΧΙ ΙΝ. 2. υἱδὰὶ (α]ὰὲς ἀἸοίξυΥ ὁ πορονύμενος 
ς ὀρδῶς.--- Ὁ Ὁ Τλεπαπιῖηι, ἱ. 8. ρεγζξο- 

ἄδοπες, οἷυν. οχ 5 ἢ: Ἐχ. ΧΧΥ ΤΙ. 
46. 1κν. 111. 8. ὕδυι. ΧΧΧΠΙ. 
8. δοκίοειοδ, ον ἔι ΧΧ 150. ὩΣ 

ΟΡ ἀλήϑειαν ἱπέοεγρτχοίδα δυουϊηΐ, 
ὯΡ ΟΧρορυΐξ ϑέυγΖίυδ ἰη 10. 6 

Ἰιαὶ. Μαςβά. εἰ ΑἸοχ. ρ. 97. 8ιῖ- 
1Ἰοοῖ δυςίοσε ΖΕ] δηο Ὶ. Ἡ. ΧΙΝ. 
834. ἀλήγεια ἔμ ἄγαλμα «ερὶ τὸν 
αὐχένα ἐκ σαπφείρου λίϑου, αιιοᾶ ρσοδία- 

ἁ Ῥαϊ 5610 ΔΘ] 6 ὈΥΪΠΟΕΡ8. Βδοοῦ- 
ϑοῦα ργρὥογωτη, εἰ ΘΤΏ 8 
ἡάοχ. 8:6 ἀυοάυθ ὨΙοάοχιβ ϑϑϊς. 
Ἰ, 48. τὸν ἀρχιδικαστὴν ἀ6ΒοΣ  ς ὄχοντα 
φὴν ἀλήϑειαν ἐξηρτημένην ἐχ τοῦ τραχήλου 
χαὶ τοὺς ὀφαλμοὺς ἐκιμύουσαν, σὲ Ο. 
75. ἐφόρει δ᾽ οὗτας περὶ τὸν τράχηλον ἐχ 
χρυσῆς ἁλύσεως ἠρτημένον ϑώδιον τῶν “ο- 
λυτελῶν ἴων, ὅ τροσηγόρευον ἀλήϑειαν, 
τῶν δ᾽ ἀμφισβητήσεων ἤρχοντο, ἐπειδὰν 

ε τὴν τῆς ἀληθείας εἰκόνα ὁ ἀρχιδικαστὴς 
φροσϑετο. Μιδοίυῦ ἜΥρὸ ποι βοϊλτῃ 
νον Δθ, βορὰ οἰίδιη 6 Έ}{1ε6 ἱτηαρὸ 
ἔῖδβα. ΟἿΣ συ δἰγηῖ]6 ἔπιῖθθο δρ- 
Ῥαγραὶ ΠἸυά, χυοά ἰῃ ρῥοοίοσα) βιιχῃ- 
ΤΑῚ ΒΟΟΓΔΟΌ Β.}υἀδεοσύρα ἔξ, ΣΌΣ 

ΔΡρεϊ]δίυμῃ, ξροΐαχῃ οβδρ νἱήθοιν, εξ 

᾿Αλήϑεια. 

ΤΙΧΧ [Ιμεἰἰ- νοσλϑυΐυτα ΠΠυ Ηδ- 
Ῥταΐσυγα ἔδσε ποεύζῃβ ἀλήθεια τεὰ- 
ἄογοαι. Οομέ. [6. Νὶ οδαϊπηι 6 1ΧΧ 
ἵ[ντάϊ. ν. ὅθ. Ματγϑβδῃι. (δ. Οἤγοη. 
Ῥ. 816. ρα ἐς [ϑρίδυδ 
οὗν. δ τυλιεθυ8 Ὁ. 1887. (εὐ. [Δρ5. 
1705. 4.) Ἠσοάϊυτα ἄε Τεκάρι 
ΒΙΌ], Οτῖρ. Ρ. 118. Ψίά6 χυοχια 
4: οὐπμα ᾿ἡξιίιπα ἔπ ἘΕσγρεϊαςῖα 
Ῥ. 858 .---461. ἀϊπρυθανις ΕΣ. ὅαμι. 
46 δοδυίάς ἀς βεαεοζαοαραβ εἰ δ6- 
οὐἱῆς8 ΞΕ αγρύοτυα (Ταῦ. 1768. 
8.) Ρ. 838 --- 48. Αἀα6 8:.-. ΧΙ. 
10. 8. 18. ἃς 8 Εϑάτ. Υ'΄. 40. ο0]], 
ἙἘπδάν. 1]. 63. Τοῦ. ΓΝ. 9. σοιοῦντός 
σου τὴν ἀλήδειαν, ἀχοηία ἴδ ὃχ ψετὶ- 
(δῖε, ἢ. 6. γϑσθ, ἰῃΐορτα, βίμοοσγε, δὶ 
νὰ, Ὠγυεῖμθ. Υλὰρ οὲ Τοῦ, ΧΠΙ. 
8. 8 Ἐϑάν. ΙΝ. 13. εἰ 37. 38. υδὶ 
ἀλήϑεια ποῖδϊ ἑά φμοα ῬεγοΉΏ6 δεί πες 
,βωυσχερη εἰ οαάφοιπι. Ομρφομίαιν δῖ 
δ᾽ δοπὲς οσαὐἀμοὶδ. Οομῖ. ᾿ΘΒΉΘΓΙ 
ΟΡ 88. ἰῃ Ν. Τ᾿ Ρ. 124. Ψίδ ἴδσχηθι 
416 σοπίτα δῇς ΕΧΡ ]]οΑομπρτη α15- ἃ 
Ρυζανι ΑὐΘΉΜΟμΙΣῈ ἡ Ρ. 38. ϑρ:- 
ΟἸ]ορι, αὐἱ τηϑὶνς νοσθρὰ σοηξεστα 
οὐτῃ Εεῦσ. ζ9, οἵ νεγίεσε ρεγζεο- 
ἔϊο (85. 1)61) δυπιπια, 18 υὧὐἱ 1πῖ6}]6- 
βεΐυν φοιρ]οχιβ νἱγίσξιπη δειζωτοδ- 
ΤΡ, ᾿ΒΡΥΙ 19 βϑῃ θεία, μοίεμία 
εἴ }υβα Ποῖ Μαποίτη φρροοίαίεε, δυΐ 
Ροῦιι8 Ώδιβ ΊΡ86, οἱ δ βουιθίξαΣ ν. 
84. ογτοδίο οἵ συβροσηδεῖο τυπάὶ. 
δὲν. ΠΥ. 28. 81. υδὶ ἀλήϑια φοβεῖ νοὶ 
ὑεγα τείϊσίο (ἴπ χυδ δἰρυηιιβοβέοηθ 
Ἰορίταγ χαοαᾳυς ἀρυὰ ῬΕΙΠοποεα δ 
Ογοαῖ. Ῥυῖης. ρ. 726. οἄά. Μδην. ἀε 
Ρτγοβαϊγίο, 411: 8 ἀραβίτοζυση οὐϊτυ 
δὰ νοῦὶ [δὲ ουὐἱζυτη ἰτδηβίογδΐς, οἱ 
ἀϊοίτυν μεταναστὰς εἰς ἀλήϑειαν.) νοὶ 
υεγμηι, δομηι, ὥσιαίηι εὐ εδίπσπι, αἱ 
αὐοᾳυρ Ἰἰαρίαι. ἴθ Ααἀαϊξετο, δά 
Ἰδαι. ς. 11. 27. 28. 81. δε Τορ. 1Π|. 
ἅ. ὅ. δ΄ῖτας. 1], 92. μὴ κακώσῃς οἰ- ἡ 
πάγην ἐργαζόμενον ἐν ἀληϑείφ, τκα τροῖ- 
ΟρΩ͂Θ βὺ8 ὑΥῖν8 τρουεπδδίατα, οπιηὶ 
οὐ Μάε ἰαθοταηίετα, δὲ ἀλήϑεια 
εβῖ 1, ᾳ. σίστεις, εἴ ποία Πιείαίεπι ἵπ 
περοίϊδ ρεγαροπάϊδδ. ἴτι βου θπ θυ 8 
δα Εἰ νοοδὲ ῥιδόνα τὴν ψυχὴν 
αὑτοῦ, ᾳὰΐϊ Οἴπο8 γίσρα ζεριιβ Βθσί 
Ἰυροης, δἰχ, ΧΙ, 19, ἀπὸ ἀδϑείας 



Ἕν ἀληϑεία. 

α ϑεοῦ πολ διιϑήχης, ἀϑὶ ρτοὸ ἀκὸ ἀ- 
ϑείας, πο νυΐβο Ἰορίίαν, Οτοίϊυβ 
δΟΙΌΘΤΟ τηλιεγας ἀσὸ λήθης, ποῦ 
της μοδα δοηρυσω, ϑε ἰεχεπάιπι 
τη 6]}15 ἀσὺ ἀπειϑϑείας ϑεοῦ χαὶ διαϑήχης, 
ΒΕΏδι: οἶδτο εἰ Ῥεγβρίςυο. 1 Μδςο. 
ΝΙ]. 18. οὐκ ἔστιν αὐτῶς ἀλήϑεια χαὶ 
τρίσις. ἃ ἄδος. [1]. 9. εἰ σαῖς ἀληϑείαις 
ταῦτα. τως τχε. [Ὁ. 1]. 6. 

ἜΝ ᾿ΑΛΔΗΘΕΙΑ,, ἐπ υετίίαίε. 
ὃ ὈΦ)ΘΝ» τέγε, τευέτα. 4 ερ. ΧΙΧ. 

17. 

ἘΠ᾽ ᾿ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ἐπ υεγίαίο. 
ΣΝ)» ὑετέ, τσευεγα. Ψο». ΙΧ. 4“. 

ΧΙΧ. 4. ΧΧΧΥΙ. 8. 1686. ΧΧΧΝΤΙ. 
18. εἰ [.διι. 11. 8. 9οες. Οι5. Τοῦ. 
ΓΧ. 9. ἐπίερτο δὲ ρωτο ἀπέπιο. 

᾿ΔΔΗΘΕΙΑΝ ΟΥ̓ ΜΗ' ΠΟΙΩ͂, 
φεγιίαέεπε δεὰ τερίντη ἨῸΝ ἔαοῖο. 

ΡΨ ΓΞ)» αφμϊαίεε ἱπίφωε ἀρο. 
ς φρο. ΧΨΙΊ. 10. ἀλήϑειαν οὗ μὴ τοιήσῃ. 
Βφοῖε απισαὰ δοπεύτη. 

᾿ΑΔΗΘΕΥΏ, νεγα ἴοφμοτ, υεγίἑαϊ 
“ἰκμαΐεο, τεοία [αοῖο, μεν βοῖο. ΓῸΣΝ 

866- [γδδν τεγίέας ἐεὶ ρεέπες αἰξαιίεη. 

Οοει. ΧΙ,11. 16. εἰ ἀληϑεύετε, νοΒ 
γοζα ΟἾΧΙαθο, ---- ον ΔῈ: Ηρ. 

οοτπερίοο, μεγβοῖο. 165. ΧΙΙ͂Ψ, 46. 
βουλὴν τῶν ἀγγέλων αὑτοῦ ἀληϑεύων, 
ἸῃΘΟΓΌσε ἰεραΐογιιπι εἴἶδία ρεγχοῖΐαπι, 

ἁ ας ἑία πυεγαομαίεηι εογμα οοηβγηιαδο. 
ϑ'ς οἴ ποβ ἔοστωηιυἶα ἴοαθτ πιαίϑεῃ, 
ο Ἀγοῦε δονιείπίηρ ἰο δὲ ἐσιιδ, ἸῺ ΥἹΆ 
ΘΟΓΩΧΕΊΙΣΙ 11{1 5ΟΪΘΏΙ118. ---- ΘΨῸ 

(συρρὶςε ΓΟ) 7. ͵οῖο. Ῥτον. 

ΧΧΙ, 3. αοεῷ δίκαια χαὶ ἀληϑεύεν. 
-- Γ9) ΝΈρΡΙ. δ [ἼὮ2», ἀγξμον, ἐγπ- 

ἄν. αεη. ΧΧ. 16. σάντα ἀλήϑευσον: 
ὉΌΣ ΡὕΤῸ ΓΙΠ331 Ἰοφογυμπί ἴῃ ἔοστηδ 

δεῶνεα ΚΉΠΞ)γ: ὅν. ΧΧΧΙ͂Ν, 4. 

ε ἀπὸ «ψεύδους τί ἀληϑεύσει ; χυοταοάο 
ΒΟΊΣΣΪ8, ΄ΠυὉ5 ὩΘῚ βυπὶ νοῦ αὐ]ὰ, 
απο νεῖα δεῖ δυθῃ ΣΙ τ, ὈΥεΘΒΙ βτΐ- 
βουσὶ ρμοίεεξ Ὁ ᾿ 

᾿ἊἈΔΛΔΙΒΘΕΣΣ, υεγι, οετίεδ, συθηέα 
οοπεργοδαΐμς. ΓῸΝ υογας. Ὠοαυῖ. 

ΧΗ. 14. καὶ ἰδοὺ ἀληϑὴς σαφῶς ὁ 

119 ᾿Αληϑὲς. 

λόγος γίνηται, αποὰ δὶ ΥΕνΟΓΔ δοϑὶις 
δος τυτρί ϑυϊτημτ ἱπίοῦ νὸϑ ρδίσαίσεη 
εθὲ. 10. ΧΝ]]. 4. 4 Ραχαϊ]. ΧΧΧΙ. 
20. ἐᾳοίησε τὰ καλὸν χαὶ τὸ ἀληϑὲς, 01 .7 
ἀληθὲς ἥάεπι ἐπ εωηι ποῖαῖ, ἃς εδὶ 
δ τος οἰγίε. Ῥτον. ΧΧΙ]]Π. 41. [68. 

1,11. 8. εἰς ἀληδῆ ἐξοίσει κρίσιν, Το. 
Ἰσίοιβ νοσιδίοτα ῥγοσβιι5 ἀδιηοη- 
βίγα ει. Ια. χη πη. 9. οἱ ἢδη. 
ΝΠΙ. 46. -- “πθ τι ἐχεροοίο, ρὑγα- 

δίοίογ. ἴδ. ΕΧΙ͂Ν. 4, Ηϊοροηγτουβ 
ἴῃ Ερίδϑίοϊα δὰ Ῥαιωπιδοδίυτη ἀθ 
Ορὔπιο Οσπογο ᾿πἰογρσείδηαιὶ ἢς 
δαρεῖ: ΦἸΧΧ [προυρτεῖθβ ταυἴο ὅ 
διίοσ ἐγδηβευϊοσιοϊς. Α βϑβοῦϊο πόοὰ 
«αὐϊνίτοιο πδύμεα ὁ00}} ποδίσὶ υνῖδ- 
τιηῖ Ἰδοῦ δῦβαμα ἴ6, 6ἔ ὀρεσζὰ ἴιδ 
νοῦϑ, οἵ ἔλοϊθβ Ἄβχβρθοίδῃθθυβ ἴα τοῖς 
ΒΕΓ ΟΥ̓ ἰδτη." Ετδῖ ἱστοῦ ἰη Οτει- 
οἷ8,; ἀπὸ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσαμεν, οὖδὲ 
οἱ ῥφ-αλμοὶ ἡμῶν εἶδον ἡεὸν «λὴν σοῦ, 
καὶ τὰ ἔργα σον ἀληϑῆ, καὶ ποιήσεις τοῖς 
ὑπομένουσί σὲ ἔλεον. ϑιβεα ὨΟῊ δηϊτηδαᾶ- 
γογες ἘΠ οτοπγτηυβ, ρῥτίωο, ἄσαβ ἡ 
νον βίομθ8 ἴῃ Ὁπιδῖτὶ ΘΟΒ] αἶδϑ8. ΝΑΤΩ 
41}: ἰ6ῖ8 Ὁ ἈΡΊΑΙΑΥ, ΠΧ. ᾿πίοσρτε- 

(Δ βυπί : καὶ εἶνε ἅ (υἴ αῦθεβ δρυὰ 
ψυκάπυμα ἴπ Ὠ]4]. ο. ΤτγρΆ. 70υά. Ρ. 
124.) ποιήσεις τ. ὗ. σ. ἔ, ΑἸ νέο, 
χυΐ ἰερεραης: γγ Χ) ΓΞΙΤΘΣ 71)» 

δος ταοῦο γεγίόγυπι: κχαὶ τὰ ἔργα 
σου ἀληϑῇ. Θεουπάο Οὔβεῦνδησ τη 
εϑῖ, ΘΟΥΤΕΡΙΣ 6886 [5.84 γΕΥΡα : χαὶ τὰ 
ἔργα σου ἀληϑῆ. Νοὴ οπηΐπὶ οϑὲ ἴῃ 
ἴεχῖὰ Ηφῦτγ. ἀληθῆ. [Ιτἴδαὺς οοττῖ- 
βεπάντη 6βῖ : χαὶ τὰ ἔργα σου, ἅ λήϑει;, 
ἢ, 6. εἰ ορέγα μα, φμῶ ἰαίεπί, τὸ- 
Βροπάεραυπίαυθο ΗΘΡγεδῖβ: ἤδτὴ ΤΠ 

ΘΌαΣῺ εἰρηΐβοιες ἰαέεγε ἐυϑρεοίαπάο. 
Οὐμῖεσ ὅδ. ες Νῶσγ. ἰϑοῖ. ς. 
ΧΙΝ. --- Ὁ.) δαρίεμθ. {905}. 

ΧΥΊΙ. 10. οὐ γὰρ εὑρίσχω ἐν ὑμῖν ἀ» 
ληϑὲς, νόγὰ αἰσθῃίοτι ἱπίδσ γῸ 8 ΠΟῚ 
Ῥορϑεῖο. Νοῦ τηδὶθ αυοδα βϑηβῦμι. 
-“Ξ. 152 ῬΡατι. ΝΙΡΗ. ἃ 12; δ ᾶρννιιδ. 

πο. Ῥβ. 1. 12. ΓΧΧ Οεη. ΧΙ. 
82. ὅτι ἀληλές ἐστι τὸ ῥῆμα τὸ «αρὰ 
τοῦ ϑεοῦ, αὐὶ ὅϑ΄0Βο). ἕτοιμον τὸ ῥῆμα, 
βέβαιος ὁ λόγος, ᾳυθὲ νεῦρα βἴπια ἀυ- 

Ἡ 4 



᾿Αληϑέσφατος. 

α ὈΪΟ βυπί 6Χ 81115 πη ευρσεῦρυβ ἀ6- 
βυτηΐα. ϑγτηιη. οἱ ΠΧΧ 70». ΧΙ]. 
7. 8. --- γτῳ μδίεα, 168. ΧΙ.Ι. 26. 

ἐροῦμεν, ὅτι ἀλη ἐστιν: υὐὶ ἰδίηθῃ 
Ἰοοο ἀληϑῆ, υεγα, τοοϊίυ8 ἰορίτυΣ ἀ- 
ληϑής ἐστιν, Ἰυἴοα ΒΟΒυ]ἴθη810 ἰῃ 
Ορρ. Μίη. Ρ. 960. αυἱ οἴίατα :Ιάθτα 

τῦϊεβ ἀοουϊξ, ΑταΡ. «. ϑελιμο πο- 

(816 ὑεγμηι 6456, οἵ ψᾶλολο 80 

κ᾿ 9 ελίυο δέγεπι, ϑεγα Εη. ---- 070 

ὁ οεγέϊμάο. Ῥτον. ΧΧΙΠ. 21. διδάσκω 
οὖν σε ἀληϑῆ λόγον. ---- ὌΌΡ Ὁ» α 

υογέίαίε, ΟΠΒΑΙά. Τδῃ. 11. 47. 866. 
ΟὨ 18. -- τ Γν διδείαπέα. 0. 

Ν. 12. μὴ ποιήσουσιν αἱ χεῖες αὐτῶν 
ἀληϑὲς, ΤΩΔΏ 15 οι ΤΟΙ ΟΠ 00Π- 
Βοϊοηῖ. --- ΗἸ5 δαἀάδηαι δϑὶ Ἰοουϑ 
Ῥγον. 1. 8. υδὴὲ ΧΧ [Ιππξἰ. νοσριὰ 
ῬῚν (γϑη βίας δικαιοσύνην ἀληθῆ, 

80 1Πυα ἀληθῆ Π1}1] Παροῖ ἴῃ τοχία 
ς Ἡεῦτ., ουἱ τοβροπάοσδί, βοουμάυτχῃ 
ϑοΒο οι αογυχ (οαά. Βερίοτυχα : 
κατὰ δὴ ᾿Ἐβεοαϊκὸν καὶ τοὺς λοιποὺς οὗ 
κεῖται τὸ ἀληλῆ. Ιρὶταν νὰ] βθηίθῃτϊε5 
ΤΩΔΡ 8. ἜΧΟΓΏΔΠθ σδυ88 ΔΑ 411856 
νἱἀοητυν ΓΧΧ [πτ. νοὶ βἰδτυοηάυμι 
εβῖ, ἀληϑῆ (τὰ) 6886 8118 ἱΠΟΓΡΓΕΙΙΒ 
γ ΕΓΒ ΟΠ Θτ, ατι8 εἷς, υἱ 5880.}06 ἔδλεΐυτη 
οβϑῖ, πῃ ἰοχΐζυτη νογβίοπὶβ ΑἸοχβϑη- 
αὐϊπεθ ἸΣΤορβοσῖῖ, 6 ΠΟΘ ΨΟΣΌΣ 

ἁ ΟῚ {υδηι ἴῃ 1. Ασὰρ. μαροῖ, υδὶ 

μῳ 9. λο ποίβδς ὑεγΗηὶ, υφγασρθηι 6550. 

(οηξ 1. Ὦ. Μιοδδδ]15 ΒΡ]. Οτἱοηίΐ. 
,ς ΤΟΊΨΝ, Ρ. 40. ὅδρ. 1. 6. δυβ δρ- 

ες 6]Ἰδξαν τῆς καρδίας ἐπίσκοπος ἀληϑὴς, 
'. 6. 4} ὙΘΤΌΙΩ Β6ΙΏΡΟΥ νἱἀδῖ, πος 
[4}}} ροίεφε. Ηεογοῖ. ἀληϑὴς, δικαία 
χαὶ δίχαιος. 

᾿ΑΛΗΘΕΣΤΑΤΟΣ ξυρο6}]. υεγὶδεὶ- 
"μδ. ὅϑαρ. ΥΙ. 17. ἀρχὴ γὰρ αὐτῆς 

ε ἀληλιστάτη παιδείας ἐπϑυμία, υδὸὲὶ 
ἀληδϑεστάτη αὐἀριοάμης δέποογωηι σέ πο 
ἡ μοαΐεπι ποῖδῖ, 8ὶ οὐσὰ ἐσϑυμία οου- 
βίτυϊζυν, υογέδείπιεπι δυΐδτω, δὶ, ᾳυοὰ 
8111 νοϊυπί, δὰ δπίθοθάθῃβ ἀρχὴ το- 
ζεσγίυσ. 

᾿ΑΔΗΘΙΝΟΣΣ, συεγιδ, υεγαῖ, ἱπέδ- 
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ὅεγ, δἰ" ογμ8, τοί 8. ΓΙ ϑὲ» φεγέξαξ. 

1ε8. ΧΧΥ. 1. εἰ 11Χ. 4. οὐδέ ἔσει 
χρίσις ἀληδινὴ, τιοαὰθ δϑὲ ὑπ] οτν 
τοοΐσχα οἵ 1 ιϑἴμῃι. --- Ἰδὲ υεγίξας. Κ 

[ε8.ὄ ΟΕΧΝ. 6. --- ΠΝ» υεγίίας. Ἐχ. 

ΧΧΧΙΝ.γ7. δὰ ἀϊαίοΣ ἀληθινὸς, Ἡ. 
6. υεγας, 60]}. Ῥβαίγη. ΟΧΧΧΥ, 14. 
4 ὅδ. Υ]1. 28. οἱ λόγοι ἀληϑινοὶ, 
(011. 1 Παρ. Χ. 6. οἱ 2 Ρασ. ΙΧ. δ. 
εν. 11. 21. ἐφύτευσά σε ἄμπελον καρ- 
πορόρον τἄσαν ἀληλινὴν, 650 μἱδηίανὶ 
(6 νου ἐγ σδῦ, οΐδχη νϑζασιι, 
ἢ. 6. Ἰυαχία ΟΠ Γγϑβοβί. γνησίαν, ρεπι- 
παηι. (οηξ. 5208}. ΧΥ͂. 1. Ζαςοῖ. ΝἼΠΙ. 
8. χληϑήσεται Ἱερουσαλὴμ αόλις ἀληϑ σὴ, 
υοσαδιέμγ (Ἀ. 6. 610) Ἡϊεγοεοίγηπα 
εἰγὸϑ ποτα, Ὦ. 6. ΠοτΩΪΠΣ δ80 ταβροῦ- 
ἄδθη8, αι γοσα ἰΐὰ αἱϊςὶ τηουοίυσ, γε] 
ΡΥ βί δ 3ϑἰτηβ. (ΘΙ ΠΟΥ ἀληθινὸν 
στράτευμα νοςᾶῖ ΧεΠπορθοῦ ΑΠΑΡ. 
1,9. 10. Ἔχογοϊζυσω, ηυ] γ σα ὄχϑῖ- 
οἰξαι8 αἰοὶ ταϑγοῖιγ, ἢ. 6. ργεϑίβδῃεϊβο- 
βίπγυτη.} Ῥοΐοϑε ἰδίῆθη ἀυοαυδ γοῖ- 
Ὥς: ὠγὸς υεγ αἰ, Παεἰδἑαϊς αὐ ρμέεία- καὶ 
ἐδ δείεϑ. ---- 5.5, ξώτοτ, οἰαπάεεέπε 

αἰϊχωϊά ζαοῖο. 20Ὁ. ΙΝ. 12. δὲ ῥτὸ 
Ἃ3}) “ΔΊ ΣᾺ δὲ ἃ πιὲ υογῦδεπι 

υϑιγεϊυε ἀϊοσίμπι εεἰ, ΤΙΧΧ Βαθθηΐξ: 
εἰ δέ τι ῥῆμα ἀληδινὸν ἐγεγόνει ἐν λόγοις 
σου. ϑοα Ἰεοςῦο [δὲ εϑὲ δροσίε νἱ- 
ἴοβδ, εἴ ἰοοο ἀληϑινὸν τοροποηάυτα 
νου λήϑων, οἷαπαοείπισπ. --ο 
ΑἾὮ. δοπις. ἴεβ. ΧΨΥΨ. 9. οὗ οὖκ ἐ- 
«ορεύϑησαν ὁδῷ ἀληϑινῇ, χαΐ πο δ- αὶ 
Ὀυϊαχιπὲ ἴῃ νἱα τεοῖα, ἢ. 6. ἱταρῖς 
εβεγυπί. --- Ἄν ΟΒ ΔΙ. υεγεπε, σεγ- 

ἔωπι. Ὅδῃ. 11. 45. εἰ ΨΊ. 12. --- 
Ὕ) τεοίπιβ, ργοδιι. 300. 11. 8. ἄν» 

ϑρωσος ἄκακος, ἀληϑινὸς, ἄμεμπτος. 10. 
ΓΝ. 7. ἢ σότε ἀληϑινοὶ ὁλόριϑοι ἀπώλον- 
τὸ, διϊ αυδπο ῥσοδὶ ἀδ]οί! βυπί. 
Ποιὰ. ΨἼΠ]. 6. ΧΥῚΙ. 8. ϑαῦμα ἔσχεν 
ἀληδϑινοὺς ἐπὶ τούτοις, αὦ δος οὈκῖι- 
Ῥεβοσης Ῥγοῦὶ. ---α γον γτεοξἑἑιαο. 

2ο". ΨΊ. 25. --- Ὑ)» ὑπποοεηα. «108. 

ΧΧΨΊΙ. 17. --- ϑἿ ΤΡ Ομαϊᾷ, σεγέ- 
ἰαε. Ἰγαπ, ἸΥ͂. 84. ---- Το γῦ, ἑπέσρεν, 
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α ραϊεείκα. Ὦκται. ΧΧΥ. 1δ. σετάϑμων 
ἀληδϑινὸν εἰ μέτρον ἀληϑ νὸν, ρομάυ8 
ιδξῖαα οὖ ΤΑΘΏΒΌΓΑ ἡιρία. [ᾳ8. 
ΧΥΧΨΥΤΙ͂Ι. 8. ἐπορεύδην ἐν χαρδίᾳ ἀ- 
ληϑνῇ. τα Ὁ ην αρεγίμδ. Νυχὰ. 

ΧΧΙΨ. 3. φησὶν ὁ ἄνϑρωτος ὁ ἀληϑινὸς 
ὁρῶν 5866. ΑἸοχ. Οχου. ΑἸ]ὰ. εἴ (οιογὶ. 
Βεὰ σεσϑ ἰθςο εβὶ ὁ ἀληθινῶς ὁρῶν, 
αυτή Ἐχῃϊθεὶ ναὶ. νιὰθ ἰηΐτα 8. 
ἀλνδινὼς. Εδάετῃ Ἰοσίομ 8 αἰ νον βὶα8 

ὃ ΡΣ ΙΣ αἀποαια θά. ν. 1ὅ. --- 
νοῦν Ῥεγζεεία. Ὥρκρυι. ΧΧΧΊΙ. 

4. ϑεὸς, ἀληϑπὰ τὰ ἔργα σου. Οοπῇ. 

Βαρτα 8. δὲς εἴ του --- 3. Ἐδάν. 
νΠ]. 809. κύριε, ἀληϑινὸς εἶ, Ἡ. 6. ἴἢ- 
τεγρτεῖς Βγοιβοπποιάοσο, τὰ, Ο Ὠο- 
τηῖπο, δεπὲ 658. ἴπ (οχῖυ Ηδθῦτγ. 
Ἐφώγ. ΙΧ. 156. εδὶ ουγῷ αὐοά, υἱ 

ΠΡῚΣ εἴ δικαιοσύνη, Βεορὶβ ἀϊοϊζυΣ 

ἀδ δεπερηεέαίε δὲ δεπεβοεπέα, αἱ ἀο- 
εοὐϊδ γοχθυδ ἀ6 Ηεργ. Ν. Τ, εά. 
ΕΙΘΟΝ. Ρ. 57. 9ε4. Ῥοδίιϊεγα ἤδης πο- 
Ὀσποῖα 10] νἹἱά δῖαν σοποχία ογδίϊο : 
ΒΕΣΊΩΟ δὨΐτη εϑῖ ἀ6 Ὀοπιρη δία οὶ, 
αυς 5.αδ] 158, φυλπαυδηλ ῬΘΟΟΔ8- 
εξ σταν βϑῖτηθ, ἰδιῆθη ΠῸῚ ΡΘηϊ- 
ἴὰ8 ῬοΓα  Ἰδδοῖ. θὰ βεσῖθὶ οὔδ- 
ὈΟΠΙΒ ΘΟΠΥΘΏΪΘΗΒ αἰοαυθ ἰδ0ὶ εϑὶ 
ΒΟΙ͂ο σεγαοϊίαί!. 
. ἈΛΗΘΙΝΩ͂ΣΣ, συογο, τεοίο. ἣν ων 

4 αρεγτίμς οομς, δαὶ σμὶ σεπί ἀρενιϊ 
ἀκεΐε, εἴατε υἱάοπς. Νυα. ΧΧΙΨΥ. 8. 
15. ὁ ἀληϑινῶς ἑρῶν β6ς. Υαδῖ. υαἰεε 
Μάε ἀἴρμνεξς 5. υεγαχ. [18 ἀυοαυδ 
Οἠϊκοΐοσιυ εἰ ὅγτνυβ. βομδυ δ εγρίο 
ἴπ Αππη. δα ἢ.]. ΠΧΧ [π|ῖϊ. βεηδυπι 
δε. 6686 ὙἹ θῃΓΙΥ, Ὠ153] αυἷ8, αυοα 
ἴρδε εἴίασῃ ἱπροπίοθα οοπ)ϊοϊί, ἔοτίε 
ἀἰχετίξ, θοβ ἢ. 1. ἐπίο ]οχίσθο εἰς, υ 
Ὁ Ῥυϊαγϑηῖ 6886 ῬΣΌΠΟΙΛΘΗ ψμῖ, δἀ- 

«ἡὔἶζαπι ποπλῖηΐ, Ὁ Ὁ, υέγίας εἶνε 
ὑέγεδ, ἃς ΤὉτο ἸῈΝΓῚ οομέμδ Ἰερεσοπί 

Ρασιςϊριυτα ὮΡ υἱάεα. ἩΜιΙΒΪ νοσοὸ 

ΑΝ 

Τεβρεχίϑϑαο υἱάδθηϊῦ ΑΤΆΡ. 

ὕέγμδ, ἀἴσπας, ποδιδε δωΐ, Ἑτρο 
γερες οΟΏ]15, φαΐ, υἱ βαπί, οἴ ἶ8 
νἱάοί, εἰ Πιΐζυχα νογδοϊϑδίηθ δηηυῃ- 
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οἰδὲ. Αἀὰο Τοῦ. ΧΙ. 6. 8ὲν. ΧΙ.11. 
4. 1]. 
᾿ΑΛΗΘΩ͂ΣΣ, νενε, τοσέξ. “πῷ δὰ» ον" 

δὲεια, πιεπδεγα. ὅζετ. 1,1. 18. 1.6. 
δεογυηΐ ΓΌΩΝ ῬΓῸ ΩΝ: - ἸῸΝ» 

υεγμδ, οεγίμα. εν. ΧΧΥΨΥΙΠΙΠΠ]. 6. -- 
π)ϑὲν υεγίας. ὅσῃ. ΧΧ. 14. 2704. 

ΨΙΙ. 90. -- ὩΣ» υεγίέασ σεγἐ51- 

πα. Ἐυῖμ. ΠΙ. 19. -- Ὁ) ΝΝ ἰάδηι. 

ὅδ. ΧΥ͂ΠΙ. 18.1 Βερ. Ψ]Ι. 27. 
4 Ῥαγ. ΝἾ. 18. Ῥβαϊγα. 10]. 1. --- 
ΝΘ» αν, πωπο. Ἐχ. ΧΧΧΗ͂Ι. 

16. 00]᾽] ποῦ δἰ ἴον ἸΘρΊ866, 86 μδυὶο 
ἸΠθοσίυϑ νου 886 ὉθΏβο αὶ βιχῖ. -- 
δ γῶν υεγας, ΟἸΒΑ] 4, Ὠδῃ, [11]. 

45. -" ἐδ τν Οδ]ά. ἀἐ ἐπάμαίτία. 

Π δη. {Π. 14. Αἀάο 9 Μδοο. [1]. 
38. 

ἈΛΒΘΩ, μιοῖο. 2» Ἰᾶθτι. Νυ. 

ΧΙ. 8. Ὁ] ῬγῸ ἤληϑον, φυοά Βδροης 
Το] χαὶ Πρ σι, βοΐ ΑἸ ἀϊπα ἤλεον ἜΧὮΪ- 
νεῖ. συά, ΧΥ͂Ι. 29. ΡΗγγηίεΐι. ρ. 68. 
ἀλεῖ ἐρεῖς, οὐκ ἀλήϑειν. ὙΠΟ. Μαρ. 
Ῥ. 81. ἀλεῖς, οὐχ ἀλήϑεις. ἘΒεοῖο, Ἔκ 
ἄϊοο ϑίυσσίο ἰπ [ἰρτο ἀδ 
Μεασεαά. εἴ ΑἸοχ. Ρ. 146. Νίαγω ὡς 
εν Βαροπΐ ἰδπέιτ βου ρίογοθ βίδεδ 
ΤΟΟΘΏΓΟΣΙ9, νυν. 6. ὨίοάοΣγ. 516. ΠῚ, 
18. εἰ 14. ΤΒΘΟΡΗΣ. ἀ6 δι. Ρ]δηί. 
ΙΝ. 14. [0108 1 ΒΡυμοκῚΣ Ατ)δ- 
Ἰοςξέ. Το. 11. Ρ. 826. ἢ. 47. εἰ 
Αρβίδουῖαβ ΕδΌ. 15. 
ἈΛΗΘΟΥ͂ΣΑ, ρεζί. ἔστω. "ποϊ τίς. 

ἊΡΊη}0) πιο ἶο βοὰ νιοΐα. (086]. Χ]], 

4. ξορεγυμὶ ΠΣ) ἣν. [ἴὰὰ ᾳυοαας 

ϑγγι. 
ἈΛΗΘΟΥ͂ΣΑΙ, πιοξέγίοεε. Γ᾿) ἢ, 

ἄεπέες πιοϊ τίοεα. (ἢ οὶ]. ΧΙ]. 8. ἤρ- 
γῆσαν αἱ ἀλήϑευσαι, ΤΌΣΙΔΌΔΗΓΟΥ ΔΗ- 
1116 το το 68. 
ῬΆΛΒΚΤΟΣ, ἐπαεεϊποης, πε μαμὰ 

οὐαϑαμα. Αἀ]εοῦνυτῃ πος ἃ Β΄6]1ο 
οταΐβαιιπι Γαρεσν 8 Μδος. ΙΝ. 2. 
ἄληκτον φίνϑος, ἱμοίις ἐπα εσίπεηςΣ. ὅ1ς. ἃ 
εηἰτὶ Ἰοσιπξ ΑἸεχ. εἵ Οορὶ. ὕτὸ 
ἀνήκεστον αἕνϑος, ἰμοσίμα ἐπίοίεγαδιεϊε. 
Τιυςίδη. ἀα ὕγιμῃ. ἾΤ. 1]. Ρ. 89]. 
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α ρ(. Βεῖα. σαουδὴ ἄληκτος τῆς νίχης, 
οἱ ἀε Ὠ:1ρ8. Τ. 11]. Ρ. 937. ὀδύνας ἀ- 
λήχτους. Ἡοδγοῖι, ἄληχτον, ἀχκατάπαυ- 
στον. Ψ|46 Βγοιβοδηθι ἀθσὶ ΚῬΡ161]. ῥ. 
90. 

. ἉΔΙΑΙΓΈΤΟΣ δυΐ, υἱ οἴἴδτηι βου οὶ 
Ῥοίοβί, ΛΙΑΈΤΟΣ (αᾳιιοιμδάπιο- 
ἄυτι αυοαια ἀετὸς οἱ αὐτὸς ΒοΥ 10 1- 
Ἀ17), ἀιδές πιαγίπα. Γ2}}» Ῥτο- 

6 πὶροίεης δβοὺ υαϊεγία, α- 
Πρ ἀδηεοαι “π0 565. Βοοβαχγίυχη 
ἄκος Ρ. Π.ΙΑΡ. 2. α. 6. Τιεν. 
ΧΙ. 18. γρύπα καὶ τὸν ἁλιάετον. Ὠ δα. 
ΧΙΨ. 12. Ο]οβ8. Βγοῖι. ᾿Αλιάετος 
(εἰς φὩ ἰεπαμλάττι οεπβοῖ Β 6] 8 
Ῥτο Ἁλίετορ), ὄρνεον, ὅπερ “ερὶ τὰ συστή- 
ματα τῶν ὑδάτων ν διατρίβει ΟΙ]οββ. 'π Οο- 
ταῖ. Αλμάετος, ὄρνεον, ὃ παρ᾽ ὑδάτων τρέχει. 

ΜΑΛΙΈΤΟΣ, ἀφιάία πιαγίπα. 
ΓΛ}. 8. ν. ἁλιάετος. εαῖ. ΧΙΝ. 

612. 566, οοἄ. ΑἸοχ. ἥ'ϑα γϑοῦϊιιβ βὶπθ 
ἄυρῖο ἰπ το] χαυΐδ ἸΠΡγῖθ. ΒΟΣΊΒΙΠΙΣ 
ἰέρυναμν θαι ἁλιάστος, αχυοά νἱάα 

ΠΣ ὐΑ Νέα »ἱποαίογ. γ, Ῥίδοῖε. 
φῦ. ΧΙ,. 96. ἐν «λοίως ἁλώων. ϑα- 
ἸΙσος Ιορο ["} »ίδοίαπ, Ἰεροτυχς 

ΝΛ ρἱφοαίονιπι. ϑγτώση. δαροί 

ῥχϑυοφέροις. - 5)» »ἱδοαίογ. Ἐ2. 

ΧΙΙΙ. 11.-- 5 ἰώσε, 168. ΧΙΧ. 

ἁ 8. ὁ». ΧΥῚ. 15. υδὶ ἁλιῖς τηείδ- 
Ῥβοσῖοθ ἐδ ἀορίεδωσ αἰγρτεπίϊδως εἰ 
οαρέϊυαπίδιδ ΔΑ Ρεῖυγ. ΥΨΊἋΕ 8. ν. 
ἁλιεύω. 

᾿ΑΔΙΕΥΏ, ρίδοου, οἱ τπϑίδρβοσίςβ 
λοείἐέεν ἀἰτῆρο ὑρὲο, εἰ σωρδνιν, αδ- 
ἄμοο. 5 Ἰάδια. ζ6γ. ΧΥ. 15. ἁλιεύ- 
δουφιν αὑτούς. 

᾿ΑΛΔΙΖΏ, δαζίο, δας ὁ 90, 
δαΐε οοπάϊο. ἀνιον Ἰάετα. ἴμον. 1]. 18. 

ὁ ἘΣ. ΧΥ͂Ι. 4. οὐδὲ ἁλὶ ἡλίφλης. ᾿όῤρτο 
104. 1,1. 6. ἀλήφουσιν Ῥτὸ ὙΠῸ) Β. 

6. 58}15 τηοᾶυτῃ ἱταϊραδαπίατ, 8611, 
αἱ Παροῖ ΗΪΘΓΟΠΥΤΩΙΒ : ἐπ δαϊὶδ γιοὸ- 
ἄνηι οοπίεγοηΐμγ. Ψαϊ. ᾿φισεοοηΐ. 
γε δὰ ἢ. ]. Μομίξ, οἵ χυθ 8 πια 

᾿Π ΠΟΙ͂ΔΑ βυηῖ ἴἢ ἔρχίοο Ν. Ἐ. 8. νυ. 
ἁλίξω πι. 8. Ἰοοο ἀλίσουσιν ξΟΥΌΔΒΒΕ 

Ἰεκοπάυτα δὲ ἁλήσονέαι, Β. 6. ἀδείτεε - 
ἐπέμν. (οεῖ. Ηοτοοσ. 1. π΄, 787. Οα. 
Ἑ΄, 104. -- "9, ΟΒδα. Ἰάδπλ. Ἅᾧ 

Ἐπάν. ΓΝ. 14. ἄλας τοῦ ναοῦ ἡλισά- 
μεϑα, 8816 ῬΑΪΔΕΙ ΒΔ βυμηιβ, ἢ. 6., 
αἴ χϑοθ οσεβ σϑοῖθ ἐγαπδιιϊεσιηξ, 
βδἰδείιπι ἀθ τ ρὶβ Ῥαϊδείο ρεγοῖρὶ- 
ΤΩ8, δαΐ δΒαϊασὶο σορὶο ἔτσυίγαιιτ. 
γιάς Βοεδαγ Ηΐοτοσ: Ρ. Π.1,. 1. 
6. 7. 8. 4. δὲ Ζοτηὶ ΒΙΌ]. Απθαυ. 
Εχοροῖ. Τ. 1». 4906. 

᾿ΑΛΙΚΟῚΣ, ϑαΐδεδ βῖνθ μοϊίιδ »εα- 
γπι. νηῷ διάάμη. τη. ΧΙΝ. ας 

8. βεουπάυσχτῃ Ρτοβ ποῦηι}]ο5, τέ 
ποίαν! 1,.. Βοβ, δὰ αυστι Ἰοσυτα 
Κηεψβδιίαβ ἰὼ ϑγτηροὶ8 Ρ, ἢ. ». 
10. μεθοοβ ποίδνι!: ας χυοαυε 
ΨΟΧ, 181 ἔα! ]ον, ἱπαυοεπάα, δίαυθ 
συγ οοὐά, γαῖ. εἰ Α]εχ. ὑσὸ ἁλικὴν 
Ἰεροπάυτα ἁλυχὴν, υἱ ν. 8. εἴ 10. 
4θδση αυμίεπι νεγείσπετω ΠΌΣΗ 5 
ἘΥῚΨ οχ βεχαθηῖ ἡποργο 46- 

βυτηρίδτη ρμαϊαΐ ΒΟΒΘΠτ  ]]οστι5 ἴῃ ἃ 
5.801118 δὰ ἢ. 1. 58] οοηἸθοΐαγε 1ο- 
ου8 ἀαγεῦαγ, ν. 8. ἁλιχκὴν εἶνο ἀλυκὴν 
Τα ΆΥ τ ἴῃ ἀλσιχὴν, δία ν. 8. ἀλ- 
δσιπῇ ῬΤῸ ἁλυχῇ, ἃς ν. 10, ἀλσ)κ ρτοὸ 
᾿ἁλυχὴ ΤΕρομοσθιη, 80 δαϊβοξῖνο το- 
ΟΘη8 Θοηδοίο ὠλοϊχὸς, ἴ. ᾳ. ἀλσώδης, 
δυϊυοδίεν, ποηπιογοδιδ. ΘΥΤΟΤΆΆΟΝ. σοσ- 
(6 εἰ ΤΒεοάοίίοῃ ν. 8. εἴ 8. δἴηυο 
Βειὰ ἀυθίε δἔδσα ν. 10. ΣΟΥ ΤΌ 
γεσίεσιηί τῶν ἀλσῶν, Ἰοτίϑαπ6 ἴσαπιθ- ἐς 
Ῥοκῖϊί εἱ Ῥβυϊυϊυτι ᾿ππαυϊδεβ ἰΘ-ὉὉὦ 
δοῦμε ἘΣ ἽΠ οἰὐνανανι, υτιὰς 
γυϊρείυς αἰοσας υαίξενν εἰϊυσείτοπε 
το λῖς, Ψψιάς ϑεμαγίβην. Απηΐμν. 
δὰ ἢ. 5. Ταπίται ἐμοῦ δροσὶ, αἱ 
τῶν ἀλαῶν, χαρὰ βγπαπηδομο ἐὲ Τ8ε- 
οὐοθοιὴ υἱριξίσγν,; τοοῖε χσανανονίης 

χυδῖιις ἰδ τῶν ἁλῶν, οἱ αἰ ατούπ ἴῃ 
φῶν ἀκτῶν, υἱ ΑἸοχαπάγωχακ οὔκαω, 
ΧΟΒΕΓΒ. ΘΟΣ)ΘΕΙΌΓΑ Δ π)αδα, δαυίου ἃ 
οὐχὰ 11}λ6 ἸοοΠομθτα γεγϑίομα ϑὺ8 6χ- 
ῬΥΘΒΒΕΣΙ. 

᾿ΑΛΙΜΑΖΟΝΕΥΙ͂Σ, ΔΜ πιαχοηξε, πο.-- 
ΤΏΘΠ Ῥορῃ!ὶὶ. ΓΘ» ἐπ σασίτα. ἃ 

Ραν. ΧΧΉ. 1. δ᾽ υΧΧ Ρτοοῦὶ ἀα- 
Ρῖο δἰῖρεν Ἰορεστσξ, ἃ. Βοάίε ἴπ ἴεχ-- 
ἴὰ ερδγναΐοο βοσρίστη οο. [δὰ 



᾿Αλεριος. 

αΒρῖ. ἈΜ“ΙΠὶ επί ἰδος νῶκχ δκ 
ἤδὸ Ηεϊσκάρο Οκθ εὶς ἰἐδεσ]5 δοσῖρο 
οἵα 6886 γιείαν ΑΙΙΣ βαθϑηΐ 
᾿λμάζενς, ΔΒΪ ἐν τῇ παρεμβολῇ. 
“ΔΑΙΜΟΥ͂, , ὅλδοι, “7- 

ὧς. ϊμμππο: 
ὝΑΔΙΜΑ, “πσγίπα ναὶ «αἰσα ἰοοα. 

ὩΘΥ ΛΠ Ρίατ. εἰσοέσέει. “ετέτα. 

ΧΨΊΙ. 6. ἐν ἁλήκως, δα. τόπως, ἴῃ 1ο- 
εἰς αελϊς. (ὐἷοδε, Μ3. ἴῃ 2εσ. Ἔν 

ὃ ἀλύμως (εἴ, ἁλίμοις), ἐν ξηρότησι. 
; ἄλιμον, ααρανλήσιον ϑα- 

λάσσῃ γονέρωον. ἴάριν: ᾿Αλίμοις χαὶ 
ἅλέμως (8ς ετάπι ἰερεγυτα οδηβεῖ 
Βίεϊδβ Ῥτο᾽ Αλισμῶς καὶ ἁλιμοῖς,) β.- 
τάνκως δενδροειδέσι ἐπὶ ϑάλασσαν ἢ ξηροῖς 
φύτως. οϑίεγιοσὶ Ἰ εγργείδ ορ 
δ .εἐτετα. 1]. ς. Θχίβ886 νἹ οί Γ. 
Οὐδέ. ϑαϊνοδπ Εχο. Ῥ]η. Ρ. 772. 
ΓΛΛΙΜΟΣ, 7απιεπι ρεϊϊοπς, υαπᾶδ 

“ἤΑλιμον, αἰδέπαμηι, εδὲ αγύμεονία ας ἤι- Ῥ 

ἸλΥ πα 19, 4. ἅλιμα. ΧὩ Αα  Σ 

ὁ ρρα λεγδα. ον. ΧΧΧ, 4, οἱ σερικυ- 
χλοῦντες ἄλυμα, ἀφροογροηΐδβ ἔγυςοο5 
58 ]5 ρἼΤΟθο8. ΘΟ Ποος Ρ᾿γῸ σερικυ- 
χλεῦντες Ξεροπεπάνμι 10] 6ϑΐ σερικλῶν- 
τες, αὲ Ῥαπε ἰερεπάυνα σομφεης 8. 
ψοβείαα (6 1,ΧᾺ [Ἱπε|| ν. 68. Ὀγτυ- 
εἷπα Θιιοοῖ. Ἡερν. 1.1. ἴ. 6. 17. εἱ 
Βοεδασίυο ΗΐεγοΣ. Ρ. 1. 1[ΔὉ. ΠΙ. 
ἀρ. 16. Τ. 11. μᾶς. 237. αυΐρθυ5 (Α- 
ἸλΕΏ ἴῺ ΘΟ ΠΟΣῚ 8βθθηροῦ, ἡμιοα ἈΓῸ 

ἐ ἅλιμα σιιτα ερὶγῖι Ἰοπὶ ἅλμα ουπὶ 
βρίτὶ τι ΔΦρΡ6ΤῸ ΤΕΡΟΠΘΉΏὍΣη 6β88 ἐχ- 
ξῆτοδηΐ, ὔΟαρρεῖ]ο ἐεξοτιῃμδίᾳ ἢες 
ῸΧ 6886 υἱάριυνγ δ Ηφῦσ. πη) 

Ῥὲς ᾿ζρετασυσω ἰηνεσείοπθ. Ομνυ- 
δορϊοτθα Σ᾿ (αΐσηα δὰ Ὦ.}. κΑλιμα 
βυτάνη τίς ἐστιν, ὡς φασὶ, τωχὺ «ληροῦ- 
δὰ τὸν ἐσλίοντα καὶ χόρον ἐμποιοῦσα. --- 
ὍΘΙ. υῦγσ, γράϊς 7υπίρενο- 
γεν. σοῦ. ΧΧΧ, 4. ἄλιμα ἦν αὐτῶν 
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τιὰ οὔτε. γετθη 664. ἰάοια τερον, 7 

ἔσει δὲ ἐρεηον τη γάλακτος καὶ σαί 
τοςς (Οὐοηξεῦ αυοαιο ΗΠ] εσΙ Ηϊοτο- 
φῆγι. Ρ. ]. ς. δ6. εἰ ϑαϊδηδεοῖ Εἰχεσο. 
Ῥ. 129. εἰ 772. 
ἌΔΙΣΓΕ, ἡ Αδο εν, »οϊίφο. ) 

Ἰάρπι. Μεὶϊ. Ι. 7. «προσάγοντες ἄρτους ἕ 
ἡλισγημόνους, (υδί ἱῃ ΤΩΔΥΡΊ 6 το. 
Βαυου. οοί δοδ οοὴ : μοεμολυσμένουρ. 
Ηδεγοῖ. ἠλισγημάνους, μεμολυσμένους, 
ἠρτυμένους.) ἐν τὖνι ἠλισγήσαμεν αὐτούς; 
ὉΔῚ ὑσὸ ἡλμισγήσαμεν αὐτοὺς ἴπ (οῴ. 
ΑἸεσ. ρξ δῶς. υἱ τορροπήοει Ηεοὶν 
πΊ})}}» τεροποπάιραι αὶ Θχ Ὀρτηρὶ. 

ἠλισγήσαμέν σε: αἱ αυοαπθ δαδοῖ 
ῳ ,. ροϊρτμπμις 6. (μον ΕἼΒΟΠΟΥΙ ἃ 

οἶυδβ. ἀ6 Ν γδ8. ὑτεοῖς Υ. Τ' ὑ. 
195. Εοάετα }υάίρε νετρμ τράσιζα 
κυρίον ἡλισγημένη ἐφεὶ, αὐτὸ ἐράσδοι 
γοροι ἰηΐδγιαθ οχίδα, δἰίθμα δυσί, 
εἰ ἢυς ὁ ν. 13, μι ΤΆΤ, --- 
ΟΣ ΓΑΙ σιε ροϊΐϊφο. ἸΑΧΧ τος. Οἰλῖε. 

Ὅμει. 1. 8. ὅπως μὴ ἁλισγηθῇ. Ὑπεοά. 
ὡς οὗ μὴ ἀλισγηδῇ ἐν τῇ τραπέζῃ τεῦ 
βασιλέως, ὯΘ6 ῬοΪ]υδγεῖας τθπβα 8. 
οἱδῖβς τερίβ, αὶ ϑοῖο). βδὺ μναϑῇ ὁ 
ἜΧχρ οαῖ. Βοοδα ΥΥ. 0. πιοηὶ- 
(πὶ 68ῖ, ἢὰς ρεγποσα ΒἸοοθδτα 
ἰ τ λ 2 ᾿Αλισγηθῇ ,» συνεστιαθῆ, δυῖ, 
πα Ηεΐπεῖυδ δα Αςὶ, ΧΥ͂. 20. Ἰερογα 
ταδυυΐ, δυνεστιαισϑῇ, μπα οοπιοάοτγεί. 
ἱβριι ᾿αροῖ. ᾿αλόσγενγες, μολύνονφες, 
ἐαΐνοντες. ϑορίπιρία δα βάξωυϊς ἀλυσ- 
γοῦνεις, αυρὰ ταΐη8 πδοδδδο υἹθισ. 
᾿Αλήω ἰάθη 88 δο χυλίω, υοἷυο, Ηϊῃς 
Μαδοθάοπεβ εἴ ΑἸεχαπάσιπι ἔοστηδ- καὶ 
χυπῖ ἀυρίεχ νετῖγαι, ἀλίσγω θὲ ἀλιφ- 
γέω, ηυοά μγ. 6βῖ υοἰυόπάο εἰ ὑϑγαπ- 
ἄο ἐπφμῖπο δογαλδμδ υσὶ ρμίνοτο. (Ομ, 
ὸς μιῤροιχον ἀθ Τρρῖρθιι8 Ηεργ, Εἰ υ- 

0, Ρ. 696. 59ᾳ. ϑομιασγέδηθες- 
ἴυχτα 84 δη. Ρ. 7. ἃς τπθὸ ἰη [(χ. 
. Το 5. ν. ἀλίσγημα. Αἀάε ϑ8ὲς. ΧΙ, 

338. 
ἌΔΙΣΚΩ, σαρίο, ργελοπίο, ἀερτε- 

λεμάο, οοπυΐποο, δ δ εἰδῤ λέξι 
Ῥγον. ΥΙ. 80. οὗ ϑαυμασεὺν, ἐὰν ἁλῷ 



᾿Αλίσ 4.6). 

α τις χλίτω. ἴα Βιοῖϊυ5 ΤΥοτηγαὶ! 
δυοσίοσ ἴοι τηδ]θ βοουῖυβ. Νδϊα 
“νοοῖ ϑαυμασεὺν ἴῃ νογβίοπο ΑἸοχ. 
Ῥοίίυ8 τεβροηάεὶ 57} » εἴ γοσθα 

ἁλῷ τις κλέπτων ταΐοσεηα βυπΐ δα 
22)» ἴῃ ου]8 νΟΟΐ8 [ΓΔΒ] ΔΕ ΟΠ 6 ῬΓΤῸ 

ΤΏΟΥΘ δ00, ΘΟ Τ18]6 ῬΑΓΘΡΉΓΑΒὶ υὑδὶ 
βυῃί. -- ἽΞΤ, ΗΙΡἢ. ἃ [2)» Ῥέγ- 

ομέϊο. ἘΖ. ΧΧΧΊΠΙ. 41. ἑάλω ἡ αόλις, 
οδρία εβῖ υσρ8. Ψιὰς εἰ 1014. ΧΙ, 

ὃ 1. μετὰ τὸ ἁλῶναι τὴν σόν. ΒΘΠΘ6 
ηυοδα δββηβι. ϑὲὶς 2Έ]16. Υ. Ἡ. 
ΠῚ. 92. ὅτε ἑάλω τὸ Ἴλιον, οἰπ σαρέωηι 
ἐδξέ 1ἰάμηι. --- νυ Ηρ. οοη- 

ἄεηιηο. ἔχ. Χ ΧΙ]. 0. ὁ ἁλοὺς διὰ τοῦ 
Θεοῦ ἀποτίσει δια λοῦν, σοηνϊ οί. νοὶ 
ἀδυηηδίι8 ρογ ευτη γοάάεϊ ἀυρί μι. 
Οομοσ ῬεογΖοηῖ ποῖ. δα ΖΕ] δη. . 
Η. ΧΙ. 6. Ηφγοῇ. ᾿Αλοὺς, ατασϑεὶς, 
ληρϑείς. ---- ΓΙ, σρτοίο. 65. ΧΙΝ. 

ς 10. σὺ ἑάλως, ὥσπερ καὶ ἡμεῖς; δὲ 
Βοηβυχῃ Β6ΟΌἰ ΒΌηΐ, ποι νεῦρα: αυὶ 
ΘΏΪΠπ οδρίυβ οβῖ, εϑέ αυοααα νἱγῖθυ5 
αἰσἸζυ8, 80. ΤΩΟΥΒ δρυα ΟΥθηἴ8168 
Ὠδυὰ ΤΆΤΟ ΒῈΡ ἱγηαρίηδ Ὑθηδίοσ!β 
ΒΙ5. 10. --- Ὅθπι. ΦΟΥΜΖΟΥ, Ῥεγυξδίαρο. 

Ῥγον. ΧΧΥΠΙΙ. 13. ἐν δὲ τόποις ἀσεβῶν 
ἁλίσκονται ἄνϑρωποι. δοετο δὰ ἢ. ]. 
Ἰερῖββ νἱάθησις Ὁ) Γν ὑπὰ8 δεῖ 

εὐάλωτος ο. ΧΧΧ. 28. ᾳυδηαᾳυδτη 
ἁ τοῖο ἐπυεείἐσαπαάϊ οὐτὰ ἀεργελεπάεξπαϊ 
ποϊϊοηθ ἰπίθσαάυσῃη ΡῈ διηρῃαβὶμ 
ΓΟΠΏΘΧΔ δῖ, τ ο. ΧΧ, 27. ---. ΣΝ ΟΣ 

γαρίο, σαρὶο ργαάαπι. Ααυ. Ῥβδϊγη. 
ΧΧΙ. 14. Ι΄ Ῥε. ΧΧΥ͂ΙΙ. 14. 
--Ἴϑ οαρῖο. Ῥτον. ]. 2. ἁλίσχε- 

φα!, οὐσίγίοίμς οεἰ. Ἰοϊὰ. ΧΙ. 6. ἁλίσ- 
χονται, πιϊδεγὶ τοααμηίυν, ἐπ Ῥορὶ 
ἐποϊάεπί. 166. ΠῚ]. 16. ΧΧΊΙΨ. 18. 
ΧΧΨΝΠΙΠΙ. 18. χινδυνεύσονται χαὶ ἁλώ.- 
δοντ. Ζετοτη. Ψ 1Π|. 9. ἐπτοήθησαν καὶ 
ἑάλωσαν, ῬΟΥΓΟΙΤΙΕ εξ οαρεὶ 9υπηί. 
Ψ ά. οἱ 9εγεη. 1.1. ὅ6. Ηεογοβῖυ8: 
᾿Ἑάλωσαν, ἐλήφϑησαν, ἡττήϑησαν, ἀκί- 
σεσον. (ΦΘγετη. ἱ,. 4. ἑάλωχε Βαβυλῶνα, 
οδρῖδ εβὶ Βδρυοηῃ, ο0]]. ν. 9. εἱ 94. 
ϑεγοη. [,]1. 41. σῶς ἑάλω χαὶ ἔδηρεύ- 
3η τὸ καύχημα «σης τῆς γῆς; αυο- 

α 
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ταοάο οοσαραία οὲ οαρία εδὲ ρίοτίαι 
οἵη ἴοστεοῦ ογοδίθθ: ᾿ἱΒάλω, 
ἐκρατήϑη, ἠλέγχϑη. Ζεοι. ΧΙΝ. 4.. 
ἁλώσεται ἡ αύλς, οδρίοἴον υτῆδ. δ 
εἰ ϑ'γηνη. Οομ6]. ΤΊ]. 97. Ηδαγς. 
᾿Αλώσεται, ληφϑύσεται, φολεμηϑήσεται. 
-- το, ἐπυεηΐο, ΘἼδτα ἀεργελεπάο. 

Πευῖ. ΧΧΙΝ. 7. ἐὰν δὲ ἁλῷ ἄϑρωπος 
χλέαστων, 51 ἔὩῺΣ 61 χυ]8 ἰῃ ἤαρταπεῖ 
(ἐπ᾿ αὐσοφώρῳ) ἀε]1]ςῦο ἀερτεδοηὰε- 
ιιγ. 00}}. Ῥτονυ. ΥἹ]Ι. 81]. οἱ ες. 11. 
96. 1.8. ΧΠῚ. 1δ, ΧΧΤΙ. 8. Ηδβυς. 
᾿Αλῶ, ληφϑῶ, αἸασϑῶ. (οπξ. ἴδ. 
Υν. Η. ΧΙ]. 12. εἰ ΧΗ]. 94. .- 
ἽΡΕ» υἱδιίο. 1ε6. ΧΧΨΤΙ. 8. ἁλώσι.- 

τῶι γὰρ νυκτός. ἘαΒροχοσυηξ πο- 
οποια ρφιηπίεπαΐ, αὐυδιὴ νὸχ ΤΊΞ 

Βαιυα ΓΆΤΟ Βαροί, δο ᾿ίρετε σαϊδίυ- 
Ἰεγυπί. --- ἸῺ ἱπ Ῥγδὶ. οσηπείτίο- 

ἐμ δώηι υἱποιί. ϑὅγτητα. «ζοὉ. ΧΧΤ]. 
16. πο τη816 ᾳφυοδα βρηδυτη, τϑτη 
41 ΟΔΡΙΓΙΣ, 15 Θδτα ἔδσγε νἱ ΠΟ Ὸ]}}5 
οΟΠβιΡρτίυν: οἵ βασῖηο ἢ. ]. 6εβὲ ἀθ ἃ 
118, αυἱ δά δυρρ)οίυτα οοπεισίηστν.- 
ΓῺΣ. --- Ὦ, Ῥγίποερε. ἴε8. ΧΧΧΙ. 9. 

ὁ δὲ φεύγων ἁλώσεται, 48 ατιἃ νεγείοπα 
υάισεηῦ τὴ6 ῬΕΓΙΠΟΣΕΒ. --- ΠΞΘῸ Π, 

»εγβοῖο, ἥηῖο, οοηδίνιο. [ε8. ΣΧ ΧΤΠ]. 
1. ἁλώσονται οἱ ἀϑετοῦντες. ΤΛΌΘΤα 
γουζογιιηΐ 86 Βαμθιτ ὩΟΠ ΤΩ48]6 εχ- 
ῬΤΟΒΒΟΓΠΗ. --- ὉΏν» οαρίο. Ἐς. 

ΧΥΊΙΙ. 20. εἰ ΧΧΙ. 424. δὲν. ΧΧΙΠ. 
6. ὁ φυλάσσων οὗ μὴ ἁλῷ, 5ςὶ]. εῇ 
γλώσσῃ, αὶ] ῥτεοερία ταθα οὔθεσναὶ, 
ΟῚ οδρί οι ἢ. 6. ρυπΙιεῖυν ἰἴηρτια 
58. [ν1ὰἃ. ΧΧΥΝ]Ι, 27. εἰ 80. σαγίδι 
ἁλώσονται. 

᾿ΑΛΙΤΗΌΙΟΣ, ρεοραίον, αρίδοξις, 
δοείεγαίιια, ἱ, α. ἀλιτηρός. 4 Μδος. 
ΧΙ], 18. συγκεντῶν τοὺς ἀλιτηρίους. ΤΌ. 
ΧΙ]. 4. εἰ ΧΙΝ. 42. ΗἩδεγοδῖι: 
᾿Αλιγήριος, ἁμαρτωλὸς, φελανίτης, ϑανά- 
του αὕτιος καὶ ἔνοχος. ΟΟΠΙ͂ΕΣ αυοαυδ ἃ 

ϑυ!ατὴ 8. ν. ἀλιτηροῦ. ὅ080]. ϑορᾷ. 
(ΓΕ α. ΟὐἹ]. ν. 884. ἀλιτηροῦ, μιαρᾶς. 
Ροϊγῃ. ΧΧΧΙΙ!. 21. 8. 

᾿ΒΑΛΙΩΤΟΙΣ. 70ἀ. ΧΥῚ. 7. Ῥχο 
ΠΝ) ἽΝ 4 πον ἐχάγμε- 



᾿Αλκῆ. 

« γαπὶ δαὶ αττξ εἰπί, Αχαΐα ἰη Ηοχ- 
ἃρ}19 Οτιραπίδηϊβ ΕἸδυϊν ἀλιωτοῖ,. 
νοχ ἀυνῖα 1.61.οε Μοριίδυςοη!ο, 
ηυδτα ΘΕδι ν Υ9Ί0Π6 ΠΟῖ. ΘΧΌΓΘΒΒΙΣ, 
ΒΕΙΩΪΘΣῸ5 ἢ ΑΡραγβῖι δὰ ΓΌΘγδ  θση 
Υ͂. Ὑ. Ταϊετρτεῖδι. Ρ. 303. νοσϑιὰ 
μδὴς ταυϊαπάδλτη σδβυϊ ἴῃ ἀναλώ- 
τως, ἑποογγερέῖε, πον σοπδιπι υείμ8- 
ἰαίε, ἴ. ἡ. μὴ δηφϑαρμέναις, χυοᾶ ἴῃ 
αὐϊθυπάλι τοσϑῖοη]8 ΑἸοχ. 110 τ]8 

ὃ Ἰερίτυγ. ΘΟ ΥΩ ΌΘΥρΊ8Β σατο 1ἢ 
Ατήτηδάν. ϑρες. 1Π. ρ. 76. δῆς 
Ἰη ετργεθοποσα ἢ Α 41.116 ἸΠσΈΠο 
Αἰ ἸΘΠΆτη ταΐαβ, διιδρίοδῖβ οβί, οἰΐτη 
δοτρίατη ἔἾ556 χλωροῖς, αὰο Ααυΐ 
δυῖ 4118, παβεῖο 418, [π|ῖ. νεῖ. 
ΠΟ. ἱπερίβ, εἶνε χλωροῖς ΕΧΡ] Οε8 γέ- 
ἐὐπέδαδ, εἶνε λωπιά, (δϑγον. 
χλωρὸν, ὑγρὸν) νος δρεατα δηθοθάθῃβ 
ὩΣ ΤῊ) ἐαρσεβθοτῖς. ΣῈ πποσοαμε 

ς ἴχτηδτι ἢ Ππ|8 Θπιθπἀδιοῃ!ϑ διιάδοὶ 
ἀἰθρουσε Ποεαουιοῖηῖο ἴῃ ΒΙ0]. 
ΤΉΘο]. Μοὶ. 11. ρ. 356. Ηἱἰἱἴδβ ὩΌΡΕΣ 
Κτεγεδίσιυβ ἴῃ ϑΎτηθ0}}8 δα Βι 6] υ τὰ 
Ῥ. 11. Ρ- 11. δἰἴαι δα άιαϊς οοη]εο- 
ἴσα. ΕὐΧΙΒΉτοδὲ θηΐπ), νοολθυϊυτα 
χαλωδίοις, αυοὰ ν. 11. Ἰερφίθιγ, οἴίδτα 
ἢ. 1. νοῖυυξ πὰ (οά. Οχοπίθῃβὶ χλή- 
βασι, ῬΈΟ νευραῖς 8. νευρίαις ἴῃ ΙἶΡτῸ 
ψιοάδτθ τηϑηιβοσρίο ΘΧΕΓ586, οἵ 

εἰ τυ ρ ΩΣ 418 οοὐ ςοῖ5 Δα ἀἸζατα ΕΠ Όχ8- 
ΤΊ βἴαροσε ἔπ ποίδτῃ ΒΟΧαρ δάσο: 
᾿Αχ. ἁλιωτοῖ, 80113ὁ806.Ὀ Ηἰ5 αυἱα δά- 
ἄλπ), [ἢ Ῥγαθθητὶ πο ΠΑΌΘΟ. 

᾿ἈΛΚΗΣ, τοδεωγ, υἱγεε. ")Ὸ; »ο- 

ἰκίαε. Τ)αῃ. ΧΙ. 4. βεο. (5. οὗ χατὰ 
τὴν ἀλχὴν αὑτοῦ. Μοπρηΐο Κτουβ81- 
ἔϊο ἴῃ ϑντηρ. δα Βιεϊατα Ρ. []. ῥ". 
19. τάϊσυ]α εἐὐσανὶς ἢ 1. Θαρδατι8, 
ηυἱ δος γψοσρὰ δὰ ὃ ΠΝ δ Ὁ)» 

« πεημε ἰαπιεη ἐπίεῦ Ῥοδίεγος 67μ5, 8] 
ἱπίεσργεῖθ ΑἸοχαπασῖπο Ῥγεθίοστηΐβ- 
88, τοί}, δἴαθα ἤδπς νου βι οἤθτη 
γ6] οχ α}ϊ4 Ἰοοϊίοῃςθ ρὑγοΐδοίδσῃι 6886, 
γε] εἦὰδ δυοίοσετη νοοδρυΐυσω ἀλ- 
χαΐα, αὐτὸ σαμάαπι, ΕΧίτα ἸΘΟΏΪ8, 
ποῖδξ, ἴῃ χηϑρηΐα Βαρυΐδβθ, ορίηδῖι8 
εθῖ, πραιδ νἹ τ, νεγθα οὐδὲ χατὰ τὴν 
χυρίαν αὑτοῦ ὁχ νοταίομα ΤΠοοάοίο- 
πἰ5 ἱπ ΑἸεσδηάγίμδιι ἹτΤΟρΕ.666. 
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δὲν. ΧΧΙΧ. 16. δόρυ ἀλκῆς, λαεία 7 
͵ἔσνπα εἰ υαἰκία. 4 Μεος. ΧΊ]. 48. 
δυντρίβοτας τὰς τῶν πολεμίων ἀλχὰς, 
ἸΙηροηϊοβ Βοβάαπι ΤΟΣ δα ρο- 
ἰοϑίδίεωΩ. ΗἩδβυοῆ. ᾿Αλχὴ, δύναμες, 
ἰσχὺς, ἣ ἀλέξησις, ἢ μάχη. Αἰσχύλος 
᾿Αγαμέβινονι. 
ἌΛΚΙΜΟΣ, )υγίις, ροίεης, τοδι- 

ἔμ. Ἡ]οτοηγτηυβ ΕΡ. 186. ϑααάαὲ 
(γν) Αφιυδ ἱπίεσργείδϊυσ ἄλχιμον, 

φυοά ποε τοδμείμηε εἰ τε βοὶεπίεηι αὐ ας 
οπεπία ρεγρείγαπάα ροεδμηῖεσ ἀΐοετε. 
Τοσυδ, ἀθετα Ηἱδσοηγτην ἴῃ τησπῖα 
ΒΔΡΌΝ, οαὶ οχ βδοηϊρη( Ζίσητηἷδγο 
ΤΩΒΌΏΗΣ δίῃ ἀδ]1ο 200. Υ]. 4. αυδη 
4ύυδχὴ 101 οἰάστῃ τοῦ ἑκανοῦ (ἱραϊίαν, 
αυοὰ δα Εχεοοι. 1. 94. ρμεγίίποσο 
νιάθίιν, υ}] ΗἸον. ϑαάάδὶ, Ααυ]]α, 
ϑγτησῃ. ΤΉ ροα. ἡχανὸν ἰταπδιι]οσυηῖ. 
γιάς Πτυδίυπι ἴῃ Εταρτη. Ρ. 570. 
Ἐπὶ δ ἀλχὴ, αυοὰ ΗδεγοΝίο ἐδ αὶ 
δύναμις, ἰσχὺς. 

᾿ΑΛΔΑ, δεά, ργοίξοίο, πιεὶ, γϑν 

σοτίε, μἤημα. ΑΥ̓ΘΌ. ἀν 4εἀ, αἱ υξτο. 

ῳ Ῥαν. 1. 4. ἀλλὰ κιβωτὸν τοῦ ϑεοῦ 
ἀνήγαγε, ΔΙΌΆΤα 670 Ἰ)οὶ τδηβίυ]ο- 
Καῖ. Ἐάν. Χ. 18. --- Ἰδὲ» ξαπε, μέξ- 

4με. 2ον. ΧΧΧΙΙ. 8. -- "ΘΔ 

ΟΠ δ]ά. υεγωπέαηιοη. ἴδῃ. 11. 98. δες. 
ΟΒῖ8. --- Ἴ3πν, οἰπεμὶ, 168. ΧΙ.ΠῚΠΙ. 

17.-τοῦῶῶν 12» πίὶ, Νυμι, Χ. 80. οὗ 
πορεύσομαι ἀλλ᾽ εἰς τὴν γῆν μου, ὩἸΟΏ 
νο, ἰδὲ ἴῃ τούσδ τηρϑη. Γ1606 οἵ 
Νυη. ΧΧΧΥ, 3838. .-- 19 ΟΒιδὶὰ. 

πίει. ἴδῃ. 11. 11. --α ΓΝ. πωπο. 1 

δα. ΧΥ͂. 80. -- "Ῥῦν ἐαπέιωπ. 208. 

ΧΙ. 18. υδὶ Οχοῃ. σλὴν Ἠαρεί. --- 
Ο(εἴογισα Ἰερσιυν αυοαια ἢεος νοοιι- 
Ϊα ἀρυὰ ΧΧ 168. ΧΧΧ, 10. δηΐδθ 
ἡμῖν λαλεῖτε, ἈΌῚ ὨΪΗ1] εἱ τεϑροπάσθς 
ἴῃ ἰοχῖὰ Ηδργαῖοο. Ν͵βὶ ϑβίδίυοσε αὶ 
γα γηι8, 608 Ὦ8Π6 ρδγ ΠΏ] 8πε ἀ6 8ι10 
ΔΙ "1866, 8. ροδί ἀλλὰ ἡμῖν λαλεῖτε 
Θχοιάϊ886 δα]δοϊνυτη δἰχυοά, ν. 6. 
λιῖκ, Ῥζο ἀλλὰ νεὶ Ἰερεπάτντι οαΐ 
ἄλλα (αἴία, Ἦ. 6. ἀέυεγδα αὖ εἰ, φιΣ 
υοδὶς υἱδίοπε τευείαία τμπέ, βου 7αἴφα) 



᾿Αλλ ἥ. 

α ν6} βουβεηάυτη εβὲ λεῖχ, υἵ Τεβροῦ- 
ἀεαῖὶ Ἡδερν. ΓΊΡ. αὐυοα αἰΐα5 

ῬΤΟΥΒΊΙΒ γα ΐβϑιιτ εββαί. δὲν. ΧΧΧΥ͂Ί. 
1. ἀλλ᾽ ἐν «ειρασμῷ, καὶ, πὶδὶ ῖπ ἰεῃίΑ- 
ἔσπο, δε, 1 Μδος. Χ. δ6. ἀλλ᾽ ἄ- 
σάντησον εἰς Ἰτολεμαΐδα, ἰρτμν ον ατα 
ΤῊ ΪΠϊ νηὶ δὰ Ριοϊθιηδι δ. Εἰ μὲ ἐπ τη 
ἀλλὰ Ὦ. 1. ἐχβοσίαπαϊ ρατγίςσιϊα. Νὲς 
ἀεοϑυηΐ Ὠυ͵ὰ8 Ἰοαυεπαϊΐ τιϑὰ8 ἐχϑιω- 
ΡΪδ ἰπ βουρίοσῖθιιϑ Οτεοίβ, ν. ς. Ηε- 

ὁ τοάσι, 0. 1. Ρ. ὅ. ἀλλὰ κεδόν γε δεῖ 
ἀσόλλυσθαι, αγχεε ἰλλαρα ᾿π ΟΥΊΤ ορτ8 
θεῖ. Ατιβίορι. Ἐμεειορὲ. ν. 3238. 
ἀλλ᾽ φράττ᾽, εἰ σοὶ δοχεῖ, ἐψιέεν ἴαε, 58] 
«ἰρδὶ νἱἀρίυγ. [[ἄδτ τ δοο ν. 570. 

ἈΔΛ᾽ Ἦ, εεὦ, υεγεπέαπιεπ, μαῖα, 

κἰδὶ. δ), οεγέε, τἰέχμο, Θἴδυα δοὰ 

οχ υδὰ]. Αγ. Μ᾽ ΙΔ6 ΒΌρτὰ 8. ν. ἀλλά. 
2 Ῥαν. ΧΙΧ. 8. Ὦδη. Χ. 7. 21. --- 
τ» αὐ ὑυεέτο, ΦΕΤίε, ἐαπίμηιπιοῦο. 1 

δ. ΧΧΙΧ. 9. -- ὈΡΙΦ» πῖσε, (χ.» 

ἐμησποάο. υτα. Χ111. 99. εἰ ΧΧΠΙ. 
18. 00}1, 1 ὅτι. 11]. ὅ. ---- Ὧν», 

δ 

εἰ ἐμ ἱεπέροτε. ἃ Ῥασ. ΧΧΨΤΙΙ. 969. ἢ 
- 25} Ῥγαίεγψμαπι,. Ὠδαῖ. Ιν. 

14. ὁμοίωμα οὖκ εἴδετε, ἀλλ᾽ ἢ φωνήν. 
- 12. ΕΖ. ΧΧΥῚ. 10. -- Ὁ Ν γ2: 

Ῥ5. 1. 9. 4. ἴε8. ΧΙ.11. 19. Εβιἢ. Υ. 
12. υτδὲ ἀλλ’ ἣ πὲεὶ. γ1ἃ. Μαῖ. ΧΧ. 
28. Ματο. Χ. 40. εἴ Βευρίεγ. δά᾽ 

ἃ Ατὐἱδίορῆ. Εσαα. 777. Ψίάε εἰ ΡΒ. 
ΟΧΧΧΙΠ. 1. υδὶ ὑγοὸ ἀλλ᾽ ἢ π|}}} 
κατὰ τὸ ῥητὸν ἴῃ ἰοχίι ἩδΌΓαΑΐοΟ Ϊ6- 
ἸΌΙΓ. 
᾿ΑΛλλα" ΚΑΙΣ, σεά εἴξαπι. δ» τε- 

γεηέαπιοη. 1 ϑδια. ΧΥ͂]. 6. 
᾿ΑΔΛΑ᾿ ΜΗΝ, δε μέέσιε. “ὯὋ) ὟΝ 

υεγο. ϑγτωτω. Μίςοδ. 1Π]|. 8. --- "Ὁ 

ν» κεἀ πωνο. Τμεοά. δον. ΥἹ. 21. 

Φ᾿ΑΛΛΑ᾿ ΝΥΝ, ϑε4 πωπο. “ὈΩΝῚ 

εἿΌΝ ἐδ, εἰ δὲ ποη, μδίπαπι. Ιπο. 

Ψο». ΧΧΙΨΥ. 2δὅ. υδὲ ΧΧ ἰ δὲ μὴ, 
αἰδοφμέη, ἰαε τη, 

᾿ΑΔλ᾽ ΟΥ̓ΔΕΙ͂Σ, οεγίε πως. κἂν 
ἽΠΝ» δον ὠπῶδ. 00. ΧΙΝ, 4. 

δ'λλλΛα' ΠΡΟΣ ΤΟΥΎΤΟΙΣ, τὰ 
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Ῥναίετοα. τη}. ἴπιε. Ρρ. ΧΙ]. 10. 

-- Υἱά6 110] - “στι οἕ Οὗ. 
ἈΔΛΑΓΗΝ, ιμαίίο, οοπρημέαξίο, 

Ῥεγπιμέαξο. ΚΛ}, υἱοϊφειέναίπες. 

πο. Ψυὰ, ΧΙΝ. 12. ἀλλαγὼ στολῶν. 7 
Υ. ᾿ηἴα 5. ν. ἀλλασσόμενο. Ααυ. Ῥκ. 
ΤΙΝ. 20. υδ᾽ ἀλλαγὴ δοιβιι το σϑ δ 
46 επιεπααἰίοπε ἃς πικίαοπε ἵπ τη6-- 
ἐξα δοοϊριοπάτι εσῖ. (ομξ πΐτα 
8. ν, ἀλλάσσω. ϑαρ. 11. 19. τρόπων 
ἀλλαγὰρ, νἱἹοϊϑοιτυ ἀϊηυσ δεῖ ΟΟΝ- 
ψο βίο πὶ Ρουτη ας ΔΈΟΠ6Β: πδῖι ἰο- 
(0 τρόπων ἰδασεπάυτα ε8[ ἢ. ]. τροχῶν, 
αὐ ἰηἴτα ἀοσεδιίωυγ. Ηεδβγοῦ. ἀλλα- 
γὴν, ἀμοιβήν. 
ἌΛΛΑΓΜΑ, οοπεμίαξϊο, ρετπεμέα-- 

ἔϊο, ῥγείξωπι. ΠΡ)» »εγηεμέαξιο, υἱ- 

οἰδοἑμᾶο. Αι. οἱ ΤΒοοά. 20}. ΧΙΝ. 
14. --- ρὸν, τεδενπῆονέν μτείδιπα. 

65. ΧΙ.1Π|. 8. ἐσείησε ἄλλωγμά φιυ 
Αἴγνατον, ἀαἴπι Ἐσγρᾶοε ἴαϊ ρμέαοι- 
ἔωτ. Ατοα Υ. 14. λαμβάνοντες ἀλ- 
λάγματα, δὴ νἱὰ. Μοπιῇ ---- “Ὃν 

σέμηι. Ααὰ. οἵ . ἴε8.1,Κ. 2. 
ΤΧΧ Ὅευις. ΧΧΙΠ. 19. οὐδὲ ἄλλαγ- 
μα κυνὸς, Ἰδαιε ργεῖϊίυτι ὁχ νεπάϊο 
σ8Π6, ἢ. 6. υἱδείημρη. ἃ ϑαα. ΧΧΙΨΥ. 
34. χτήσομαι περὶ σοῦ ἐν ἀλλάγματι, 
Ρτγεῖίο βοϊυἴο ἃ ἴδ δπδηι. Ῥα. ΧΙ.7Π)|. 
14. οὐκ ἦν “λῆϑος ἐν τοῖς ἀλλάγμασι. 
Ῥγο ᾿δο νοὺϑ ἰπ (οά, αὶ. 7564. 
Τμεοάοίοη! {δυὰς ἐν ἀλαλάγ- 
μασι, ἄς αὐὸ ν]46 ΒΌΡΓΙΔ 8. ν. ἀλά- 
λαγμα. Ἐπὶ ΒΔ. Ἐταποοῖ. οἱ Α]ΐε 
ΤΩΔ]6 ἈΑθδηϊ ἐν τοῖ; ἀλαλάγμασι αὖ- 
σῶν. Οοπῖ. 1,. Βοβ. Ρτοΐος. ἢ ΓΧΧ 
[π|ϊ, ς. 8. Τγεη. Υ΄ 4. ξύλα ἡμῶν ἐν 
ἀλλάώγματι ἤλϑον, Ἰίρτια ποδῖγα ποὺ 
ὮΙΒΙ ὈΥΓΘΌΟ διηΐβ νοπουαΐ, 860 ΗΤῸ- 

[ο οοπδίδηί. ---- ΠΠ » υἱοιδείξιαο, 

ἑαἰϊο. ἴεν. ΧΧΨΤΙ. 10. 33. 
20». ΧΧΨΥΊΠΙ. 17. δῖ:. Π.. 4. ἐν ἀλ- 

μασι τασεινώσεώς δου μαχρολύμηφον, 
1 ἀλλάγματα υἱοϊ εἰ ιάϊπες [ογίμπα 
δε. ᾽πμέαξίομεπι δογίϊ 7 ἰοῖδ ἐπ νιὶ- 
δεγαηι ποίδϊ, ὃς ταπεινώσεως ροβίξιτ 
Θβῖ ὕσο γασείνωσιν. ἷ 

ἈΛΔΑΊΣΩ, νὰ] Αἰδοα ᾿ΑΛΔΑΊΎ- 
ΤΩ, πηρίο, ἐπιπβωέοθ, Ἅ ΗΠΡΒ. 

δ 

Ἂν» 



᾿Αλλάσσαω. 

ἃ “5}» "επέο. ϑγτωια. Ῥβ. ΧΊΥ. 4. ρτὸ 
Ὁ. ἐφ΄. εἰ πον πιιιίαδίί, ἢν. 6. Β67- 

ὙΌΣ ιι5] υγαπμάντη, μαρεῖ: μὴ ἀλ- 
λαγεὶς, ὉὈὶ ἀλλάσσεν ποΐλτα νἹἀεῖαν 
πιμέσγε ϑενέεπδαηι. ΓΧΧ ἴκ,ν. 
ΧΧΨΊΤΙ. 10. οὐκ ἀλλάξει αὐτὸ καλὸν 
ατνηρῷ, τοῦ τα Ρ1: 1]. Ῥοπαμι 

ΟΡΡτὸ τῶδῖο. [0]14. ν. 38. υδὶ οὐτὰ ἀπ- 
αλλείσσω ἴπι οοὐά. ροιτηυίδίυγ. δ. 
ΟΝ. 91. ἠλλάξαντο τὴν δόξαν αὐτοῦ ἐν 

ὃ ὁμωώματι κ΄ τ. λ., τουΐζαγυης Ὠουσα 
ΒΌΌΤΩ ἴῃ ἱΠΠΘΡΊΠεοτη εἴς. 60]]. «.6Γ. 1]. 
11.-- 7, πμιίο. ον. ΧΙ11. 93. 

-- "ὭΥΊ)Π, "αποιίβοο, οἴ ἴὰ ἀπίνευ- 

φυτὰ αἰϊὲε ειδίδεις ἀεείπο. εν. ΧΧΥ ]. 
26. ἀλλάξεω βες. Οχοι,, αυοά ἰπ ἀ- 
γιάσει ταυΐατε ΠΟΙ ο. 6] 4υ! ΠΡ τὶ 
μδρθοὴς ἁγιάσει εἰ καϑαγιάσει. ---- 
ΜΟΙ Ομαά. Αρῆ. ἃ δ Ὁ. Εβαν. 

Ψ]. 11. 14. ..-ὄ-. Ἡ 71» πο. Οοῃ. 

ςΧΧΧΙ. 7. ΧΧΧΥ. 2. ἀλλάξαφε τὰς 
“τολὰς ὑμῶν. 0. ΧΙ,]. 14. ἤλλαξαν 
τὴν στολὴν αὐτοῦ. ἴὉ. ΧΙ, 422. εος. 
οὐ. ΑἸοχ. 4 ὅδ. Χ]]. 20. 8. (Ἱ. 
238. ἴε5. ΧΙ, 81. εἰ ΧΙ,1. 1. ἀλλά- 
ξουῶν ἰσχὺν, τοῦ ταυϊδρυμπξ, ἢ. ὁ. 
πονσῃ ΣΟΡΌΓ, μονδ5 Υἱγ68 δοοιρίθηϊ. 
θαι. ΓΝ. 18. ἑπτὰ καιροὶ ἀλλαγήσον- 
ταὶ ἔπ᾿ αὐτὸν, εἷς βερίοπι ΔΏΠΟΒ [ΓΔ 8- 
ἰσχδῖ. --- ΟὟ οἴ ἼΞ) ἡ ποῖίπι, τπῶ- 

ἐ (ο εἰ ἥγαπρο. ἴε5. ΧΧΙ͂Ν. δ. ἤλλαξαν 
τὰ “ξοστώγματα, ταυϊδτιηΐ 56ὶ υἱοίω- 
γεπὲ πἴδτιία. -- ἐσθ τυ ρεγπιμία- 

(ο, υἱοὲεειέμαο. ϑγτατα. Ῥα. ΤΙ͂Ν. 12. 
οὐ γὼρ ἀλλάσσονναι, πσὰ Θῃϊτ 86 

1 μδυπίυτ. εαυϊοι 6- 
αἴτα οὐδὲ φοβοῦνται τὸν ϑεόν. Ἐπάδτῃ 
δεῦσι τρϑίδρθογίοο ἀλλαγὴ δρυά 
Αησῆπηι τορενϊαιν ἢ». ῬΤῸ βπα ϑϑῃ 
-- 5. περηεῖο. 1 Βερ. ΧΧ. 95. 

ε ἀλλάξομα! σοι δύναμμν. ϑ'εΠ]1οεῖ Ὁ 

ἢ. 1. εϑῖ οεγίο πεπιθγο ἀφ πέτα, ποταρα 
διὰ τιυπλοσισα ὈΥοΣ 8 Θσχοσοῖτιιδ, ἴῃ 
ᾳῦο 6εὶ ποίΐο ῬΘΓΙΑ ΔΙΟΠΙΒ. --- 
ΤΏ. τεδεϊϊο: Νεῖν, ΓΧ. 46. ἤλλαξαν, 

τητπίασιιπὶ βοιδηξίδτη, δῖ οὐοίατωπέ 
8 ΤΠ Δ1Ὰ (τι, 00]]. Ἐφάν. 

ΥΙ. 11. 12. -α ΠΏ, σεάδσνο. Ἐχ, 
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ΧΙΠ]. 183.1ν. ΧΧΥΙΙ. 27. Ὁ] ἴῃ 
Οχοη. δἰπα ἀυλὶο 6 αἰορθειαδίθ. δυΐ 
6χ Αἰἰπ8 ἱπίθιρτειίβ ναγείσπβ ἰοοο 
ἀλλάξῃ Ἰερίτυν λυτρώσηται. ἌΡ. ΡΙΗ. 

7εγ. 1.1. 32. δ6ρ. ΙΥ-. 11. μὴ κακία 
ἀλλάξῃ σύνεσιν αὐτοῦ, Ὧ6 τηΔ]Πἰ|6 1τὰ- 
ΤΩΙ ΑΣΘΓΟΣ ΒΘΏ808 67.118, 0] ἀ. πιμέα- 
ἐξοπέπι ἐπ ρϑμς ποίαϊ. 018. ΧΙ. 10. 
ἀλλάσσεσϑαι οδὶ ἐπ πιο πιαγὶ, ἐ- 
νιεπάατὶ. δι... Ψ1]. 10. μὴ ἀλλάξῃς 
φίλον ἐνεχεν ἀδιαφόρου, πὸ ρεγτινίες ὑΠ.- 
ὍΔΙ 8: ΟΌπ ΔΌΓΟ δίηπ δ Ηἷδ. 

[ρι4. ΧΧΧΙΠ]. 95. μὴ ἁ ῆς σιαῦυ» αὶ 
τὸν φ΄άσῃ σαρχ], π6 ρεγιμέεα ἢ Οὐτα 
ὉΠ4 σαγπθ: ἢ. 6. π6 ἰοζο [πὶ δίαυσηι 
Ῥοββοβϑόγοη Ὀοπούιι ἰυΓΌ} Ζ8- 
εἶα5, δυΐ : π6 ἴ6 οσυχαδηη τη ΟΣ Δ] τὰ 
δυϑηορεθ. 8. Μδοο. ἴΪ. 90. τῶν σάν- 
τῶν ϑάνατον ἀλλασσομένων ἀνεὶ τῆς φοῦ 
τόπου βιβηλωσεως, οχπηΐρυι τροῦΐθπι 
»γαορίαπεδιξ ῥτεὸ Ἰοοὶ ὑσχοίβῃδίομα. 
Ὁὶ Οτοῦίι τεοία δαάυχῖς Ἰοσυπι 
ΡΙυίΑγο δ ἰῃ Τ,δοοηὶοῖβ Αρορδίδορ- 
τηδ]5 Ὗοΐ. Υ]. ρ. 878. Ἐεΐϑικ. οὐκ 
ἀλλάξαιτο τῆς ἐλευϑερίας τὴν Περσῶν 
βασιλείαν. | 

ΔΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ, πμίαίμα, οἵ 
ἈΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ, δεπεεὲ ἱπυίρεπε 
»εγημεέαπέεε. 778) Ὁ) πρραξίο, υἱοῖδ. 

δίμάο. 1 Ἄσρ. Υ. 14. δίκα χιλιάδες 
ἐν τῷ μηνὶ ἀλλασσύμενοι, ἀεοοτα 6Ἐ}}}1- 
δι.ε5 πηοαυοαθθ πιθῆθα δεθὲ ἰηνὶ- 
Θεσ Ῥετταυίδηίοθ. 4 Βορ. Υ'.. ὅ. εἴ 
ΧΧΙ]. 98. ἀ)λασσόμενα! στολαὶ βυπὶ 
νοϑῖδ8 ροστηυτδουε5, αυ8 ἸΠΙΘΓ 86 
Ρεττηίδεὶ ρμοεδιπῖ, απδὲ μα. ΧΕ. 
12. ἴῃ νοσβίοῃα ἴπο. πὶ. ἀλλαγαὶ 
ἱματίων νοςδηῖυγ. Κ΄. Βοπέγοσιυυ ἴῃ 
Οοπαμπιοηΐασίο δα ἢ. 1]. Ρ. 8356. δς 
ϑυϊοεσι ΤΉΘβ. Ἐσςοὶ. 8. ν. ἀλλαγή. 
1 ΧΧ [1166 ἱπίοσάυτ ἐξαλλασσούσας 
γοςαπί. Ηουαογιιβ εἵματα ἐξήμοιβα 
ἀϊχῖς, ορϑοσνδηίο Ηεϊ πμβῖο ̓ π ἔχογο. 
βοῦν. δὰ Μαί. Χ. 10. Ρ. 37. αὰ 
ἰδτιθῃ ἰοσαπι ποη ἱπάϊοαν!, αὶ ἴα- 
τηθῃ οοουστῖς Οάγββ. Θ΄, 440. π66 
ΗἩδβγοβῖπδ: ᾿Εξήμοβα, ἀλλαχτὰ, διὰ 
σὺ κλῆϑος. Οσηξετ αποαυς Ῥεσγῖσο- 
πίυτῃ δα ΖΕ 11αα, Ψ. Ἡ, Υ. ὅ. 

ἈΛΔΑΧΗΣ, αἰϊδὲ, αἶνο. βαρ. ΧΥ ΤΙ]. 

ὃν 



᾿Αλλαχόϑεν. 

α 18. ἄλλος ἀλλαχῇ ῥιφείς. 8 Μϑδος. 
ΧΙ]. 492. ἄλλος ἀλλαχῇ φερόμενος. 
ἈΔΛΑΧΟΘΝ, αἰδιπάε. ἘΣ. ΡΌ 

ἜΓην ἐΣ αἴϊο ἰοοο. Ἐδῖμ. ἸΚ. 18. ἀλ- 

᾿λαχὅϑεν βοήϑεια καὶ σκέπη ἔστι. ΑΔ46 
4 Μδος. Ϊ. 7. 
ἈΛΛΗΔΟΥ͂ΙΛΑ, Δἰείμια, Ἰρβὰ νοχ 

Ηδρρτ. ;γ" 22» ἰαμααίο Ποπιππηι. 

Ῥρ, ΟΙΨ. 1. εἰ 44. ΟΥ̓. 1. εἰ ΑἸϊδὶ 
Ββ 103 ἴῃ, Τί χηῖβ. ΒΟΟΣ ᾿Αλ- 

ὃ ληλονΐα, αἶνος τῷ ὄντι ϑεῷ, αἰνεῖτε τὸν 
᾿ς ϑεόν, [(6χ. ΜΚ. ΒΙ0]. (οἰ 5811η. Ρ. 503. 

᾿Αλληλουΐα, αἰνεῖτε τὸν ὄντα, ἥτοι τὸν χύ- 
μον. ᾿Αλληλούζα, φσὸ, αἱ ϑυ  5ίδηίνυα 
ρώτα, 8 Μδος. ]!. 18. ἐαιφωνήσαν- 
φες τὸ ἀλληλούϊα. 

ἌΛΛΗ ΛΩΝ, ἐπυΐοεηι, πεμέτο. ---- 
Ἵ Ὁ οἱ" εἶα. Ατποβ [Υ. 8. --- 

ΠΡ σῦν» ὑαπεέπα ρτοχίπιανι 
“μάτι. 168. ΧΧΧΙΨ. 15. τὰ πρόσωπα 

ο ἀλλήλων. 

ἈΛΔΗΓΛΟΙΣ, δἰδὲ ἐπυέοοηι. γος 

ν"ν» οἷν ῥγχοσίπειπι δίέμπς, Οῃ. 
ΧΝ. 10. Αἀάε 24 ὅϑδϑιη. 11. 18. υὉἹ] 
Ἡδεῦτ. ἘΞ. 19», οοομγγεγεπέ εἰς, 

ΤΧΧ ες. Κεῖος. ᾿ταηϑιυ]οσιηΐ : σὺν- 
αντῶσιν αὑτοῖς, εκεο. ΟοΙρ τ. δυΐθιῃ 
συναντῶσιν ἀλλήλοις. 

ἈΛΛΗΔΟΥ͂Σ, 46 ἐμυϊοεηι. οὶ 

ἃ ΠΝ 7. υἱγ Ῥγοχῶπο διὸ. Ἐχ. ΧΥ͂ ΤΠ. 

ΕΥ̓Σ ἌΛΛΗΛΑ, αὐ ἐπυίσεπι. γὴολὶ 

ΠΩ δὰ» οὖν αὐ ̓ ραέτγεηι σιδίης. Εἰχ. 

ΧΧΥ͂. 90. οἱ ΧΧΧΥ͂ΙΙ. 9. 

ΕΓ ἈΛΛΒΕΓΛΑΣ, αὐ ἐπυΐοοηι. --. 
Γην ΩΣ αἀωπαπι. Ἐχοὰ. ΧΧΧΥ͂Ί. 

10. -- ΠΝ διὰ αὐ ϑογογοπι 
, ὅμάηι. Εχοΐ. ΧΧΥ͂Ι. δ. 

ΕΓΣ ᾿ΛΛΗ΄ ΛΟΥ͂Σ, αα ἱπυϊοοηι. 
4 ὙΠ δ υἱῦ' ἐῃ Ῥγοχίηπεμηι διμείηι. 

2 Ῥαγ. ΧΧ. 44. 

᾿ΕΞΙ ἈΛΛΗΓΛΩΝ, εἴ ἱπυίσεηι. Ἐχ. 
ΧΧΥῚΙ. 3. εἱ ΧΧΧΥΙ. 9. υδὶ π1}}} 
ἐϑῖ ὑ7Ὸ 60 ἴῃ τοχίι ΗδθΌγβϊοο. 

“ἘΠ᾽ ἈΛΛΗΓΛΩΝ, αἶδεδ ξέρε 

128 ᾿Αλλοεϑεῆς. 

αἴξ, οαἰογυαίμῃπ. δαρ. ΧΥΤΙ1. 23. 
αεττωχότων ἐπ᾿ ἀλλήλων νεχρῶν. 

ΠΡΟῚΣ ἈΛΛΗΓΛΟΥΣ, αὐ ἐπυίοεπι. 
αὖ» υἱτ. Ἐ2. 1. 11. --οΟὰὺΝ δ 

ὍΝ» υἱγ αὐ γταίτενε σμωπε. Οεα, “ἢ 

ΧΕΖΤΙ. 98. --- ΟΝ ΤῊ» αοηιξ υἱγὲ. 

0}. 1. 4. 
ἈΛΛΔΟΓΕΝΗ͂Σ, αἰεπίροπα, ἐχέτα- 

πεμδ. “, δωρεγδι. Ναὶ. ΤΥ... ἀλ- 

λογενεῖς. ἴζο00 ΣῪ} Ἰεβεττιπὲ ΤΥ. 
- Ἵ» ᾿αἰϊεπίρεπα, επίγαπεμς, Ἐχ. 

ΧΧΙΧ. 33. ἀλλοχενὴς οὖχ ἐδεταω ἀπ᾽ 
αὐτῶν; υαὖὶ ἀλλογενὴς νἱ οοῃξεοχῇδο 
ογαϊίοπία ποίδξ ἐμηι, χεΐ ποῊ επί αἷε 
δίΐγρε δαοεγαοίαϊι, αὐν ἀξ σέπεῦε 4α. 
ζοπ, 00]]1. Νυα. ΧΥ͂Ϊ. 40. οἱ [ὃν. 
ΧΧΙ]. 10. 76ἐ. 1]. 51. γεῖς, 
δαγδαγί, ἐοξείες, (011. Ψ2οδ}. 11]. 17. 
εἴ ΑΡά. ν. 1]. -- εἴ 22 κμε- 

μι. 200. ΧΙΧ, 1δ. Σ γ90, παίζεις, 

δρωγίιδ. Ζδρμ, ΤΧ. 6. κατοικήσουσιν 
ἀλλογενεῖς ἐν ἀζώτῳ, Ῥοτερτῖηὶ Α5- 
ἀοάε βαρ δουπί. Νοῦ τοδὶ φυοδὰ 
ΒΘΏΒΙΤΩ. ΘΡΌΓΙΙΒ Θηΐτη αἰοϊτον 15, ΄ 
4υἱ ποῃ δα ἕδη] Ἔατη ρογ πεῖ. .--- ἃ. 
221» δι ἐσίγαπεὶ, Ἐχ. ΧΤΙ, 48, 

Τν. ΧΧΙΙ]. 95. 168. 1ΕΧἹ. 3. 6. .---- 
κνἼ2) θευῖϊ. ΧΥ͂. 8. βεο. οοἀ. 85. 

ΗρΪμα. 
ἈΛΛΟΓΕΝΕΣ ἜΘΝΟΣ, 

αἰτοηίρεπα. Ἵ22}8 σεπ. ΧΥΤΙ. 27. 

ἐξ ἀλλογενῶν δϑνῶν. 

ἈΛΔΟΊΛΩΣΣΟΣ, αἰΐξεπα ἥπρκα 
μέεης, δαγδαγιδ. Ἐπ. 111. 6. οὐδὲ πρὸς 1 
λαοὺς αολλοὺς ἀλλοφώνους ἢ ἢ ἀλλογλώσ- ὁ ἢ 
σους, ὉὉ]1 ΠΙΗΣ] δβῖ ἢ ἰοχίυ ΗἩὈγαῖοο, 
εὲ ἢ ἀλλογλώσσους τηδτυτα φἸοββοσηα 
6886 νἹἀοίυν. Βαγ. Ι΄ 11. ἔϑνος ἀνα:- 
δὲς καὶ ἀλλόγλωσσον. ΦοθερΆ. Α. 2. 1. 
4. 8. Ῥ. 190. Ηφγοάοί. 1]. 154. 

Σ᾿ΑΛΛΟΕΘΝΗΣΣ, αἰδεπίρεπα, ρετε- 
δτίπμς, δατδατιιδ. Ῥδεϑὲ ἤος Δ6760- 
ἄνασσα ἴῃ Τ πεβδυγο ΒΙο᾽ απο. Οοουτ- 
ΕΣ τΔλθη 8 Μδος. ΙΝ. 6. ὡς ἐσκα- 
ραγμέναι σχυλμοῖς ἀλιλοεϑϑυέσι, Ταϊθοτα 
νοχδίβ δὺ δ] 16 η8 οἱ Ὀδυθαγίβ 
ΡΟρΡυ} 8; δ᾽ ϑ'τυαβ ὕσχὸ ἀλλοϑνέσ 



Αλλοιόω. 

α ἰδεῖ [2 5.993 βωοδ. 7οβορδυθ. 
Α. 1. 1ΔὉ. ΧΙ. ο. δ. ξ. 8. ν. 66Ι. 
ἀλλοεϑινεῖς ἠγμένοι γυναῖκας. Αἀ46 1,10. 
ΧΙΧ. ο. 7, ὃ. 8. Ρ». 948. ἃς Ρίιαν. 
Ῥ. 1576. 1. 19. 
ἈΔΛΟΙΟΊΏ,»ρέο, ΣΏΠΙ Π Ητρῃ. 

ἃ ὩΓΙ, "πμίο πιε. ἴπις. δὸ ΕΧΧ 666. 

ΟοτΏ)}, 1 ὅρια. ΧΧΥΤΠΠ. 8. υδ]᾽ ἦλ- 
λοιρΐδη Ῥοκτυτῃ εἴ ΡΓῸ ἠλλοίωσεν ἑαυ- 
τὰν, τιμέαυτέ λαδίέέξεπι διρηι, ὙΘΥ λοι - 

δ͵ωπι: εὐ δετεΙείσείς σεῦ, ἀξ ἀϊ- 
δκίεῦ ἀϊπιεε (οά. αῖ. Βεαβεῖ 
συνεχαλύψατο. ΑἸοχ. σερακαλύψατο. 
ϑγίαχη. μοτεσχημάτιζεν ἑαυτόν. Ἐοάοτα 
τοῦο οἱ 9 Ῥαγαὶ. ΧΥ̓ ΤΠ]. 90. ἀλλοιοῦσ- 
“αἱ εἴ συγκαλύπτεσϑδαι ἴῃ (οαά. ρεῖ- 
ποαζασνζν,, ---- Ὁ 12. "ΠΩΟΕΤ ο. 5. 

ΟΥΙΠ1. 28. ἡ «ἀρξ μου ἠλλοιώγη, (8- 
ΤΟ η68 τοιίαζα εεἰ ἐπ ἀείογεΣ, Ἦ. ὁ. 
το] θη ἔβοίβ.Ό 51 χϑοηθ οἱ 

ε ὯΟΒ ὑπ ̓ τηρσια νετηδβοιΐα γόοθ δεῖν 
᾿ἀπσεῖ, ἰο οδαηρσε, ἰο αἰΐεγ, υἢ 
ϑοϊεσαι. ---- 0, εἰ. Ηαῦ. 1. 6. 
ζης. ἀλλοιωϑήσονται. χυὶ ΒΑΒγαο 1ἢ 
Α Ογῦοο ᾿. 195. Ἰερῖδβα 
σιάεϊατν γ5). Νεοαρε ΥΣ ἃ Οτεοῖβ 

τε! βοϊεῖ ἀφαιρέίω, περιαιρίω, φύρομαι, 
αἱ δἄεο᾽ εἰ ἀλλοιόω νεττϊ Ρο(ιογῖ. 
πὰ ΒΟΉ οββεῖ: σεΐεδίειηιὶ γΈγεπηι 

,͵, δίαίμΣ ἐταπειιαδοηπέ,., ΜΙΒῚ νόσο 
ἀμ νῸΧΣ Ῥοῦμ8 τοίδεσοπδ υἹἀδθίυῦ 
ὦ χ 55), αὐ ΓΒ Ἰερετῖς, 
τ π)ῷ ἴα Καὶ, ΡΙΒ. εἰ Ηρ. ἱξοηι- 

{16 ἱπ ἔσγηνθ Ομδ] ἀαἰςῖβ. Ααιυ. εἰ 
ΤΒοοά. γον. ΧΧΧΙ. δ. υἹ ργο 
ἢ}. Ἡρλδ ἀλλοιοῦν χρίσιν, ρεῦ- 

τετίετε γε Ἰπαϊ!αίπηη. 
ΙἾΧΧῚ ΝΣ ΧΧΙ. 18. ἠλλωωσε τὸ 
“ρόσοντον αὑτοῦ, ηβζαυὶξ σοείμηι δΈΜΗΙ, 

Ἵν 6. “ε ἑπδαπῖτε οἰπιμέαυϊέ, ταὶ ἴῃ 86- 
ε φαεπᾶθιι5 ἐχρ]σδίαγ, 6011. Ῥεαΐχη. 
ΧΧΧΙΠ. 1. 86ς. νϑῦβ. Ααυ116 οἱ 
Ἑάτε. νίδπι. 1 Βερ. ΧΙΝ. 2. ἀλ- 
λωοῤγήσῃ, ταλυῖϊα Ὠαρίταμι απτη. [)8ῃ. 
1. 921. {Π]. 19. 98. υνῇὴ᾽ νἱά. ϑοῆατσγ.- - 
ἔφη. Ὁ. ν. 99. ἸΥ͂΄. 13. (ϑες. (Β15.) 
εἰς. Μϑβ!. Π]. 6. ἐγὼ κύριος οὖκ ἠλ- 
λοίοιρνα;. --- Ὁ: οὐσομδ. ΤὨροάοῖ. 

Ἐχ, ΧΧΧΥΡ. 93, εἱ 538. ϑοι Ποοῖ ἰὴ 
Ψοι, 1. 

129 ᾿Αλλοίωσι;. 

Ἰηρηϊο δαριξ νοῦθ σὴ α0ὦ 

τπκέαγε πιοῖδϊ. ---- 0). ασμο, ἴὰ ἩΠΒΡ. 

Ἰ)διψπ, Ῥῴώπρον. βε. 1 ΧΧΙ]. 21. 
ἠλλοιώϑησαν. [ρετυπς 7) ὨΨΠ 

“Μὴ, ππμίαγε. δῖ:. ΧΤ]. 94. υτὶ ἀλ- 

λριοῦν τὺ σωσον, υμίωηι πιμίαγο, Θαῖ: 
»ὮὯγο ἐγ δὲς ἰσίωπι λαγοπαμε οείεπάεγε. 
10. ΧΙ]. 99. καρδία ἀνδρώπου ἀλλωαῖ 
φὸ ᾳ«ρόσωσον αὑτοῦ, οΟΥ ΕΙΒΕ δια δῖ- 
486 ᾿αε δι δἰίδτα δὰ ἔβοῖθιι δσα!ῦ- 
«τ. Ι[ὺ. ΧΧΥ. 19. πονηρία γυναμκὸς 
ἀλλοιοῖ τὴν ὅρασιν, Ὠδαυΐτῖα ΤΩΙ] ΟΣΙΒ κα 
ἀείιγραί ἔαεϊ τη εὖ. Ι͂οἱά. ΧΧΥῚΙ.. 
11. ὁ δὲ ἄφρων ὡς σελήνη ἀλλοιρῦται, 
πρὼ ἸΏΟΤΟ ἰθπ ναγίδίιν, ἢ. 6. 
σὐνιούμηι ἱποομδίαηςξ εοδῖ, [ἴϊά, 
ΧΧΧΙΠ]. 8. ἠλλοίωσε καιροὺς καὶ ἱορο 
τὰς, ἢ. 6. ἀΐνεγβα οἱ νδὺῖδ ἰδ ροῦα 
ἔδοϊξ εἴ σοπϑθξυϊ. [πώ οδάθηι πο- 
ὕοπο, υἱ Πεχαρα 811 υαγία αο ἀΐνεῦεα 
ἴδοετνε, τὰ ἄλλα πομῖ, Ἰεσίτα αυο- 
46 ἷρ. ΧΧΧΥΙ. δ. ἀλλοίωσον ϑαυ- καὶ 
μάσια, 4118 πονβαυθ Ῥβῖτα τηϊγδουΐα. 
Ἑοάδμι χποῦο Γλ υϑυγραΐας Εδ8.. 

(μεν 111.8. Ὀγ "90 χ ὉΠ Π» 
δἰδζαΐα δογαπὶ ἀΐνεῦβα βυπΐ ἃ βίδίι- 
εἰ8 τε]! απόσιπα Ρορυϊοτυτα. Ῥόγτο 
Ὁ) Ψ Ὁ5 δυπΐ σαδσα υαγία, υἵ 

ἦδια Ὅγυείιι δὰ Β. 1. Βεπ6 οὔβοτνδ- 
νὰ. Οοηΐ. οἰἶδια ΧΧΧΙΠ]1. 12. ΙΡ]14, 
ΧΧΧΥΙΠΙΙ. 8]. εἰ ΧΙ, 6.1 Μεδος. 
Ι. 47. ΧΙ. 12. ἠλλοιώϑη τοῦ ᾿Αλεξάν- 
δρου, αδαϊϊοπαδαὲ 86 α΄ ΑἸοΟΧΔΉ ΤΟ. 

Ψεῳ 

᾿ΑΛΔΟΙΩΘΉΣΟ ΜΕΝΟΣ, "πκμίαη-. 
ἄμα. γνῶ. ᾿ἰδμηι, ἰζετα λεχαολοτο 

ἄωπι, ἐπείγμηιοπέιῦπ πιεδίσμηι 862 
ολογάαγεηι. Ῥ8. ΧΤΙ͂Ν. 1. ΠΧΥΊΤΙ]. 
1. ΧΧΙΧ. 1. εἷς τὸ τέλος ὑπὴρ φῶν 
ἀλλωωδησομίνων. Ἰωορετιηῖ Ὁ Ψῳ» 

ἢ, 6. ρμὶ πρέαπέμν, 

- γῚν Ἰυλ. λεχαολογάερη ἐεείϊ- 

8 Μὰ πμεέατε. 

"ποηδὶ. Ῥθ. 11Χ. 1. υδὶ ἰάοπι Ἰορθ- 
τυηΐϊ. 

᾿ΑΛΛΟΙΏΣΙΣ, πιμέαξίο. Γ)} 0), απ- 

πὶ. Ῥβ. ΟΕΥΧΥῚ. 10. ἡ ἀλλοίωσις τῆς 
δεξιᾶς. [(ὰ αυοαᾳια Απι]4. Ηάρυ» 



᾿Αλλόκοτος. 180 ᾿- ἤΑλλεος. 

4 ἐγτυπί ῥχὸ ἱπβηίξῖνο νοοσΐβ "γ)γὴ "πῶ δοῦυχῃ δα ίδβεα, ΜΙΝῚ νεσο δὰ νο- 

ἰαγε, ἑπονιμίατε. 5ῖτ. ΧΧΧΨΤΙ. 40. θ61ι Τὸν τεβρεχίθθα υἱἀεπίας, και 
ἔχνος ἀλλοιώσεως καρδίας. [Ὀ14. ΧΙ.111. γἱάε ϑιῦτα. ὅδ. Ν. 91. ᾿δευΐα ἔα]- 
9. αὐξανομένη ϑαυμαστῶς ἐν ἀλλοιώσει, υτυπὶ Ἰδησιυδεὰ Δ δὔοιι οὐρ! ευἰδῦο 
ΘΡΟΒΟΘΏΣ ταυςαιοπῖθιι8 δεῖ τσ 18... ηυλίυση, βολίδες ἀστραπῶν, ὡς; ἀεὺ 
Μαγσο. Απτ. ΥἹ. 1δ. Ρ». 177. εὐκύχλου τόξου νεφῶν, ἐπὶ σκοπὸν ἁλοῦνται, 
᾿ΑΔΔΟΚΟΤΩ͂Σ, αἴδεπεξ, ρεγορτίνϊξ δὰ τηοίκτι ἐγδμϑιυπὶ. Ἡδεγοῖ. Ἁ- 

"πογδηδ ργϑάηνδ, ῬΟΥ ταοϊδι οϑίη λοῦνγα,, σηδῶση. Οὐοπῆεν ἱπέτα 8. ν. 
το ἀλλόνοκος, αἰδεμο ἴοοο παίωϑ. οὔχυχλος. 10. ΧΥΤΙΠ]. 15. φολεμιστὴς 
ὈΥΤΝ, οὐδὲ, αἰδεπὲ, ὅγταπι. 1 βδυ, εἰς μέσον τῆς ὀλεϑοίας ἥλατο γῆς, ἀ6- 

ὁ ΧΧΨΊ. 19. ἀλλυκότας. ΨίΔΘ ἰηῆῖα ΡδἸ]Ἰαῖο ἐπ᾿ χωράίατη. εχίθαϊεπι νεὶ 
5. ν. ἄλλος, ἃς αἀἂθ 9Ζόθορῃ. Α. ͵}. Ρετπϊοίοβαπι τεγγάγα ῥγοβ ]. 
ΤΊ. Ρ. 570. Ηκν. “ἌΔΛΟΣ, αἰΐκε, αἰΐεπειδ, ἀἰθετεία, 
ἌΛΔΛΟΜΑΙ, φαἴϊο, ταἰίο, δἴϊαχω ἐμ. ἐμρίες. γοοδρυΐυτα δος 8 Βίοϊϊο, 

εἰδο, 0 ῬΙΏ, ἰάδτη. 166. ΧΧΧΥ͂. ἀὐυδπαυάπι τερεσῖζαν ἱπ να κηναὶ ἔ 
Ἐν το ντος ; οΥΡογάσι ΟΣαΐϊβθυσν ΣΘΡοσὶ 

6. τότε ἁλεῖται ὡς ἴλαφος ὁ χωλὸς, ὕλης ΤΟΝ ἀπεϑ. 9. ϑδγη. 1. 48. τίς ὡς 
δαὶ Δάν παρὸ μευλῥατς ἐπορύνις ὁ λας σου ᾿Ισραὴλ ἔϑνος ἄλλο ἐν τῇ γῇ . ὅλε ᾿ . “--- ΝΣ 

ὕω ἘΝ μυύωμηι “ ἼὉ Ἐς, ΧΙΧ. δ. ἴλαβεν ἄλλιν ἂι τῶν 
ΡΙΒ. αείιο. 200. Ψ]. 10, ἐφ᾽ ἧς ἐπὶ σχύμνων αὑτῆς. ᾿βοϊ!σοῖ “ ὮΝ πος 
τωχίαν ἡλλόμην. ΑΥ̓ΘΡ. ὡλω εδὶ αυδπάοαμο αἰΐεπε, αἰδονερ, αἰ υϊθοὺ 

ς φαίίατε, αἰ τεοῖδ ορϑεσνανὶξ ϑοβο]. φχριηρ)δ ἀσουΐς Νοϊάϊιθ ἰπ θη: 
ἰδμαῖαθ ἴθ ΟΡρ. Μίμῃ. ρ. 16. --- ρργάκτει. Ρασεῖο Ηερσ. ῥδαᾳ. 150. 
τῶν. ἔγγμο, ἱπμυαάο. 9.ἃ. ΧΙΝ, 6. [148 εἰχηυὶ Δρρατεῖ, χύδτῃ βάρη ἴ 
ἤλατο ἐπ᾽ αὐτὸν «νεῦμα: κυρίου, ἃς 6ὰ- ταρκεδηίατ, φαΐ Μαὶ. Π. 1δ., υδὶ ἴπ ἃ 
Μὲδο οοττορίαθ ϑρίτίεα εἰ, βδιι δὲ-ὀ ὗουαρ]. ἰερίοιν οὐκ ἄλλος, δυσίοτεα. 
Ἰαϊια νἱ ἀἰνίπα. ϑυταπιδοῦυβ μ6- βΒυὰ8 νεγβίοηῖβ ρυΐαπε Ἰοβίβθε δ) 
μοί ἐφώρμησιν. Βϑπιοπίδ ἰπ [Οχίοο ἡ ΠΝ" Οἰὐἴοσυνα ἴὈἱ σορομοπάσμ ες 
Ηρσ. δὰ ἢ. ν. ἀοσυῖ ἐχ Ο]δυδασῖο οὐκ ἄλλον, ἀαξ, αν ἴων ΟΥτίθ!ο Ἰορίεις, β 

δὰ (δι δι, 3 Ε856 ὙΟ ΒΡ. οὐκ ἄλλως. ---- ἡ ΚΝ» αἰ. 1 βαϊτὰ. Χ. 

. .. 6. στραφήσῃ εἷς ἄνδρα ἄλλον, ἴῃ αἰ ᾿ς αν τ ΚΧΤΝ 
10. Ἡδογοῆ. Ἤλατο, ἐπλανᾶτο, ἴδρα- οὐ θοω αὐτῷ ὁ σὸς καρδίαν ἄλλη, 

μν, ἐπήδησε. ϑοὰ δῖος, υὐ Βίοϊυε “8 ΤΠ 18 εῆρροτε 
οὐϑοσναν, νοὶ ἀυα νόσεβ, "λατο νι. 00. ᾿ 9. εἴα. -ἼΨῬο! 
(εἰς εἰΐτη Ἰεσοπάπτι ἰοοο ἤλατο) εἰ σέξεπιφ. 90». ΧΙΧ. 27. ἐφϑαλμός μου 
ἐἰνρολ ςομῆιιβεο βιιπί, νδὶ 118 Ἰεζεη-ὀ ἑώρακε, καὶ οὐκ ἄλλος. ---- ν}} Νιρὶ,. 
τὴ θεῖ: ᾿Ηλᾶτο, ἐσλανᾶτο. Ἥλατο, ““. ἴοα. ΧΙ1Π.Ὸ 

ὄδραμεν, ἐπήδησιν. ὅϑ΄1΄ς οῃίτα δυϊάδδ ; ᾿ Ὕν ὑΣ ΚΟΙΚΕ ἀραν ἐϑβ 
Ἤλατο, ἐπήδησεν. Ἠλᾶτο δὲ, ἐπλανᾶτο. 10. ἔμπροσϑέν μου οὖκ ἐγένετο ἄλλος ϑεός. 
ἜΡΝ ππσῦ δείφαοῖ,  ποιηθα ῥτο- 51. Τγοιημιῖυβ πῃ ΟΟὨΟΟΣ ἀ6ΠΕ18 8. 

ἡ δες ἢ, ν., 864, υὐἱ ͵δπὶ τϑοῖθ τϑοπυϊΐ 
ε Ῥτΐαμι. 1 ὅδτα. Χ. 3. ῥχὸ ΓΕΔ Βυδιθομποίβεσυβ, δγγανὶξ, οῦτα ἐγίνετο 
ΤΙΧΧ βες. Α]ἅ. εἰ Οοχαρὶ. εἰ πο. δυὶς νεῦβθο τεϑροπάοδξ, οἵ ἄλλος δ 
μεδοατς ἁλλορόνους μεγάλα, υνὶ αυδπι ἱρ5:8 (ἔογίδββε οχ αδἰΐο Ἰοϑο) δά ἀϊξιιμι 
εἰγταοϊορίδηι βϑοῦί διοτίπξ, ἀϊδρυ- 8:1. -- ΤΟΥ, Ῥορμίωε. Ὁ. ΧΧΧΥ͂Ι. 

(δας, Νομπ 8 Ἰερίεϑε νυἱάσπατ 90, τοῦ ἀναβῆναι ἄλλους ἀντ᾽ αὑτῶν 960. 
ἡ  νν “υοα ποίει “γνιδαέμηι, αυαβῖ ΑἹ δὲ σοωρὶ!. ϑ6ὰ ἴῃ Ψαΐ. γεῦ- 
86 8118 δῖ, [1105 Ποχηΐπαβ δα σγτοραὶ (ἰὰ8, οὐ ν᾽ ἀεΐαγ, Ἰοοο ἄλλους ἰεβ}" 

Ι 



"Ἄλλοτε. 

αἴας λαούς. γεοῖεσοα Ἰθρίυς δρυὰ 
δγτωπι. Ῥβαίτην. ΧΕ. 9. ἃ αὰο νεσθα 

ΤΎΒΎΙ 291 123 Γήρφη ΠΡΌ ἴα 
᾿τϑηλῖαῖα τερευϊα ΠΣ : χείλη δόλια ἐν 
καρδίᾳ ἄλλη καὶ ἄλλῃ λαλεῖ, Ἰαία ἀο- 
Ἰοδα 6 ἀρ] οὶ οοσο ργουαυτξ νευδϑ. 
[τὰ Ὀσβμδθῦθ δος νοῦρα ΕἸΒΟΠΘΥΙΒ 
ἴπι Ο)ᾶν τ. 91. εἰπηηϊχαο οὔϑογναν!έ, 
ἄλλος, αἀαυτὰ Ὀϊδ Ῥοηϊξατ, ἰηδεσ- 
νεῦρα ρΑΓΠΟΪα χαὶ, 5’ σηατα ἄε- 

ὃ μος, ἴσεγσμς. ϑεὰ ζοΐα μὲς Ηε- 
γαϊδιηδ ἀἸΣΙΟΓ εϑὶ, ἀαατ αἰ εκ 
805 ἃ ΘΥΥΩΤΩΆΟΠΟ ΘΧρΡΘΟΪΑΣΙ Ῥοϑ8ϊ, 
δος Ηἴετουι 1,αἴῖπο ἰυβηβίυ τ : 
ἐπ οὐτάε αἰμπεά εεὶ, εἰ αἰξμα ἰοσμΐδα, 
Ῥᾶσνα το ΔΈ 6 ἰοροηάιιπ ΔΡΌΣΟΥ: 
ἐν χαρδίᾳ ἄλλο, καὶ ἄλλο λαλς (οπῆ 
ΤἬΙΘΣΩΙ: 2158. ὑτὸ Ραυγιίδίβ ϑ'γσῃ- 
ὩΏ5ΟΠΣ ᾿. 90. 840. ΧΙΝ. 938, ἢ ἐμ- 
μανεῖς ἐξ ἄλλον ϑεσμῶν κώμους ἄγοντες, 

ς δὲ ἰΙοοο ἄλλοι Γερο οτο ΤΔΔ]]6 ἀλ- 
λακόσων. ϑαρ. ΧΥ ΤΠ]. 18. ἄλλος ἀλ- 
λαγῆ, αἴ ἀἱς, αἰμες ἐἰξο. «-« Ντὰς 
4101 “Ὅμοιος. 
ΦΛΑΛΟΤΕ, αἶϊαα, αἰϊο ἐξηιρουο. 

Αἀνοῖθίστο πος, αυοὰ ἴ'π ΒΕ} 
Τοσδύσο ἀεεϊδογδῦιν, οὐοουγεῖς 9 
Μαεος. ΧΙΙΠ. 10. 08] Ἰερίτυν : ἐπιχα- 
δοῦναι, φὺν χύριον, εὔσοτε ἄλλοτε, καὶ 
νῷ ῥα βοϑεῖν κ᾿ τι Δ. υἱ ἀοτμτη ᾿1.» 

ἀ νοσεδαγϑῶΐζ, υεἰΐξ, δἰσαῖ οἷἶτι δοσρον, 
ἱξα εἴδη ππο θο0 ϑάδνιεναζο, εἴς. 
᾿ΔΑΔΟΊΎΣΊΙΟΣ, αἴδεπες, λοοίδ. "ἡ ΠΝ» 

αἴ, Ὅδυς. ΧΧΧΙΊ. 18.421. ἐπὶ θεοὺς 
ἀλλονρίους, δὰ Ῥδδοϑ, ηυὶ ἃ Ῥοριυ 18 
νυνθαισὴα σοϊοῦπηϊαν, (0]1. 1 Βορ. 
ΕΧ. 9. εὐ κε. 1. 16. Ῥε, ΧΙΨΠΙ. 
10. παγαλεάψουσιν ἀλλοτρίοις τὸν πλοῦ» 
τον, ἀἰν 46 διιδ6 στο ̓πατιοτιὲ αἰ ἰθυΐσ, 
Ἐ,, 6. σεὶ ἑανεϊδαπε δίώτην ΝΟ ρενίἐμει:- 

« ἔδωε. ---- Ἢ, σερεγδι, εερεγδία. ῬΒ. 

ΧΥΤΕΙ. 18. ἀαὺ ἀλλονρέων φεῖθαι τοῦ 
δούλου οὐυ, υἱοὶ ἑποετέάπι οδὶ, δ ἀλ. 

εἰριοηάιεαι κξ. ϑῖπι. 46 Μαυὶν ἰμίεἰ. 
ἰερσὶε εὔτεπες οογαϊε αἰδοίῃ, εἰ α 
“απ γαΐΐοηξ αἰξεπον 'πιοίια. Ογυἱα» 
αν: εἰ δυτηδέιν, ἰδεαοῖ πος οοείαπι 
οβῖ, δοδ ἴοοῦ ΣΟΥ ἰορῖβδβε ὈΩΥΌ. 

οἱ υοηυς Μαὶ. {Π]1. 16. ϑδιᾶάαξ ε- 

191] ᾿Αλλότριος. 

᾿Αλλογρίως, συλεμίως. καὶ ὁ Δαβίδ᾽ καὶ ἢ 
ἀσὺ ἀλλοσρίων φεῖσαι τοῦ δούλου δου. 
φουτόστι δυσβμενῶφ. ἘΠ ογεῖι. ἀλλόφριος, 
“υλέριος, ξένος. --- 21, σδεπαίας διπε. 
Ζοῦ. ΧΙΧ. 18. --ο “,»» αἥεπσ. Ααυ. 

ϑγπιμ. ΤἈοί. Ῥτον. Υ'΄. 8. ἀλλοτρίας. 
ΙΧΧ πόρνης. ϑγπιη. τον. ἸΤΥ͂. 

10. ΟΙΧΧ ἴον. Χ. 1. πῦρ ἀλλότριον, 
ἴσπεηι ποθ δαογηηι, Ὦ. 6. ΟΠ ΕΧ 
81 βδογϊ βοίοσιιπι δυπιΐατα. δὶς 16- 
αἰίας αυοαὰθ Νατη. {Π1. 4. εἰ ὁ 
ΧΧΥΙῚ. 61. --- θευς. ΧΧΧΊΙΠ. 16. 
ἐπ ἀλλονμοις, σαῖα ἑάσίοτιαν, 00}}. 
εν. 11. 426. δὸ Ῥρδῃ. ΧΙῚΠ. Φ 8. 
Ῥεαΐγη. 1.111. 8. ἀλλότριοι, δοδίεε. 
Τρυ:4. ΟΥ̓. 10. ἀλλότριοι, Ῥετέ: 

ἐπὶ, αὐ ζανεῖίανι ποη ρεγίιπεπίες. 
τον. Υ. 10. ΝΊΙ. 5. γυνὴ ἀλλοτρία, 

ἙΟΥ͂ πον ἰμα. (011. ΧΧΠΠΙ. 38. νΙάς 
οὐ ἢ. 1. Ορμδουΐδ τιδα (το Ρ. 
00. ὁοᾳ. Ηον. Ν΄. 7. τέχνα ἀλλότρια, ν 

δος φρατίοε. Τυϊά. ΝΠ. 12. εἰς ἀλ- 
λότρια ἐλογίσθησαν, ὨΑΒυδγιϊ 688 
Ῥνῦτε πἰλοϊ πα ἐε μεγιἐπεπίε. ---- ""γ 7}, 

“οοἰ πο. Ῥεον. ΧΕ. 49. δρυὰ τοὺς 
ἄλλιυς ἰῃ εχ. εἰ ἷἱπ ΑἸά. “7, 4 

τοοϊμπε 4. ππαρὶς φμαπι τοῦϊεπι ἐσί 

ῬΕΡ ἴορες αἀἰυϊπας αᾳμὲ ας Μισπαπας, 
Ρεν τὰ ἀλλότρια τοδϊταγ. Ηίης ἀλ» 
λότμα Ὦ. 1. βυαπΐ ἐα, φμα αἰϊὲς ἀεδεν- 
ἐμν, οἱ αἴἰογμηπι μδίδιι ἐηδεγυῖγε ἀεδε- ἷ 

δαπί. ---- 2.» ἱσποίπϑ, ρεγε τ, 

ὅεη. ΧΥΠ]. 192. ΧΧΧΝ. 3. 42 Ῥαγ. 

ΧΙΨ. 8. τὰ ϑυσιαστήρια τὰ ἀλλότρια 

666. ομρ]. υδὶ τὰ ἀλλότρια ποῖαι 
ἐὰ, ψμῶ αὐ ἰάοία βου ες ρετεβτιδοι 
»ενίηεπί. [Ὲ τα]ϊαυΐδ Πἰρτὶ8 Ἰεκιτιν 
ἀλλοτρίων, 801}. ϑφὥν. ---- Ἵ9.)» αἰδεπα- 

εἶο. ΑΜνὰ. 19. ἐν ἡμέρᾳ ἀλλονρίων, πὶ 
Ἰοῦο "3. αἰδεμαὐϊομεσ σίρε, Ἰοχεσιπί 

5 3": -- "22 αἰϊοιέροηπα, αἷ» α 

ἐπως. Ὅοη. ΧΧΧΙ. 15. θαπὲ. ΧΥ͂. 

8. ὉΌΣ ρεὸ ἀλλότριον οοά. Βὅ. Ηοῖπι. 

ἀλλογενῆ Βεαδεὶ. 2 ὅπ. ΧΥ͂. 10. 

ὅτ; ἀλλόσριος σὺ 566. Ὁοταρὶ., υδὲ τὸ. 
᾿ψαὶ ᾿εὐτὶ Βαρεῶξ ὅτι ξένος εἶ σὺ, σμο- 
πίανι αἰδεπέφεπα ἐμ 65. 1 Βορ. 11. 
41. καὶ τῷ ἀλλονρίῳ, ὃς οὐκ ἐστιν ἐκ 
τοῦ λεοῦ, (ο11. 9 αν. Ι. 39. Εφάγ. 

ΤΩ 



α 

ο. 

ἰχ] 

8. 

᾿Αλλότριος. 

Χ. 9. γυναΐκας ἀλλοτρίας, ΓΙ ΤΊ Πο Ύ τὸ 
ϑεηέλϊος, ο0}}. 10. 1]. 14. 44. ἂς Νεῇ. 
ΧΙΠ. 496. 27. Ῥτον. ΧΧ. 16. εἰ 
ΧΧΝῚΙ. 18. υδὶ᾽ Ἰερογιηῖ Ὁ Ἵ23 

561 Σ3.»5)" -- "72 ἱπδοης. Πεαῖ. 

ΧΙΧ. 13. τὸ αἷμα τὸ ἀλλότριον 866. 
Οχοη. ϑεὰ [0] ρτο ἀλλότριον, αυοὰ 
ὩΜ]10 τηοᾶο ἰοουπι Βαρογο ροϊοϑί, 
β'πθ ἀμδῖο ταροπομυγα δϑὲ ἀναΐτιον. 
ὧϑξ ΝΣ οομΐως. Ζον. ΧΥΤΙ. 9. )»}}» 

ἀλλότριοι. Η]ὰ8 νοτβιοηΐβ σϑῖίο μὰ- 
ΛΟὈΪΣ οχ Αγαθίβτηο, δὶ ἰονὶ τηυΐδ- 
τσπθ Ῥτὸ ἀν Ιοχδῦιγ Ἄν» ΑΣΑ. 

(Ξ λς αϊυογεὲ α πιο, αἴεπῖ. Οομ-" 

ἔν ϑοβυ θη: Οροσα Μίπογα ᾿. 86. 
-- φῦ). Ῥλιμίαῖ,. ὙΠΒοοά. 

υὰα. Χ. 6. ΜΨίάα ἰηΐνα α. ν. ἀλλόφυ- 
λος. --- Ὑγν ἐπιρίω. Τμοοά. Ἐά’ 

γα εἰ ΠΩ Ῥε. 1.1. νυν)» ἀλ- 

λογρίων. ϑοΠοος Ὁ 7 7 Ῥτορσίε το- 

λί ασενίἐ 26, αδαϊϊεπαυὶ! αὖ αἰΐψεο. 
Οὐοπξοσ ϑιυηοηβ Γ6χ. ΗἩθθσ. 58. ἢ. ν. 
ΕἸΒοβοσο ἴπ ΟἸ]ανὶ Ρ. 91. ἀλλότριοι 
βυηΐ ἢ. 1. ἱτορῖςε δοείοταίδ, ζαοϊποτοεῖ, 
4αϊ εἴ τηοπυϊ, ἄθεβδο ἤ8ΠῸ ΠΟΈΪΟΠ τι 
ἴπ οὐ θυβ ἔδσγο Γ,οχὶοἷ8. (οηῆστηηα- 
(ὉΣ ἔρος βἰρτιβοδίῖο ἰΙοοο 51ν. ΧΙ. 
338. ἍΌῚ ΒΟΙΎ 68 5οοθβεὶ οἵ βθα ἰοαὶ 
Παίδδμι εἴ ΑΡίγοῃ δὲ ἴυσρα ὕοσο 
νοσβ τ ἀλλότριοι. ΑὮ νοσὸ ἱπάθ 
ΘΧρ] Ἰοϑπάα δἷς νὸχ ἀλλοτριοεπίσχοπος 
1 Ῥείγ. ΙΝ. 16. υνἱ 518 λοηιο ονιπέδε 
ϑοείογέδιις ἀφάμηδ, αἰϊογυτα ἡπαϊεἷο 
80 Ὁ] ΟΟΓΘ τηλ]ο. ϑδρ. ΧΙ]. 15. ἀλ- 
λόφριον ἡγούμενος τῆς σῆς δυνάμεως, ἐπ- 
ἄἀλσηωπι αὐ σαῖυβ τυ ροϊδηϊία : υδὶ 
ἀλλότριον, υξ 1,μ. αἴδοηδμα, οβὶ ἱποομ- 
υεπίεης, ἱπάϊχηισπ. Ῥοϊγθ. 1,.. 11]. 
8.1. ἀλλότριον τῆς προϑέσεως, αἴξοπειηι 
Δ ἰηδτὰΐο. Γ,υοΐδη. [πδοτηῃ. Τόσα. 
Ι. ». 9. οἀ. ἘἈεϊῖΣ. φϑόνου «ἀντὲς ἀλλό- 
φριος ἴσῃ. ϑαρ. ΧΙΧ. 156. ἀσεχϑῶς 
Φροσεδόχοντο τοὺς ἀλλοτρίους. Θοάοχηϊῖθο 
Ἰηϊτοῖοδ πος (Δ 6108) Ἔχοθ- 
Ρϑευηί. δὲν. ἼΠ1|.921. μετὰ ἀλλοτρίου 
μὴ ποιήσῃς χρυατὸν, ΒΟΟΓΘΙΟΤΌΣΩ [ΠΟΤ τΩ 

Ῥαυίοορα 6 ἥδί ἤότοο ΕἶΌΪ ργογ δες 

182 ᾿Αλλοτριδω. 

ἑρποίμε : υνὶῇ ἀλλότριος φωπὶ Ὡσίαϊ, 
σμγμδ πιδης εἰ 3άδε πον βα(ὶδ ἐδὲ ἰδὲ 
οὐσπία ας μεγξρεσία. Νδτα Ῥδυὶὸ 
Ροβὲ δαπάθεῃ βϑεῃίθπτ δι σορεῦϊ δϊ8.. 
γ 19: σαντὶ ἀνδεώτῳ μὴ ἔχφαινε τὴν 
καρδίαν σου. Ἐοά στη 56Ώδιι ἃ (ἸΟΘΓΟΠΟ 
αἰδεπως ορροῃπίζυν λοπιὶπὲ οοηλεποίι- 
δίπιο εἰ απιοϊδείπιο. ὅϑιτ. ΧΙ. 838. ἀλ- 
λότριος ἃ ΠΟΏΏ1}}18 τϑοῖθ δσρ οδευν 
ῬῈῚ σίγμπι α άε αἰέεπενι, ας λοείε 
απέπιο ργααϊέμηι. ϑγτὰβ Ὠδθεῖ ἐπέσο. 
δ᾽ν. ΧΧΙ, 27. ἀλλότριοι ορροπιυπίιν 
τοῖς φρονίμοις, εἴ Ἰοοο ἀλλοτρίων ἴῃ 

Οορὶ. Ἰορίτασς σολυλάλων. 
ΧΧΙΠ. 29. ἐξ ἀλλοτρίου, βς. ἀνδρὸς, 
(0]]. ν. 80. 014, ΧΧΙΧ. 45. ἐν ἀλ- 
λοτρίοις, ἴῃ αἰϊεπὲξ 855. ἀοπιΐδιιΣ, ἀρυὰ 
οχίθγοϑ. 
᾿ΑΛΛΟΎΡΙΟΣ ΟΥ̓͂ΚΟΣ, αἴΐεπα ἀο- 

πιῖδ. »7."}» ϑοογέωηι, πιετείτίΣ. Ῥτον. 

ΧΧΠΙ. 27. αἴϑος γὰρ τετριωμένος ἐστὶν 
ἀλλότριος οἶκος. ΜΙΒῚ ΙὨΓΕΓΡΓΘΒ Ἀϊς 
ΒΘΏΒΟΙΗ ΘΧΌΓΡΘΒΒΙ886, ὨΟΣ δυ δ » Τὴ] 

Ἰορίεθε νἱάείατ. ΥἹάα δὰ Β. 1. ε΄" 
ϑογυχα. 

᾿ΑΔΛΟΤΡΙΟΏ, αἴεμο, αδαΐίεπο. 
Ῥαβ8. ἀλλοτριοῦμαι, αἰδδκον, δΕΡΑΤῸΥ, 
δεβτέρογ. ΓΛΔΌΤΙ» οεεξατε ζαοῖο, 

σδαΐενο. .908. ΧΧΙ]Π. 95. ἀλλοεριώ- 
δουόιν 865. (ΟΙΏΡ]. χα ὺὶ Ρτὶ ψᾷ 
θεηΐ ἀκσαλλονγριώσουσιν, ὈδΏ6 αὐοδά 
ΒΘΏΒΌΣΩ. ---- Ἴ3)Π Ηρ. αἰδεκαπι 

"6 ἥηπρο, επί γαπεὰπι αρο. ὅσα. ΧῚ.1]. 
7. ἠλλοτριοῦτο ἀπ᾿ αὐτῶν, ΑἸἸδ στα 86 
δίχα ίδῃθ, Ὦ. 6. 0] 88, 86 ἰρϑο8 
ὩΟΙ͂Σ ΘΦΏΟΒΟΟΤΕ ἔγδί δ 88}08. ---- 3)» 
υαίον, τεῖστο. 6τ. 1,. 8. ἀλλοντριώλητε 
ἐκ μέσου Βαβυλῶνος, τείρταίε Ἔχ ταρα!ϊο 
ΒδΡυ]οιΐδ. -- ἢ τ, νη, ἰύοτα 

λεχαολογάμηι, ἐπείγιηπεπέμηι ππδίσιης 
δὲ; ολογάσγωωι. Ῥπαϊτα. Γ1Χ. 1. υδ] 
νεγεῖο τοῖς ἀλλοεριοϑησομένος, 4υε5 
Ααυΐϊω πῃ Ηδχδρ]}}5 Οτὶ ροηϊδιΐβ (τῖ- 
Ὀυϊΐον, ΚοοἤΪοσο νι ἀοἴαν 6856 Ἰθοῦο 
ΘΟΥΤυρίδ νουβίοηθ Α]6χ., αι ἢ8- 
μοὲ ἀλλωωϑησομένοις. ΜΙΗὶ δυϊρη 
υἱετασα ὨΓΟΥΡΓΕΒ Ἰερῖθβα νἱἀδίογ 
ν᾽» ἢ. ε. φμὲ ηιμίαπίμγ. 8 Ἐάν. 

ΙΧ, 4. ἀλλοτριοῦσϑαι ἀπὸ τοῦ αλήϑους, 
Ι 

Τριάς 

ἃ» 

ψ- 



᾿Αλλοτρίωσις. 

ἃ ΒΕΒΑΓΑΓ 8 ῬἈορυϊο, Ηοῦσ. 5.1) 

7)» Ἐβᾶγ. Χ, 8. φυοὰ Τ,ΧΧ 
ἀαστέλλεσα; {χαρϑί]οτζυης. 1 Μδος. 
ΥΙ. 24. χάριν τούτου ἠλλοτριοῦντο ἀφ᾽ 
ἡμῶν, ῬΤΟρίογοα δ ΡΑ] ΘΔ} δβιπί 8 
ποῦῖ8. [Ιδ14. ΧΙ]. 58. ἠλλοτριώϑη τῷ 
᾿Ινάϑαν, Δ] ἸΘηΔ δαί ἃ «οπδίῃδῃθ. 
ἉΛΔΛΟΤΡΙΏΣ ΧΡΑΓΌΟΔΙΑΙ, αἶΐϊεηε 

μέογ, αἰδεῦ πιὸ λαύεο. ΩΝ Ὕ» 

αἰλεπαπι οριε, Ἀ. 6. ορμϑ ὑγόῦσμς ἴη- 
ὃ σμείως αὐ ἱπανάμημηι. 1.5. ΧΧΥ ΤΙ]. 

21. ὁ δὲ ϑυμὸς αὐτοῦ ἀλλοτρίως χρήσεται, 
ἵτα δαΐετι εἶὰβ ἵδείπιιδ μείγαθίε 
ΡΙΌΓΕΙΒ ἱπδυδίιαι. Ῥοίεδί αἀὔοαυθ 
ΥΕΤΕ : ἀοείέεν τὲ ρεγεί. ϑϊαδβ: 
ἀλλοτρίως, σολεμίως. 

- ἈΔΛΟΤΡΙΏΣΙΣ, αἰξοπαξίο. ὩΠΌ; 

ἱστοῦ. ζ26Γ. ΧΝΤΙ. 17. μὴ γενηδῇς 
μωι εἰς ἀλλετοίωσιν, πε ἐδ ἀοεί  εῦ εΥρα 
τς φΈγαΣ. ΘΘΏΒΌΤΩ 86ουἴι8 658ῖ. --- 

: 2) αἰἰσπμς. Νοῆο. ΧΙἠΠ). 80. 

ἐκαϑάρισα αὑτοὺς ὠπὸ «σης ἀλλοτριώ- 
δῷς, ῬΟΣΡΑΥΪ ΘῸΘ ΔΡ οἸΠἶθι185 ρέγέ- 
ἔτι πῖς, 5.1}. πιμίξεγίδις. ΤὨαπογά. 1. 
35. 

ΛΑΛΛΟΦΥΛΕΊΏ, δώ αἰϊεπέρεπα. 
4 Μδος. ΧΥ ΤΠ. δ. υδὶ ἀλλοφυλῇσαι 
ποίαί ἐσίεγπος τιῦτες εἰ τίς ἀπιρίοτ- 
αγὶ, ϑδὰ β'πθ ἀυδίο ἰεροπάσμι ἴΌΣ 
ἀλλοφυλσω. ὙΜίιαε 5. ν. ἀλλοφυλισ- 

ἐ μός. 

᾿ΑΛΛΟΦΥΛΙΣΜΟΙῚΣ, αἰξεπέρσκανεηι ϊπὴ, φεμιτι νῆες, Ῥοδατέπεας, : 

ἃν ἀλλοφυλίζω, αυοά πυβαύυδτα το- 
Ῥεσξας, ἑοστωδέυτα ἴδπῖθη δὲ υἱ ᾿κτ- 
ταίϑων, ΔΌ ᾿Ατειχὸς, οἴ ᾿Ιουδαΐζενν. Εεῖ 
γοΟΔθυ] πη ΑΙοχαπάνγπαση. Οοπξ, 
δΌπΖ, ἀ6 Ὁϊ14], Μαςαά. εἰ ΑἸ]οχ. ρ. 
145, ῷ Μαοο. ΓΨ΄. 18. 0] εδί 1. α. 
Ἑλληπσμὸς, εἰ ἴον. ΥἹ. 94. 

ς ἈΛΔΟΦΥΔΟΣ, φπὲ αἰϊεγίμς ρεμέϊδ 
επί, αἰξεπίρεπα, ρετερτίπες, δὲ βρε- 
ἀδῦπι ῬΠΠδίεειιβ. "Ἐν πεμένα. 

Ηυϊς νοοἱ Ηερτ. ἀλλόφυλος τεθροῦ- 
ἄἀδεξ ἀρυὰ ϑγτωμ). Ῥβαΐῃη. ΙΟ. 1. 
ἰεβία Ἐπιβορῖο ἴῃ Οδίθηα ΡΡ. 6σ. 
ἴῃ ΒΡ. Τοιῃ, 11. Ρ. 86. κατὰ δὲ Σύμ- 
μᾶχον ἐσπίκιος (1η Ηοχδρ 8 Μοπίς 
βάπταμι οὶ ἐσινίχιον) ὑπὸρ τῆς πορισνερᾶς 

189 ᾿Αλλόφωνος. 

ὑσὲὶρ τοῦ ἀλλοφύλους ἴπ Ησχ. εδβῖ εΥ- 
ΤΑΙ 18 ἸΙΌτανὶϊ ουἦρα φύλου, ἐνίδμ5. ἢ 
γοςσδῖίυν ἀλλόφυλυς αν ἦδ5, αυο- 
πίδτη ἴππςο ἱπῖος Πἰϑίδοθ, ΡῸ- 
Ρυϊυχα Βασθαγυτα, νεγαραῖαγ. διά 
δ. ΟΝ διος αἰρτιίβορτα ροβεῖξ, 

Αἰ 5 ταθ ἀοσιοτίδυϑ ἡπαϊοιπάτπην γὸ- 
Ἰΐπαυο. Νυχα ἔογίδβδε ϑυτοτοδοθηδ 
Ἰερὶς 91» 00}1. 2 ερ. ΤΙ]. 38.} 

- Ὁ)» λοπιέπες, ὉΪΌΓ. 1 ὅ8ῃι. 

Ι. 10. 86. τ δ ῇ βυπί ἢ. ]. ῬΒϊ- 

Ἰἱβεβεὶ, χυὶ κατ᾿ ἐξοχὴν ἀλλόφυλοι 4΄- 
οορδηίΣ, (0]]. ν. 1. -- δὲ ,τγα- 

“κα, ϑυτία. 8 Βερ. ΝΠ. 428. --- 
Ἵ22 Ἰ2ου λένε αἰἱδηισεπα. 165. ὨΧΊ. 

ὅ. ---- "Ὁ ἸᾺ δπϊας Ογοπίὶδ. πᾷ. 

ΨΙΠ.. 10. παρεμβυλῇς ἀλλοφύλων βες. 
Ψψαῖο. Αποῖοῦ Βυΐὰδ νθυΒ οἢ}18 σο- 
Βροχὶς ποϊςοποιι νΟς 8 ὉἽ» 418 

λοείεηι, σαυεγδαγίωπι ἐπ ρερηα δε5Ὲ 

οἰ ατιβοαί, 0011. ΑΥΆΡ. κ᾿ λΆ ἴπ ΓΡ, 

Ά 

Ῥγοοεεεὶξ ἐπ αοῖεηι, υῃὰε ὈῚΡ ἃ 
΄ .9 

ὦ Φᾧ οδὲ υεπίις ἐς αἄυεγοοὺ ΠΩΉΣ, 

οοπέγαχιμδ. ϑοβαυξθηρεσμίο δὰ ἢ, 1]. 
ἀλλοφύλων ΕΧ ἀναφολῶν οτίτπι 6886 
νἱἀεΐαν. --- γΝ2}» αἴοπια, αἰεη» 

δεπα. ἴε8. 11. 6. τέχνα πολλὰ ἀλλόφυλα 
ἐγενήϑη αὐτοῖς. ---α Ὦ" γὴν Ρλι- 

ἰμέαὶ. 1 ὅδ. Χ111. 4. Ῥραΐπι. 
ΟΥ̓]. 10. Αᾳι. 1 ὅπηι. ΧΗ. 8. 1 
Μεος. ΙΝ. 42. γῆ ἀλλοφύλων, ἴοττα 
Ῥλεείσογει Σ Ὁ ϑγγιδ Παροῖ : 
ώαο: ᾿δ], Οοηέεν “οθερῆ. 
ΙΧ. δ. 8. 

᾿ἈΛΛΟΦΩΝΟΣ, αἷϊα. ὕυοῦσε 56ὰ 
αἰἑεπα ἔπρωα μέεπε. Ἰ0)),. δαγδατιε. 

ϑγτητο. Ρ6. ΟΧΠ]. 1. - πθῦ ΡῸν» 

φγορβιπάμς ἧπρμα. Ἐπ. 11]. 6. οὐδὲ 
«τὸς λαοὺς πολλοὺς ἀλλοφώνους. 8.61], 
πθ ΡῸν ποῖεϊ εἰπη, φμὶ οεὲ ἐσποίξ 

᾿ φεγπποπῖδ, δῖ σι ρεγεστίπα. ϑδὰὉ- 
[δ 

Γι 



Αλλως. 

α εἰαῃ ἄνιχῃ ἀλλυφωνία Ἰορίίον δρυὰ 
οθορδυῃ Α. . . 4. 8. ν. 10. 
ἌΔΔΩΣ, αἴὲόογ. ᾿γ.» νΔν ἐπ οοιρέὶ. 

ΙΧΧ βες. Ηεχ. 74. ΥἹ]. 1. ἄλλως ; 
αὶ σουβῖο ὨΜ]] τ 9ΘΏβυγω ΠαΡεῖ, 
Πἶδὶ ἄλλως Ρ6ῈΓ οὐπίγα γελάδιυν. ϑοὰ 
νἱθυχα δἰπς ἀυδίο ἰδῖοῖ ἴῃ Ηδσ, αυ 
δῃπΐ 118 χοῦπρθπαβ: γ)}0 Ο. ἐνώ- 

σιον. Ο. ἄλλως ἐναντίον. ᾿ηβογίίο ἢ - 
ἴεγθε Θ, ΄Πυϑ αἰψηθᾶοεοί, ΤΠοοάο- 

ὃ Ἰομοῖ δϑηἶθπι νου ομθῃ ἤδΡογο, 
βῖπθ ἀυῖο οϑυ88 ΘΡτ σΊΒ ἔα. Οομξ, 
864. ποίδπι ΠΟΧΑΡΙΆγθα, εἴν. 13. 
80 1δ. --- 22 Ρϑβσεο. ΝΙΡἢ. ἃ 5 Ἃ 

σασμῶξ, εσυαπομαίμα. (οὉ. ΧΙ. 12. ἄν- 
ρωπὸς δὲ ἄλλως νήχεται λόγοις, αἴλο 
νοσθα τ ΠΟ ᾿πίβ]εροτα ουτὰ Ὦχι- 
βἷο ἱῃρθῆνα ζαῖθοσ. Νυχη ἔοσχίδββο 
Ἰερεπάυτη ἄνους διΐὶ ἀλαζών (ετῖε 

Ατὰρ. 5᾽ ποῖδε ηιαρπίοε δοπιεί 

ς οχίμϊι εἰ φωρεγδιυϊί. 7οὉ. ΧΙ,. 8. 
ὉΔὲὶ ῥγὸ μὲ ἄλλως βες. Κ͵αῖ!6. νο], αἱ 
ἴηὴ ΑἸά, οοῖ, μὴ ἄλλως 6 δοιϊοηκία 
τον Βαυά ἀπο Ἰορομάυτα εϑὶ 
μὴ καλῶς νοὶ μὲ μὴ καλῶς, ἀοϊοῖο 86- 
αυδηῖο ἀλλ᾽ νε] ἣ, χυοᾶ ἱπ Ν᾽ δἰίοαπο 
οϑῖ. 

ἌΛΔΩΣ ΚΑΙ ἌΛΛΩΣ, λέπο ἐἰϊηο, 
μὲ φογν 7ερεδαί. 8 Μαος. 1. 20. Η65. 
Ἄλλως" ὡς ἔσυχεν. 

ὁ  ΜΗ' ἌΛΛΩΣ, πο αἰδεγ. χϑὦ), πον. 
ΕΒ. 1. 19. μὴ ἄλλως άσϑω, ὨΟῺ 
ΑἸΔΌΟΣ αὐ] 8βῖο (8ς1}. οατοῖο) υἱδίωΣ, 
ἢ. 6. παῖο Π]υα (Υβηδθαῖ. 

ΟΥ̓ΔΕῚ ΜΗΝ ἌΛΛΩΣ, πεηπὸ 
ἐαγεεπ αἰζέεν. χᾷ.)γ, εἰ πον. Ἑδιῃ, ΓΧ. 

27. 

ἌΛΜΑ, φαίξεε, εαἰαΐο. Ὁ Ὁν", 

ἑοπέέτι, ργἱποίριση. 200. ΧΧΧΙΧ. ν. 
435. Ὁ] 1 νογβίσπθ ΑἸοχ. βος. Υ δεῖς. 

ἐ ἀρετίῖδ υἱϊοβε Ἰθρὶτον σὺν ἄλρατι. 
βευρεηάσπι νἹ ἀεῖοῦ οὔτ Βοοῦο οἱ 
Βεοϊείμρσοτο σὺν ἀλαλάγματι, υπᾶς ἰη 
οαἀϊθέίοπα ΑἸ4. οοστυρίυτι συναλάγμα- 
τι οὐἴωυτῃ οῖ. (οάοχ ΑἸδοχ. νοουΐδ 
σὺν ργῆσις χαὶ, δἴαιις χραυγῇ δ0- 
υαηρίς, ἐχσορεύεται. 6 ἴῃ 
Ἡϊοτος. Τ. 1. ῥ. 110. δὰ. Βοφοπτ}- 

184 ᾿Αλρμιυρόω. 

Ἰοτὶ ἰὼ γυϊαγὶ Ἰθσίάομθ σὺν ἅλματι 
ἀεξεπάεπαα ναὶ οουτίρομάδ ἔττιβίτα 
Ἰδθοσγανῖ: Οτεςὶ, ἱπαυ θη, φμὲ ἀΐς ἢ 
λαδεηί εὺν ἄλμανι καὶ κραυγῇ ἱερογωπέ 
ἘὩΝ ουὑνι, ὕγὸ ὈΝἋ ἐοπείνε, εἶ ὁ μ}}») 

ἄλωατι ἰγαπσίιμεγμπί, ἰαμσμαπ α 
Ολαϊάσο »γηΐῷ δαϊίατε, σμὶ ὕγὸ ἄλ- 
ματι δογίρδεγαπί ψάλμαει, υεἰ ᾷσματι, 
φμοά ἐ5δεί Ὡνγ)» ποπ Ὁ. Ηεβ. 

Ἄλμα, πήδημα. ται 

ἌΔΛΜΗ, δαΐδιιρο, ἰἴθαι διορίξαξ. 
ΤΠ). ἰάοχῃ. Ρ». ΟΥ̓Ί. 84. ἤδετο γῆν 

καρποφόρον εἷς ἅλμην, τηυϊαν!ς ὕθδττασι 

ἔγυρίογατα ἱπ βαὶβυρίποπι, δ Ρὸ- 
(ἶἰυβ ἐεγγας δίργιεηι. Ὗ. Χ 
(ἔοου. ΧΧ. 19. δὲν. ΧΧΧΙΧ. 28. 

εἰς σιοοϊἀίοηι. Ὑιάδ 8. ν. ἀλμυρός. 
ἉΛΝΥ͂ῬΑ, φ“αίδερο. ἘΣ. ΧΙΤΥΤΙ. 

8. υδὶ ῥσὸ ὈἾΝ ΘΠ» εὐμοίσ, Ἠε- 

Ῥγωὸ [ηΐϊ. ἰὴ Ηεχ. υἱθαυπίαν νεσ- 
μα: τῆς ἁλμυρᾶς τῆς ϑαλάσσης, δαϊ- 
δησὶὲς πιαγὶδ, αὐεθ ταὶ δλθ ἴῃ- 
δρίω ἴοοο μοεὶϊδ, ἃς δὰαϊ δὰ ὃ 

ΓΘ δα δὰ ΤΙ)" ν. 10. ρετᾶ- 

ΠΟΤΘ νἱ θην. 

ἈΔΙΜΥΡΥΊΣ, ξαΐξερο, ἰοοσμ μῶρε ἡ 
ποδμδ. ΓΙ ἰάε. 200. ΧΧΧΊΧ, 

6. ἐϑίμην καὶ τὰ σχηνώμαται αὑτοῦ ἀλ- 
μυρδα. Ὠϊοά. 8:ς. Β:}}. 15. 11. Ρ. 
120. 833. 

ἉΛΜΥΡΟ, δταΐξωδ, ΦΌΔΤα εἰσοκδ. ὶ 
ΠΠ) Ὁ» δϑαίδεισο, ἰοοιδ δαϊσεσίνοεις. 

εν. ΧΨῚ]. 6. γῇ ἁλμυρᾷ, ἥτις οὗ 
κατοιχηλήσεται. ΜᾺ 8.0. ἅλμη. 

 ᾺΛΜΥΡΟΊΏ. 2» οαἶξφο. Α- 

αὐ ὅεη. ΧΧΥΤΙ. 1. γτὸ ἸΠ9Ὡ 

ἴῃ Ηοχ. β6ο. οοά. Οοἰεἶῖη. υὐἱδαΐξας 
ἁλμυρώδησαν, αὐλϑε ἰδςῖο τηοσῖϊο δι19- 
Ῥεοία διΐξ Μοηίϊέ. δς ΕἸδοῖοτο (46 
γέενβα. ΟΟ. ρΡ. 19.), 4αὶ τεροόπεσε 
ἸΏΒ] υηΐ ἀμαυρώθησαν, γε] ροϊίδ ἦμαυ- 
ρώϑησαν, χαΐα ἰρδ86 ΓῚΠΟ ΨψοΣῸΣ ὦ- 

μαυροῦσϑαι. 1 ὅδτα, 1]. 18. οἱ πη 

ἂ» 



᾿Αλοάω. 185 "Αλογος. 

ὁ ἐμαυρές. ἴοε, ΧΙ.11. 5. οεγοῖι. ἡμαυ- δοὰ ορίἑαϊδίον ϑγείασιιυο, σαὶ 8..6, 
βϑη, ἡμβλύνϑηι, ἐσχοτίσθη. οεἰ οοπίμηπάεγε, 6. ἃ. »ιμαϊίεο. 
ἈΔΛΟΑΏ, (θοῦ δία οἱ ἀλφράω), 

ἰπῖησο. 1, ἴάστα. ϑγπῖ. ἴ6ε8. 
ΧΧΨΥ. 10. Ιῃο. δ ΕΧΧ υἀ. ΝἼΠ]. 
7. ἀλοήσω δεο. γαῖ, δ᾽ το] αυΐ Πδεῖ 
κασαξανῶ Ἰδροτῖ, 1 Ραγ. ΧΧΙ. 20. 
Ιωα. ΧΙ... 15. ἀλεήσεις ὄρη, καὶ λοστυ- 
πῆ; βουνοὺς, τοοπῖεθ ΕΙΣΔ 5, οἱ 
ΟΟἾο5 οοιηηίπτιοβ, Ὦ. 6. ἢοκῖδα ἴτιοϑ 
Ῥοϊεπαβεϊπιοθ υἱποες. ΜΊοΝ. ΓΝ. 13. 
ἀνάστηλ; χα] ἀλέα αὑτούς; ὉὈΡΌῚ ἀλοζν 
οοΐύετα βεηδτι τρϑίδυβοσῖοο δ ἢ] 6- 
ἰπτ. --- ͵ν, σσαγαῖο. ες. ΧΧΥ. 

4. οὐ ρῃιώσως βοῦν ἀλοῶντα, Βονὶ ττὶ- 
ἰὈγασ ὯΘ Ἵ ἰη)ϊοΐδα. ---- 
ΠΥ ΗΙΡΒ. οαἶοο. ὅεγ. 1.1, 88. 

ὡς ὅλα ὥριμος ἀλοηθήσεται, εἰσυϊ ἀΓ6Δ, 
ἰῃ 4018 (ΣΙ ΓΔ ῸΓ. -- Υγὖ» ἐτεοῖη- 

ὦν. ἴεΞ. ΧΙ.1. 15. ἐποίησά σε ὡς τρο- 
ἐ χοὺς ἁμάξης ἁλοῶντας. Οοπῖεν Ῥαι]- 
τοηΐπη ὧς Αρτί συϊατα Οὐ απίδ]ατα 
ᾧ. 40---42. --. “γιν ϑεοῖο, πουὶ. 7υἀ. 

ΡΠ]. 16. ἦλδησεν ἐν αὑτοῖ;: υδὶ μΒαυὰ 
ραυοῖβ ἰοκίδδε νυἱεπίυτ ΦῚν» πὶ οοἱ 

γ. 7. δια πὴ τοδροχίβδα νηοῦ 
κὶ ποϊουετα ρεπέεμας, αιδσω ν 

φιδπάοαυς παρεῖ, υἱ ἐχ Αταδθΐδτλο 
ἀοςσαῖϊς Βοδυ οηδῖι 'ῃ ΟΡρΡ. Μίῃη. Ρ. 
48. .-- "Π0}» οοπειρηπέμδ δεηε, 00}- 

ἐταμιογ. ἴ66. 1.1. δ. Αι, ἡλοήϑησαν.΄ 
θείεπάετε αὐἱάδηι οομδῖυβ δεῖ μος 
ἰεοϊίίοποτα Μοπεῖ,, 5ϑὰ μαγίσα ἀλοᾶσι. 
αἱ δὐτηοάηι ἱποοχατηοὰθ ὅδ ο(εἰϊθ 
ἀεί, ματι δἰἰθπα ὁδὶ μος νοῦ- 
δὸ 8 ἱιρσπῖο Αι]. Νοῦ σαδὶε 
ἤβηπ6 ΘΟΗ ΘΕ ΣῈ τὴς υθιῖτοῦ, Αχα- 
ἰκτα ἡλίσϑησαν Ῥοδιιῖδδε, αυοα δἴϊατη 
οΟΠΟΙ ΩΣ φοΐεσί, οὐπὶ ἰοϑετποηΐο 
Ηἰετοιγειὶ βου ροηζ8: “ Ψυχ Α- 

εφυϊϊδιη εἰ ϑγτωνηδοδιτη, ΘΟΙΏΣΩΙΗ- 
δηΐαν ἴῃ πΙ Π]τπὶ οἵ ἔῃ β8116 τωοάτπι 
οοηΐδγθοηζαν οἱ ονδηῃθδοθηῖ."--- Ὁ 

ὺ 

ΡΙΒ. ἃ γὴ9.,», Ῥακρέγειπ τοδάο, η. ἃ. 
ΜρεῦῸ. ὅετ Ν. 17. ἀλοήσουσι πό- 

λως τὰς ὀχυρὰς ὑμῶν: ΌΪ ῥγὸ 7) "» 

αὐ ρΡαπρετγέαίεηι τεάϊσεί, ἔογῖδδβα ͵6- 
ξετυηΐ γν» υαοᾶ ἐγάμγαγε τιοίδῖ. 

᾿ἈΛΟΓΕΌΜΑΙ, γαδο ποπ λαδείων 7 

"εἰ, περίέροτ. 8 δος. ΧΙ]. 44. τού- 
τους ἀλογηϑῆναι συμβήσιται, δοεὶϊαεξ, 
αἵ οογιπὰ π0}]}6 ταϊΐο αρθαίωσ. 

: ἀφρωτισγόδων, 
λόγον οὖχ ἔξει. Μιὰς Βοιρίοτ. δὰ 
ΑἸοῖρῆν. 11. 1. Ρ. 368. φ6η. 

᾿ΑΔΟΊΤΊΟΣ, γαΐῥονἐ ἐξρετγε, νεὶ [- 
οκίξαξεε ἀδοεκαϊ ἐρεῖς. Ὧν [0 Ὁ. 

ἐαίμς ἰαδὲδε αἱ. Ἐχοά. ΥἹ. 14. 
ἵἷξα Βιοϊΐϊυ5. ϑοά 1. }. ἴῃ ομηῖδυο Κα 
Ἰΐἴογῖβ Ἰοχίίαν ὥλογος. 
ἈΛΟΓΙΣΤΙΑ, ἐγγαίοπαβίας, ἔποῦν» 

“ἰἀετγαίϊο, οἴλατα ἐπερίείαδ, φμ σε ἵν 
ε0, φμοά αἰϊᾳμῖε ποπ οὐγαί πιαπδαία 
ας ρμγαοσερία αἰυΐϊκπα. 39 Μαος. ΧΙ͂Υ͂. 
8. υδὶ ἀλογιστία ἴἰ8 {τὶρυϊζαγ, αυ] 
βοἀϊσηΐρτια ὃς ἀϊκεὶ 115, απὸ τον δὸς 
Βα, ρορυΐϊυπι νοχοῦαπέ, δο τοί ρυθ- 
Ἰίοα «υάδίςες ἀοιτμισπευτι δἴευθ- 
μαηὶ. Ῥυϊμαίυ5 Βεπς ῬῈΣ ἀὐκοδον λ 
ἐξης ἰσταπδῖαϊ!. Αἀάδ 8 Μαος. Υ. 
49. 

᾿ΑΔΟΓΙΣΤΟΣ, γαίοπὶξ 2, ὅπ» 
» Θἔδση ἐφ, οςξ 

ἔων γαΐίο. “5) οαάο. Νατι. ΥἹ. 14. 

δες. Οχου. αἱ ἡμέραι αἱ φρότερωω ἀλό- 
γιότοι ἔσονταιγ 165 ὈΥΊΟΓΕΒ ΟΜ Οὐδ" 

ἐαπέμγ : υδὶ τοϊααὶ ᾿ἰρτὶ ἄλογω 
πί ἘἙδηάδιι εἰμι βοκίίομπεπι 

ἰθεῖ ᾳυοᾳῦθ 2» αιοῦ ρμἱ]οτίαυθ ὁ 

τοοθηζίοσο ἱπίεγργοῖεβ Ἐπ ἐγγενης 
ἐεξε Ἐχρ]Ἰοατιηῖ. ὅ8ρ. ΧἼΙΙ. 45. ὡς 
«αισὶν ἀλογίστοις, γεϊαξ ρυογίϑ ταΐονά 
εατοπἤδες. ὅ1:. ΧΥ 111.9.566ς. Οομερὶ. 
ἀλογίστῳ δὲ ἑκάστῳ πᾶσιν ἢ κοίμησις: 
υυὐὶ νοὶ ἀλογίστῳ Ῥοείζατν τ] δαϑε 
νἱάἀεῖυς Ῥτὸ ἀλογάϊως, νεὶ ἀλογίστῳ 
δὲ ἑκάστῳ νοτίοπάμτη Θεὲ, δα, μέ πέηιο 
εὐγωνε ργαυϊάετγεί. 4 Νίκος. 11]. 1]. 

ΦΆΛΟΓΙΣΤΩΣ, ἑμοσκοάεναίε, ὑν- κα 
οοχίἑαπίεν. 4 Μαος. ΥἹ]. 14. 
ἌΛΟΓΟΣ, γαίϊϊοπὶς (Ὑεοάογεξιι5 

Ορν. Τ. ΙΝ. Ρ. 648. εἀ. Ηα].) νεὶ 
πειμιαίδε ἀϊσεκαϊ ἐαρεγα, ἰξ. ομγωξ 
ποῖα γαίο λαδείμν, ἴτ. αδεωγάμ. ᾿Ἵ 

ὺσθῦ, »γαριδαέως ἰαδὲδε. Ἐχ. ΥἹ. 

12. βες. Νδίίς. ἐγὼ δὲ ἄλογος εἰμὶ, εζο 
14 



᾿Αλόγας. 

4 νΕῸ ἔδου δἰ ἀϊσομπα; σχρετα, θδιὶ 
ΠΟῸῚ ἀἰθοσίιβ δύω. [18 εἴ [αροῖ 
ΟΠ γσοπίοου. ΑἸ]Ἰεχδπάσίπυμη, ἱπ χυο 
Ἰη8]6 δ Ααιυϊΐαπι Ἰερίτυν: ἄλογος 
χείλεσι. ---- 75) οαἄο, 1. 6. ποι πμῆϊος 

Ὁ, ὑγγίδωεδ διρη. Νυσπι. Υ]. 19. αἱ 
ἡμέραι αἱ «ρότεραω ἄλογοι ἔσονται. ἀϊθ- 
τυχα ῬΣογτα πμέΐα γαΐο παδοδίξεν. 
ΟΟΠΙῈΣ δυρσα 8. ν. ἀλόγιστος. 1οὉ. 
Χ]Π]. 4. νετθὶβ κατασκευάζοντες ἄλογα 

ὃ ἀρυὰ ϑγτηση. π|ἢ}} σοϑροπαοῖ ἴῃ ἰεχ- 
κι Ηεργ. βες. Ηοχ. Οοπεηρηϊ δυ- 
ἴδῃ ψϑγβιοηθλ 4]1:|8 ἱΠ(ΟΓΡΓοίί8, 
ῬεγΕποηΐομι 1Π|8τὰ δά ἜΡρῳ 2, 

οοποϊηπαίογες πιοηααοὶ!, ἸΪΠο Θοτ- 
ἴηΔ8. Ἧΐς τγαίίοῃς χατασχευάζεν 
τεβροπεϊ Ἡερτγαῖςο Ὁ)12, οἵ ἄλογα 

Ἡφρυ. Ὥρῳ. ὅϑαπε δαΐετ ἄλογα, δ. 
5.1]. ῥήματα, Ἦν, 1. ΒΕΓΙΏΟΠ68 δηλ. 
ται 00], ϑροοίοδὶ αυϊάοτι, 8β6α ἢΐ- 

ς ἮΠῚ ᾿ἰδὶ υδπδ ἂς ἔαϊβα οορίποηΐοθβ. 
ΒΙ6] 19 μοῦ αδεμγάα τεἀα ας. Ψιάα 
δα ἢ. 1. Ὠυδβίυχῃ ἰὴ Εταρτα. Ὁ. 799. 
80 Μομπίῇ. ΑἸοίρῃν. 111. 70. ἄλογος 
«ρᾶξις, εἰμδίε γαοίωηι. ϑαρ. ΧῚ. 16. 
ἄλογα ὑρπετά ---- ἀλόγων δώων, υδὲὶ 

᾿ ἄλογα ἑραντὰ εἱ ζῶα ποι βυπί πιία 
εἰ ἰγγαίἑοπαίία, βΒεα υἱϊία εἰ οοπίεηιρ- 
ἐϊδέϊία, αἴ ἧρθε ἰάαπι δυςίον ἀδοϊαχαί. 

᾿ἈΔΟΊΤΩΣ, ἐγγαίξίοπαζιον, ἐδηιεγο, 
ἃ ἱποοπδίοταίε. "Ἢ 2 ἀξ), πο ταίίοπο. 

ϑγτωσι. ἅτθοβ Ὗ]. 19. ((4.) υδὲ 
ἘΧΧ Βαρθηϊ ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ Αἀάο 
8 Μεος. ΥἹ. 25. ΑἸοῖρἢγ. 1. θρ. 85.. 
ΑΛΟΉΤΟΣ, (βεσιριευσ ἀυοχαθ 

ἩΑλοητὸς) ἐγίίιγα, ἐγίἐμγαϊο, ἐδηιρμς 
ἐγείμγαπάϊ, γὐν 1, ἐγιωγαϊΐο. Τιον. 

ΧΧΥΙῚ. δ. καταλήψεται ὑμῖν ὁ ἁλοητὸς 
τὸν τρυγητὸν, ἈΒΘΕΩΌΘΙΟΣ νΟὈ18 ἴδτα- 
Ῥυ8 {ὙΠ γδϊ νἹ πάδιηΐδια: Ὁ] ἴἢ 

ε Μ5. Α. Ἰοοο ἁλοητὸς ἸορίζαΣ ἀμητός. 
-- "Οὐ Ἵν οοπομίοατί, ἃ ὩΣ) ἐγέζει- 

γάτα. ὅγτήτη. 165. ΧΧΥ. 10.-- γὐ ὦ 

Ῥασί. (Εοσίβ Ἰορεπάϊμι ν 7. δ 1 
Β16]1118.} αγαηα, αγαΐογ. Ατῶοβ ΙΧ, 
18. χαταλήψετα, ὁ ἀλοητὸς τὸν τρυγῆ- 
τὸν, δεβθραυθίασ ἰθρι8 {ΓΙ ΓΕ ΠΑ] 
ΥἹπἀδμλίδση. Αρυὰ ϑυϊάατα ἢ γοσα 
᾿Αλοῆος, ἀλοητὸς ΘΧΡΟΠΙΤῸΣ ὁ καιρὸς τοῦ 

186 “Αλς. 

Φέρους. Ὑοσὶδβ ἀλοητὸς τηφΏτο Θὔδτα 
δὲ δρυὰ Ῥο]ϊυοεῖα 14». 1. α. 12..." 
βαῴτη. 926. : 

᾿ἈΛΟΙΦΑΏ, οδέδηο, οδάπμοο. ἽΒ9. 

ορεγὶο, οδάποο, οὔϊπο. Α4α. σε. Υ. 
14. ἀλοιφήσεις ἀλοιφῇ. ᾿ 
ἈΔΟΙΦΗῚ, πησμεπέμηι, » 

ἑεοίογέμνι, ἐἐπὲπιεπίμιτα. ΤΊ, ἐεοίο- 

γίμηι. ΕΖ. ΧΙΠῚ, 420. ποῦ ἐστιν ἡ ἀλοι- 
φὴ ὑμῶν, ἣν ἡλείψατε: 00] εδῖ ἰεοῖο- 
τἰαπι νοβίσυμ, αφυοά οράυχίδιϊ8᾽ --- 
“Ἴ2,5, δέδσπεη. Ααὰ. ὅδῃ. ΥἹ. 14. δ 

ἘΦῚΣ ΠΩ ἱπῆη. αεοίερπάο. Ἐχ. ΧΥ ΤΙ]. 

14. ἀλοιφῇ ἐξαλείφω τὸ μνημόσυνον, Ῥὸ- 
ΠΙΌΒ 608 ΘΧΒΕΓΡΔΘΡΟ. 

“ΑΔΟΙΦΟΊΩ, οδὲϊηο, οδάμοο. "ὙἘγ. 

σρεγῖο, οδάμοο, οὐὔϊῆηο. Αχὰ. Ὅεη. 
ΥΙ. 14. ἀλοιφώσεις ἀλοιφῇ 56ς. οοά. 
Πορ. 1871. 1,ατίο δος, οζἴίδτι 
Μοηῖῖ. ργοβραδία, ταὶ ἰάθο νϑῦα νἱ- 
ἀδίωγ, ααϊα διαὶ Ααυΐ]α νεσρα πῃ όω 
ἀδβ πο μ[Δ. 

ἍΔΑΣ, 5σαἱ. ΠΡῸΣ: ἱπῆ. ΗορὮ. :α- 

ομάο. Ἐπ. ΧΥῚ]. 4. οὐδὲ ἀλ) ἡλίσϑης, 
ὨΘΑΏ 5816 σομα 18 68. --- ὩΣ)» βαἱ. 

σδῃ. ΧΕΙ͂Ρ. 9. ἐν. 11. 18. υἱὲ οσὐστα 
ἅλας ἰδοῦ ἢ εοἀά. Νιὰ. 
ΧΥΤΙ]. 16. διαϑήχη ἁλὸς αἰωνίου, ἔω- 
ἄν 5418 βεοΐθσῃι:. Οοπῆ. δα ἢ. ]. Ζοσγ- 
πἰΐ ΒΡ]. Απεέᾳυ. Εχορ. 1. ἴ. γ. 
400. ὑυά. ΙΧ. δ. ἔσπειρεν αὑτὴν ἅλας, 

ΒΟ πδθδὲ ἴῃ 1]Π|δτὰ βαϊοπμ. 8:6 οἱπὶ ὲ 
εἰΐδτ 4118 σϑηίδβ μοβἔνπι γερίομοτη 
Β816 σΟΏΒΡΕΥΖΕτα 80] ραπϊ, υἱ δἴεσι- 
Ἰπδίοαι 11}: ἱπάποογοηῖ. ΤδἸεῖη το- 
Βἰοποηι ἁλύσκαρτον ΟὙεοοὶ νοσλρδηῖ. 
Ἐ τ γτοοΐορ. ἱποα. αὐυοά Β16] 18 ἰδὰ- 
αν: Ἁλίτσασεον (Μ5. νιο86 ᾿Αλί. 
σχαστον) καὶ ἁλίσπαρτον διαφέρει. τὸ μὲν 
γὰρ ἁλὶ πεσασμένον κρέας, ἣ ̓ χϑὺν ἔλε- 
γον ἁλίπσαστον. ᾿Αλίσσαρτον δὲ τὴν ἁλὶ) 

κατεσπαρμένην χώραν. Τῶν γὰρ ἀρχαίων ἃ 
τινῶν βαρβάρων δυσμενῶς διαχειμένων σρὸς 
τοὺς Ἕλληνας, τὰς χώρας αὑτῶν ἁλὶ 
κατίστειρον, εἰς τὸ μηκέτι δύνασϑαι φέρειν 
αὑτὰς καρπούς. (οπέεν Αςί. Εσπάϊι. 
ΓΡ8. Βυρρίθα. Τ. ΥἹ. ρΡ. 9569. Εε5- 
86 }}} Αἄνογββ. 55. 110. [Ν΄ ς. 18.}. 
400. εἰ μια ὁχ ϑίθρῆαιιὶ Μουίῃὶ 



"Αλση.- 

«θι56. ἀξ «αἷε αἀερεγρὶ «οἷἶδέο ΦΗΡΕΓ 
«γόμ ἀξγμέαγαπε γα ς ΓΘΟΘΏΒΘΠΓΟΥ 
Ζοτηῖο ἷἱ. α. Ρ. 49]. εἱ [π|ῖ. δὰ 
Ἡρδαγοδίυτα ἴθ ᾿Αρὰς ἐπισιεῖδα:. ---- 
Ὁ» διαάϊπι, ποθὴ ὈΥΟΡγίυτα 

γᾺ}}}5. ὥδη, ΧΙΨΝ. 3. τῶν ἁλῶν οχ 
οοπ͵εοίατα Ὠτιδὶὶ ἴῃ Εταρτη. Νεί. 
τις, Οτ. γδς. 28. ρῥγὸ τῶν ἀλσῶν. 
Οοπέεσ ἰδιθὴ ϑομδυίε. Απίμ. Τ. 
1 ν. 14. 

δ᾽ ἌΛΣΗ, μοι, πεέπεμα. 110. ϑγταπί. 

σεη. 11. 15. (δὲ νά. Μοηαδ) ἐν 
σαραδείσῳ τῆς ἄλσης, εχ Η]ετοηγτηὶ 
Θπεροϊξ, ἱπ Οοποεη. Αὰα ἢ. ]. 18 
συβῖαβ ἴῃ ΕΎΆρτα. Ῥ8ρ. 8. Ἄλσης 

ταἰλὲ ἀε πιδπάᾶο. Οιπα δὶ 
ἁλοσύνης ἢ (Νοῦ πι8]16, Ἰυά!οα ϑβοδαγ- 
ἔδηθευῖο, δὶ τποᾶο ἴῃ ᾿σουπὶ ἁλοσύ- 
νης κα υσεί[υδὯ8 ἁἀδοσύνης: Ππδτὴ ἁλοσύνη 
οοττυρξαση 6356 ἐχ ἀδοσύνη ΤΟ] ΔΊΟΥ 

ς Εχ εο, ᾳφυοῦ βυρτε δρυὰ δυπάεαι ἰ6- 
εἰἴαν : ἀδοσύνη, ἡδονή. Μιὰς Ἱπεϊ. δά 
Ἠξεενγον. Τ΄ 1. Ρ. 948.) ] οχίοοῃ 
Ἠεδυομῆ: ἀλοσύνη, ἡδονή. Ἡ. ϑίε- 
Ρδδῆιβ δογίδὲξ ἁλοσύνα σμπὶ φριγε 
ἀδρεγο. "᾿Ἀλσὴ φιτα “{[, αὐἴωο φματο. 
Απ ἐπ πιεπίε λαῤμὶ ἄλσος ὃ τά ξιρη}- 
οαὲ ἔμειεηι. Μ᾿ ΑἰἸατεῖυβ δα ΗΠ] ΓοΩγ- 
τσ Τ΄. 11. ΟρΡΡ. ρΡ. 307. 6 αι8- 
ἴον οοὐα. Μ55. τεβέςως ἰν τῷ σα- 

ἀ φαδείσιν τῆς ἀχτῆς. (Οοπῆ. Κ͵ΕΥΞΕΙΡΊΙ 
ϑγτΌοἾἶΔ8 δὲ 1οχ. Β1ε]. Ρ. 11. ρ. 
192. Ἡϊοἱνιδαῖιϑ δα ἢ. 1. οοῃ)ῖοῖς 16- 
βεπάμτῃ ἀχμῆς. ΟΥρεπθβ ἴῃ [6χ. 
ἂρυά Ἡϊεγοη. 1{Π{. Ρ. 626. ᾿Εδὶω 
τουφὴ ἢ ἀχμή. ἘΠῚ τρυρὴ ἴοτίε τῶν 
ο΄, εἰ ἀχμὴ 5 .. Ῥοστο Οδῆῃ. 
ΧΨΝΠΠΙ. 12. ᾿Α. τενφερία. Σ. ἀχμή. 
Δεοσια ἰΐδαυα εὐ΄ ἢτο νοὸχ ο0π|- 
τροπ8 εἰ Οτεαςὶθ βοσι ρίουρυβ ἱρ- 

ἐ ποίδ. 
ἜΑΛΣΟΣ, ἰνοις, πεημς, δαϊς, ἴί. 

γιέυὶς ἴρσμα ὶὲς οοπεεοταίμα. Οοτί. 
ϑρδῆβοα. δὰ (Ἀ1}π|. (δσ. 27. 
πεν ἰάδτι. Ααᾳὰ. 2 Βερ. ΧΥΠ. 

6. Αχυ. ϑγτωσι. ΤΠοοά. [ε6. ΧΧΥ ΤΙ. 
9. ΙΧΧ Εχ. ΧΧΧΙΝ. 18. δουϊ. 
ΨΠ. ὅ. -- ;ΠῸ}» ἐτοείδωηι, ἐπ χιὸ 

ἑάοϊὶς ξαστα βεδαπί. 16τ. ΧΧΥῚ. 18. 
ΜΙςῆ. 111. 19. -- “ὍἽἼΠ, δοἷ, Ααυ. 

191 "Αλσος. 

ψυὰά. ΥΙΠΠΠ. 18. ἀλσῶν απ ἰοοῖο " 
γΆ18]1 δαπιοάυπι βιιθροοῖα οϑί. Εοσγ- 
[4586 ἰερῖς ρὲ “» Οοἰϊδῖο ΑΥδΡ. 
ΔΩ .γκ» δι δ τς "ὍΔ: ΟΟΝ.- 

ἄἀεπεα. }16Γτ. ΙΝ. 990. εἰσέδυσαν εἰς τὰ 
σπήλαια, καὶ εἰς τὰ ἄλση ἐκρύβησαν, υδὶ 
αυλροῖ νιάεξ ἀυδ5 οοδἰαἶδθα νογδίο- 
68: δῖα ἰῃ Ηθῦτ. ἰδπίυπι Ἰορίίυν 
3 γ3 Ἰδ ψεσρα εἰσέδυσαν εἰς τὰ 

δαήλαια 6Χ 8]1ο ἱπίετρτεία (αυὶ ἴΔ- 
ΤΩΘῊ ΠΟΣ ἰορὶς ὩΥ 2 ἰοοο Ὀν»» κ 

466 διε 1. Ὁ. Μ|ίοδδβδ]18 ϑεηεθηξία, 
864 ΔΚ δ ΑΥδῦ. ς «ἱ Σὲ, ἰαιεξ, 

ἀοτῖναν) ἢυς ἐταηϑἷδία νἱἀεπίυσ. 
ΧΧ νετῖὸ οἱ Οδαϊάδουβ Ὧν 66- 

δι, 

ἀυχογυπὶ Ὁ ΓᾺΡ (Αταδῦ. .Φ) 

ογαδσμπι, ἀσπεωτε ποτὶ. --α Γ ΓΥΟΝ.» 

Ρἷυγ. Δείαγοίά, αἀδή᾽δ διαάοπέοτιση εἰ 
Ῥλεείσογισα. 1 ὅδτα. 1]. 8. ΧΙ]. 
10. ἴῃ υὔοασυο ἴοοο ἰερετιης 
ΓΊ Ψ ΠῚ νΊάε δὰ ρείογεμα ϑοβασ- ἡ 

ἔθη. ἴῃ Απῖμὰ. Τ'. 11. Ρ. 100. -- 
νυ; οαρμί, σαομπιοη. 8. ϑατα. Υ. 
24. ἀκοῦσχ σε τὴν Φωνὴν τοῦ ἄλσους. 
β΄ σοῖ Ἰυοἱ ογδηΐ ἔδσε ἐπ δοῦσα! η]- 
θὺ8 ταοπθυγα. ὗν δυΐεσα ἢ. ]. 
οαοπεη ποῖδῖ, υἱὐ ν᾽ υ]ραῖιι8 τϑοῖθ 
ἱπιετρσοίδίῃ εϑῖ. ---- Ὡν δι αάίπι, 

ποθ Ρτορστίιι γν8}}18. ΤΠθοά. 
Οεη. ΧΙΨΝ. 8. τῶν ἀλσῶν, υἱ Μσοηξεί. 
εχ Ηἰετουγτοὶ (υδεβιῖ. ἴῃ (ὑδπθϑὶῃ 
δα! άϊξ, ὑγοὸ χυο Ν᾽ δἰ δγϑῖιθ γεβοσῖθοσε ὸ 
οοῃδῖι ε8[ τῶν ἀχτῶν. ὨΣΊ 8118 δι:- 
ἴοι οοη͵εοϊς τῶν ἁλῶν. ϑ'εα νοῦ 
Ἰοοῖϊίο οϑὲ ἀλσῶν, υἱ ϑομαγίοην. Τ' 
11. Απίπι. Ρ. 14. ἀοοσυϊῖ, αυἱ οἴΐαπι 
τοςίβ τποπυϊϊ, Τβεοοά. πο Ἰορἶβ86 
ΟΥἽΨ᾽ Β. 6. αρτὶ, υἵ Οαρρϑῖϊυ8 Οὐ. 

ὅδοσ. ραρ. 806. νο]ε!αῖ, 986 δυΐ 
ὈΓν ἐγίνατμηι, ααῖ ὨΥΨ δὰ ἰμ- 

οογιῶπ. Ἠδεδγοβίυθ: Ἄλσος, σύνδενδρος 
φύσος. ϑ'οδοὶ. δὰ 1]. Β΄, ν. 606. «ἂς 
τύπος σύνδενδρος ὕδωρ ἔχων καὶ ϑεοῖς 
ἀφιερωμένος ἄλσος καλεῖται. (ΟΠ ΟΣ 



Τὰ ἄλση᾿ Ασταρῶϑ. 

α αυσᾳυδ ἰοουπι ΡοΪ] εἰν ἱπέγα 5. ν. 
περί λος. 

ΤΑΙ ἌΛΣΗ ἈΣΤΑΡΩ Φ; ἰμοὶ 44- 
ἐαγοίλ. ΓΙ ἌΓΟΝ Ῥίαν. 4οίανοιλ, ἀπ 

δίαοπίογωπι εἰ Ῥλεείασογμπι. 1 ὅϑδτα. 
ΝΊ. 4. υδῖ᾽ 5. Βο}18 εχ Ῥγοοορίο: τὰ 
δὲ ἄλση ᾿Ασταρὼδ ὁ ̓ Αχύλας ἡρμήνευσεν, 
τουτίσειν τὰ τῆς ᾿Αστάρτης ἀγάλματα. 
᾿Αστάρτην δὲ καλοῦσι τὴν ᾿ΑφΦροδίτην, ἐκ 
τοῦ ἄστρου τὴν ἐπωνυμίαν αταωηχότες. 

ὃ αὐτῆς γὰρ εἶναι τὸν ἑωσφόρον μυϑολογοῦ- 
σι. Οομέον ϑεἸάδηυη ας ὮὨ118 ϑ'γ718 
ϑγηῖ. 1]. ς. 2. Ρ. 236. 

ἈΛΣΩ'ΔΗΣ, πεπιογοσμδ, “υἱυεσίγιξ. 
Ὧν υἵγεπδ, υἱτίαΐε. 2. Βερ. ΧΥ͂Ὶ. 

4. ὑποκάτω «αντὸς ξύλου ἀλσώδους, οοἹ!. 
ΧΥΤΙ. 10. 9 Ῥασ. ΧΧΥΠΙ. 4 οἱ 

᾿ Ζ26ν. Π1]. 6. 18. 96γ. ΧΥΝΤΙ. 8. στελί- 
χή ἀλσώδη. 

ΟΥ͂ΚΟΣ ἈΛΣΩΔΗΣ, ἄοηιμξ ργα- 
ς ἑογία, αἱ νυΐσο τϑάάϊζιν, βοὰ ργσίο- 
γιοίωπι, υἱ σδηδίαλ  υἱχαῖαδ. Οοηξ. 
Ζοσπῖ ΒΙΡ]. Απύφυασ. Ρ. 438. βθα. 
ὈΥΌΝ Π2 ,᾿α ξνεδειαμα. ΤΙ ΧΧ 

οἱ Αι. δες. Ἰδοοδογεΐσση χ. 
ΧΧΥ]. 6. οκους ἀλσώδες, ἀοιποεξ ε 
ἐκοογμης αγδογίδει, Ὦ. 6. ὑγοσετγίε, 1.6- 
βετυπῖ ὈΝ δὲ ΓΤ μδτα ὈΥΌΝ 

ϑβυης ἄλση. 
ἌΛΣΩΜΑ, ἐμοιιδ. ΠΝ Ἰάοτη. 

ἀ Ααυ. 4 Βερ. ΧΧΠΙ. 4. εἴ 7. 
᾿ΑΛΣΩΝΝ, μοι. 9 ες. ΧΥΤΙ]. 6. 

δρυὰ Ααυ. Ἰερίταν ἐσώησιν ἀλσῶνα 
Ῥῖο ΤῸΝ ΟΣ δορὰ αχυΐα ἴῃ 

το αυϊΒ Ααὰ. ἴἢν. ο. ΧΧΙΠΙ. 4. 
ΠΝ ῬΕΥ τῷ ἀλσώματι εἴ ν. 7. 

ΡῈΣ τοῦ ἀλσώματος ἰταμδἰαῖυτ! ΤΕρΘ- 
τλδῖυ, οἰἴδλι ἢος ΠΟΒΌΤΟ ἰοσο ἐσοΐησαν 
ἄλσωμα Ἰεροπάυτη 6886 βυϑρίοϑίιβ 
εεἰ Κγουββίρίιιθ ἰῇ ϑυχηθο] 18 δά 

ἐ ΒΙ161} Τίεν. ΡΆ1]ο]. Ῥ. 1. Ρ. 7. πα 
Ἰπίουργαβ βουηΐηδιι νόσοι, απ Ε]6- 
ὈΡΔΙΟΌΤΩ ΤΌΝ εἰ ΠΝ τοὰ- 

ἄετοῖ, εἴδηχίεβα ρυΐϊαπαάιυ8 δῖ. 
᾿ΑΔΥΚΟῚΣ, δαΐδιδ. Υγ} αἱ. τη, 

ΧΧΧΙΨ. 8. 12. Πευξ, ΠῚ. 17. 70. 
ΧΥ. 4. δ. π᾿ οπιηῖριι ἢΪ8 ͵ος 5 οὐ- 
ουγτὶϊ ἔοσιηυϊα ἡ ϑάλασσα ἡ ἀλυκᾷ. 
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-- τὸ δϑιάάϊν, ποιεῖ ῥσο- 

ΡΥΐατα ν4]1}15. Οεη. ΧΙΝ. 8, ἐσὶ τὴν 
φάραγγα τὴν ἁλυχὴν, ὕΤῸ ατο ἴπ 411}}5. 
1ΠΡτῖ8 Ῥδγροσδασα ἸἰθριυΓ τὴν ἁλικήν. 
Οοπῆττοδίυσ δὸς ἰοσο νοσρὶδ δ6- 
υεηῦρι: αὕγη ἡ ϑάλασσα τῶν ἁλῶν, 
δὲ 118, 4 ν. 8. εἴ 10. ἱπ οδάδπι 
ψουδίομθ τορεοῦίυμγ. [προσίοβα 
[δῖ θ δῖ σο ΘΟ ΙΓ ἱκὶὶ ἴπ 
ϑ το]. Ρ. 11. Ρ. 10. 18 βοσίθεπῖ: 
“ δὲ οοπ͵δοΐυγεο ἰοουβ ἀδσγοίασ, ν. 8. 
ἀλκὴν 5. ἁλυχὴν τηυϊάτοξη ἴῃ ἀλαικὴν, 
δίηυθ ν. 8. ἀλσικῇ Ῥχο ἁλυχᾷ, εἴ ν. 
10. ἀλακὴ ὑχο ἁλικὴ χοροκιεσϑῖω, ἂὺ 
δ ]θοῦνο γϑοθῖδ οομῆοίο ἀλσικὸς, ἱ. 
4ᾳ. ἀλσώδης, συϊυεείετ, πειπογοξμ. 
ϑγτησδοδυ οετία ἂς ΤἬὭοοαοξο ν. 
8. εἰ 8. αἴηυε δαπὰ ἀὐρῖ6 οὔδει ν. 
10. ΣΟΥΎΨΙ νετίεγαμπς τῶν ἀλσῶν, 

᾿ἰρογίδαυς (Γαπορόειτα εἰ μδυϊυΐυνα 
᾿τυυδῦ 8 Ἡαυλίων, πα τον «“ἐἐ- 

υαγιη, ὑπᾶρ νυ σαι ᾳιοᾳας συαΐ- 
ἴεπι φἰἱυεείγεπι τοὰά!α. Οομξεν 
ϑομασηρευρὶὶ ΑἸΐτη. δα ΒΚ. }." 
Φ᾿ΑΛΥ ΠΩΣ, σίπε ἀοΐοτε ας πεοζεεέξα, 

δίπε αἀπὲπιὶ σρτμάϊης. Αἀνετθίαθτι 
μος ἃ ΒΙ6]1ο πορἰεοίστα ἰοσίταν ὅϑ:γ. 
ΓΝ. 8. χλῦον «τωχῷ ἀλύσως τὸ οὖς σου 
866. Οοιρυί. δοαῖ. 10. 11]. 
ἀδ ταοεγάοίίο εἰ Ν αἱραἴυτα, αυὶ ᾿ᾶ- 
Ῥεῖ: δὲπε ἐγ δίείδα, Ὦ. 6. που χηοϊοδῖθ, 
ἱτυρὈ ΘΠοΣ ἃς οοδοΐα. 

᾿ΑΔΥΣΙΔΩΤΟΙΣ (βεοσϊ ἱζον οἱ ἀλυ- 
σιδωτὸς), οαἰέπαΐια, γωαπιαίως, ἰζετα 
σαἰεπμία, ἀπποΐωδ. ΓΑ» Φοπίογέμι, 

ἑογίδίε. Ἐχ. ΧΧΨΠΠ. 42. ἔργον ἀλυώ- 
δωνὸν χρυσίου καϑαροῦ, οροτε τοκεῖ} εχ 
αὺγο Ῥυτο: υδὶ ϑὄγγατη. ὠτὸν Ἦδ- 
δεῖ. 10. ν. 294. υδὶ ἀδ οκίδηϊε αττεῖς 
του θυ9 ἀϊοίϊαγ. -τ ὈΦΡΌῸΡ 

ῬίυΣ. φγιιαπια. 1 ὅδπι. ΧΥῚ]. δ. ϑώ- 
ραχα ἀλυσιδωτὸν, Ἰοτίσαπι Βαιπδσηδίδηι. 
Οσηϑεν δὰ ἢ. ]. Βοοβαγίυσι ῬΈδΙςθρ. 
1ὰΡ. ΠῚ. ς. 18. δὶς εἰ 1 Μδεος. ΥἹ. 
85. ἈΠΕ σΟΝὶ ΤΣ 1065 ΠΘΤΩΟΥ̓ΆΣΌΙΣ τε- 
ϑωρακισμένοι ἐν ἀλυσιδωτοῖς, βοῖ]. θώραξι, 
ἈΥΤΩΔΌ ἰοεῖοἷβ οδίθηδεϊθ 8. βατιδτωδεΐα. 
Ἡοτιθγιιβ Ἰοσγίσδπι οὐ πδοοπιοῶι 
Ρε] αὶ στρεστὸν χιτῶνα. ὅδ᾽΄ς βενδς ἢ 
Ἐ΄,ν. 118, αἵμα δ᾽ ἀνηκόντιζε διὰ στρεα- 

ϊ Ό Σ] 

ΠΡ 



“Αλυσις. 

«αὖ χιτῶνος: υπΘ Ἡδεεγοὶδ. 
χῶρος, τοῦ ἁλυσιδυτοῦ Ἄἀωραχος. ΟΕ. 
δυπάειι ἴῃ Διὰ στροστοῖ. Ῥαιδα, ἱ,. 
ΙΧ. ας. 26, Ρ. 761. βεβοὶ. Ασίβέορῃ. 
δὶ Ρϑς. ν. 1998. ἃς Αροϊ]ου. ΒΠοά, 
ἀσρ. 11]. ν. 1995. Βγίβϑοηίυτα ἀθ 

Ῥαβ. Εν. 111. ξ. 19. ἐς 
Βιίεῖη Ὠΐ68. ἐς 1 στιῖβ 1 Ἰθδηΐ Ρ. 29. 
ἌΛΥΣΙΣ, ἀσέεπα. "γ, αξίεπεξ. Ῥτον. 

ΥἹ, 1. εἰς ἅλυσιν δες. Θομοὶίοι ἴῃ οἷ, 
ὁ Βοδ, φυοὰ τοι! ποσσὶ ᾿πρευρτεῖίβ 
ψεγασθειι, δ80 ἰσοὺ 1ϑοτίαχη 6 ΧΔ- 
Ρὶ9 Οτιχομίδηϊα σΟὨ ΠΟΤ νἹ εἴ, 
(μὶ ἰοοο ἽὩ Ἰονλοδίτηδ ἱκητηυίδίίοις 

ἰοχεταῖ Ὁ.  δαΐοιι οπιπο, σχεοᾶ 

σὴπ ῥαδεῖ οοπδέγἱπρεπάϊ εἰ οἰπρεπάϊ, 
Δ 3}, σοπεργίπεετε, σοηϑίσίπσΈ ΤΕ πιο. 
εἴ, εἰ ἀ6 οὐγοπα εατο ὃς ἀε σαίεπα 

ϑυγρδασ. ἴγπᾶδ ἀρυὰ ϑ'γτοβ ἸΩ, 
ἔγηκες, οοἴΐατε, 8. Ἐϑαν. 111. 6. οἱ ἰπ 

εἸηστα ΑΥ̓ΑΌΙοα ,}: , "ωπίουδω, 2 

ὅδῃῃ, ΧΙ], 81. ἀϊεέξωτ. ---- ΓΛ» 

σππρεάες. ϑγτατα. Ρε. {ΧΥ͂ΤΙ. Ἷ. -- 
ΠΣ)» οοπιρβοαοηεε, οαἰεπα. ἴῃς. 

ἔχ, ΧΧΨΤΙ]. 35. --- ΠΣ Ὑζ» οαίε- 
κΖ. Ααὰ. Βγι. Ἰμεοὰ. Ἐχ. 
ΧΧΥΠΙΙ. 29. --- ἸΑ ὙΦ. σαίεπα. 

Ασα. βγιπα. ἔχ. ΧΧΥΙΠ. 14. 
ΧΧ ῷ Ῥας. {Π1. 16. δες. Οοπιρὶ. 
εἰ ἰπι τοϊίατιῖα ΠρτὶΒ χαλαστὰ ΥὙ- 

ἐρείαατ. ϑαρ. ΧΥΤῚ, 18. μιᾷ γὰρ 
ἁλύσει σχότους πάντες ἐδίϑησαν, ὑτ8 
αἴθμα ἰδ ΌΓΑΥΤΏ ΟΙΏΠ68 ΥἱησίΣ 
ἀλη, ὅβἴχ}}19 Ἰοσπῖο οσουσεις 9 
εν, Π. 4. υἱοί Πεῦ τααῖοβ απρεῖος 
φρας ζόφου, 80. δεδεμένους, οαἰεπὲδ 
ἰαεόγαγτεπι υἱποίος, ἴπι ἰατίασυσα ἀ6- 
ἸΓυξίδοο αἀϊοϊυγ. Ὑ͵ὰδ πὴ ἰῃ [6 χ. 
Ν, Τὶ ες. ν, φόφος. 
ΠΑΛΥΤΡΩΤΟΣ, φμὲ νεοἀἐπιεπάμ 

ἐ ΔΆ εἰ, ἡ ΒΟῸΣ ὁτοΐδιο. ϑὄγτωτη. 5866. 

αχὶ. 180. Ηο]π, [μεν ΧΧΥ. 38. 
ἀλύτρωτον Ια ἀλύτρωτος 86 ἀλυτρώ- 
τὰς, Ὦ, 6. τῷὸ υεπάμοτέ ργαοῖδα οἱ 
διεχὶ: τειοηιοη. Ἑυτιάστη 
δειδυ παροί νὸχ Εἰοῦν., αἱ ἀοσυϊ 
Μικδδξῖίς ΒαΡΡ]. Ρ. 2104. (εεΐδστιτι 
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ἌΛΦΙΤΟΝ, τίνα, 
ἐς λογαεὶ 
δὶ ζατίπα 7αοία. Ν. Ἡεγηΐ Οραώ- 
οὐ Αοδάδω. Τ. 1. ῥ. 371. --- ΝΡ 

ἐοδίμνι, ογγεα ἑἰευΐεγ ἰοεία (Νὶάε, 
αυῶ εχ Ἐρίοδίο]δ 1, ογάοοϊκοσὶ δὰ 
"οὉ. Ιλιἀοϊδιτ αθεσυπαι ἰῃὰ Ηδη- 
Ρυγαίφομδη Βουϊοδέθῃ νοῦ μοὶ θμγίθῃ 
ϑδἼδθη 1742. Ρ. 398. 54.). Ἀύ. ΠῚ. 
14. ἐβούνισεν αὐτῇ Βοὸζ ἄλφιτον, ροῦ- 
ΤΕΧὶς εἱ Βοδϑθ ἔγυπιθπέιτη ἰοσίυσα. 

ροϊεπία, 
ἰογτεζαοιὶ εἰ Ρέϊο τοὶ σα ὕ 

1 ὅδ. ΧΥΤ]. 17. ΧΧΥ. 18. 8ὶ δι. « 
ΧΝ]]. 48. Ηεδεγοῖ, Ἄλφιτον, τὸ ἀσὸ 
ας κρίϑδῆς ἢ σἴφου φεφυρμᾶνον ἄλευρον. 
-- 799 εἰ Δ κὸ υποιίπι, ΤΗροά. 

ἴεν. 11. 14. αίονα ἄλφιτα, ἴατῖπα 
Ρίηρσυϊα. Ψυάτϊ Χ. 5. «αἥραν ἐπλήρω- 
δὲν ἀλφίτων χαὶ παλάϑης. (οηξ, '4]- 
ΤΩ8811 Εχοσο. ἢ. 931. δοῆ. 

᾿ΑΔΦΟΙ͂Σ, ρισίμία ἱμοϊάα, ὑπρείὶ 
τἰπεο αἰδα. ---- ὉΓῚΆ, πιασιΐε οἷα 

ἔπ σεῖο, δεὰ ἰαπριά, αὐ Ῥγὸ ἵεργα 
πο λαδεπάα. εν. ΧΤΠ. 80. αὖγάσ- 
ματα αὐγάδοντα λευκανλίδοντα ἀλφὸς 
(Νυἱᾳ. "παοιρίίσηι οοἰοτὶς σαπαδα.) ἐσ- 
τιν. δα αυθπιὶ ἰοσιι Οδίρρα; Βοκία 
ΜΗΆ5. προοθ ποίδει: : ἀλφὸς καλεῖτα; 
ἢ ἐαίλυσις ἡ καλουμένη μελανία, ἡ σερὶ 
φὰς ἃς γινομένη ἐκ τοῦ ἡμακοῦ κα 
σωνος. ἘΠΕΕΥΟἾλι8: ᾿Αλφὸς, λεύχη τὶς ἐν 
φῷ σώματι. 1,6χ. γε ΜΆ. Βγοιι. 
᾿Αλφοὺς, λέπρας. . (οἸξαμα 1,. Υ'. ς. 
υἷς. Εδδἴαχα ἴῃ ν. υἱδεέσο, δὸ Ὠϊεῖο- 
ΤΊΘΔΙ Ιαἴτειαν Η!ρροοζαῖ. ρας. 170. 

᾿ἈΛΩΗ;, αἶοε. ΓΝ Ρίυν. Οδηῖ. 

ΙΝ. 14. 

ἌΛΩΝ, αἀγέα, ἴ. ἤιβες, γ᾿ ἐπ 
αγέαηι οοἰϊριιπίμτ. “γχος ΟΒΑΙά. ἰά δα, 

Πδη. 11. 85. ἀπὸ ἅλωνος Μερινῆς, ΕΧ 
ΔΓΕΒ ΘΕ ΒΕ 118. ---- γ7. λ» πιεία πωπιεν» 

ἐξ, ἀοεγνια, πιαπέρεϊι, Ἐχοὰ. ΧΧΙΙ. 
6. «ροσεμνπρήσῃ ὥλωνας ἢ στάχυς, εἴ κα 
δοοοηάδξς συϑηΐρι]ο8 ἴπ ΑΓΕ 86 86- 
βεῖεβ δάπαυς εἰδπίεβ. Ηΐης Ἰποδα 
ἔαιιογδίυν ἰοου8 704. ΧΥ. 5. ἐνεαύ- 
ρισε τοὺς στάχυας ἀπὺ ἅλωνος καὶ ἕως 
σταχύων ὁργῶν, Ἱποοπαϊς αχίδῖδδ, αι 



᾿ Αλώκηξ. 

α φγϑῃΐ ἱῃ γα τα δη!ρυϊδείγ οὐδοοῦ- 
ναῖξε ἃς αἀἰβροβιῖβε ὑδαυς δα βεζεῖεβ 
βίδῃῖθβ. Θυοά 5ὶ Ἰοουβ ἢϊς 118 νϑῖ- 
ἘΓΌΣ, πος ΟΡ οὐ βἰδίποσε, 608 16- 
818386 “- Δ» αὖ ἀγέα, Ὧδς νεῦρο 

711)» πιαπίρεδιδ, οἶνα ἀσέγυμδ πιᾶ- 

πὲρευζογιον, ῬΕΥ ταθιοηγτηϊδτη {τὶ- 
Ὀυσπᾶᾳ ποῦο αγοῦ, βεὰ ΓΧΧ Ρὲὸπο 
ΒΘΏΒΌΠΙ ΟΧΡΓΘΒΒΙβθ6 ΟΕΏΘΘΠΟΙ δ η. 
Ὑιάς δὰ "ιν. 1. βϑοδαγέδηθογρίυση Τὶ 

δ᾽ 1], Ρ. 78. Οεδῦοτυστα ργὸ ἅλωνος ἰπ 
ΑἸεχ. χοη. οἱ Ὁουρὶ. Ἰο ΙΥ στοι- 
βὴῆς οχ Ὑδοοἀοκίοπο. 920». Ν. 96. 
(οπῇ. εχ. Ν. Τ. 8. Ἀ. νυ. -- 7 

αγόα. Οεη. 1,..ὄ 10. 11. Νυ. ΧΥ͂. 
18. εἴ 4110] βεθρῖτιβ. ---- ΚΓ Ὼ» σαὶ. 

ΘΟΡΗ. 11. 9. ϑημωνία ἅλωνος, Ὦ. 6. 
Ῥδιοασατη οὐμηι]ῖ 1π ἀγοα. 8564 αὐ 
ἸῺ ἰοχία ΗοΡτ. Ἰορίταν ΓΠ}» ἴοοο 

ἅλωνος τοροποηάυτα εδὲ ἁλὸς να] 
ς ἅλατος, αἱ αυοαυς Βαροῖ νυϊχαξυθ. 
πο ΊΞ )Ὸ» “ἰγαπιδη. 6.5. ΧΧΥ. 10. ὃν 

τέκον κατοῦαιν ἅλωνα ἐν ἁμάξαις. Ἡϊης 
4υοαῃ6 Δρραεσεί, ἅλωνα ῬΕΣ χποίοῃγ- 

νι Ιρίδηη ΒΙΘΏβοΩσο ἐῶ, “5 «μη ἐπ 
αγέεα. (οῃπέ. βυρζα 8. ν. 01). -- 

νΙάδ δὶ ᾿Ασαρχὴ εἰ Θημωνία. 

᾿ΑΛΩΊΙΗΚ, υπμῖρες. γνῶ» ἰάθη. 

ψυά. ΧΥ. 4. ΝεΒ. ΙΝ. 8. Ῥραΐχα, 
1Χ1]. 9. --- Ὀνῷ, ρυριϊως. 1 Ἄερ. 

ἡ ΧΧ. 10. ϑεῖῆιίοεῖ ρειτπυΐαγυηι ἢ. 1]. 

ν᾽ Ῥυρηίμε οὐπὶ Ὁ νεῖρες, 
ὑπθ δβθῆβι8 Ἄχουϊσ δατηοάθτι 
Ἱπορῖιβ. --- ΛΔ νυ. ϑαλαϊδεηι, 

ΠοΙιθῃ Ῥχορχίαπι. 704. 1. 86. 1,6- 
πετυπὶ Ὁ): - "ἼΒὉ; διιοοῖμα. 

Ηοβ. ΨἼηΠ]. 1. ὡς ἀλώσηξ βεο. Α]ά, 
86 ἴης. ἴπί, Αὐδσίογ δυ]ι8 νϑσ- 
Β10Π18 ὉΓῸ Ἢ θ᾽ αυοαυς Ἰερῖς νη) 

ΟΧ ΠΟΒΏ]Π]ΟΥπι βοπίθπεα. ϑοα σοο- 
ε ἴυ8 ἀλώπηξ ταυϊδῖυγ ἴῃ σάλσιγξ. 

ἍΛΩΣ, θη αυοά ὥλων, ἀγεα. 
ΩΛ Ἵ. "πιαρημδ. ἴπο. δὸ υὺχχ βος.Ψ 

ψαῖ. ΑἸά. εἰ Οομηρ]. 1 ϑδπι. ΧΙΧ. 
92. ἔρχεται ἕως τοῦ φρέατος τοῦ ἅλω 
χ. τ΄ δ. 00] ΠΕΟΘΒΒΑΣΙΟ ΙΟ000 τοῦ ἅλω 
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Σεροιμδηάδιυ νυἱαδίῦ τοῦ μεγάλου 
δυῖ μεγάλου, τιᾶτῃ 8}14 ΤαϊΐοΙ 6 συχα 
ἰοχι ΗεΡταῖοο σοπο ατὶ πϑαοϊξ. 
ϑιαϊαυπί ἴα θῃ 4111, 608 Ἰοσὸ Ὁ) ) 

Ἰερίθβα 7. οπέες Κτεγεβδρί! 

ϑγταροῖΐδβ δὰ Βίεἰΐαπα Ρ. 11. Ὁ. 18. 
--ὴ» ἀγεα. Ἀυΐ(ὰ. ΠΠ1]. 8. ἐεὶ τὸν 

ἅλω, 00]], 6. 14. 2 ϑατὰ. ΧΧΊΥ. 16. 
περὶ τῇ ἅλῳ, 00]], 18. 21. εἴ 1 Ῥαγαὶ. 
ΧΧΙ. 18. -- ΡῸ» »αϊαέίμηι. 1 

ερ. ΧΧΙῚ, 1. σαρὰ τῇ ἅλῳ ᾿Αχαάβ. 
ϑεὰ πεῖ ἔδει ᾿ηδείαβ 1011, ἅλῳ 
ἿΌῚ 6886 Ἰθοϊοποιν ἔμ]βαπι δὲ τὸ- 
Ῥοποηάυσα οὔχῳ, αἱ χυοαὰα Βαερεὶ 
ΟΟμ}Ι. --- 3) Ὁ λοόγγεμπι. Αγ. ς 

11. 40. ΟἸοβ8β. Μ5. ἴπ Ρσόρῃ. Ἅλω, 
ἅλωνα. Ἰροπάυμη νἀ δῖ" ὥλωνος 
Ῥγὸ ὥλωνα. Ἄλως διΐειῃ ἀγεα ΟΥεεῖς 
αἰσία, αι τοῦπᾶακ οϑι. τὰ 
Βοοδαγιὶ Ηΐογοσς. Ρ. 1. ΓΔ. 11]. ς. 
409. Ρ. 8648. 

ἌΛΔΩΣΙΣ, οαρίϊο, οσαρίμγα. Ἐν δ, 

ριαάα. Ασχα. οἱ ΧΧ 70». ΧΧΙΝ. 
ὅ. ἐξέρχονται ὀρ είζοντες εἷς ἅλωσιν, ἴΔ- 
Ῥοσα σαδίυτπο δἰτηρηία αυθυιηί, 
δ] οεῖ ἅλωσις, υἷα ἀδ ρμαιροσίθυις 
Ὦ. 1. ροζίῦο οδὲ, ποίδὲ αἰδπιομέεπι, 
πεέγηπεπέωηι, οἱδκηι, ασπαοτοδαυιοάυτη 
 Β 9. ἐδ 1. 4. οἾεν, Ῥρμαϊγα. ΟΧΙ. 5. 

εἰ Μαϊ. 11]1.10. ὕδυδ χυοχο εεὶ 
μας νοῦθ ὑσὸ εδίεπι Ηδθῦν. Ααυ. 
σε. ΧΙ ΙΧ. 9. εἰ Ῥραὶπι. ΟΧΧΥ. 
ὅ. -- πΡ}»» οαρία εεἰ, γτεῖ. 

ἕατη. ΝΊΡΗ. 6 ΤῺ - {9ε:. 1,.. 46. 

ἁλώσεως Βαβυλῶνος, υμὶ Τμεοοάοσεαιε: 
τοῦ «άϑους (ςἰΔ118) ἡ φήμη. Ηδεγ- 
ΟἈυ8 : ἁλώσεως, ἀπωλείας, ϑανάτου. 
ἍΜΑ, εἰπε. χη» ποῖδ δοουβδῦν!. 

Ὑμοοά. [ε6. υΧΥ͂Ὶ. 10. εἰ ΤΧΧ 
ἴεβ. ΧΙ]. 7. - ὯΝ» υεπίο. Ὠουῖ. 

ΧΧΧΊΠΙ 921. [τὰ Βιδ!ίυβ. 56 1. 1. 
ΠΟ ἴδῃ ἅμα, αυδτῃ ἰοία ἔοσταια 
συνηγμίνοις ἅμα ΗεΡτ. ὃς ΓγῚ τεδροι- 

ἀεί. τ τῶν δυΐοιι οοπυέμίγε αιδῃ- 

ἄἀοᾳυθ ποίασε, ποίυτα δϑί. --- Ἃ ῬὈγε- 
ἤχυμμ. Μίεοΐ. 11. 1. ἅμα τῇ ἡμέρῳ, 
Ῥγίηια μος. δὶς ἅμα τῷ ἕαρι αρυὰ 

ὃν" 



Ἅμα. 

α Ηεγοάοι. 1,10. Ν,. ς. 31. εἰ ἅμα τῷ 
ἦρι αρυά ὙΒαυογά. Γ[Ρ. ΥἹΙ. ς. 88. 
εἰ Αττίδπυστ 46 Εχροαΐϊς, ΑἸοχ. 1,10. 
Ι. ἐαῷ. 1. Ρ. 8. (ρτὸ αυὸ ἱάδπι Αὖὐ- 
ΓΙΔΗτ 8 Ἀ] απ ἀἰχίς ἅμα τῷ ἦρι ἀρχο- 
μένῳ) αἰρστιϊῆοδς ἐπεμνέε ὑογε. 106 
Ἡοστεὶ Μ|βοοῖ!. Οὐ, μαρ. 177. 8ς 
ποῖδϊδ ἃ τὴς πὰ Τοχίοο Ν. Τ' 8 ἢ, 
Υ. - Ππνὼ ἵπυπα γέ, ἐπὶ ἄοο ππο. 

Ἴετς. ΣΧ, 8. ἅμα ἄφρονες χαὶ ἀνόητοί εἰσι. 
ὃ Βρῃ αποβα βεηϑυπι. --- ἽΓΝ 5» Μέ 

«πες. ἴεδ. ΤΙΧΨ-. 95. λύχοι χαὶ ἄρνες 

συρβιαχηϑήσωται ἅμα. Νοπ Ἰοεροτυπξ 
ἽΠΙΝ5» υ ποππ}}δ νοϊποτγιπί, οϑὰ 

δΕΏΘΟΣα ΘΕΟΌΙ εκιπί, --- 0)», ῃηα, 

σνιμί. Ἰδοοῦῖ. 1 ὅδ. ΧΥ͂ΠΙ. 10. 
Αφᾳυ. εἰ ΤΒεοά, 900. Χ. 8. Ααιι:. 
ον. ΠῚ. 18. Αχυΐϊα εἰ ΕΑ. νὰ 
Ρβαῖϊια. ΧΧΧΙΙ, 1δ. 56... δῖ. δ 
ΛΑάϊοσο οοϊϊδεξιτη ἴῃ ΒΙ10]. 

ε εἴ ΟΥ. 1μἴοχαί. Τοιὰ. ΧΙΨΝ. Ρ. 187.) 

ὩΣ ϑγτητη. ὁμοῦ μαροί. ΧΧ Πδαυί. 
ΧΧΧΙΠ. δ. Ῥβυΐῃ. ΧΧΧ. 17. 
ΧΧΧΊΧ, 19. εἰ 4101 βωρῖϊτ8. --- 
55 Ιἄάδ. ὅοη. ΧΙ. 6. ΧΧΙ]. 

ὅδ. 8, Ῥνον. ΧΧΙ]Π. 18. εἰ εν. ΧΧΧΙ. 
34. ἅμα τῶ γεωργῷ, Ἀππ οὑπὶ ἀρτὶ- 
οοἷδ : εἴ 4110] βεβρ!16. ---- 5. , ογεηὶξ. 

Ἀᾳα. δς Τοοῦος. 700. ΧΧΧΥΠΙΠ]. 
7. Ὁ] 3 οἴμὰ Ἵ. ἴῺ ὈΓΙΟΣΊ τα θπ)- 

ἀ το μεοχτηυίδέιτ. --- Ἃ} 75 αὖ εν- 

γθοιπόο. Ὅὅδο. ΧΙΧ. 4. ἅπας ὁ λαὸς 
ἅμα. Ῥτοβαῖ δῆς νοσζείομθηι, συ δῖα 
γυϊσαίυδ ΄υοηιθ δβϑοιίαβ οδί, 5. Β]- 
ἰρτιβῖτιβ πῃ Ορουῖρθυθ ΜιΙποσῖρυϑ ρὰρ. 
121. ηπαἰὶ ταυ]εῖθ ὀχοσαρ]9 ἀοσυϊῖ, 
Ατλρ. (,οἡ ς»ῷ» αὖ οκαίγεηιο, 

οοάεσα βθῆϑυ δ θοτὶ. Οοπίοσ αυο- 
4φι6 ΑΡαΙΡδΒαγαρι Ηἰδι, Ὠγηδβῖ. Ρ. 
ὅ34. εἰ [ε8.ὄ 1]. 11]. --- ΞΏ 

εὙἼ)» ὦμο πα. ἴοβ. 1. 81. .-- ὃν, 

ΡΓΟ ὮΝ,» οι. Νυτα. ΧΧΧΙ. 8. ἅμα 

φοῖς τὶ τίς αὐτοῦ, ὑπαὶ οὐχ νὰ]- 
ΠΕΥΩΏΒ 6705. (οηξ, αἸ16 6Χ ΑΥ̓ΤΙΔΏΟ 
ποίδε Ηδογζειιθ Μι8061]. Οτπῖ. πὰ 
177. 5 Π]Πο ἴῃ Ν. Τ. Μὰ 
ΧΙ. 29. ἄμα αὐτοῖς, απ συπὶ 11118. 

πὰ 

141 ᾿Αμαϑὴῆς;. 

Τυχ νοσο σὺν διιδαυξζίοπάιϊιτι 6886 
ΔΡΡασεὶ εχ ἱ 11ε88. ΓΝ. 17. υδὶ 
ἀϊοοσίε δἀάϊτυν. -- Ἐγ 5} Ῥορωίιε. 

διυς. ΧΧΧΙΠ. 43. Ὁ» ἅμα αὐτῷ. 7 

Ιδρεταηῖ Ὁ. [πὶ οοά. Β481]. ροῦ- 

Ῥεσαϑῖα δὶ χρείας αἷμα. 3 ἘπαΓ. 
ΝΠ. 71. καὶ (ἐγίνετο αἀάυπε ΑἾοχ. 
οὲ Α]4.) ἅμα τὸ ἀκοῦσαί με ταῦτα, εἰ- 
τηυΐδο ἢθτς δυάϊν!. [ἢ τοχίὰ ΗΘΌΥ. 
Ἐπβάγ. ΙΧ. 3. επὶ ὙῬΌΨ9: Ουπιὶ ἀδ- 

Εἶνο, υἱ αρυὰ ρμτοΐδῃοθ, οοάλειη βϑῆβιι 
Ἰεσίίν 1 Μεοο. ΧΙΠ. 7. ἅμα τῷ 
ἀχοῦσαι, εἰπιμίαο ἀυάινδοοης. ΥὙιᾺ6 
Μοχβῖίυπι ἂς Ηδεοῦγ. Ν. Τ. ν. 715. 
οα, ΕἸβοδοσὶ. δὲν. ΧΙ, 40. λωτουρ- 
» αὐτῷ ἅμα καὶ ᾿ρατεύεν. 1 Μδος. 
Ν. 6. καὶ ἅμα τῇ ἡμέρῳ ὥφϑη ᾿Ιούδας. 

Ηδεγςοῖ. Ἅμα, ὁμοῦ, ἐν τῷ “τῇ χρόνῳ, 
καὶ ἐκ διαφόρων τόξων, καὶ εἰς ἕνα τόπον, 
καὶ ὁμόσε. 

ἍΜΑ ΠΑΝΤΕΣ, εἰπμρμὶ οἴηπεέδ. 
ἽΏΝ 8)» Μπὸ ογε. ὅο6. ΙΧ, 2. 

ΩΣ ἍΜΑ, μέχμθ οἰημεμὶ. Ὁ Δ Ἵν. 

τχμο αὐ ἱποαϊεδοεπάμηι, ἱ. 6. ἄοπεο 
ἐποαϊεδοεγεί. Νεῆ. ΨἼ]. 8. οὖκ ἄνο;- 
γήσοντα; αὐλαι 'Ἰερουσαλὴμ, ἕως ἅμα τῷ 
ἡλίῳ, πο δηΐθα δρεγ ΘΠ ῬΟΓΣ 
Η!ὀσοϑθοίϊγιοα, αὐδῶὶ οἰπὶ δοὶ 1}- 
Ἰυχοσῖς, ΕἘογίδββε ἰδάθῃ μα 6εἴ 'ρβ8 
γοχ Ηδθργ. ἢ ἢ, Οτεαςα βοῦρία : πἰϑὶ 
Ἰερεῦα Τ14}18 ἕως καύματος ἥλμου. ---- 
γιάε δἱϊδὲ Καλύστω, Τρεύομαι εἴ 
Συμπαραλαμβάνω. 
ΦΑΜΑΓΤΓΑΡΙ νοὶ ἀματταρὶ οἱ ἀ- 

ματταρὰ, εοἴ ἷρεαᾶ νῸχ δργαῖοα 
ΠΘ, ομδίοάμα, ἴΐοιι δοῦρε. 1 

ϑδα. ΧΧ. 10. 
ΦΑΜΑΖΟΝΕΥΙ͂Σ, ᾿ΑΜΑΖΟΝΕΣ, 

Αριατοπεδ, ὃχ σατὶδ ἰδοϊίομθ. Ὑ 6 
᾿Αλμαζονεῖς. 
ἈΜΑΘΕΙΑ εἴ ἈΜΑΘΙΑ, ἔφπο- 

γαπέϊα, οἰμἰἐέϊα. Γγ)γ}4. ἰάετα. ϑυσηση. 

Ρτον. ΧΙ͂Ψ. 26. -- ΟΣ ἰάδηι. 

(ΟΜ εὶ. 11. 18. ΑἸο ἢν. 1. 31. 
᾿ἈΜΑΘΗΣΣ, ἑπάοοίι, τιάὲς, ὕπρε- 

γέμα. ἽΝ» ὄγμέιιδ, δἰμρίάτιφ. ϑγτοτα. 

Ῥρ. ΧΙΨΠΠ). ν. 1]. 
ἈΜΑΛΘΕΙ͂ΑΣ ΚΕΙ͂ΡΑΣ, οαρτα νοὶ 

φῦὺς 



ἾΑ μανὰ. 

α Δριαϊίδεα σονπε, ῬΥΟΝΟΥΌΙΔΙΠΟΣ αἱ- 
αἰἴαν ἄς 118, φυΐ ἱῃ τόσυπι οορὶδ νἱ» 
νυπί, οἵ τὸ8 δι.85 ἔθ! ΟἿΣ αι, 
ϑυϊάαθ: ᾿Αμαλϑείας κέρας, ἐπὶ τῶν 
ἀφϑόνως ζώντων, καὶ εὐδυνούντων καὶ 
εὑπρωγούντων. 200. ΧΙ]. [4. γ5 

"9 φυοά εἴ πσπιεῖῖ ἰετεθ ἢ- 

᾿Ιἰατύχω ΨΖοῦὶ, ΟυΧΧ τεάσυπὶ ᾿Αμαλ- 
ϑείας χέρας. (οηξ. δὰ ἢ. }. ϑ'ρδῃ- 
Βσταΐπτη Ηἱδί. 000] ς. 1δὅ. ᾧ. 13. εἴ 

ὁ 14. Οἴοθεο Μϑ5. ἰπ 20}. ᾿Αμαλ- 
ϑείας κέρας, εἰϑδηνία καὶ ὠνν  Ὲ δο 
ροχοσυηξ ἰηίεγργοῖοθ δα ἔἈΡυ ]δσι 
δ85 εοἴδβ εΗ άνοι Αγ 65, 
ΟΡ πιοσὶ βδίμιββ συὐυϑάδτηῃ ἔσοσηΐπδθ, ἰῇ 
απὸ οἦυ8 ΓαΟΟΠαϊ8 ἐββοης ΟΡΘΒ, 
ὑπᾶρ ΟΟΙΏΡΑΓΆΥΙ Οὑσηηὶδ δηὶ. 

“ΨΙάς Ῥαίωρη. Ἰποτοᾶ, 46. Ἠϊης 
ὀογῆκ Απιαϊδες ῬὉτο οὐΥπε οὐρίΣ 
ἀϊοίαστα, οἱ ὕτὸ βυιροΐο ζ6]1ο π}5 

ὁ ἀϑυγραῖθτη δεῖ, υἱ δίοο ΧΧ 
Η. 1. βοηϑυῦι οχργεβθεσὶπί. ὙἹά. 
Ἑχποβίὶ ποῖ. δὰ Ο]οβ8. ὅδεγ. Ηο- 
δγ οἰ! (ἀρυὰ ἀυέσα ᾿Α. χ. ἘΧρσπίζυγ 
τὸ πάντων ἐκιτυγχάνειν) Ὁ. 18. 

᾿ΔἍΜΑΝΑῚΣ, “πιαηῶ, ποτηθῃ ΤΩ ΟΠ[18. 
᾿ Ἐπὶ ἴρβα νοχ Ηθογαῖοβ ἌΡΙΡΙ Ααιυ. 

Οαπί, Ι΄. 8. 

ἍΜΑ, σεγγ. ΓΙ) ΟἽ “ίεγ. 

φιλϊἐπέμηι. [ε6. ΧΧΥ. 10. ὃν τρόπον 
ἃ πατοῦσιν ἅλωνα ἐν ἁμάξως. Ἰιερεταπὶ 
βίῃ αἀυρῖο ΠΩ τ ΠΟΥ 

οὐγγα. Ὅεη. ΧΙ, 19. 21. 427. 
ΧΙΜῚΊ. 5. Να. ΝἼ]. 3. οἱ δἰτρὶ 
ῬΡαεεΐχη. ἴπο. Ῥβαίῃα. ΧΙΝ. 10. διζ, 
ΧΧΧΙΠΙ, δ. τροχὸς ἁμάξης σπλάγχνα 
μωροῦ, Ῥτεοοοσαϊδ ἔδξα! ἰΔμαυδτβ γοϊὰ 
ΟΔΥΣΙ : 400 δυχησηδ 6708 ἱποοηδίδῃ- 
ἄκ ἴῃ οορ᾿ παοηῖθυβ εἰ ἀεβίάεσιϊ 
εἰρη ῆοδίαγ. 

ς« "ΑΜΑΞΟΕΙΔΗ͂Σ, ρίαμοίγὶ 70τ- 
γηῶπε ΤΕΥ ΗΔ. ὩΣ ορεγὶπιεπίμηι. ἴῃ. 

Νυτ. Υ1]. 8. κατασχεναστὰς ἁμαζοει- 
δεῖς, οοποϊπηαΐοβ (86. ΘΠΌΣΤΊΒ) ρΪδυ8- 
«τἱ ἔοσττωδ. υδὶ νἱ ἃ. ὅ.8ο]. ἃ Μομιξ 
δὐάιςοίαπι. Οοὐδ Βιτηοπῖ [οχ. 
Ἡξερσ. 8. ἢ. νυ. ϑϑίγηῖδ πυϊς σε ὡς 
ἄνυχῃ εδὲ ἀραχνοειδὴς ἀρυὰ Ῥοϊϊυς, 
ἮἩ. 71. Νυχι. ἰ. 1. Ἰορὶ αυοαυς ἔον- 

142 ᾿Αμαρτᾶνω. 

[886 οἱ ἁμαξιωδῶς, υοά εχ 
Ἐσϑίδιπίο δεῖ}! ῬαβδΟ ἴῃ [“Ὁγ. 7 
Ὧε ΕἾπ. 1,Ἔχῖὸ. ὑ. 118. 

. ἉΜΑ͂ῬΡΑΝΤΟΣ, πὸ πιΩγοξδοεπ. 
ϑ4ρ. Ἴ. 14. ἀμάρωντός ἐστιν ἡ σειφία. 
ἉΜΑΡΤΑΝΩ, μῬέοου. σψδὶᾳ, τε 

δμη1, ἴτ. υαδίον. Τιον. Ν'΄. 5. ἐξαγορεύσει 
τὴν ἁμαρτίαν, “ερὶ ἧς ἡμάρτηχε, σοπῆ- 
ΤΟΙΣ Ῥϑοοδίιπιι, συ}ι8 σεῦ ἔβοῖιβ 
εδῖ, 2 Ῥὰγ. ΧΕΧ, 10. οὐχ ἀρμαρτήσον- 
σὰ, τῷ κυρίῳ. 166. ΧΧΙΝ. 6. -- 
ΩΝ ψουΌα]6, γε. [ον. Ψ. 4. ἁ- αὶ 

μάρτῃ ἕν τι τούτων, ἔδιιΒ εἰς δ] ἦι 
ΘΟΣΏΤΩ. --- ΣΝ» γεαίμδ, [,δν. ΤΥ. 

8. 2 Ῥαν. ΧΧΥΤΙ], 18. .--α γνἼΠ 
Πρ. ἐδιργοῦσ ἀρο. ἃ Ῥατ. ΧΧΙῚ], 
8. μήτηρ αὐτοῦ ἦν σύμβουλος τοῦ ἁμαρ- 
φάνειν. .--. ΝΟΤῚ Ῥέροο, ἀείπφιο. Οὐαὶ, 

ΧΧ, 6. τοῦ μὴ ἁμαρτάνειν σε εἷς ἐμέ. 
ἃ αυοαὰς οσσήδίγαϊας Ὁ. ν. 9. 
ΧΙΠΠ|..9. ΧΙΙΝ. 839. ὅεη. ΧΧΧΙ͂Χ. 
9. ἁμαρτήσομαι ἐναντίον τοῦ ϑεοῦ. Ἐπ) στη 
οοῃϑίσιςῖο ΤΌΣ αὐυσαὰς Ἐκ. 
ΣΧ, 16. διε, ΙΧ. 16. 1 ὅ5π. ΥἹ. 
6. Οὐχὶ ἔναντι οοπδέγποΐπσα ἸΘΡΊ ΩΣ 
1μεν. ἵΡ. 4. Νυπι. ΧΥ͂. 96. οὐσὰ εἰς 
ὅδε. ΧΙΙ͂Ν. 82. 1 ὅπῃ. 11. 47. 
εἰ ΧΙΧΣ, 4. ὅ. οὐχῃ ἐν ἴον. ἹΥ. 14. 
398. οἴπὶ ἀσὺ ον. Κ΄, 1δ. 16. εὐτὰ 
«ερὶ [ον. ,. δ. δ. 11. Νυ. ΥἹ. 11. 
οὐαὶ ζοηϊῆνο ἴκν. ΤΡ. 97. 38. οὔτι 
ἀδῖῖνο 7υὰἃ. ΧΙῦ. 27. 1 δαπι. ΧΙΝ. ὁ 
88. 4 Ῥαγ. ΝΠ. 92. οὐυτλ δοουϑεῪοεῖνο: 
Εχ. ΧΧΧΙΙ. 20. 80. 1ν. ΧΙΧ. 99. 
3οῦ. Υ΄. 24. οὐ μὴ ἁμάρτῃ. ϑοδιοὶ, ατ. 
οὗ δυσαραγήσῃ. Ἀδοία. ἘΣ. ΧΥ͂Ι. 50. 
κατὰ τὰς ἡμίσεις τῶν ἁμαρτιῶν οὔχ ἤ» 
μαρτεν, ἀἰτη! ἀἰατο ρασύδιι ρϑοςαδζοσιισω 
ταογυτω ΠΟ ὈΕΥΡΘΙΣΑΥΪ. ---- ἢ Γν 

Ῥεοσαίωπι. ἘοΒ. ΧΙ]. 8. --- Ὁ. 

»έοοαέμηα. Οφη. ΙΝ. 7. ὀιξϑῶς δὲ μὴ 
διέλῃς, ἥ ς: Ιοροτυηΐῖ, 4}118 ρυπο- ἃ 
[8 δι᾽ θο!5, πο. 1 ϑδιη. ΧΧ. 

1. ον. ΧΧΧΥΝ. 83.-οῊΝ ΟἽ, ἐτ- 

ἀγδὲ να. Φοῦ. ΧΤ.1]1. 7. υδὲ Ξεϊ]οεὶ 
ἴῃ [οχία Ἰεσία : 3 ἜΝ ΠῸΓν 

ἐχαγάεέ ἰγα πιρὰ ἐπ ἕε, χυοὰ ΙΧΧ 
τοἀ!άοτιπί : ἥμαρτες σὺ, τῶι αἱ ἀπίο- 

Γ ο 



ἱΔμαρφάγω. 

ὁ (οδηα ροσυογις ῬτῸ ὀοποθηυδηίο, 
δηλ Ἰολη πα ἸΠΘΟΣΙΒΙΔΟΟΟ. ---- ὈΝῺ, 

Ῥυαυστίοογ. ὃ Ῥαν. Χ]]. 3. ὅτι ἥμαρ- 
τὴν ἐναντίον χυρίου, ααἷδ ῬΘΟΘΔΥΣ ΘΟΠΙΓΆ 
Ῥοϊ ΒΥ. --- ἦγ» ἐπέσείέαα. «10Ὁ. 

ΧΙ, 6. ἄξιά φι ἀσέβη, ὧν ἡμάρτηχας, 
ταδὶ αὐτὶ συιφεωρα μένεα ἩΔΌΘΗΙ. ---- ΠῸΌν 

{παῖο. ἴπο. Νυπι. Υ΄. 7. ΕΧΧ 1 ὅδῃ). 
ΧΧΥΙ. 18. ἔχ. ΧΧΧΥ. 6. ϑοιιοος, 
αἴ σπεῦ ἰὼ Ν. Τ.΄ (οοπέες 1,εχ. Ν. 

ὃ Τ᾿ 4. ἢ, ν.} [ἴ εὔδσω ΠῸΥ 4ᾳιδη- 

ὦσψιιο Βοῖδὲ οονενδἑετε, ρεγρείγανγε 
αὔρα κνικὶ, τοεῖπιΣ, ἡ μηι. “-ς 
ν8.» μυανανίοον. Τίαϑι. ΠῚ. 41. 

ἡμαρτήσαμεν, ἡσεβήσαμεν. ---- νυ» 
Ῥιανωγίοιο. “ον. ΧΧΧΊ. 9, 
Ριον. ΧΧΥΤΙ]. 94. εἰ ΧΧΙ͂Χ. 6. 
- νψν τργοδωω. Ῥεαῖγα. ΧΧΧΥ. 

ἱυτῷ. ἴερεταπε ν Ὁ.) οὐ ϑηρίε 
ε αρεπιηι, ῃΤῸ νΌΣ Οριτεειπὴ τοῦ 

ἁμαρτάνεν ροβίϊχῃ Θδί ῥχῸ ἐν τῷ νοὶ 
εἰς τὸ ἁμαρτάνειν, αὐ ρεοσαπάμηι, Ἀ. ε. 
ἰα αἵ ροεεῖξ τγϑταυ 0 δπίτηο Ῥ6ο- 
τὸ. Ῥβαῖω. ΓΧΧΙΝ. 4. -- ν 

ΡΒ, ρετάο. Ῥευε, ΧΧΧΊΙ]. 5. ἡμάρ- 
φτῦαν οὖὗχ αὐτῷ τέχνα μωρητά. 83:1. 
᾿οδὲ ξορτταδε (6 ποῖ Ἰοφασηάϊ, ὁπ 
4.0 ΠΠΠῸ» συ ἐὨθοϊἸθείο ΤῊ. τὶ 

ΤΟ, ποῖαϊ ρεγάϊέε ἀφετε. Αι. 

ἐ οἰ ϑγαῖμι. βαρεπξ διέφϑειραν. --Νπ  γ0), 

οὗδο ἰαδεο. ΕΖ. ΧΧΧΥ͂. 6. εἱ μὴν εἰς 
αἶκα ἥμαρτες. ϑ'Θηδισα, ποη γεσθα, 
βου κυ, Νίατα δ) Ὁ ἢ. ]. ἀθ οἷν 

ἴδοι οὐ ἐχρ! οαπάπμι εδῖ, Δἀεοαια 
ποίαὶ παῖε ἐγασίαγε, ἱηγμδίε ἀβέγε. 
ϑιν. 1. 7. μὴ ἁμάρταν εἰς «λῆϑος 
ϑίλεως, πο} ρ]οθοτα υὐνίβ οὐεπάεγε 
ΒΕ. ἡγγίέατε. ϑιν. Χ. 40. ἁμαρτάνειν 
ἐς τὴν ὑπυτοῦ ψυχὴν, οἰέωπι ἐράετε, ὮἈ. 

εἐθ, παδρς εἷδὶ ἐπίετε. Οτοῦιι 
υϊίεια αὐ 1Δμἀδ οχρ]ςατται : ἐπέ- 
φαμπι ΕΥ̓ΡΩ 46 ἐξέε, ποϊϊϊοοεῖ δεσαεῖ 
ἀεϊοοπάο, βοὰ Βεειβομιηοί ἀ6γ2 δΐ2- 
ὯΣ οὐσπ Ὀγυπίο, αὐτουχειρίαν ἢ, 1, 
Ῥτο ον. (Οοπίυϊ ἐπι Ὠταδῖι8 
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ΣΙΣ 109)2 ἐΦ 1} απὸ γον. 

ΧΧ. 4. Ἰεσυπίιτν, εἴ ἀδ Ποιιΐηθ, σαὶ 
δ ἔδοϊϊ, αυδ' 5' ἱ δι ηΐ ΟΧὶ το, δο ν]σθ 
ροτίσυϊα ἴετηοσε ἱπουγτὶϊ, ἀϊουπίαν. 
ΟἸασγίον δάδιις νἱἀδθῖιν 6886 Ἰοουβ. 
Ῥγου. ΝἼΙΙ. 86. ϑδ1ν. ΧΥ͂. 90. ΧΙΧ. 
4. ὁ ἁμαρτάνων, αυἱ ρούσαϊ, 6οϊ]ςος 
ἔπ ῬΓΟΧΙΠΙΌΤΩ δθΏΓΣΩ, ταδὶθ ἀ6 ἐ0 961» 
εἰσηᾶο οἱ ταῦὴα δυαϊζα Ἰουτδυ σΣ6- 
ἀομμάο, εἰς ψυχὴν αὑτοῦ “λημμελήσει, 
ἀδἸ παι ἴπ ῥανϊτδση βύδεη, ἧ. 6. 
αἱνὶ ἱρεὶ ἱπ)ύσμιδ οϑέ, [δ]. ΧΙΧ. 
28. ἁμαρνεῖ, ἰσύενε, ποσέγο. Οδαῖεε 
βουυσπεδ. [δ]. ΧΧΊΙΨ, 24. οὐχ ἀ- 
μοιρφήσνυσι, δρε δ ΟΝ 7Σι:εἰγαδωπίωανγ, 
ἃ δοορὺ πόν ἀδέγγωδιπί, ΧῚ,11. 8. αὐ κε 
λάβῃς “ρέσωπον τοῦ ἀμαρτάνειν, ΜΒ μοῖ- 
ΒΟΠΆΓΌχΩ χεδροοῖυ Ὁ δα ἱπ͵αοὲς ὅιοία 
ϑοάδυοὶ ρμαιλδσίδ. 

ΠΟΙΕΏ ᾿ΑΜΑΡΤΑΝΕΙΝ, . 

οαγέ ὕαοὶο. δ ΓΙ ΗἰρΝ. Ἐβαὶ 

Εχοὰ. ΧΧΙΠ. 38, Ιε6. ΧΧΙΧ. 4]. 
“Ὑτὰὸ ΔΙ ᾿Αχουσίως. 
᾿ΑΜΑΡΤΑ ΝΩΝ, ρεοοαίοτ. Ἀγ Ὦ 

εἴ ἼΏΌ Ῥασὶ. ἰάετω. Οὐδ. Π1. 46. 

ΝΙΙ. 47. ΓΧ. 4. 17. ὁ ἁμαρτάνων εἷς, 
αἱ Ρεσοδυοῦῖς ἐπ μπὸ. 1 οροπάυτι 

βίης ἀΡ1ο οϑὲ ἣ-. --- ΝΟ Ρἷυν. 

9. 1 ϑωξι. ΧΥ. 18. Ῥκαΐμι. 
ΧΧΙΨ. 9. οἱ Ρτον. ΧΙΠ]. 85. 

᾿ΔΜΑΡΤΗΛΑΎΤΗΣ, σαμγίρα. 9 
Μδος. ΙΧ. 4. συνέταξε τὸν ἀμαρεηλά- 
τὴν ἀδιαλείπτως χ. τ΄ Ἃ. 0.851} δυγὶ- 
ἄϑδιη ᾿ποθδβδηῖοσ αρτιληίοση ὀχ οαϊτα 
Ἰ6Υ. 114 ΒΙοἰυ8 Ἰτοτχησηϊαυ 86- 
συΐζαθ, κε ἁρματηλάτην ἰοερεηάυτῃ 
6866, ἀυδῖὴο οασος. Μίαθ ἱπῆρα 8. ἢ. ὲ 
ν. 

'ΑΜΑῬΤΗΜΑ, εοσαίωπι, ἀεέϊο. 
ἐμηε. "ΟΝ ἽΠΝ πῶ ἐς ἑίω. 

Ἐχ. ΧΥ ΤΙ]. 10. ποιοῦντα ἁμαρτήματα, 
ΘΘΩΒΌΙΤΩ ΘΧΡΣΘΒΒΕΙΈΠΗΙ. ---- ἢ.» ὕ67 

ὅπηι. Ἡϊας χοΐδγο 90Ὁ. ΧΙΧ. 28. υνὶ 
ἁμάρτημα λόγου ποπ, τς ΠΟΠΠῸ]]ὲς 
γίσαα οδί, τεϑροπᾶάες Ἡδρταὶοο 
“2 δῦ» γασὶς υεγδὲ, δ6α τἰαπαιϊπι 

νοοὶΐ 27 4υω, αἱ ῥ]ετίθαιιε νἱβυτα 

οϑἱ [πιορρτσάρι, ἢ. 1. δεῆδι: [ῆ8]9 



ἽΑ μᾶρτημα. 

α Βα ροῦν, υἱ 58 γε ἐπίχμα, Ὦὶ. 6. 
σϑἰυσηηΐθο 86 ΟΥλπδΕοπ68, ΔΌ1θιι8 
γοϊοραπί ἰδοθββοσα οὔ υμι. --- ἢ» 

υἱα. ΗοΒ. Χ. 18. υνὶ Ργὸ ΓΙΘ3" δ 

9.12» φμία 3,διι5 ἐδ υἱα ἐμ, ΙΧΧ 

860. αεαῖ. βαρϑῃς: ὅτ, ἤλαισας ἐν τοῖς 
ἁμαρτήμασί δου. ϑοΠ]Ποεῖ νἱας, αἴ οχα- 
Ὠἷπο αοίέοπεβ, ἴΐα βρεοϊδειπι ἁμαρτή- 
ματα ἴῃ οοαΐοο 580 βρη! βοβηΐ. 
Ιπ ἀυδίυπι ἰδθθη Πδὴς ΘΟ ΟΠ ΘΙΩ 

ὁ χγρρρρίατα νοσανὶς Βαμγάτίυδ ἰπ Αρ- 
Ραγαῖα Οὐἰείοο δά ἢυπςο ἰοσισι, 
υΐ Ιοοο ἁμαρτήμασι τεροποπάυγα 
6686 Οχ βίσλαν! ὥρμασιν, ὰἴ ΟῚ 80- 
Ἰυτα ἰῃ Α]οχ. Αἰά. εὲ σορὶ. ἰ6ρ]- 
ἴυν, 86 εοἰΐατη ΑταΡ5 Ἔχρσεδδὶί, υἱ 
δῷδο ῥχὸ 51 ἰδβεσίπί πη 9 

ἐπ ουγτίδες ἱκὶδ. ϑιαὰ τη ἢεθς σοῦ- 
Ἠδ δ] 1118 ἱπίοσ ΓΘ 8 νου θα Θ0}- 
πεσε νἱἀδηΐυγ. --- ΓΝ Γν Ρεο- 

δ ραίμπι. εη. ΧΧΧΙ. 86. [κν. Ι΄. 
429. χεφαλὴν τοῦ ἁμαρτήματος, ΟΔΡΙΕ 
υἱοίπια ρἱασμίατία. Ὠσυϊ. ΙΧ. 27. 
1 ϑδτω. ΧΥ͂. 94. καὶ νῦν ὦρον δὴ τὸ ἁ- 
μάρτημά μου, [0116 ἃ τη ραπαπι ρέο- 
οαἰξ πιεῖ, 86 : σοῃάοπα τη] ρθ6ο- 
οδίυγη τθυμι. Ἐσοάδι βθηϑὰ ἢθς 
νὸχ ἰοριυσ 4 ϑδιη ΧΙ]]. 18. κύριος 
ταρεβίβασε τὸ ἁμάρτημά σου, ἃς [68. 
ΧΙ, 2. Ηοϑ. ΣΧ. 8. -- ἦν» ἐπι σιίας, 

ἁ ρεοσαδιπι. ἔχ. ΧΧΥΊΙΠΙ. 88. ΝΌμΩ. 
ΧΥ ΤΙ. 23. αὐτοὶ λήψονται τὰ ἁμαρ- 
φήματα αὐτῶν, ραπαπι ζεγαπί, ἐπ χο 
γεοοαγμπί. 508. ΧΧΤ]. 17. 168. ΕΙΧ. 
ῷ. --α νλὉ)» οοσμγδιδ. 1 Ἄερ. Ὗ΄. 8. 

δὶ ἁμάρτημα βες. Καῖ. νἹ οἴ 6886 
Ἰοσῦο νἱξίοβα, οἴ ἐχ στϑ]!αυΐβ ΠΣ ΤῚΒ ἃς 
Ιωοοσῖο ἱπίεσρσοῖα ἰῃ ΗΘΧΑρ 8 Οτ]- 
δοιίδη τοροποπάυσπι ἀκάιτημα. 
ἘἙουίδββα ἰδιηθῃ οϑὲ ἁμάρτημα νεγπὶο 

ἦ αἰϊυ8 ἱπιοτργεῖί8, αυΐ Ἰοοο 9...) Ἰερὶς 

νῷ» εἴ ἁμάρτημα πονηρὸν δῖ δοείμς, 

“αρίίδενι τπσίρηε. -- γ 0}. Ῥεοοαέμηη, 

ἐπι φμϊίας. 208. ΧΧΙΨ. 19. οὐκ ἀνήσει 
τὰ ἁμαρτήματα ὑμῶν, ποη ἔεγεῖ Ῥ60- 
οδῖα νεβῖσα. 168. {01Π].1. ΤΉγοΠ. 
Ι, 38. --α ν᾽, ἐγα 7ἐγυενδ. Νυτα, 
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Ι. 58. οὖχ ἔσται ἁμάρτημα ἐν τοῖς υἱοῖς 
᾿Ισραήλ. Ῥοδυογαῃΐ δηϊδοθάθηβ ῬΥῸ 
οοπβεαυδηΐεο, εἴ ἁμάρτημα ἐπὶ ἢ. 1]. 
γμεροαία ἔγαπι αἰυίπαηε ττουοοαηξ. 7 
-- νυτὗῖῶνν ὑπριείας. 7εΣ. ΧΙΨ. 20. 
ΖΦυάπῃ ΧΙΠ 21. σίμργωηι, ἐἰδοίξεες 
οὐπομδίιιϑ. ϑαρ. 11. 12. ἁμάρεημαι 
τόμου, ρεοοαίωμπι αὐυεέτδια ἰδρεπι, υἱο- 
ἰαἰο ἰορὶΣ. ὅι:. ΧΥ ΠΠ. 21. ἐν καιρῷ 
ἁμαρτημάτων δεῖξον ἐπιστροφήν :- ὉὉ] 
καιρὸς ἁμαρτημάτων ποῖδί ἑεπεριξ, χμὸ 
»Ῥαπαξ ρεοσοασίοτμπι δεπίἑπέμτ, δρ6- 
οἰδῦτω 4ιὸ Βοιλπὶ οὐχ τογρο ρῥτα- 
νοῦς (αυθ Ῥοθηβιι ῬΘΟΟΒΙΟΣΌΙ καὶ 
γεσίε ἈΔΌΘΌδηΐ νείεσεβ) οοπῆϊοΐδε- 
ἄυχῃ εβῖ. ΝΟ τηδ]6 Ἰίδαυθ νυ ραῖι 
Βαροῖ: ἐξηίροτῦε ἱη να δ. Ῥτεθοεδ- 
ΒΕΔ δ ψ 8: «τὶν ἀῤῥωστῆσαί 
σε, τωπεινώητι. 

ἉΜΑΡΤΙἊΑ, ρεοοαίμηι, εἴίδτα ραπα 
Ῥεοοαῖ, εἴ δαογιβοίμηι ρὲασιίατγε. 
ὈΥΝ» τεαίμ. εν. Ν. 7. Νυ. 

ΧΥΠ]. 9. 2 Βες. ΧΙῚ. 16. 168. 
1.Π1. 10. στρὶ ἁμαρείας, υἱ Ξαοτγὰ- 
οἷμηι ΓῸ ρεσοαίδ. ---- Ὁ)» Τεαε. 

σεῃ, ΧΙ.11. 931. ἐν ἁμαρτίᾳ ἐσμὲν περὶ 
φοῦ ἀδελφοῦ, νεὶ ἐπ δωηιδ Ῥοοοαίὲ 
οοπίγα ἤγαίγοηι. ---- ΠΟΥ Ν» τεσέκε. 

1 Ῥαὺ. ΧΧΙ. 8. -- ΠῸ» ἐποοΐεμπι. 

Μιοβ. 1. ὅ. εἰς ἡ ἁμαρτία οἴκου ᾿Ιούδα : 
ὉΝ᾽ ποῦ Ορυδ οϑῖ, υὐ σΌΣσ ΠΟΠΏΙ]]18 
ἸΏΓΕΣΡρσθίθιιβ βἰδιυδίιν 608 16 1556 
ΓΝ ΌΤ, δυῖ Ἔχ ο Ἶ886 ΠΠΠ1υα νοοὰ- 

θυ]απι, βεα ἁμαρτία Ἡ. 1. εϑὲ βρ6- 
οἰ τι ἑάοϊοίαίτια, αἀυᾶὰ ΟἜΠΌ]65 
ΤΩΆΧΊΤΩΘ ἴῃ ΘΧΟΘΪ 818 ΘΧΟΣΟΡΤΟ 80]6- 
Ἀαηῖ. ---- ΠΛ» υἱα, οἴεται ταθίδρθο- 

ΤΟ αοίϊοηεδ, βρϑοϊδιίστα ἐϊεοϊί. 1 
ες. ΧΧΙΙ. 568. --- 5), αἰδεπες. 

ϑγτωση. δ. ΤὨροά. [6.9. ΧΧΨ]1Π1,.91. 
ἩΤΟΝῸ Ἢ ΘΙ ἁμαρτία ἡ ἐργασία 

σου ἰταῃδιυϊογιηΐ : Ὁδ᾽ ΟἸοσιου ἴπ 
Οοπιπι. δά ἢ. ]. οοπ)δοὶξ ὕσὸ ἁμαρτία 
Ἰερεπάυσω δβθα ἀλλοτρία, αυϊα ἤδης 
ΨΟΓΒΙΟΏΘΤ εἴπ ἰοχέι ΗδΌΤζεϊοο Ὠυ]- 
Ιο δἰΐο χηοάο Ἴομοϊ]αγὶ ροββα ρυΐα- 
Ῥαῖ. ϑεά νἱάδ ἐπῆνα 'ἰῃ ἢος δγσουϊο 
8 Τὴ6 Ποίδίβ 8. Υ: ΓΛ 32. -- δ ΤΠ, 

Ὁ» 

ἊὩ 



᾿Δμαρτία. 
α γετίγαται, μεῦοο. ον. ΧΧΙΝ, 19. 
ἘΣ. ΧΧΧΙΠΙ͂Ι. 12. ἐν ἡμέρᾳ ἁμαρτίας, 
αυδτα ουϊσνιτη ρεροδνοσί. Ηοο. 
ΥΠΠ. 11. εἰς ἁμαρτίας, δα ομέξειε 
ῥἀοίοτιετα.---- ἡ ΤΟ ΤῚ, ἰπ Ρ]υγ. ὈΥΝΝ Γ’ 

σεπ. ΧΙ,7. 9. [κν. ΧΙ͂Χ. 17. οὗ 
λήψῃ δὲ αὑτὸν ἁμαρτίαν, πος Ῥτορίεν 
Θτστ ρῬεςοαέὲ γεὶ βαέξε, 00}1. ΧΧΤΙ, 9. 
οἰ Χ ΑΧΙ͂Ν. 16. ευς. ΧΥ. 9. ἔσται ἐν 
σεὶ ὁ οοἷ). ΧΧΊῚ. 22. εἰ ΧΧΙΝ. 

ὃ 15. ἱ Ἰερίξαν ἔστι σο! ἁμαρτία, Υ. 
ς. ὕευϊ. ΧΧΙΠ]. 28. .-- ΠΝ Ὦ, εἰ 

φοπ βοΐ ηλϑῖ ἢ- ὅδη. 1, 17. τὴν 

ἀδικλενχαϊ τἠνἁμαρτίαν. Εχ. ΧΧΤΧ, 56. 
τὸ μοσχάριον τὸ τῆς ἁμαρτίας ποιήσεις, γἱ- 
ζαϊυχη 1 δαογίβοίμπε ΡΤῸ ρεοοαϊὶδ ρᾷ- 
ΤΆΒ18. εν. ΤΡ. 20. ἐποίησε τὸν μόσχον 
τὸν τῆ; ἁμαρτίας, ῬαγαΑνὶς νἱτυ]υγ ἸΏ 
δαογ οέμπε ῥγὸ ρεσοαίο. 1 ]ὰ, ν. 82. 
ἐὰν δὲ πρόβατον προσενέγχῃ τὸ δῶρον αὖ- 

ὁ τοῦ «τρὶ τῆς ἁμαρτίας, εἱ ονεῖα οἴἶδοχαῖ 
ἴῃ δασγέβοξεπι ργῸ ρεσοαίο. Ποἰά. ν. 
38. ἐπὶ τὴν χεφαλὴν τοῦ τῆς ἁμαρτίας, 
σΑΡΙΕΣ υἱοέξπιΣ ρίασιαγίς. Τιεγ. Ὗ. 
9. ἁμαρτία γὰρ ἔστι, εβῖ δὨϊπι δαογὲ - 
οἴεηε »εοσαῖίο. Οομπξ, 4 (οΣ. Υ. 
21. εἰ Ἐξ. ΧΙΙ. 37. υϑὶ ΓΙΝΌΤΙ 
ΙΧ Χ τοαάυηϊ ᾽λασμὸν βρῆδιι. οοάσχῃ. 
διο οἱ ἴῃς. 1ον. ΓΝ, 8. εἰ ΥἹ. 28. 
οὗτος ὃ νόμος τῆς ἁμαρτίας, ἐν τόπῳ, οὗ 

ἐ φράζουσι τὸ ὁλοκαύτωμα, σφάξουσι καὶ 
τὸ τῆς ἁμαρτίας, Ἀεδς οβὲ εχ (6 88- 
ΟΣ ]Ο ὑΓῸ ρεδοοδῖο: [ἢ Ιοοο, υδὶ 
τηλοίδυι Πο]οοδυδέιμ, ταδοίϊδουης 
εὔκτα βδοσιποίστη ΡγῸ ρεοοοδίο. ἴεν. 
ΧΕΝ. 18. σοιήσει ὁ μρεὺς τὸ «περὶ ἁμαρ- 
σίας. ῬΔΑΥΑΡΙΣ Βδοουίοβ βδοσ ποίσῃ 
ὕτοὸ ρϑοοδῖο. 3 ΡῬεσ, ΧΧΙΧ, 94. σὰ 

ἁμαρτίας, Βδεογβοῖα ῬΤῸ Ρεδοοδίο. 
ἐἶψνη Ἐς. ΧΙ. 18. ἐδαμαμάϊοι. 

ἐ ἄπγη νϊάφζυν ϑῦμα οἱ ϑύματα. (οηξ. 
Ι,. Βοβ. ΕἸ]ρ8. στ. ρ. 88. ----- Ηοα. 
ΓΝ. 8. ἁμαρτίας λαοῦ μου φάγονται, 
υἱοί, αὐδ8 ῬΟρΡΌΪυ5 τηθι9 97Ὸ 

᾿Ρεοοσέϊξ οἴἶεντί, νοβουηΐαγ. Ζδοῆ. 
ΧΙΨ. 19. αὕτη ἔσται ἡ ἁμαρτία Αἰγύκ- 
τοῦ, Ὦξδο οτἱξ ραπα ρεοοαίξ ΖΕφγρ- 
ὕστιιτη. --- 777" πιογδμδ, Ἰη Π͵γηιίαε. 

ἴε8. 1.1]. 4. οὗτος τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν 
φέρει. ΒΘΠΘ 4υοδα ΒΟΉ ϑβιχη-: Ὡδπὶ ἱπ 

ψου 1. 
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3.5. μϑοσδίδ υἱ ναοεῖσιιϑ ταν βαιτηυδ ἢ 
αἰδιιπίιν. Οοπέ, (}δβ6ὲ: ΡΉ1]ο]. 5. ῥ. 
1165. εἀ. Ὠδιδ!. --- 8 4.ν, ἀἶφε. Μαϊὶ, 
ἢ]. 7. ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν τῶν πατέρων 
σου. ϑεηϑυπι βεοιτ δαπξ, π6 6 Ορυϑ 
δεῖ, υἱὐ κἰαϊιδεηυβ, 608 ἰοοο Δ Ὡ7 

Ἰερῖδβε "7373, δ Ὁ} "πασκία, αυιοᾶ 
ξογῖαββα ἃ] αυἷβ οομ οογο ̓ Ῥοββοῖ. 
Νδῖὰ 5" ΩΝ ἀπ ρλτον; φιοδα 86ῃ- 

Βυ δδὲ : δέσωξ οἰδπι υἱοίαγωπὲ ἐα8 
᾿αλοτος ὑεδέ ΓΙ. ---- ΓΤ» ὕθνπεάο. Ἅ 

ἴε8. ΧΥῚ. 4. τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν 
ἀνταποδώσω αὑτοῖς. ΝΟῺ τα λ]ς, αποδᾶ 
ΒΘΏΒΙΤΗ. --- ΠΣ ΠῸ: οοπιίαξο, ο0Ν» 

αἰϊέμηι, ἴῃ υἱτάτααυθ ρατίδσω, οἴδιω 
Ῥταυιμη, ἴδ. ΤΧΝ. 2. .-. Δ᾽ δ 9 Ὁ» 

ἀοίον. 8 Ῥασ. Υ]. 29. υδὶ ἁμαρεία ἴῃ 
οοαα. ουχα μαλακία μοτταυϊδίυτ, δο 
δἷπθ ἀυδίο ποῖδὲ ραπανε ρεοοαίξ, 
δραδοϊδε πη τιογόερε α ἢδ0 ὥηπρείδεμε 
οὐ ρμεσσαία. Οὐμῖον βοαυδαίίδ. --- καὶ 
νυν Ῥγυατίοαίον. )γαῃ. ΧΙ. 

83. 866. ΟἨ 8, --α ΣΙ Ὸ συεγοίο, 

φροοϊδίίση ἃ Πδο. ζεγ. ΧΊΝ. 7. σολ- 
λαὶ ἁμαρτίαι ἡμῶν ἐγαντίον σου. --ὦ 
“ΓΠΥἼἽ3)» ἐσίγαπεα. ϑὅγτοτα. δὲ ΤΉθο- 

ἀοί. [ε6. ΧΧΥΊΙΙ. 21. Αδοεροσιης 
νοοθῖι Ηρ γαίσδωι βδηβιι τηείδρβο- 
τῖοο, ποτα Περοί, εὐ ἀδ δἰἰσμαουρ 
8 1)60, δϑι δρποραίίοπα ἂς σορυαΐα- 

βρθοϊδίυ δὶ ἑώοίογμπι ομΐ. ΑἸοπα 
Ἰληθε δ Ποῦ ἴόοοὺ ταηὶ δβθα νἱάθ- 
(ἋΣ οοη)θοΐαγα ϑειηϊοσὶ, χὰΐ ὑτὸ ὧ- 
μαρτία ΤΟΡΟΠΟΣΤΘ νοϊυϊξ ἀλλοτρία. --- 
Ἦν» ἐπιφμίέαδ. Οεῃ. ΧΥ͂. 16. Ἐχ. 

ΧΧ, ὅδ, εἰ Αἰϊδὶ βερίυβ. Αἀάδ 
ϑύτηι. Ῥβαίτη. {ΥῚΠ):. δ. υδὶ ὦμαρ- 
τία ἀδ ρεοσοαίο οὐπίγα αἴδος Δ οΐυν. 
ψυ]ρ. εἰπο ἱπίσυϊίαίο. ΗΠ ΘτοΏγταιι : 
ΟῚ δρὶ ἐπίρμε. .--- "πὺν οσοαδῖο, δε: 

8.1}. ογέηπαηαὶὲ οἱ σαἰωπιπέαπαϊ. δῃ. 
ὟῪ. ὅ. δες. ΟΒΪ8. -- ον» ὀρ, ἴῃ 

ἰΓδιηα.6 ραζίοῃ. ΕΖ. ΧΧΧΥΨΥ͂Ι. 10. 
-- "ΠΛ, οαπίδεκα. ϑδχοδυ. Ἐχ. 

ΧΧΧΙΙ]. 18. Νοη Ἰερίξ αἰ 5. ΠΗ τοσὶβ 



, ν ὁ , 
Δύω τὴν ἀμναρτίαν. 

α Γ}ἐ}ν» αὑ8 δας Οδρρεὶ!! σου Ἶθο- 

(υτα, 864 4118 ἀιπίαχας ρῥυποίὶβ 
οαϑάθμι Ἰἰΐεγϑβ, 80 Ποῖ χη) ΡΓῸ 
ΓΛ ν" - ν:8, Ρετῦς, »γασυαγιοα- 

ἐογ. Ὦδῃ. Ψ]Π]. 28. - νῦϑ. »Ὁγα- 

σατγίοαῖο. οῦ. ΧΙΠ. 238. Ῥραΐπι, 
ΧΥ 1]. 14. οἵ δ᾽10 1 βεορίιι8. -- ΠΥ 

ἔσται. νππαῖα τές, πιαίμηι. Ῥτον. ΧΧΥῚ. 
96. --- υτὸν» ἐπιρτομαες. Ῥα. ΟΧΙ,. 

4.--- ΥΔῸ, οαριευίαε. θοαι ΧΧΧ, 

ὃ 8. ἰάσεται κύριος τὰς ἁμαρείας σου, γ6- 
ταϊττος Ποῖ ρῬεοσδία νϑϑίσα, αυοά 
δοῦθαὶ τεἀισίοῃς 6 οἀρενιαζα. ---- 
ΠΝ) Γν αὐδονιπαίϊο. Ἐπ. ΧΧ, 4. 

Βδπδ ατιοδα βϑηδιτη: ΔΙ ΓΔ" Ἀ 

κιοϊαΐ ἢ. 1. ἐά φμοά ἢ εο ἐεἰ αδονιδπα- 
δέϊε, δοὶ]. βμιαοοδίιμι. -- ὅϑδρ. Χ. 18. 
ἐξ ἁμαρτίας, ἃ φῬεοοκίο, ὃς. φάμέετγις 
οὕπὶ πχοόσὰ Ριρασία. ΨΪα. 8 Ρεο- 
οαἰογίδως. Ὑιὰο ἴχ. Ν. Τ. 8. υ. 

« ἀωαρτάνω. ϑῖτ. Ν]]. 1. ἀπόστηλι ἀπὸ 
ἀδικίας, καὶ ἐχκλινεῖ ἀπὸ σοῦ ἁμαρτία : 
δὶ ἁμαρτία εδὲ ἱρ8ά ρῶπα ρεοσσαϊὶ, εἴ 
ΐ, α. ἰῃ δηϊοοθάθηϊ τρθργο τὰ 
χκαχά. (ἰοδ5βδῃίε σδῖο σΘϑβδΟϊς 
Ραπδ εἦυ8. υἱρ. Ὀεπε : εἰ ἀεβοὶομέ 
“παΐα αὖα ἰο. ἸΌϊὰ. ΧΧΙἧ])Π. 4]. δύο 
εἴδη «ληϑύνουσιν ἀμαρτίας, καὶ τὸ τρίτον 
ἐπάξει ὀργήν. 5ῖν. 111. 16. (14.) ἀντὶ 
εἱμαρτιῶν. δ᾽ Ἰεσῖῖο β8η8 δϑῖ, ἁμαρτίαι 

ἀ δτιιηῖ σεπδα πιαίτί υἱα α ἤἰϊο ἰο- 
ἰογαία, Ἰᾶτὰ ἴῃ δηιθοθάθηξρυβ 4υ0- 
4116 δΕῖτηο ογαῖ ἀθ βεῃ}ρυ5 ρδίσῖο 
νἱἷ6. βῖν. ΧΙΧ, 8. εἰ μὴ ἥστί σοι ὧ- 
ὠαρτία, μὴ ἀσυκάλυστε; απο γαΥθα 
ὃχ τεςορία Ἰοσοπο 18 διηξ νουίρῃ- 
ἄδ: εἰ βίηθ ἀ]εῖο ροῖδθβ ἴβθεσο, δὶ 
Ῥοΐθ8 δῦβϑαυβ ρβοζαῖο ἔβοοσε, ἢ. 6. 
8 ΠΟῚ ἰβποσὶβ οἷἶδεῖο εἴ οδμαγιδίβ. 
δεά χτοοῦυ8 β'π ἀυθῖο Νυϊχαίυϑ 

« ἈΡθαὰθ ποραϊίοῃβ ᾿δρεῖ : 8] δϑί {ΠῚ 
(ἀοἰςΐαπι, 81 αυοά ἀο]ϊοίυμα οοουία 
ΡοΓΡεϊ "δ δ. 

ΔΥΏ ΤΗΝ ᾿ΑΜΑΡΤΙΑΝ, δοΐυο, 
1. 8. γεηιίο ρεοοαίμηι. 9 νῷ» 

σοοῖριο ξαεῖοπι δοὰ ῬΕΥΞΟΉΩ τεσρεοίεηι 
λαδοο. Τοῦ. ΧΙ.11. 0. ἔλυσε τὴν ἁμαρ- 
φίαν αὐτοῖς διὰ ᾿Ιὼβ, τοιταϊτορ ας 11}15 

146 ᾿Αμαρτωλὸς. 

Ῥδοοδίυπι φγορίες Ψοῦυμι. Βθοίε δὰ 
βοησυπι. 8:5 Αὐιβορε. ἰῃ Βδη. ν. 
γ08. λύσας τὰς «πρότερον ἁμαρτίας, το- δ 

γαϊςῖθηδ ῥσχίοσα Ῥϑοθοδίδ. Οοῃῖ. ἱπέτγα 
8. Υ. λύω. 

ἉΜΑΡΤΩΛΔΟΙΣ, ρερραΐον, ἐπερὲμ, 
αριίρεις, ἐπιργοῦμα, φεπέϊς. ψ}0 ἢ 

οἱ [1 ἢ Ῥασᾶς. μεοραίοτ. Ῥτον. ΧΙ. 

81. ὁ ἀσιβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς «ποῦ φαγεῖ- 
φα!. ἴο8. ἴ. 4.  ΧΥ. 90. -- τ, 

Ῥεοραίμηι. Ατα. ΙΧ, 8. -- ΛΝ ἢ 

ρἷυν. ὅρη. ΧΙΠ]. 18.1 ον. 1. 21, 
ἔσομαι ἐγὼ καὶ Σολομῶν ὁ υἱός μου ἁμας- 
τωλοί: υδῖ ἁμαρτωλο) ἀϊσυπίαγ ἢ, κα 
φμὶ υοἰογεπι δμογμπι πῸΝ 
ιηί, εχ ποὔομο ρχορεὶδ νετΌ ἀμαξ. 
τάνειν, αδέτγατε ἃ δοορο, πον οοἶξι- 
πεαγέ. ἴ68. 1. 98. οἱ ἄνομοι καὶ οἱ ἀμαρ- 
τωλοΐ. --- τὸ ἿᾺ Ῥατί. αγαίοτ. Ῥαϊτη. 

ΟΧΧΝΊΙΠ. 3. ἐπὶ τὸν νῶτόν μον ἐτίχ» 
καινὸν οἱ ἁμαρτωλοὶ, ἀογβυπι ταϑυτα 
διδγαης ρμϑοοδίογεβ, "σεῦ Ὁ} 

χυδπάοαυα τηϑιρβοσίοθ ἀθ [8 δά- 
ὨΙΡεΐαν, φυΐ πιαία πιασλι πα ΜΈΝ, Υ. ἃ 
ς. Ργχον. 11]. 39. -- ὝΥΡ, εἤγαο- 

ἐον, σταδεαίογ, Ἐς. ΧΨΠΙΙ. 10. δες. 
εἀ. βες. --- 5 Ῥαραππμα. ἴῃς. 

ΗΔ». ΠΠ. 14. Εοτίε Ἰορὶς γ)}9» δαΐϊ 

[ἃ (τασίι Ῥγὸ τόσα Ἰοαμοπαϊ, 
4υἱ ᾿ρδίυα αὐνὸ Ἰῃνδ]μογαί. ---- δ 
οαρκΐ, ἴίοτα υεπέπωπι. Ῥε. ΟΧΕῚ,. 6. 
ὅλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ. ἴπ ταρῦδ ΠΔ- 
δΒυδγυηῖς ποὔομεοπι το ΔΡΒΟΥΊΟΔΤΩ, 
08 υδπεπμηὶ ἀὰ »ιαϊέα ὑπρίοτεπι 

δΔαπιρεοίυγ, Πευϊ. ΧΧΧΙΪ. 88. εἱ 
Ρᾳ. ΠΥ͂ΤΙ]. δ. -- γον εὐτία, ἔστη. 

ΕΧ "ΠῚ. Ῥουῖ. ΧΥΪΧ. 19. ἵνα μὴ 

συναπολόσῃ ὁ ἁμαρτωλὸς τὸν ἀναμάρτη» 
τον. ϑεουπάυστη ΤΥοβδοηΐυτη ἰεζ6- 
τυπί ν“- ϑοδυϊτοπαῖαβ ἴω Οτὶρα- 
Ηοῦτ. Ρ. 178. οοῃλϊοῖῖ, (171 ΓΧΧ 

ζαΐεθε ρεοοαξίς εὔτια. νι αυοσαε᾿ 
ποίδία δὰ ἢ. 1. ἰπ Οοοοδῖὶ ΓἜχῖοο 
Ηδεργ. 8. νυ. ΓΤ Ρ. 1398. δβεα. εὖ. 

ΤΘΟ. -- Ὁ» παΐμα. Ῥτον. ΧΙ]. 14. 

--νἦον ἐπιρτοδια, 8 Ῥαγ, ΧΙΧ. 2. 



᾿Αμάσητος. 

α Ῥᾳ, Π], 7. Ψ11. 10. δἔ δἰ "ὶ ϑερίυϑ. 
-- νῦ, ππρνοδείαε. Ῥα. ΙΧ ΧΧΤΙΙ!. 

11. ἐἍἰ ΟΧΧΙΨ. 8. 1 Μδος. 11. 44. 
δ᾽ ἁμαρτωλοὶ, 41 ἴπ Ββεαυέπεθυ 
ἄνομοι γοζαπίαγ, βαηΐξ 1. α. ν- 40. τὰ 
νη, σεπέδεε. 10. ν. 48., Απεοοσδυθ 
ἁμαρτωλὸς ἀἰοίςν ἔοτίλβϑε δεΏδα εὃ- 
ἄστα, τιῖξὶ χαΐδ το Ἰ, δυστα ἐτ8΄ νοςλ- 
ἴσχα 6586, αὐἱδ ὐυάαοοβ δα ἀεΐδοειο- 
Ὠσὴ ἃ Τοὶιρίσπα ρδῖσια 80]]}]1οἰΐδτα 

ὃ ΒΕΙΩΡΕΥ δίπμοσαΐ, οἱ 811 1, α. ἄνδρω- 
αὺς τῆς ἀμαρτίας, 94 ΤΉΘΒα. 1]. 8. 
1)ε υἱταηυδ ποίΐϊοπα οοπῆ, 1,οχὶς. Ν. 
Τ. 8. Β, ν, 

ἉΜΑΎΣΒΤΟΣ, νοὶ ἨΙΔΉΦΙΣ, ΝΟΝ 
παπάμοαξιις, ἵξ. χε ΠΥ πιαπαμοαυΐ. 
ΠΟΥ οὐπερεμξαἰέο, ὅο00. ΧΧ. 18. 

ὥφατρ στρίϑιος ἀρεάσητος, Οϊ νἱάο.- 
ἄυβ. 1. Βοθ. 'ἴπὰ ποῖ δα ]θοξίβ. 
Θυϊὰ δυΐοπ Βὶς Ἰοροσιηΐ δυξ 81 

ς γοἰπετπέ, αἸν! αι ο δϑθοαιΐ ΠΟῈ 
ΥΆ]60. 

ἉΜΑΤΤΑΡΙ. οχ εῦτ. ΓῺ» 

δοῦρι. 1 ϑδτη. ΧἋΧ. 40. υδὶ ϑοδοί. 
ε4, ἤοπι. τὸ χαλούμενον παρ᾿ "Ἑλλησι 
τάρρος χαὶ Ῥωμαίοις φοσσάτον, 
τοῦτο σαρ' Ἑβραίοις ἀματταρί. ἨΪ8 6 
Βιεῖῖ! ΤΒοβδυσο Ἰἰσοδῖ τῖπὶ δάδυς 
Ξοαποπεὶδ Δὐάοτο: ΑἸά, Ἑά. ἴο᾽ Βδ- 
δεῖ ἀμαγγαρὶ, ΑἸ. (Ὁομρ}.) ἀματ- 

ἐ ταρὰ, αποα τππαρῖ5 Ηθρτεεο σου Ὠ. 
[πῶδ οσοττυρϑβίτηο τ Οἷοθο. ἰῃ [4. 
1 ες. ἃ Ἑδθσιοῖο δἀϊεὶς: Εἰς τὰ ἀμ- 
τεδγὶμ, εἷς τὰς «τλιάδα. Ῥτο αὐο 
6]οξ8. Μ3. (οά. Βατοος, ἘΠς τὴν 
ἀματτάριν γοῦν, εἷς τὴν σελιάδα. Νυτα 
Ῥοεχεῖιο ἰοοὸ σελεάδα Ἰερσοηάυτχῃ 
απ ἴῃ (οᾶ. ΑἸοχ. Ἰερχίτυ» Διαρματ- 
ταραὶ͵ χαρά Ῥτοοι! ἀυδίο ἄεργανδ- 
ἴππὶ εχ Λεματταρὰ, ν61] Λαματταρά. 

ε ἴὰ ἐπΐη ἐπ (οά. φυοάδπι εοτὶριυτῃ 
ἔσϊπθα οΟΠ]Πρὸ ἐσ ΕΠΒΘΌΪ ΟΠοπιδϑῖ. 
ἴέκον. υδὶ ἴξα - Δεμωγτάρα, ἔνϑα Ἴω- 
κὰν ἠκόνειζε᾽ τὰς σχίζας. ᾿Αχύλας, 
εἷς σχοτόν, Σύμμαχος, εἰς τὸν δυντεταγ- 
βίνον. ἩΪογοωντηιβ γασίϊς : Ζαπια- 
ίλαγα, αα φμεπι ἰοομπι “οπαίλαπ 7α- 
μία ἀτίφεδαι. Ρτο αυο Αφυΐα ἴη- 
(ετργείδϊον, αὐ δίρηπεονι, Θγτοτωβ οί, 
αὐ οοπ  είπηι. ἴπὰδ οἱ ΟἼσεδο Υ ετί. 

14 ᾿Αμαυρόω. 

ΤἸιασλδίίασα, σἰβημηι υεἱ οὐοπα ἐο. Ῥτο ἢ 
ᾳυο Ὠευδίυσ ἴθ ΕἼΑρτη. Ῥδρ. 346. 
Ἰερεπάυμι σδηδβεῖ: δήσημηι υεῖ οοπάϊο- 
ἐμπε, δὰϊ Ῥσοῦπθ: αὐ ξέρπμηι υεἰ οοπ- 
αϊοίμπι. 
ἌΜΑΥΡΟΣΣ, οδεονγε, οὐϊιδοαίε. 

Π3. γετθαὶα οοηίτδοίυσα, ἀεδέϊι, 

χεηξεις, λεδείαία. 1κν. ΧΙΠΠ. 6. 
ἐδοὺ ἀμαυρὰ ἡ ἀφὴ, δοοδ οὔδουγα δ- 
Ῥεγβοίεβ ἰερσθ. Εοάδηι τηοᾶο ]6- 
δἴτυΣ 10. ν. 26. 97. 28. εἰ δ6. Υ͂. εἰ 
Ααυ. ϑγτημι. ἃς Τοοά. [ε6. ΧΙ 1. 
8. ΟἸοβα. ἰῃ Οοἰδίδυςἢ. ᾿Αμαυρὰ, σχο- 
τεπή. 5080]. ᾿πηεἀ. δα Τγοορῆγ. (δδδ. 
νυν. 687. ἀσθενής. 
ΑΜΑΥΡΟΏ, οὗεοισο, οὗῇμοο. 

ΓΠ» αεδεἰα, τοησεισ, λοδείαξε 

δηπι, Δ. δρεοίαϊίτη 6 οσυϊοταπι ἀθ- 
ὈΠΔΙῈ δάμιβεῖυσ. Ααὰ, ὅξεη. 
ΧΧΥΝ]]. 1. ἴπο. (ᾳυον ΑΔ δι 
6856 ΒΌΒΡΙΟΟΓ) 1 ὅδυη. 11]. 2. Αχαυϊ- 

{1} 

ὃ» 

Ϊ6 ἂδἪ Τοοα, 1 ὅδ. [1Π1. 13. οὖκ. 
ἠμαύρωσιν ἐν αὐτοῖς, υδὶ ἀμαυροῦν ποίας 
γσας ΚΝ Σ οοπίγαλεγε, ἰΟΥ̓ΌΟ ἀ( δ6- 
ὍΉ67Ὸ υμζΐίω αἷὲ ἑπίμεγ. ΤΙΧΧ 
ὈδΏ6 αυοδά θΘὨΒΌΤΩ χαὶ οὐχ ἐνουϑότεω; 
αὑτούς. Τλιῖογιι8 νοσεῖ Ἡουγχαίοατα 
το Ἰαϊς μον φαπεν σαλι Φεθεπ, ἰο 
ἴοοΐξ “ον αἱ. Οομξ ΕἸἰθομοεὶ Ῥγό- 
1.ε8. 46 Ἄεγββ. 66. Υ. Τ. γΡ. 110. 
200. ΧΥΤΙ. 7. οἱ λοιποὶ ἠμαυρώϑησαν, 
ΤΧΧ δος. ΧΧΧΙΝ, 7. οὐκ ἡμαυ- 
ῥώϑησαν οἱ φϑαλμοὶ αὐτοῦ. 1 ϑδτα. 
ΠῚ. 2. υνὲὶ ἀμανροῦσϑαι, ἀ6 οσιξς δὰ- 
᾿θίξαπι, ἰῃ οοὐα. συχτὰ βαρύνεσθαι 
ῬεττΩ ΑΓῸΣ. --- Ὁ, ἐέβο, αδφοοπ- 

ἄο, οεἴο. ΤΉτον. ΓΥ͂. 1. σῶς ἀμαυρωδ)ή- 
σεται τὸ χρυσίον; φαοτηοάο ἐπ ιδοαδὶ- 
ἔμ7 δυσατη ἢ Ἀεδροχοσυης ποι οηοτε 

Αγαθίοαιπι ψεσοὶ τυ ὁ. οὔπες- 

διαγὶ. ὅγγν. εἰ Ἐκ ορΡ. Ὧν οὗδοι» 
γαγί. Οοπΐον Βιιηοηβ ἴοχ. Ηθῦσ. 
8. Ὁ. ν΄ Ρ. 1211. δὰ. τεῦ. -- "υυὺ» 
ἐδηπο, οαἶοε εἰ οασπιοπίο οδάμοο. ϑγτηπι. 
1ε6β. ΧΧΧΊΠ. 8. ϑ86ρ. ΙΝ΄. 19. βασ- 
πανία γὰρ φαυλότητος ἀμαυροῖ τὰ καλὰ, 
ἐἈϑοῖ ΠΔΌΟ ΘὨΐτα τοδὶ 66, ατι8 ΠΟΙ 68- 
ἴδ διιηΐ, οΡδουχαῖ. ὅῖγας, ΧΙ,ΠῚ. ὅ. 
ἀδ τδα 8 80119, ἀμαυροῖ ὀφϑδϑαλμούς. 

4 

᾿»- 



᾿Αμαύρασις. 

α ΟἸοε8. Μ55. ᾿Αμαυροῖ (β:ς δῃΐτη γοοῖα 
6χ βοπίρηζία Β.6Ι11 Ἰεροπάυπι εϑὲ 1ο- 
οοὺ ἀμαυρεῖ), σχοτενὰ «οιεῖ, ἀφανίζει. 
Ηδβγοδῖυβ γψεῖὸ ἀμαυροῖ οχροηὶς 
ἀναιρεῖ, μαροώνει. Ιάετα: ἀμανροῦσϑιαι, 
σχοτίζεσλαι. 1ὰ. ἠμαυρώϑη, ἠμβλύνϑη, 
ἠφανίσϑη. 

᾿ΑΜΑΥΩΣΙΣ, οὐεδομγαΐξίο, οὖὗξειδ- 
οαἔο, οὐδοιγίέαδ. 1.) Οἶδωπ δυῖ 

Κῆρ, ποσοῦ ϑαΐαγηι. ΤΠροα. 
ὃ ΑἸηὴοβ Υ. 96. Ὠεοάυχίς δῆς νόοσϑιῃ 
δ ἽΓΠ οαἰέσαυὶΐ,, οὐεοιυταυΐ. ΜΊὰΣ 

ΒΌΡΓΙΔ 8. Ὑ. ἀμαυρόω. 

ἈΜΑΦΕΙ͂Θ, Ηδθρτ. ἸΩΘῸ εὐ ἢ 

γερῆχο, ζηιοπ. 1 ϑδιωη. Υ. 4. βθα. 
ἫΝ εἰ ΑἸἰοχ. Ὅεσρα τὰ ἐμαρύσϑνια 
(Δάάϊς ΒίεἸτυθ ω Τοβδυσο), χυδ 
δῆς νοσϑῶλ ρσβοθάυπῖ, νοὶ ᾿ιχία 
Ετδηοοῖ. ἐμαρόσϑια σταϑμῶν, νἱά6ῃ- 
[Ὁ ρἸοβθοσηδ, εἴ ὑχϊπιυτω 86 ΘΧΡ]]- 

6 Ομ ἀμαφὶ ἴπ τηδυρῖτα μοβὶ- 
τὰ. Ἐταδποοῦ, 0 ᾿γὸ ἀμαφὶν 
Βδροῖ ἀφιτέμ. [π ΟἸοθβὶβ δυυΐδιη 1 
10. 1. Βερ. 1,6χ. ΜΆ. Ογτῖ]] ΒΔ- 
ΤΟΟΘΟΙΔΠΟ 8118 ΒΟΥ ὈΙταν ᾿Δμαφεὶ, οἵ 
ἐχροηϊον βαθμῶν, σγαάμεηι. [Δ 
ἴδια ἱῃ ΒΙ1}]. Οοἰθὶη. εὐ ΕΔΌΣΙΟ. 
γιάς Μομίῖ. ΒΙΡ]. Οοἰβλιη. ὑ. 508. 
οἱ Ἐδθυιοὶ: Β10]. τ. νοὶ. Χ. ν. 67. 
ἌΜΑΧΟΣ, ἑπυϊοίμδ. 81... ΧΙΧΣ, δ. 

ὰ Τίὰ Βιοἰτυ5. δ'εα, υἱὶ 6πι οὔδβοσνα- 
ἴστα οδὲ ἃ τπ6 ἰῃ ΘΡΙΟΙορῖο Τ. 1]. 
ῥ58: 9., δος ἀοϊοπάδ, οἵ δογασῃ ἰοσο 
δθοοθ τϑροπθηδβ 6886 ΔΥΡΙ ΕΓΟΥ : 
Ἄμαχος, ποπ σοπίεηξοδιδ, γμῖ πωϊίας 
γίζας δρατρὶί, πο τί οδιΣ πεὸ ἰἰέμηὶ 
απιαηδ. δῖσ. ΧΙΧ, δ. ὁ ἐγχρατευόμενος 
γλώσσῃ ἀμάχῳ συμβιώσειται. ΔοΥθα 
δυΐοσα Βδος, 4 ἰδηΐυτῃ δα. (ομρ]. 
ΠΟΌΪ8 δούναντ, ἤυσπο βοηδυτῃ ἢ8- 

ε θεῃΐί: φμὲ οοπιῖρος οδὲ ἥπρμα δια, 
οπ αἷς δἰπε τισὶ υέαπι ἰτασμοοί 
ματι. ϑϑοα υὐξ νοῦ ἔδίθασ, πτλδὶ- 
Ἰεταϊοοο ἀμάχῳϊοεσετε ἀμάχως, ᾳυδη- 
4ύδπι ὩΟῚ ἸρΊΙΟΤΟ, δ]1ο8 ἀμάχῳ τοά- 
ἄδγο ἀἐέοιὰ, δο Ὗ ΔΙΔΌ]υ τ. ῬῸΣ “πὸ- 
τὰν (Γαιϑία 586. Οὗ. [6χ. Ν. Τ. 8. 

νυν. 
ἈΜΑΧΩΣ, οἷΐγα τίχαπι οἱ ρερπας, 

Ῥαοίοο. ὙΨΜίιάδ δυρσα 8. ν. ἄμαχος. 
δ 
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ἉΜΑΊΏ, πιείο. Ἵν, ἰάοτα, αν. | 
ΧΧΨΥΝ. 11: θυῖ. ΧΧΙ͂Ν. 19. [68. 
ΧΥῚ]. δ. 
ΨΑΜΒΛΑΚΕΙ βου ἈΜΒΛΑΚΙΙΑ, 

εγταΐμηι, ρεσοαίιπη. 8 Μδος. 1]. 10. 
διασχέδασον ᾿ὰς ἀμβλακχείας ἡμῶν, δες. 
ΑἸοχδηά. ᾷ 
᾿ἈΜΒΛΑ'ΚΗΜΑ, ρεοραίμπε, ὙΓΓ 

ΟΒδ] ἃ. οὐγγωρίεία, ἴΐετα ἀεϊοΐμπε, 
Ῥεοοραία. Ὅλη. Ψ]. 4. Αᾳὰ. εἰ 
Ἰμοοάᾶ. δὰ αυσ ἰοουτα ΕΗ! οτοηγ- ἃ 
ΤΩ: ῬΥῸ δβιιθρίείομα ἸΤμδοάοῦο ᾿ 
εἰ Αι. ἀμβλάχημα ἱπίετρτγείδα 
δυηΐ, αυοὸ ΟΒαϊ ἀδῖοο ἀϊοϊςον Ἐ:ραϊ» 
ἔλα. ΟἸσπαὰς ἃν Ηδερτεθο αυατο- 
το, αὐἱὰ εἰρτίβοιτεί, τοϑροδαϊ,, 
νίτα νου ἱ ΘΟΠΔΣῈ δέλεαρ, αθδιι ΤῸΒ 
ἐἰϊοοοῦτγαπι, εἶνε σφάλμα, ἢ. 6. ἐγτο- 
γόπι αἴοοσα Ῥοββυσηιβ. Ῥοῖτο Ευ- 
ΤΙρΡΙἀ65 ἵπ Μοᾶδρα ἀμπλαχίας, ΡῈ 
“, εἴ ΠΟἢ ΡῈ β, ὠὡμαρτίας 1. 6. Ῥδο- ἃ 
οδία δρρεῖϊδ:." Ηδεγοῖ. ᾿λωβλάχη- 
μα, ἁμάρτημα. Αρυά δυηάρτῃ : ̓Αμ- 
βλαχεῖ, ἀμαρτεῦ. ΟΥ. Ὠγυβίυχη ἴῃ 
Εταρτα. Ὁ. 192. 
ἘἌΜΒΛΗΜΑ. νΟΧχ δὸς Οσεοὶβ 

Βουρίοσίριιβ ἱρποῖδ, πες 6 ΒΙ6]ο 
ποίδία, τεροστυν 168. ΧΙ.]1. 7. δες. 
Οὐρὶ. ὑγο Ηερτ. Ὁ. υποίεγα, 

01 αὐἱπΠρεῖ νἱάες Ἰοσιοπθτι 6886 
γΙοβδιη, ἃς τοροποπάππι σύμβλημα, αὶ 
αυοά τεϊϊααὶ Πρ σὶ ΒΑΡ θηΐ. 
᾿ΑΜΒΛΥΈΆΩ, λεδείο, οδίωπαο. ΓΙ» 

γμβα οοπίταλο, οαἰῖσο. ἄφῃ. ΣΧΥΊΤΙ. 
1. ἠμβλύνδγησαν οἱ ὀφϑαλμδὶ αὑτοῦ τοῦ 
ὁρᾷν, Βορεῖδ βυμπὶ οοὐὐ] 6}08, πὸ 
νἹογοηῖ. 

ἈΜΒΛΥΩΠΕΊΏ, οαομέο, λεδείξ- 
δε οομέξε δειηι, ΤΠ} οσπιδιείο, ὕτοττα. 
ϑἰείξ οἰεθεη, ἐο εἰαπα οἰ. [Ιτς. 1 
Βερ. ΧΙΝ.4. ἠμβλυώκουν, (αςσυδομαπί ἃ 
ΘΟ}. Ββει]ἰσοῖ ΡῸΡ1114 οσυ]ογύχα, 
4] σνιαιγοδὲ ἸΔογδηΐ, βίδξ ᾿ἱτηπγοῖδ, 
Ὧ6Ο στρα 8. Ἰυιςς8 ΟΠ Βϊτιν. ΑΥ̓ΘΌ. 

[5, συπροίαφοονε, τίρεβοεγε. Ῥυεθ- 

ἴογεβ Ἰορίίαν αυοαθδ δριιὰ [ἴως. 1 
Βερ. ΧΙΝ. 1. υῦϑϊ]᾽Χ ΠΙΒῚ ῥὑγὸ δὸ 1 
ἰοχῖυ Ηδργδαίοο Ἰερσίαγ. Ηδδγοῆ. 
᾿Αμβλυωσεῖ, τυφλώττω. Νιὰς αυοᾳυς 



᾿Αμβλυώττο. 

« ΡυΪπο. Π]. 61. Χοπορῆ. εκ Υ. 
21. 

᾿ἈΜΒΔΥΩΎΤΩ, οὐομῆο. 
οὐπειείο. 1 Ἀδρ. ΧΙΝ. 4. ΠΝ τλνα 
τοὺν οἱ δῷζαλμα. Μιᾶς 5. ἀμβλυωπίω. 
Ηφοον. ἄς Μοῦ. 1]. Ρ. 461. 44. 
Ἠεκγεοῖ. ᾿Αμβλυνώττοντες, τυφλώτστον- 
φες. 

ἈἌΜΒΡΟΣΙΑ, απιδγοεῖα, οἷδε 
Τ)εογης, (αἰὶ νέχταρ ροίω ἐογιηι }ᾺΧ- 

δ ἴδ ἴλθι1}65 ροξίαγιτα :) οὐδε οαἶεξδ- 
ἐξε, ἀἴσεπε, αὐργαδιδδδ. ὅ80. ΧΙΧ. 
390. Μαπὴδ νοσδίῃγ χρυσταλλοειδὲς γί- 
"ος ἀμβροσίας τροφῆς, σοην8 οἷΌ᾽ οὐὉ- 
Ἰϑβεῖβ' ασγβῖα!]ο εἰσ] θ. [πᾶθ Ο]οββ. 
ΜΟῚ ζῃ ἐν 8Δρ. ̓Δμβροσίας τροφῆς, οὗ- 

μασία τροφὴ ἢ ἢ μμώνιςι. Ιάσαι: ᾿Αμβροσῆη, 
Ἅεία χαὶ ἀδϑάνατος χαὶ ἡ τῶν ϑεῶν φρο- 

ς φή. 
᾿ἈΑ'ΜΕΘΥΣΤΟΣ, (εξδηι ἀμέϑυσος, 

ν. Ἑ. δρυὰ Ηδογομ. εἰ 9οϑορμυτῃ 
Α. 9. 1Π|. 6.) απιείλψϑίμδ, πιοσαθῃ 
βετησαδε Ῥυτριιγεβ ναὶ νἱοΐδοεεε, νοὶ 
ΡοΌ 8 40.856 τηϊχίατῃ προῖ νἱοΐδιτ 

ὭΣ. Ὑιὰ6 ΡΙπ, Η. Ν. 
ΧΧΨΊΠ. 9. οἐὲ ΕΥδης. Εσουχα [,10. 
1. ο. 11. οχ {14 βϑοπδῖ αιυδϑὶ 
εἶνε υἱπὸ εἰ ογαρεΐα, εἰ ἰάθο εἰς ἀϊο- 

ἀ ἴσσὰ δῆς σεϊησηδηι ΠΟΏΏ1]}1 νοΐο- 
τι ΘΧΙΒΌτηστυπί, απο εὐγιοίδίὶ 
τοβιδιδῖ, οἵ νὰ νἱηὶ χει πα : Πδτα 
αρυδ τηθαϊοοβ νεῖ. ἀϊσυπίυν ἀμέ- 
υστα Φάρμαχα, ατεὸ ΘὈτΙοδίθμ δΓ- 
επί. ϑοσυπάυτῃ Ρ]Ἰπΐυτ 1]. α. 18 
ἀἰεῖξαν δος βεϊηταα, χυοὰ τβαϊ6 δὰ 
γὶπὶ οοἰθγαῖῃ δοοθάαδί. ΓΟ ΤΙΝ Ἐχ. 

ΧΧΥΠΙΙ. 190. εἰ ΧΧΧΙ͂Χ, 10. ΝΙάς 
πσηθὲ ἄς Βδς Βγδυηῖυσω 

δπς Ψεατι ϑδοεχά, Ηθῦγ. Γ,. 1]. ς. 
16. δ. 170. 

᾿ΑΜΕΙ ΒΩ, οοηηημίο, ρεγηπιίο. 
02» περεπάο. Αγα. εἰ ἸΤΠοοά. Ρτον. 

ΧΙ. 17. σε. 1,.. 17. -- γν, γπῶ- 

σο. ἴηπο. ΕΖ. ΧΧΥΙΙ. 9. ϑεΠϊοοι 
ΔῊΝ ποίας Β, 1. ππεγοσίεγαηι Ἔχ67- 

οεγε. Ἐπξαῖ οηΐτα ΟἸπη ΤΘγΟλΓΣΑ ἴῃ 
οὐτασαπξ ομς ταδσοίι. --- ΤΌ Ὁ, 

πεῖο. ϑστοτα. 1 ὅδπι. ἢ. 6. Νοηρθ 
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γῶν ἢ. 1. οοπὐηρίειν οἰπὶ Ἴοπ. 

ΠΓΏΝ.. συ. τεάδαπι σταξίαπι. 

᾿ἈΜΕΙΔΗΣ, ἐγισίῖς, ἰείτίοια. 58}. 
ΧΥΠ]. 4. φάσματα ἀμειδῆ, πρεοῖτϑ 
(εἰτῖοα. 61.855. Μ55. ἴῃ ϑδρ. ϑδίοιι. 
᾿Αμειδῆ, στυγνὰ, ἀγίλαστα. ΤἸάετα 
ἰτδάϊε Ηδογοῖν. ΑἸεΐρἢν. 1]. 64, 

ἘΆΜΕΙ ΔΗΤΟΣ, ἐγσίῖς, ἐείγιομε. 
580. ΧΨΥΠ]. 4. βος. οοὔ. Ναί. ἀμω- 
δήτοις «ροσώποις. βοᾶ Ἰερεοηάυτα [δὲ 
Ροίπ8 εβί : φάσματα ἀμείδητα τοῖς κατ- καὶ 
ηφέσι «ροσώποιρ. Ηδεθυςοῆδυβ : ἀμειδή- 
φοΙς, ὧδ ὠποῖς. ἩΜειδιᾷν γὰρ ἐστὶ τὸ 
γελᾷν. Ἰὰ. ἀμείδητον, ἀγέλαστον. 
ΦἈΜΕΙΝΩΝ, “πεΐϊον, 

αἀρέτογ. ᾿Αμαΐνους, πιεῆογει, Ἱερίταν 
ἀρυὰ ϑὄγτωση. (οἶὶ. ΙΔ΄. 9. ρζὸ 

Ηορτ. ΣΞ3.3 119 564: 70): 
᾿ΑΜΕΛΙΩ, πιμίσεο. ὭΣ ΗἸΡΒ. 

8. Ἢ)» ,μπάο, εἰξιπάο. ΦοὉ. Χ. 10. 

οὐχ ὥστερ γάλα με ἤμελξας, ποπηα ἃ 
βίους Δς τὴ6 τυ] βἰδῖ!. Βθηθ αποδᾶ 
ΒΘΏΒΌΤΩ 86 υὑδὺπὶ Ἰοσυσπαϊὶ ; πδηὶ 

Αγδῦ. μὰ; ποῖδξ σΟπρΤ ἐδϑὶς ἀρ. 
ἐξ αἰϊφμδαά ἐαργίπιεγε. ---- ὙῺ» ὕ»γὲὲ 

δεγα. Ῥτον. ΧΧΧ. 88. ἄμελγε γάλα, 
καὶ ἔσται βούτυρον. Ἡδδγοδῖυβ: ᾿Αμέλ- 
γει, ἐπισαᾶται τὸ γάλα. 

᾿ΑΜΕΛΕΙΑ, περί ρσεπῆα, ἱποιγία, 
οεδση ρεοσαίμηε ΡΕ’ περ ρεπέαπι εἰ 
ἐπομγίαηι σοηχηι ϑειηι. Ὁ)» ασδεοῦη. ἐ 

ἀμέωα. ϑγτωτα. δ. ΧΧΧΙΧ. 8. 
Ηἴδγου. περὶ ροπέϊας ποείγαξ. Θ᾽ γα 1]118 
ΥῸΧ εβὲ ὥγνωα, 46 48 ΒΌΡΣα οΧροεὶ- 
Ὁ ο6ϑῖ. 

᾿ΑΜΕΛΕΏ, ποη ΟΜΤῸ, περίρο. 
ὉΨ» ἀοιπῖπμα φωπι, ἴξ- ἐπ ἰχόγενι 

ἄμοο. .εν. ΧΧΧΙ, 39. ἐγὼ ἠμέλησα 
αὐτῶν, εᾷο ἀεϑροχὶ νοὶ πορ]οχὶ 608. 
Ρ]εσίψυαθ Οδρρευτ (1 Νοῦδ Οτῖ- 
ςΐδ δὰ ἢ. 1], εἴ ἰῃ Οὐεῖοα ὅδογα [20. 
1. ο. 8. δ. 4. εἱ 118. ΓΝ΄᾿ σΔΡ. 6. ὅ. 
4.) βεφευῖ ΓΧΧ ἡ ΓῺ. Ροσ αἴτηοὶ 

ἴοοο Βεῖῃ, (19 " ΓΝ» ᾳυοά πυ8- 

αύδτα Ἰερίζαν, βεα ροϊ5 Σ2) ΓΟ). 

ΘΟ: ὁΟἸΠΤ Οὐ βϑίτηο ὃς οοηγθηΐθη- 
ἀἰθβίχηο, [6 ρ18586 Ἔχ βυτηδηϊ, ἀυογιιπιὶ 

ων 
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Αμελξις. 

α Ορ᾿πίομποι 68115 δπι τοξαίαν!ε Εά. 
᾿ Ροροοϊίυβ ἴῃ Νοῦδ δά Ῥογίδιαι Μο- 
᾿ς 818 ΟΡ. ᾿. Ρ. 9. οα. Οχοῃ. ταῦθ 

ἀοσθηβ, ΑἿΡ. ΕΥ δἰ σηϊβοατα 
παδόαγα, ζ[ἀσἰάτε αἰ. ὅες, 
Βυχίογῆυμι ἱπ Απίουϊδῖσα ὙΠ Ψ1 

δοοθροσαπέ, αυδϑὶ 580,}. ἰάδμι Ἠΐς 
ἰρστιοεῖ, αυοά " ΓΙ Π3 ῬΕΣ οοῃ- 

τυ δείοπετα Πἰ οσαγαση ΓἹ εἴ Κ- 55|6Ὁ 
ὃ ρχρ]οανίξ αυοαυθ Κιπιομῖι8. Οἱ. 

Ζεαοβ. ΧΙ]. 18. ἃς Οτοῦπι δά ἢ. 1. 
Ι. Ὦ. Μ|οδδ6115 οοπέοστα ταλνυ]έ 

Αχαρ. κὰν Ρει Θαίη, φερπὶς γέ, 
υοά Οτεεοο ἀμελωῖν ορίίπιο Τεβρου- 
ἄεαὶ. ἴ. Ο. Ηδγοηροσρίυβ ἴπ ϑρ]ο1]. 
11. ἀε Ῥεσϊοορὶθ ΒΙΌ]1οῖΒ. Ῥ. 314. 
(]5δ56. 11. Νον. ΒΙ8]. Βγειι. ἠμέλη- 
σα ῬΓῸ δοσίδίο ῥτίπηο Αἰίςο δοῦγο 
νοτδὶ μέλω, μελέω Βαροῖ, οἱ νογῖ: 

ὁ σεγς πιο αὐάϊοίμηι λαδεο, οἱ νἱξυ- 
Ῥογαῖ ἱπίευρτγοῖεβ, αὐἱ ἠμέλησα Ὦ. 1]. 
ὧχ ἀμελέω ἀσα ασίιτι 6886 Θχιβ[χηδ. 
τυῖ. Ἐσυϊάομι δὰ Ῥοσοςκὶ! 86" 
το δηι ἰ 68 δοοθάο. --- σῷ "» Ϊ'ῃ 

Ηἴρῃ. πῇ ΠΏ» δἶἶδο. ὅϑγτατα. υά. 

ΧΥΤΙΙ. 9. Θυΐ φδηΐτῃ εἰ]εξ, ααυϊὰ 
ἨΟῚ ΟἼΓΣΕΓΟ Υἱἀοίυτ. ---- Ὁ» γεδεῖΐζο. 

76:. ΓΝ. 17. ὅτι ἐμοῦ ἠμέλησας, τιᾶτὰ 
Τ16 πορίοχῖβα. ϑθηθι θοάθιῃ : Ὡδει 

ἁ ἴοτχωυΐα, ἤδυπι ποὰ ουγατα 86 ΤῸ- 
θ6ΙΙαγο οοπίγα ουπὶ, ραᾶγυτα ἀἰ- 
τυμῖ, ὅδρ. 1Π1. 10. ἀμελήσαντες τοῦ 
διχαίου. ἃ Μαος. ΙΝ. 14. τῶν ϑυσιῶν 
ἀμελοῦντες. 

ἌΜΕΛΞΕΙΣ, πιμίοίο. Χγ} Δ) ΡΙαγ. 

γίνε. Φο». ΧΧ. 17. μὴ ἴδοι ἄμελξιν 
Ἰομάδων, ἈΌΣ ποίϊδπαυι οϑῖ, βουιηο- 
θη 6586 Ὦ. ]. 6 "ιωηιϊπίδις ἰαοϊεε. 

᾿ΑΜΕΔΩ͂ΣΣ, περίερεπίεν. ΓΔ Ἀγ. 

ἰαχαΐίο, τοηεδεῖο; τοδί δρΒοσίθθ, ἐρ- 
παυία. 5ετ. ΧΙΝΊΠΙ. 10. ἐσικατάρα.- 
τος ὁ ποιῶν τὰ ἔργα κυρίου ἀμελῶς. 8.ο1]. 
ΓΔ ποῖ ποίας Ἀ, 1. 3. δ, 

864 γεπεῖδδέ, ἨΘρῚ ΕἾ, Ὦος ΒΘΏ80: 
416 μογεδῖ, αὰ] ορυβ Πεὶ πε}]]- 
ΞΘΏΟΥ ΘΧβοαυ Ὁ Γ. 

ἌΜΕΜΗΤΟΣ, ἱποιραξιδ, Υ͵ΟΡΥ 
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λεποὶδαϊὲς. "ἡτγγ᾽ κλ» ὕἰδοιαξεε, δεαξὶ- 

ἐμάϊπες. ἴπις. Ῥε. 1. 1. χυὶ αὺθ 8ς 
ὙΒεοάοὶ. εἰ δυοῖογ Ἐὰά. ΥἹ]ές, αὶ 7 
ΡΘῚ τέλειος ΟΧΡΥΘΕΘΟΓ Πΐ, τῷ ἐξ 416 - 

ἀυχετυηΐ 6 Ἴχ, 4ποα μασῖζεῦ πὸ- 

εἴοπετα ρίοίαἰἐδ ἃς γεϊξοϊἑαιὶς μαθοέ. 
-- Ὁ πωιάμ, ρυγια. ὅ00. ΧΙ. 4. 

ΠΣ» πωηάμδ δώηι, 200. ΧΥ͂. 14. --- 

Ἢ πινπάα, πίίάνι. 700. ΧΧΧΊΤΙ. 
9. --- ἽΠ, πιρπάμα σμπι. Φοῦ. ΤΥ]. 

17::-ἰς 2» ἑμηοοενς. 7οὉ. Χ ΧΕ]. 

19. --- Ὁ Γ» ἱπέερεν, ρεγγεοίες. “0Ὁ. 

1. 1. 8. "Ι΄. 3. ΙΧ. 90. --- ΩΤ 
ἰάογη. ὅτων ΧΥ͂ΤΙ, 1. 90Ρ. ΧΙ]. 4. 
ἌΜΕΜΗΤΟΣ ΕΥ̓ΜῚ ΤΟΙ͂Σ ἜΡ- 

ΤΟΙΣ, ἐποπέραίμδ δωπεὶ ορετίδειδ. γγγς, 

δέω συηι. 900. ΧΧΙΙ, 8. 
ἘΆΜΕ ΜΙΙΤΩΣ, ἐπομίραίε εἰ σὲπε 

φμογεῖα, ἱ. ᾳ. ἀμέμφως. ες. ἀμέμφως, 
ἀμέμαστως. Αἀνογθίυχη Βοος ογηϊβϑυτα 
ἴῃ ΤΉἬρβδυγο Β1611}} οχίδε ἴῃ Αἀάϊε. 
Ἐρίδον. ΧΙΠ]. 8. τὴν ὑφ᾽ ἡμῶν χατευ- 
ϑυνομάνην ἀμέμπτως συναρχίαν, ἰτηροτῖ- 
ὉΠ ἰΐᾶ ἃ ΠΟΡ18 σοῃβΕ υξιτη, υἱὲ ΟΠ ηΣ 
οΌΪΡα εἴ αυογεΐα οαγοδϑί, βου, υἱ πε- 
ΤΟ ἾΓ6. 46 60 ΘΟΠΘΙΟΥΙ ρμοββὶῖ, υἴ 
δρυά Ηετγοαΐδη. Ν]. 2. 1. εἰ 9. 5. 
νῶν δὲ ἡγησάμενος ἀμέμπτως. Ἐσοτ- 
[4886 ἰΔτΏθῃ ἰῃ ἰοοο Εδβίῃοσ. ἀμέως- 
τῶς ῬΕΙ͂ δαἰδδ δ ΡΟΥΩμ6 ἜΧΡ]Ἰσατὶ Ρο5- 
βαῖ, αὑο βθῆϑι: ΟΟΟΌΣΕΙ ἴῃ ΖΕ ΒΟ ἢ] 
ΘΌΡΡΙΙς. ν. 977. 

ἌΜΕΡΗΣ. Ἦος δὐ)εςξίνυτ ἃ 
ΒΙΕἸ1ο πορ]θοΐααι μσορσὶθ ποῖδξ ἐη- 
ἀϊυίδιρη, δαῖ ἐπ διπρμίας ρατίες 
αἰδεεοατὶ εἰ αἰυϊάξ ποπ ροίεδσί. ϑεᾶ 
δἱ 46 ὑδιηροῦα ἀϊοϊζασ, τιοηιθηίτεσι, 
δραίμεπι ἱεπιρογὶδ ὀγουϊδδίπιπε 86 
φιασὶ ρωποίμιπε ποῖα. ϑ''ς ν. Ἂ. 3 
Μαοο. Υ'΄. 95. οἱ δὲ ᾿Ιουδαῖοι χατὰ τὸν 
ἀμερῆ “ψυχουλκούμενοι «χρόνον, Ὦ. 6. ὕ..- 
ἀεὶ δα ρυποΐυτῃ ἰδιροσῖβ ἰαπατη 
νἹοϊατὶ. τ τοοῖα Θχρ]οδὶ ἢθς νοῖ- 
μὰ Οτοῦαβ ἴῃ (οσηχηθηῖ. δα ἢ. ]. θὲ 
Ῥγθοίεσαδ θδΏα χπηοηεῖ, ἀμερῆ «χρόνον 
6886 ἰάοχα αυοᾶ 411} ὲ Αταμεάι “Γρόνου. 
[ηἴἶα οηΐμι ν. 40. ἐδ θάνοι 7615 
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᾿Αρυεριμνέω. 

«τ οϑάδιῃ Σὰ ϑδοῦῖὶξ δυοίοῦ 1Σρτὶ: 
ὑστάτην βίου ῥοπὴν αὑτοῖς ἐκείνην δόξα»- 
τις εἶναι. ---- Ἐοάδὰ δοῆϑα οἂρ. ΥἹ. 

᾿ 39. Ἰορίτυγ : οἱ ὃ ἐν ἀμερεῖ χρόνῳ λυ- 
ϑέντες, «αξεὶ ταοχηθηΐο δι ρΟΥΙΒ 
νἱῃο} 18 ϑοϊὰ. Ῥογπηες ἢυο α]05- 
58 ΗΕΒγΟὮΙ: ἀμερεῖ; ἀμερίστῳ, ταχὺυ- 
τάτῳ. ιν] νοοδῦυ]α βυιπὶ ὥσομος 
(ἄς φῃο νἱάς ποῖδϊδ ἃ τῶβ ἴἢ ἴμχ. 
Ν. Τὸ εἰ ἀκαρῆς, (46 ΄χυο ἰορα ἀοςῖα 

ὁ εχροπρηΐει . ϑιθρῆδηυτα ἰὴ ΤΒ6- 
ΒΔΌΤΟ 1,. ΟΥ, Τ΄ 11. ν. 102. 

ΞΑΜΕΡΙΝΝΕΊΏ, «οἰ οϊμαϊπε υαοο, 
ϑΕΟΝΤΝΣ διῶπ, ἱ. ᾳ. ἀμεριμνάω, ααοὰ 
Ἰερτίας ἀρὰ ὅϑ μοὶ. Αὐϊδίορη. δὰ 
ΝυΡρεβ νυ ὅ. ΠῸν υ)ϑάμοιαπε μόπμο. 

Ἀᾳα. Ῥε. {,Χ]1. 9. Ν᾽ ἀμοριμνεν ἦν 
“Ἢ τιοῖδὲ δρεπι εἰ Ἀάποϊασηι ἐπ αἰοκο 
Ῥομεσε, δὲ Τ,ΧΧ γοοῦ ἐλαΐζειν υἱοὶ 
βιιηζ. --- ΤΌ [ἢ ,“βώο, οουβάο. ϑγτατη. 

ς« Ῥε, ΧΧΧΥ. 8. υδὶ εδάεση ορβεσνδ- 
το ναϊεῖ. Θυἱ] δῃϊτη ἢπγ6 διῸ ροΐί- 
δπὶ 1 Πδο βάποίδση ρόποζε, 18 ἸΓδΏ- 
οΠατη, οὐγζαγύση δχρογίθῃ οἱ 10- 
συπάκτῃ νἱΐδτω σἱνέ. ἴης. Ῥβαΐῃη). 
ΧΧΧΥΙῚ. 40. (εἰογυχ ἀδτοηδὶ ἤδυιο 
γοσεῖῃ Ῥῆδνοσ. ὑ. 3386. 41. 

᾿ΑΜΕΡΙΜΝΗΣΙΑ, εἴ ἈΜΕΡΙΜ- 
ΝΑ, αδεεπέα ομγαγιαπ, δϑεσμγίέαε, 
δε: δὲ Πέμοϊα. γΥΠπΠῸ ἰοίο. ϑγταωσα. 

ἀ Ῥε. ΠΧ. 8. 8. 10. εχ ὑδϑὰ πρτα 
ΟΠ διάδϊςεβ, ἰπ αὺλ ΥΠῚ οοηἤάεγε 

πσίδξ. Αρε] 115 δὰ Ἀ. ]. Ἰοοο ἀμεριμ- 
νας Ἰερὶι ἀμεριμνησίας, αατὸ νοχ ἴῃ 
Ι,Ἐχὶςῖβ ΠΟῚ ΤΕΡΕΣΓ, [18 δυΐδῃι 
Ῥανιάδβ νοοδῖ Μοαν, αυΐα ἴθ ΐ ἴ8}- 
αυδηι τὶ ἀῦοθ ἰαΐζατα 86 δυζυγιιτη 
δρεγδραῖ. ὅγε. Ρβ. ΟΥ̓Ι. 9. 

ἈΜΕΙ͂ΡΙΜΝΟΣ, σπμγαγωπι υαοίμι, 
δεουγμα. ΤΥ). οοηβάεηα. Ῥε. ΟΧΙ. 

ε ἤ. ϑαρ. ΥἹ]. 15. σαχίως ἀμέριμνος ἐσ- 
Ἄθες τ δ ΨΙΠΙ. 28. δίβωνν, ρος 
ἀμέριμενον. 

ἈΜΕΡΙΜΝΩΣ, δίπε ομγα, οοη πο 
ἀενίετ. Τγ}» οσὦ Μάμοϊαπι, ἱ, 6. 

οοππάεπίον. ϑγτοτα. Πυἀ. ΧΥ ΤΕ], 7. 
ΦΑΜΈΕΣΣΑΙΓΌΣ. 9) ΠΝ. 

1 ὅδ. ΧΥ͂Η]. 4. βεο. Δ]οχ, ΑἹά. εἰ 
Οοταρ!ὶ, ἰδοὺ ἀνὴρ ὁ ᾿Αμεσσαδὸες ἀνέβαινε. 

Κι 

18] 
᾽ ᾽ 

Α μετατρίπστοω;. 

ϑεα αὐἱΠροῖ ν] ἀεῖ, Ἰοσοτάυτη 6866 ὁ 
μεσαΐς, ἢ. Θ. σφμὲ ἐπίεγυεηδέ α΄ δίαί 7 
ἐπίεν ἄμο, υἱ 5ὶξ 1. α. ὁ μεσάζων δρυὰ 
Αφυλίασα. Οοπέοσ ΑΝ Ῥγο]ι88. 
ἄς Ψετθ. 66. Υ. Τ.΄ ν». 61. Νυῃὶ 
ξογίδϑβο ἱερεπάυτα οδὲ μεσῆλιξ ὺ δυΐ, 
οἱ ΚΙΘΥΒΒΙΡΊΟ (οὰ οΥβὸ [Ιεςτἰοπίβ 
᾿Αμεσσᾶϊος φυεεγεπάα ν᾽ ἀδίασ ἴῃ ὯΟ- 
χαΐπο ᾿Αμεσσαὶ 2 ὅδια. ΧΧ. 8. 11.) 
Ρἰδουϊξ, ἀναμεσαῖὸς ἱ. ᾳ. ἀναμέσοςῦ 

ΨΑΜΕΤΑΙΘΕΤΟΣ, ἐπεριμέαδίϊιε, 
οομείαημ. 8 δος. Ὗ. 1. χατὰ «ἂν 8 
ἀμετάϑετος, οοπσίαπϑ ἴῃ οτατὶ Ὀτορο- 
8ϊἴο δηϊτηΐ. [0]4. ν. 19. τοῦ δὲ ἀμετα- 
ϑέτου λογισμοῦ μεγάλως διε ψευσμένος 
ΤῈΣ ἀἸΙοἰτυχ, αυ! ἄγηιμηι οἵ ᾿Ἰπυνηυΐϊδ- 
0116 δῃΐπὶ βϑυὶ ῥγοροαβίζυμμι ἐχβεαυΐ 
ΠῸμ ψαϊερδῖ. Ηεβγοῖ. ἀμετάϑετος, 
ἀχίνητος, ἀμετασοιητός. Ἐοάστῃ ταοᾶο 
Ῥδανοσῖη. Ρ. 62. '. δε αυἱα ος 
γοΟΣθυ] τ ἱπ' Τ᾿, οχὶοῖθ Οτεροῖθ, ἰῃ 
ΤΠοδδιτο ΗΙ. Βέθρμδηὶ δάθο Τὶ. {Π]. 
Ῥ. 1505. 5'πη6 Ἔχϑρὶο οἵ δυοίογ8- 
[6 8114 ῬΥΟΙΟΥΓΙΣ, ΠΟΙ. 808 Τὰ ΟΥἹ, 
Εἴλπι 6 50 ΡΟΣ. 8 Ἔχίουβ Ὄχοτ- 
ΡΪα αυδράδιῃ δρροόΐθγθ. ὅ1ς. δριὰ 
ῬοϊγΌ. Ηἰει. 1,Ὁ. 1]. δ. 8. Ἰορίξυς 
ϑεωροῦννες ἀμετάϑετον οὖσαν τὴν ἐπιβολὴν 
Ρωμαίων. Ἡ)ιοά ἔϑιο. ΒΡ]. 1.10. 1. Ρ. 
14. σίσειν ἀμετάϑετον. ἘΘΌγν. Υ]. 17. 
φὸ ἀμετάϑεφον τῇς βουλῆς “γεοῦ, ἰτητῆιι- 
{ΑὈ 18 σοη811}14 οἱ ἀεοσεὶδ Βεἱ. ΥἹά6 
[“χ. Ν, Τ. 8. ἢ. ν. 
ΦΑΜΕΤΑΤΡΕΊΠΤΩΣ, ἰα μὲ πον 

υξτδοδ, ἰΐα μὲ ποη ὕμογὶἐ υογϑαίμδ. 
Αἀγνεγθίυτα Βοος, αυοα πδς ϑίδρἰια- 
πῦ8 πος Μοπδιοοηίυδ πος ΒΙ6]108 
τ: δι] εν ΐ ἴῃ ἴ Ἔχοδ ϑι18, ΤΟΡΟΣΙ- 
τὰν Ηοϑ. ΤΠ]. 8. ἴπ ἔγαρταθπεῖβ Κ 6Γ8. 
νι: ὡς ἐν σποδιᾷ «εσσύμενος ἄρτος ἀμε- 
φατρίπτως, Ὦ. 6. ἱπίεγρτοία ΕἸΒΟΒΘΙῸ 

Ὁ» 

ἴῃ Οἷανὶ  εσθβ. 66. Υ. Τ. ν. 22.: ἃ 
βἰσυΐ ῥϑηΐβ, φαΐ σοχυΐϊξιν ἴῃ οἰποσὶ- 
Ῥυ8, Β66 Ποῃ ροσοοαυϊζυγ, 86: αυἱ 
ςοΟτ  ἸΣ, δηίθαιδσῃ ἔπους νοσβα- 
ἴυ8. ΜΙΒῚ δυΐεια νεσίθπαυσῃ ν]ά6- 
ἴυγ: δβίσαξ ῥ]δοοπία ΠΟ σοῦβ8 (υΐ 
8011οοὲ Ἰεραίως ἀμιτάτρεατος, ΠΤ ὁ 
εἴ ὦ ἷπ οοἀά. 8:6006 Ῥετιτηυίαπίυγ. 
1ΧΧ Βαρδθὴς οὐ μεταστρεφόμενος.) Ἀ. 
6. 406, αιἷα ποι νετ αν, οἵ ἃ Ὧ6- 
ΣΪῆ6 ΟΌΓΔΙΙΣ, ἱζτιθ οουτυτρίξυγ, 



᾿Αμέτρητος. 

α οὔ 408 οἰορϑηον ΘΠ ΓΘ ΠΓΟΣ [9- 
ΤΑΣ 86 ἸηἴεΡ Ομ [1168 αἰθρουροηαϊ. 

ἈΜΕΎΡΗΤΟΣ, ἐπιηιεπδμδ. ἋΤΥ Ἢ 

ὩΣ Ἵν, καίει πιαπέδιε5, '. 6. υαἰάο ἰαξεξ 

εἰ ἐχίεμπδιιδ. 165. ΧΧΊΤΙ. 18. ῥίψει, σε 
εἰς χώραν μεγάλην χαὶ ἀμέτρητον. ΒΤ. 
ΠῚ. 15ὅ. θεὺυβ ἀϊοϊταγ ὑψηλὸς καὶ 
ἀμέτρητος. δῖ:. ΧΥῚΙ. 18. χείσις ἀμά- 
φσρῆτος, ογοδῖυσα ἱπιριεγαδὶ 5. 118 
4υοηυο ἐπεηισηδ5 Βυχα Σ εἴ ἐηηη6η- 

ὁ δία. Ψιάε 80008. Απίτη. δὰ Απ- 
[80]. Τ. Χ. Ρ. 808. 5᾿᾽ν. ΧΧΧ, 14. 
ὄλβος ἀμέτρητος. ὶ 
ΦΑΜΕΤΡΩΣ, ἐρηηοαίοο, δ'6 πι6}.- 

δυγα. ΤιρταΥ ἢοσ δάνουθιυ ἃ 
ΒΙ6]1ο οπηΐδδυτα τον. ΧΥ͂]. 96. υδ] 
Ὼν 1059» ἦονιο ἰαδογίοσιιδ, ϑεὰ πῖ- 

"ἶμηι ἱπαμσίγίδ, ἃ ἸὙμοοάοῦοῃο, 
τοοία αυοδα βϑηβυχη, σε ϊτιγ: ὁ ἐν 
αύνοις συνῶν ἀμέφρως, απ1ε6 νΕΥ κα, Ομλ18- 

ε 818 [Δ 6ῃ ἐν αύνοις, ΘΧ γογβίσμθ Α]6Χχ- 
διηαγίηα ἢ ς ΓΥΔΠ518[18, ΘΥΤΏσΏΔΟΠΟ 
Ροϊΐυβ νἱηάϊολημα δε ᾿υίοσαν 
Κιυογεβίσίαδ (ϑγταροὶ. Ρ. Π1. ῥ. 13.), 
συμ ποίεε Ο εἴ Θ δἱἵδὶ χυοαὰδ ἃ }Ϊ- 
ὈΓΑΣΊΒ ροστηυίδίθ τορογιδηΐυν. 146 
ΤΕϊδι Π 186. ἄ6 Ῥυχίίαἴε ϑ'γτιηπιδ- 
δ; Ρ. 28. 866. 
ἌἊΜΗΝ, οπιθη, ὑετο, βαεϊβέοτ. ἸΌΝ: 

1 Ῥαν. ΧΥ͂]. 86. Νεὶ. Υ. 18. εἱ 
ἁ ἾΤΠΙΠ. 8. ϑὅ'γιμτ. Ῥε. ΧΙ; 14. ἀμὴν, 

ἀμήν. ϑυϊάδθΒ: ἀμὴν, πεσισεωμένως, 
ἀληϑῶς. Οοπΐεν απα εχ ΗΙ Θσοηγτηΐ 
Ερίπει. 1387. ποῖαι Ὠγιιδίυϑ ἴπὶ ΕΤΆρτη. 
εἴο. δα Ῥαϊγη. 1,ΧΧ7]]. 19. ρ. 967. 

ῬἌΜΗΝΗΣ. ϑ8ι:. ΧΙΧ, 17. γινό- 
μενος ἀμηνὴς δες. Οοταρ]υῖ. δα Ϊ6ς- 
[ἰο δδὲ δἷῆῃθ ἀυδῖο νἹἱῆοβα, ὃς ἰοοο 
ἀμηνὴς τοροποπάυχη εδὲ ἄμηνις, Ἐ. 6. 
ποη ἔγαΐίμξ, ἰγὰ οἱ εἰηιξαίε υαοιιι. 
ΦἌΜΗΝΙΣ. γ1ὰ6 8. γοοθ δηΐβθοο- 

Γ᾽ ἀοπία ᾿Αμηνής.- 

ἌΜΗΤΟΣ, Η ΤΟΥ, »ιεεεὶς, ἴτ. ἤγ- 
ξες αὐ πιείεπάμπι πιαέμγα. 

ἈΜΗΤΟΙΣ νεζο, ΗἩΤΟΥ͂, ἐεπιρμδ 
γποξϑὶξ. ὅοθοϊ. δὰ Π. τ΄, 9428. Ἄμητος 
προπαροξυτόνως μὲν ὁ ἀμώμενος καὶ ϑερι- 
ζόμενος χαραὺς τοῦ σίτου. ἀμητὸς δὲ ὀξυ- 
τόνως ὁ καιρὸς τοῦ ϑϑέρου. ΠΘΕΥΟΝ. 

Ἄμητος, τῆς μὲν πρώτης ὀξυνομένης, αὖ- 

152 ᾿Αμίαντος- 

τὰ τὰ τιϑερισμένα, τῆς δὲ τελευταίας, ὁ 
κοωιρὺς τῆς συγκομιδῆς τῶν χαραὼν. ΟἿ » 
ῃοῖηϊδ ἱπέγα οχ ϑυ 18 ἴῃ νοσὰ τρουγη- 
τός. Αρυὰ ΙΧΧ δυΐοτη ὅμητος οἴ 

ἀμητὸς Ῥτοταΐδουθ ἴκπι ἀ6 7γκρίδεες, 
φμ »ιείμπέμγ, ἀθδιὶ ἀ(6 ἀείαίε συεῖΐ 
᾿ἐδΡΟΤΕ πιοδεὶς ΔΟΟΙρ  [υΥ. δ λα" ἐγὲ- 

ἐμγαξίο. ἴον. ΧΧΥΝῚΙ. 5. 8ρα. οοὐ. 
ΑΙεχ. αυθ Ἰοςο τεοερίβ ἰοοϊομϊ 
ἀλοητὸς ῬΥροΕΓΘΠδ το η] 6886 νἀ 6- 
[ὮΣ, αὐυδπαύδτα 1116 ἐσ μδο ἔβο πα 
ΟΥ̓ΤΙ Ῥοζυϊξ, ---- υὐ δ αἀγαίοτ. ΑἸαοβ δ 

ΙΧ. 18. βο0. Ψαῖίς. Νοὺ δι 16- 
σεγυπίὶ ὝΥΡ’ ταὖ ὨΟΠΏ0]]18 ρἰδοιϊέξ, 

850 ΠΡΟγα νογίοσυμέ, βοηϑυ ἰδ ΘῈ 
ΠῚ σηαίδίο. --- γὴ}» ἀϑίαϑ. Ῥχον. 

ΧΧΥῚ. 1. 59ἐν. ΝΠ]. 20. Μίςοι. ΨΤἼ7Ι. 
1. - ΠΡ» “Επ αάλωο εἴανς εἰ ἔπ 

ομἶηιεπι εγεοία. ὭὮδας, ΧΥ͂Ϊ. 9. 
ΧΧΙΠΠ]). 98. --» τποσϑὶΣ, οοἶΐξο- 

ἔο ἤὥωρυηι. Ὅτε. ΧΙ. 6. Ἐχ. 
ΧΧΧΙ͂Ν. 21. τῷ ἀμητῷ κατακαύσεις, ἃ 
ΤΠ 65518 [ΘΙ ΡΟΓΕ ἔδυ! οσῖβ, δυξ: τηοθίοσα 
οαβ8 018, Ὠευῖ. ΧΧΊΨ. 10. ἀμήσῃς 
σὸν ἀμητόν σου, γΑΟΒΒοτα 0165. ϑὄγτηση. 
Ῥτον. Χ, 6. -- νῷ, πιείο. ἃ Ἄς. 

ΧΙΧ. 29. σπορὰ καὶ ἀμητὸς, ϑετηει εἰ 
τηθβϑὶθ. Αὐαὐάδ 4 Μδςς. 1. 9. 
᾿ΑΜΗΧΑΝΕΏ, οοπεὶίὲ ἱπορία ἴα- 

δογο. ὉΠΔ» οοπέιιγδογ. ἴῃς. ]οὺ. 

ΧΧΙΠΙ]. 16. ἀμηχανῶ. Ῥῆαν. ἀμηχα- 
γῶ, τὸ ἀπορῶ καὶ οὗχ εὑρίσχω μηχανήν. 
ἈΜΗΧΑΝΟΝ, ας Π)[ἐοιίο, ἑηιροξεὶδεῖε. 

3. Μδος. 111. 12. παντελῶς ἀμήχανον 
εἶνω, Ῥὶδπο ἱπ ροββὶ 1] 6 6886. 86- 
ουπάσπι Βαανα] τη ρμοΐοϑε χυοαῖια 
ΤΟΔῚ οπιμὲπο αμὲ ργούδια ργαὺξς εἰ 
ἐπυσέἑαίμηι, οἴ φμοα ροδίεα πιῖία τα- 
ἐΐοπε ΟΟΥ̓Τ σὲ δογοιγέσχμε ροεδὶὶ, αἱ ἀμ. 
δΟΟΙΡίδιυΣ ῬὉΓῸ δεινὸν, ἑπάϊσπιη εἰ 
ὅταυε ὕποῖπα. Ἠδδγοῖι. ἀμήχανον, 
ἄσπορον, πρὸς ὃν μηχανὴν οὐκ ἔστιν εὑνεῖν, ἢ ἃ 
δυοχεβὶς ἢ ἐνδείς. Οοηΐ. δυϊοεῦὶ ΤΉοβ. 
8. ἢ. ν. 
᾿ΑΜΙΆΝΤΟΣ, ἐπιροϊϊμίω5. ϑαρ. 11. 

18. μακαρία στεῖδα ἡ ἀμίαντος, εχ 
εδβὲ βἴβυ" 8 ἸῃΟΟΥΤΡΙΑ, ἢ. 6. αὰε ἢο- 
ΤΟΙ νἱ γα πΙΔ|8 1Π|Ραΐατὰ ϑοσνδῖ. 
ΙὈΡ. ΙΝ. 2. τὸν τῶν ἀμάντων ἄϑλων 



᾿Αμιλλάομοαι. 158 ᾿Αμνημονέω. 

« ἀγώνα κ«κήσασα; υἱὶ εἱ ἄθλον Ῥὲτ ργ- 
πῆρ τοὐαϊζις, [πο] ρεπάβ διιπὶ 
μταπεῖα, μα πιιπημαης πεατοξιομηξ, ἢ. 
8. ΠΏΪ]ο ταοτοσο, ἀο]Όσα δὺῖ τἰποσο 
᾿πηυϊτιδινῖιν; δὶ δυΐοιη, αποα ρῥγεὸ- 
ἔετο, ἄϑλον ἴῃ ποξίομιο οεγίαπ με 80- 
ανίτασ, ἄϑλα ἀρώαντα κυπὶ οαγίδεαϊ- 
π8, ατδὸ στὰ τεπίδοπθυ8 ΠΡ ΑἸ ηΐϑ, 
ταῦ ϊτογυτα οογροζα οἱ τρθηΐθ8 ρ0]]- 
ΘΟ κ, ἃ οδβὲῖϑ ϑυβοριυπαιν, οἵ [8 

ὃ δυγμεσδῦογ, υἱ Ἰρδὶ ΡΓΟΥΒΈΒ ΤΠ ΘΑΣΣ 
Δ 115 ἱπίδοῦ εἰ ἱποοϊῃαυΐπδα, [Ρ]1α. 
ΨΙ]ΠΠ]. 90. σῶμα ἀμίαντον, σοΥρι8 υἱ- 
δογιαδ ΟΟΝΙΩΡΊΟΝΙΣ ἐσρεγε. 4 Μδου. 
ΧΙΨΝ. 86. εἰ ΧΥ͂. 384. υδὶ ἀμίαντος 
εβϑὲ πο ργοζακαέι. 

ἉΑΜΙΛΛΑΓὍΜΑΙ, οεγίο, οεγίαξϊηι 
Ῥγορέτο. ΣγΤῚ ἰπ ΡΙ6]. Ααυ. Ψεγετα, 

ΧΧΙ!. 15. ὅς]. νοχ Ηδθῦγαδϊοβ ῥὑσο- 
Ῥγὶε ποίβέ δενμεεΐ ἐρεηε οοποίἑαυϊἑ, ἐξ 

ε ἐβεγυεεοεγεί, απο ἀεϊηάε ἔΔς116 δα 
ποδομδια οεγίαξοπὶΣ ἰτδῃδίεττὶ μΡὸ- 
τοῖς. ϑὅ'γτ. ξλνν ἴ ΑΡΒΕὶ 6δὲ σρία- 

τε αὐ Ῥμρπαπε, ἴῃ ἘΞΏρθι, ὡξλλν.2] 
φεεί αὐ ρυρβηαπι αρίαγε, ρυρηαγε. 

᾿ἈΜΕΒΞΥΑ, εὐἰδυίϊξας ἐὲσ, φιέδειδ 
πιλλὲ εδί οοιππιεγοὶδ οπε αἰδὲδ, αᾳ. ἃ. 
δἴπε πελσίνγα, δἰποεγίαδ, ρεγηιδίϊοπὶα 
ἔχρεῖς υἱέξ ροιμα. ἃ Μδος, ΧΙΨ. 
88. ἐν τοῖς ἔρυσροσθεν χρόνοις τῆς ἀμιξίας, 

4 )ἨὨΝ1 ἀμωξία εταῖ ἴῃ 60, αυοά δ] Ἰαυΐδ 
πιάξετιβ συσὰ (θη ] 1008 ῬΤΟΤΆ 8616 
ψίνεσο, ΘΟΣΌΣΩ]ΌΘ χπόοῖεδ, Γ8 οἱ 
ΞΆΟΤΑ 5661} ποϊεραῖ. Ψγι146 βοαυθη- 
ὅλ. Ῥγεεῖεγεδ Ἰερῖταῦ 1014. ν. 8. υδὶ 
Ῥίο ἀκωξίας, χυοὰ ΑἸοχ. εἰ ΟΟΙΡΙ. 
εχμιθοηΐ, ἴπ Καῖ. Ἰορτίυν ἐπιμιξίας, 
ὉὉΪ] αὐἱὰ νογυτ δἷζ, ποη 8ς1]6 4]1- 
415 ἀϊχεσῖ. Ααἀάε ΤὨυςγά, [. 8. 
Ἡετοάοι. 11]. 186. 

ε ΑΜΙΣΘΙΔ, φ«ἰηε πιογοες. Ὑιὰδ 
᾿Εργάζομα: ἀμισθὶ χαὶ ἀσιτί. 1,6Σ. Ογ- 
1 Μ5. Βγοίη. ἀμωσϑ), ἄνευ ,ωσϑϑοῦ. 

Ιλιοῖδῃ. ἀς ϑδογιί, Ρ. 182. Β. 14]. 
Ὦκατ. Ρ. 656... 
ΑΜΜΑΖΕΙΒΓ. [τ οβεείυν Ηφρτ. 

ΠΏ]. σξατε, οὕ ὈΓεῆχο “. 9 ἔερ. 

ΧΙ]. 9. ἴῃ (οὐ. ΑἸοχ. βου ιν 
Αμμασβὴ, εἰ μασὼβ ὅπ Ο]οκ8. πὶ 140. 
ΙΝ. Βερ. υδ᾽ παρὰ μασὼβ ἐχροῃίδιτ 

«αρὰ φὸ ϑυσιασεγήρνο. ἘΠῚ ἴη Ἔχ, (γ- 7 
τ] ΜΆ. Βαγοοο. Μασὼβ ἱπὰθ ῥὑγο- 
ἐπὶ ἀαΡῖο ὀχροπίϊυτν: τὸ ϑυσιασφήριον. 
ἌΜΜΟΣ, αἀτγέπα. 5"71» ἰάσιηι. Οϑῃ. 

ΧΧΙΠ. 17. 206. ΧΙ. 4, 7οῦ. ΥἹ. 3. 
εἴ ΑἰΠΡὶ βεβρίυβ. ---- δ)», ἀοέδε, ἐστ. 

οἶδ. ὅεΣ. ΧΙΝῚ. 429. ἐν ἄμμῳ πορεύ- 
σονσοω. Ἷεροτυπὶ Πϊς δ π- αν 

δἰᾳυδπάο δογρος ἀγέπαγμηι Ὠοίαί. 
ΞΕ ὍὌΘΦΥ Ὁ» απιαγ μαΐποε. Ἰῃο. 
ΤΆγεν. 11.156. Ψοταῖο ᾿ββο, χυ αὶ 
ΒΟ τηοάο οὐτὰ ἰοχίυ Ἡδταϊὶοο 
ομ ΟἿ ]16τὶ ρΡοϊεϑβῖ, τεΐοσοπάδ ξοτίο οσὶ 
δὰ ἽΝ ν' 16. δυΐ δὰ ΥΥΠ ἴθὶ- 

ἄετι. ---- ἽΡ»» ρυϊυὰ. Οεὰ. ΧΙ]. 

16. εἰ ΧΧΥΝ ΤΙ]. 14. ὡσεὶ ἄμμος τῆς 
γῆς. δι:. ΧΥΤ1Ὶ. 9. ψῆφος ἄμμου. 

᾿ἈΜΜΩ' ΔΗ͂Σ, ἀγεποσιδ. ϑῖν. ΧΧΥ. 
99, ἀνάβασις ἀμμρυώδης, ἀδοδηδιι8 ἀγο- 
ποϑυδ, ἢ. 6. δαϊιοάυτη ἀϊἔ[ςὶ} 16 ἃς 
τρο] δῖα. Αἀάὰδ ϑιγαβοποι 11. ῥ. 
193. Α. ΧΥῚΠ]. Ρ. 1165. Β. 

ἌΜΝΑΣ, ἀρπα. Ὁ), αρπιω. 

Νύμ. ΥἹΙ. 17.23.29. 86.--- 5: 
ΤΩ 23. σρπα. Οεῃ. ΧΧΙ͂. 48. 99. 
80. [ουν. ΧΙΝ. 6. υν᾽ σα «ρόβατον 
ἴπ οοὐά. ραττηυίδίυς. --- ἌΡΣΣ 

ἀβπα. 1κν. ΄. 6. --- τη)» ΡΪυν. 

υἱοεδ. ὅφη. ΧΧΧΙ. 41. παριλογίσω 
φὸν (ωσϑόν μου δέχα ἀμνάδων, δαῖ, υἱ 
ἴῃ. ΠΟΠΏΏΪ]ΐ5 ΠΣ’ τὶϑ Ἰορίτιν, δέχα ἀμ- 
νάσιν : ΟΌὶ ἴδιηθη ῥγὸ ἀμνάσιν Ἰερεη- 
ἄυμπι δέκα μναῖς 6 οοπ͵ξοίΐαγα ΟΥ̓Δ. 
(σπέος εὐυδβάοσα Ῥγοίορα. ἴῃ ΓΧΧ 
πες. Τ. 1, ἃ. 4. δ. Ι.-- σοῦ» 

πιριημις ἤρωγα ἀρπὶ σἰρπαίμα. Οαπ. 
ΧΧΧΙΠ. 19. δος. Μϑ, ὅσ. 1008. 
ΧΧΙΤΝ. 38. 5900. ΧΙ.11. 19. Οοηΐεσ 
ἱπῆγα δά νόοσϑίὴ ἀμνός. -οὐὺπν ουῖ 

νεῖπα. ϑγτατα. ὕδης. ΥἹ. δ. [μοχ.Ψ 
γε ΜΒ, Βγοη. ἀμνάδα, τὸ ϑῆλυ 
“πρόβατον. 
ἈΜΝΗΜΟΝΕΊΏ, οὐἧιυΐϊδοογ. 81. 

ΧΧΧΥΊΙ. 6. μὴ ἀμνημονήσῃς αὑτοῦ ἐν 
χρήμασί σου, ἩΟῺ ἸΤΩΤΠΘΙΏΟΥ 518 6709 
(86. διμϊςοὶ (1) ἰῃ ορίθιι8 ἔυ 8, 868 !- 
ἴῃ ορυϊοεμπῦα ἰτΔ. [πὰ Οοιωρὶ. ἰορὶ: 

ἂν- 



᾿Αμνησία: 

α Ὁ μνημονεύσμε Ῥτὸ ἀμνημονήσῃς, αποῦ 
βίῃ ἀμθίο 'π ἀμνημονεύσῃς τουΐλπ- 
ἄνπλ εδὲ. Νδ υἰτιτααια 1 υδὲ 
οδί. 

ΞἌΜΚΝΗΣΚΙΑ, οδίτυιο. ϑαρ. ΧΙ͂Υ͂. 
46. χάρος ἀμνησία, Ὀεμοβεϊοσι 
ἱπστδία ΟὈ]νῖο, Κ:ν. ΧῚ, 95. ἀμνησίᾳ 
καχῶν. ἨοΞγΥοΒ. ἀμνησία, ἡ λήϑη. [ἃ 
δηΐσῃ ἰορεπάυτῃ εβξ ε 6]οβ8. ΜΚ. ἴῃ 
ϑίγδο. (σμπέον 101 πὶ (είδευσα 

ὃ δυβοπάδ ϑυπί ἢδο νοῦδ 1, βχίοβ. 
ἈΜΝΒΣΙΚΑΚΙΑ, "παίογιη. νοὶ 

ἐηγζωγία ἐϊϊαία οὐϊέυϊο. 8 Μαος. 1Π.. 
21. ὑρὶ Ῥιοϊοιαδουβ ἃ Ερίδίοϊα δὰ 
ἄυοδβ ϑι108 οἴ στ 1]}1068 ΒοΣ]ὈΪ, δ6 υ- 
ἄεεῖα ἄθοίαγαββα ἀμνησικαχίαν, οδὲϊτυϊο- 
πέρι ἐη)ωτὲς οἰδὲ ἐϊαία. Ἡεδγεΐ. ἀμ.- 
γησικακία, τὸ μὴ βμιμνήσκεσϑαι καχῶν. 
᾿ΑΜΝΗΣΤΕΣΑ, οδίτοϊο ργαίεγίο- 

γῆς πιαϊεζαοίογμη, ἀὺῖ πιαίονμηι. ὅδ. 
ς ΧΙΧ. 4. τῶν συμβεβηκότων ἀμνηστείαν 
ἐνέβαλεν. Ψυϊχαῖμθ: λογίπι, φμα αο- 
οἱάεγαηί, σεπιπιοπιογαίομεηι ἀπέ - 
δαπέ, Ἀ. 6. Ποιδ ΟὈ]νἸση δ πι ὈγϊοσΌτα 
Ρίασαγυτη αΑ Νίοβε ἘφΥΡρὈϊβ ἰχητοῖβ- 
ΒΆΓΌ ΤΙ 1119 1] 6 οἷξ, 
ἌΜΝΗΣΤΙΑ, οδἰϊυϊο. ϑιρ. ΧΙΝ. 

46. χάριτος ἀμνησεία 8β6ς, Οοιμρὶυΐ. 
ΟἹ στοαὶ Πρτὶ ἀμνησία ΒΑΡΘηϊ. 
Ῥῃδν. ῃ. 1483. 1. 18. ἀμνηστία δὲ ἡ 

ιἰ λήϑη, διὰ τοῦ 1. 
ἈΜΝΗΣΤΕΥΤΟΣ, ποη ἀεϑροηδαία. 

ΠΟῚΝ ν ὝΨ» σα ποη εδί ἄε- 

δροπδαία, ῥτεοῖ. ῬΥΪι. ἔοοτα. ΔΌ 3 "γνν. 

Ἐχ. ΧΧΊ]. 16. σαρϑένον ἀμνήστευτον. 
᾿ΑΜΝΟΙ͂Σ, ἀρηϊώ. δὲν Ομια)ὰά. 

ἰάθη. Εϑάν. ΥἹ. 9. 17. εὐ Ἴ]. 17. 
-- 33. σρπιϑ. Ἐχ. ΧΙΙ. ὅ. υδὶ 

ἀμνοὶ εἴ ἄρνες ἴῃ οοαά. Ῥεοττηϊίδηίαν. 
Τρ], ΧΧΙΧ. 38. ἀμνοὺς ἐνιαυσίους, 

ε ΟΟἹ], 1εν. ΓΧ, 8. εἰ ΧΙ]. 6. -- ἼΣ, 

αγίες, ἀρπι. 168. ΧΥῚ. 1. --- ΟΣ 

ἰάεπι συμ 0) αβημδ, ῬΘΓ τηδία- 

(ῃοϑίη Ἰοσασυω. ὅεη. ΧΧΧ. 41. 
-- 95) νυν. υἱοὲς βεὰ ρατγίές 

ἐεπιροτδ. εν. ΧΧΧΙ͂. 7. ἤλλαξε 
τὸν μισδόν μου δέχα ἀμνῶν, ταυϊανὶξ 
τηογοθδσῃ τθϑτ ἀθοοσ ΔΠΖΏΟΓΣΊΙΙ 
Ἰσ. Τοιηροῦῖραβ, εἰν ἰδιηροσιρυ8, 
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. ᾧ. 12. ξ 
Βὶο δοεηε ἀρῆὸς ἀϊχεταπε, χυσπιοάθ 
ἄδοεης τπβεδξεε,, ἐξοεοι υἱπάεπι, ἀξοξηι 
αγείς το ᾿οὔάεη ἰδρογραβ, 
εἰ Σξ2 δοουγδιίδοιοθο Απρυπδίϊητιθ 
Θυεεῖξ. ἰὰ (θηαβ. ΧΟΥ͂, Τοῦ. ΚΡ. 
Οδρρεῖιθ, Βοοδατῖηβ, Οτδρίαβ, 41} 
Ῥζοὸ ἀμνῶν Ἰεπεηέζατα οσοη]οίπης μνῶν 
(υξ πεῖῶρε ἰερετῖπί Σ 9) ἃ βἰπρ. 

Ἃ})» πα), σα οἵ ν. 41. τὸ αὶ 

ἀμνάσιν μναῖ. δεά οὕτλ οπιποβ (ο- 
ἀἰςε5 τοραρπεηῖ, εἴ Ἰεσῖίο τῶν ἀρενῶν 
εἰ ἀμνάσιν Ἰυχῖα ἐχρὶλοκξλοίοτυ ϑρδῃ.- 
ΒΘΙΙ οὐπὶ Ηδρσροο ἰσχία σομο"] 1 δτὶ 
Ῥοβϑὶξ, ποπ [θυ θῦο ἱΠ Αγ ἀθβογθη ἄπ) 
Ρυίΐανῖς ΒΙ61115, ου͵αβ γουθ]8 Βα ου9- 
406 υϑιι5 δι. [ἄετα δἰδίυϊέ ααοαυε 
Βυχιοτῆπο ἰὼ Απῇοτξίεα, απὶ' τεοῖς 
ΤΩ τς, αβπο8 ὕῖὸ ᾿αείμτις Ἰροβὶῖοι 
6686, οἵ αἷς ἰάθη δδξδθ αρπὶ, ἃ 
ᾳυοα ἄξοει υἱοές. Οσμῖεν ποις 
Θοδυ σὲ Εχαοθὴ Μουϊαϊοπυτε ἱπ 
Τεχία (οἄ, ΑἸοχ. ἃ Οταρῖο ἐσ ομ- 
7εοἴυσα Εδοΐασυτα (ΗκΔ]. 768. 4.} Ἀ. 
6. βεᾳ: --- ΣΟΥ Σν» Ρίαν. λεγεῖ. 

ῖω9θ. ΧΧΧΙ͂Ψ. 6. Ζαον. Χ. 3. --- 
πϑυσ» πισπῖα ἤρώγαηι ἀρπὲ ἦσ- 

δεμε. ὅθι. ΧΧΧΙΠΙΙ. 19. δοᾳυῖτε- 
Ῥαΐ 8101 ροσθομθσα ἀρτὶ ἑκατὸν ἀμνῶν, 
σαῃιτα ἀρη18. Ηϊς συγβυβ αυϊάδπι 
Οτγϑοοβ ἱπίεγργοίδβ τὸ ἀμνῶν δετὶρ- 
81886 μνῶν Βιιϑρ᾽ ςαπίιγ. 146 Βοομδυ- 
ἃ Ηἰἴετοζ. Ρ. 1. ὃ". 11. ς. “43. Ρ. 
486. δεα οὐϑίαῖ, αυοᾶ 'ῃ ἰοοο ρᾶ- 
ΤΆ]16]ο 9008. ΧΧΙΨ, 82. Ἰἀοτ Ἰορα- 
ἴΠ ἀμνάδων ἑκατὸν, χυοάᾳψιιΈς «0 
ΧΙ.11. 11. ΠΟ Ὁ Ῥαγῖϊεσ ἀμνάδα 

Ἰη ογργείθπίυσ. γιΔ6 Οταδὶὶ Ρχο- 
Ἰερσ. ἴῃ υχχ [πε Τ. Ι΄ ς, 4. ὃ. 3... 
ΕτΙΧΧ Ὅεη. ]. ας. Ρμεῦ ἀμνοὺς νοὶ 
αρνοβ ἴρδὸς ἰῃτθ]] ροτα ροϊυσγαῃζ, 
γεὶ πωρεδοε ἀρΉΟΥμΗΙ ἐπισρὶη δἰρηα- 
ἐοδ. ΑβτΟΒ ᾿0Ρ5808, αυ1ᾶ ἀρ ΤῸ ἸΘΒιτ 18 
τεἰΡΟΣΙΡ 5 Πυ Ωγ ΟΣ ἰοσῸ ΔΏΣτ8.- 
ΠΡ υαἱ ϑυης. 146 σεη, ΧΗ. 16. 
17. Ῥγον. ΧΧΨΤΙ. 26. εἰ ἀς Οτεοὶβ 
Αἰ τἴδαιθ ρορυΐ5 ο]]αςὶΒ Οποτχα. 
“0. ΓΧ, ᾿δρ. 6. βεςῖ. 783. ἃς Βαλα. 

-. 

«-- 



᾿Αμοιβὰ. 

« Απῆδ. Ἡσιιον. 105. 1]. σ. 10. Ῥ. 
148. δεη. Νυτχασισα γετο δρθοσθηι 
ἱπιλρὶπο αἰβιιαῖοθ, σαΐδ οἱ δὲ οἰΐτ 
ἐπ ασὰ ἐπεταης ((σπέεσ ἴδυμδε ποίσῃ 
Βοβοσ:)]οτὶ σα Βοοδατνιὶ Ἠΐετος. 
Ῥ. 1. ». 478. δ04.). Ὑ 326 Βοοβασί 
Ηίετος. Ῥ. 12}. 1]. ο. 48. εἱ ϑραῃ- 
Βεταῖ! Ηϊεϊστίατα 9001 οαρ. ΧΙ. ὁ. δ. 
Αἀάς εεγεδίυπι ἴπ Δεκάβοιον οἱ 
᾿Εννεάβοιον. --- τιν ουἱΖ ζανιῖπα. 

ὁ ἴεβ. 1.11.. 7. - πῷ» Ῥεοις ραγυπηι, 

δρεοϊδεηι 46 ουἱόμε. 1εν. ΧΙ]. 8. 
Νυχα, ΧΥ͂. 11. Ώδαΐς, ΧΙΝ. 4. 
ἈΜΟΙΒΗ,, τεητμπεγαΐϊο, τείγεδείϊο. 

5.5} »» ἴάετα. Ααχι. ὅντα. Τβεσά. 

Ῥχον. ΧΙ. 14. --- ἉἾἴ5. δοπεηι, δε- 
νεϊοῖνπι. ϑγιατα 1 ϑαι, ΧΧΙΥ. 
19. -- πὸ Ρίυν, οοπιρεηδα- 

ἑΐοπεσ. ϑγτατα. 168. ἰ. 958. Ἡδεγοῖ. 
ἀμαιβα), χάριτες, καὶ τιμωρίαι:, ἀνταπο- 

ς δόσεις καὶ ἐχτίσεις, χρία. 
ΦΑΜΟΙΡΕΊΏ, 3 δι, ΘΩΥΕΟ, 

ἀεείμέποτ. ὅ1:. 111. 25. γνώσεως δὲ 

ϑγοΒῖας : ἀμοιροῖ (Ἰερε ἀμωρεῖλ, ἐστί- 
ἔπται. δυάδα : ἀμοιρῆσαι γενιχῇ, ἀκπο- 
τυχεῖν ἀμωρὼ γὰρ τὸ οὗ μετέχω" καὶ 
ἄμωρω, ΤΡΕΙΩΙ καὶ χακόμοιροι. 
ἍΜΟΙΡΟΣ, φιῖς δίπε τογίε ἐεί, ραγ- 

ὦ ἐξιε πον λαδεπε, ἔζρεγε. ὅδ Ρ. Π. 9. 
μηδεὶς ἡμῶν τ Ἰαρο ε ἔστω τῆς ἡμετίρας 

ίας. πόπιο ποδίγωπι 61Χ- 
ΤΣ πεν πῖς μρσῖτα: ϑ:σ. 11. 28. 
γνώσεως ἃ ἅμοιρος ὧν, δοΙΕ ΠΕ6 δυΐδτα 
Ἰάστπιοα ἀεδαϊςαξζιϑ, δὰπὶ πὸ Ὀχοῦ- 
(εασῖ8. Εα. Οομμρὶ. Βεδρει ἀμοιρῶν. 
Οἷοσεβ. ΜΆ. τῆς Παναρίτου" Ἄμοιρος, 
ἀμέτοχος. ϑῖς εηΐτ Ἰοχεη πὶ ο6ἢ- 
βοῖ Βιοὶ τυ Ῥτο ἀμήτοχος ΟΧ Πρ, 

« ο᾿ΐο, πΌὶ 5. εἰμεν τὴν ῬΙῸ ἅμορος 
τεροπειάστα ἃ ἄμοιρος. 
ἈΜΟΓΔΥΝΤΟΣ, ἐπιροί ει. ὅδ. 

ΝΙ1. 42. «νὐὔμα ἀμόλυντον, Βρι γιζιι 
Ῥύγυβ, οατεπ οπιπίδιις δοτάϊδεις υἱ- 
ἐϊοειαἰϊς “ὁ ἱεπεότ. [πᾶς Ο]οια. 
Μ455. ᾿Αμόλυντον, ἄνευ μολυσμοῦ. 

᾿ἈΜΟΙ͂ΡΑ, εἰδαρο οαπὶ "πεῖε 
οὐσία, ΕἴΔΤα, ΡΘΕ ἐς εἰημίαρσιηε 
οὐσία σμπι πιείΐς, Σγρ  ἱρ κ. ἐαρεπα. 
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ὕαπε. Ἡ. δ. 16 Βίεδυδ, ϑεὰ ποὺ ἴω 
Ἔρε Ὡδο ἴῃ εὐρθς μῳ ΨΘΓΒΙΟὨ δ 
ΑἸεχ. ἀμόραις ἰεκίαν, 86 [8 ἐν 
μύροις. 1,εοιλο ἀμόραις παῖε: ἄεβε- 
τὰν οοπ͵δοῖυσεε ΟΥΔὈΙ σοϊηΐσηθ ἱπη- 
ῬτοΡΑΡ]1. Ὀγυβῖυβ δηθι Ἰορεπάμμι 
οχὶ σιϊπιδὶ ἐν ἀμύρος. ΟὐΠἕΣΙ ἰέγα 8. 
ν. Μύρον. Αἰδεπερυβ ὨΙρποβ, [μ0. 
ΧΙΝ. ο. 14. ἀοςεῖ, ἀμόραν ε5θ6 με- 
λίστωμα «εαιρμένον, οἵ “εεγοδαε 
ὀχρουϊῇ ῬῈΣ σεμίδαλις ἐφ ὴ σὺν μέλητι. 

᾿ΑΜΟΡΤΎΤΗΣ, ἰογία μαπῖς, οἷ ἀ- 
μόρα, ϑφένεαρο οι περὶ οοεία. 
στ» ἰαρενα. ἘῬαΣ. ΧΥ. 3. 

ἀνδρὶ ἄρτον ὃ ἕνα, ἀρτοκοπιακὸν καὶ ἀῤορί- 
τὴν, ὙΠῸ οὐΐαθθ ῬδποῖΣ πηυτ ἃ 
Ρἱδίογο οοηέεδοϊυτι εἰ μἰδοοηήδιη ἐχ 
αἰ ταλ]δρὶπα οσεσῖδη ΘσΌΣΩ 1η6]]6, 5. 
᾿ ἀυρίο Ῥοκβίζυπι οδϑΐ, δἰ π6 νὸχ ἀ- 
μορίτην δὰ σρυσεν 8 δα ἼθὺδΝ Το- 

ἔετεπάβ. (εσίε Ηθρταῖσο πιῶ 

τοσοῦ 8 τεβροπάεσζε νἱ ἀεἴιν δε] θη 
ΥῸΧ ἐσχαρίτης. )46 χσυοαυς 3 ὅ'δηι. 
ΨΙ. 10.0}} Αᾳα. εἰ ϑγτηπι. ἼΒΟΝ 

ἸΠ ΕΓΡΓεϊδ ΠΣ ἀμυρίτην, Βεα Βιεἰο 
ἰεχεμάυπι νἱάεϊυσ ἀμορίτην ; Πἰεὶ 
ΤΩΔΪ18 ἈΒΘΘΠΕΪΣΙ Μοηϊέ,, αυἱ ἀμυλήτην 
τοροπομάτι ΒυΒρΙ σαῖαγ. (οηξετ πο- 
ἰδἴδ ἰηΐτα 8. ν. Ἀϊύρον δ6 8. ν. ᾿Αμυρί- 
ΦΖῃς- 

ἌΜΟΡΦΟΣ, ἑηϑογηιῖς, ἰ. 6. ΟΝ ἐπ 
ογάϊηεης τεὐαοίμα εἰ αρίε 7ογηιαίμα. 
βαρ. ΧΙ. 18. χτίσασά τὸν κόσμον ἐξ ἀ- 
μόρφου ὕλης, οΥοαΑν χηυπάυτῃ δχ τυ αὶ 
᾿πα! ζοϑίδαια σλο]θ, δὺς ἐσ ἱπξοσιαί 
ταδίοσίδ, οΟΪ1, σςεη. 1. 1. 

᾿ΑΜΟΊΤΌΦΩΤΟΣ, ἐηγογπιΐς, ἱ. ᾳ. ἄ- 
μορῷος, αποά γΥἱάε. Ὁ)» γμάὶς πιαδδα. 

βγη. Ῥκεδίτη. ΟΧΧΧΥΤΠΙΙ. 16. υδὶ 
νι ἀοπάυε [λαϊῃιι8, αὐ ἀοσαϊξ, νο- 
οοῃ εν. ἰπιθ]]ερθηάδηι 6886 Ὧ6 ἃ 
»τὶπιδ σἰαπειπίδιια σογροτὶς ἀμπιαπὶ ἐπ 
«ε7Ὸ πιαίεγηο, 8. ἐπιδτψοηε. 

ἌΜΠΕΛΟΣ, υἱξὶδ. .» λογίι. 

ΤΆγσοη. 11]. 6. διεαέτγασεν ὡς ἄσπιλον τὸ 
σχἤνωμα. 1,Ἔροτιπῖ εἶπο ἀυδὶο 1523» 

4.6 Ἰοςξϊο βἰπθ ἀυιθῖο νοτα δβῖ, πδχῃ 
ἱτηδρὸ υἱδὲξ τηδρὶθ δοηγεϊ Ἦρθε. 



"Αμπελος Σωρὴχ. 

4 ὈΏΠ (ᾳυοά ϑ'γετιβ θη ῬῈὺ 2.23. 

εγααίοαυϊξ, συμἶδεξ ἜΧΡ]ΙοΑν 0), αιδτὰ 
λογίι 5. Μοπυϊξ ἰδίμεπ Ῥαγοδὰ ἴπ 
Δηπμοίδίί. δα ἢ. ]. Ρ. 113., ποῃ δάθο 
ΤοΥαση 6886, ΟἼΘΟΟΒ ΤΟΥΟΤΆ 118 16- 
ε᾽θ56, ουτὰ Βοσὶ ροβδϑιῖ, υἱ ἀ6 τη Δρ]18 
8016 ἱπιαρσὶπα Τοορπανεσίπί. Ὑιά6 
ᾳφυοααθ Πα δ. ἼΡ' - 8}» υἱὲ. 

αφη. ΧΙ, 9.10. ΧΙΙΧ. 11. Πουϊ. 
ΨἼΙ. 8. --τ 92» υἱπεα. [ν. ΧΧΥ. 

ὃ 8. ὉΌὶ γὑτο ἄμπελον, αυοὰ Ναῖ. 6χ- 
ἔθει, Οχου. Βαροὶ ἀμπελῶνα, αυθ 
Ῥοβίδσϊοῦ Ἰθοῦο ρῥἱοσίβαιιθ ργεεσθῃ- 
δ νῖβα εβδί. δεα υἱτυμησιίε Ἰοσυχῃ 
ΒΑθεσα ροίΐεβί. Νατῃ [9 ) ῬῈῚ πιθ- 

τοηγτηΐδη ΘΟΠΠΏΘΏΓΒ Ό͵Ὸ ΣῈ ΘΟὩ- 
τδηΐϊδ οὔδιῃ ἀθ υδέέδιις αἰοὶ ροξεβῖ, 
βίους αρὸν ἀθ ἔχιιρίθυθ ἴεστο, αυοά 
ἔογίβ ἸσΤΟΥΔΏΒ ᾿ΠΟΓΡΤΕΒ. ΠΟ ΟΟΠ- 
Ἰ046 Ο10]Ἱ μοβθ Ῥυΐαν ριΐαγε 

ὁ υἱπεάπι εἴ τέμνειν τὴν ἄμπελον ροπυϊξ. 
Ῥχριεοτεᾶμπελος αυοαυδ υΐπέαπι Ἰη.- 
τοσάυμη ποῖδί, υἱ ἀοουϊξ (6600 8 
Απΐπ. ἴῃ ΑἸδεπϑῦτα Ρ. 89. Εδάθη 
ΟΡθεγνδῦο νδὶοῖΐ αυοαὰθ 46 ν. 4. 
Νιυη. ΧΧΙ]. 94. δὸ (δηϊ, 11. 1δ. 
ὉΔῚ οδάθμι ναγιθίαβ ἸΘ 018 ΓΟΡΟΣΙ- 
ἴα. --- 10. υἱδὲδ βεπεγοδα, δεϊδοία. 

ον. 11. 21. ἄμπελον κα ». --- 
Ὁ Ῥ φ: Ρὶυγ. Ιάδτα. ΠΤ ΕΟ, 8. 

ἃ χαταπατήσατε τὰς ἀμπίλους αὐτῆς. 
δὲν. ΧΧΙΨ. 20. ὡς ἄμπελος βλαστή- 
σασα. 

ἌΜΠΕΛΟΣ ΣΩΡΗΝ, νεὶ ροξυ8 
ΣΩΡΗΚ. Κ,ιἐὶδ δογεοῖ υοἱ ϑογοῖ. 
Ὁ. υἱέήδ ροπεέγοδα, δοϊδοία. 165. Ὗ. 

2. ἐφύτευσα ἄμπελον σωρὴχ, υνὶ ϑγτημι. 
ἐχλεχτὴν, 811] δυΐδτηῃ καλλίκαραον ἮΔ- 
Ὀεηΐῖ. 1α6 ᾿πῆτα δὰ Σωρήχ. 
᾿ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣΣ, υἱπέίοτ. Ό“"» 

4 Ἰάρη. 9 Βερ. ΧΧΙΝ. 89. 4 Ραΐ. 
ΧΧΥΊῚ. 10. γεωργοὶ χαὶ ἀμπελουργοί. 
168. {Χ].. 5. ἀροτῆρες καὶ ἀμπελουργοί. 
εν. 1.1. 18. Τζεῖσεβ δὰ 1ιγοορῆτ. 
εα. Μετ γμαρ. 90. Μαοράοῃ. 
ΧΧΥῚ. 24. Τ. ΙΝ. Απρθιοὶ]. Ρ. Ὧ8. 
οἄ. 924ς-. ᾿ 

ἈΜΠΕΛΔΩΝΝ, υἱμόα. ἩΓ. ἀ650- 
ττ 

.-. 
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ἰαίδο. [68. Κ΄ 6. ἀνήσω τὸν ἀμπελῶνά 
μου, καὶ οὗ μὴ τμηϑῇ. θα πιλὶε δὲς 
ἰοουδ δα ἀυοῖι εβἴ ἃ Τ͵οτηταῖο αι ἢ 
δὲ ΒΙ6]1ο. όσρα οηΐμι τὸν ἀμαιλῶνά 
μου 8 ΤΟΙΧΧ βρῆϑυβ σδι88 6 Υ. ὅ. ἢϊς 
ἰμροσία ϑιιηΐ, δς ὨΪΠ1} οἱ ἱπ ἰοχᾶι 
Ηφοταϊοο σεθροπάσξ ῥσϑῖοσ δὔχυπι 
ἢ ἴῃ ν. 7. Δ ΝΣ ἀνήσωδυ- 

ἴεσα Ἔσρυίγηῖς Ηοῦσ. ἡ Ὧ3 ΠΝ 

--Ἰὴ» υἱδ. «6Ὁ. Ψ.΄ 17. χατέδονγαι 

φοὺς ἀμπελῶνας ὑμῶν, Ῥ6Ρ τροϊοηγ- 
ΤῊ Άτη ΠΟὨΓΕΠΕ ᾿ΣῸ ΟΠ ΠΟΠα, ϑοηϑα 
ἴδιλθῃ θοάρια. ---- ἼΣ, ἀρπίιδ. 1 ὅδῃι. ἐ 

ΧΝ..9. Ῥζο ὉγῚ Ἰερίθθα υἱάθημιν 

ὉἽ9 ψῈ] ρου ὈΛΘἽ9: -- Ὁ» 

υἱπρα. σφῃ. ΙΧ. 20. ἴν. ΧΧΥ͂. 10. 
(Ὁ νἱὰδ βιργα δα ἄμσελος ποία). 
Νι. ΧΧΙΤ]. 234. οἱ δὶ βωρίυδ. --- 
"ὍΔ 2, ποιβεῶ ρχορσίυμι. ψυ. 

ΧΙ. 38. ἀμπελώνων αληγὴν 866. ΑἸεΣ, 
ΟὍχοη. ΑἸ]. οὲ Οουιρὶ. θὲ ἰδπιεα 
τοσυβ ἰπ Οοά. Ψαῖίο. Ἰορίτυν ᾿᾽Ἐ- 
βιλχαρμίω. ---- ΟἽ. ἀγσεπι. ἴπο 

1 Ῥαγ. ΧΧΥῚΙ. 97. ΓΙΧΧῚεα. ΧΥ͂Ι. 
10. Ὁ 2 υοαῦθ υἱπεαπι ποία. 

Οοπῆ. ϑὅγτυτα ες. 1]. δὅ9. εἰ Μίοδδ- 
115 ϑαρρίθῃι. ρ. 1850. --Π]Ὸ (5. 

1εν. ΧΙΧ, 19. 8εϊοος ᾿γὼ δδν- 
Ῥεῖ ἀθ ογιπὶ ἕεγγα, συ οὐξϊτ, 
δάδοᾳιθ οἰἶδυη ἀ6 υἱπεα. 
ἈΜΠΛΑΗΜΑ, δγσγαίμπι, ροοοᾶ- 

ἐμηι. γ)0),. ΟΠ] 4, ἰάδσυη. ἢ δι. ΥἹ. 

4, παράπτωμα καὶ ἀμαλάχημα εχ ' 
εὑρίϑη χατ᾽ αὐτοῦ, ἀεἸσίατα 86 Ρεῦ- 
οδίιπι ΠΟῊ ἱπνθηζυχη δδί οοπίτα ᾿Ϊ- 
Ἰυτα : υὐἱ νἱὰ, ϑεβαγίδηρ. Δάάς 
ΒΌΡΒΟΟΙ. Απεσομ. 560. ΖΕ βολὶ. 
Ῥγούηβῃ. νίποῖ. 112. 886. υδὶ νἱά. 
50Π0]. [πῃ Ο]οβθ. Μ55. ἰπ Ρυορῇ: 
ἃς ῬΒανοσῖηο ἀμαλάχημα Θχροπιαῦ 
ἁμαρτία, εἴ ἀραὰ Ἠδεϑγοβίυπι ὠμάρ- 
σῆμα. 

ΑΜΠΛΑΚΊΙ͂Α, ρεοοαίμι, 1. 6.8 
ἀμαλάκημα. 1,ερίτυαν 8 Μαοο. "1. 19, 
ἀπάλειψον τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, χαὶ 
διασχέδασον τὰς ἀμαλακχίας (ΑἸοχ. ἀμ- 
βλακείας) ἡμῶν. Ἠδβγοῆ. ἀμπλαχεῖ, 



᾿Αμύγδαλον. 

α ἁμαρτεῦ. Ῥανάκν. ΟἸγτΡ. Ζ΄, ν. 48. 
δ᾽ ὅσο]. ἃ . Ἀρο]ϊοη. ΒΠοά, 
Αγρουῦ. 1. 1054. 
᾿ΑΜΥΎΤΔΑΔΟΝ, απ ράαία, ἀγδον. 

ὙΦ» Ἰάφσω, οὐ. Χ]]. ὅ. ἀνϑϑήσω τὸ 

ἀμύγδαλο. Αᾳυ. ὅϑγιῆω. Οεπ. 
ΧΙ,11|. 15. υδῖ ΧΧἧ χάρυα ὨδΔΌΘΗΙ. 
Ναπε, ϑοσῖθις δὰ ἢ. 1]. Η!θσομγτηι8, 
ἐπ οεπσμ νειομῆς ἀπυράσία. Τλλοίηιιιδ 
αμέεπε ἀμύγδαλον εἰ ἀμυγδάλη. Ηδε- 

δ᾽ γροίθοαιι Ερβοβίαβ: ἐχάλουν καὶ 
σὰς ἀμυγδάλας, καὶ τὰ νῦν χαστάνωα. 
Οἱ λωπωὼ Νυχα. ΧΥ Π]. 8. 

᾿ΑΜΥΓΔΑΔΙΝΟΣ, απιγρααίζηιι. 
ἹΡΌὉ» σπεῳράαία, αἀτδοτ. Τεοά. ὅ'γτ. 

εἰ Ηεῦτ. 76τ. ἴ. 11. ---ο γη}, οογψέαδ. 
ὄγτηση. ει. ΧΧΧ, 37. 

᾿ΑΜΥΘΗΤΟΣ, ἐπεήαδιϊβε, πηι» 
“πεγαδιίδς, πεμέξιδ. γ, απερίμς, «πεῖς 

ἐμ. 200. ΧΧΧΥῚ. 98. ἐσχίασε δὲ νέ- 
ς φη ἔα] ἀμυϑήτων βροτῶν, πὰ 65 Ἔχρδῃ- 
“ἰἰ δαρΡεΣ ΒΟΣΩΙΠ6Β. ᾿ΠΗΠΠΊΘΤΔ)1168. 
-- ἽΝῸ Πλῦ» υαἰάε ογέξοο, «000. 

ΨΊΠ. 7. ἔσται οὖν τὰ μὲν πρῶτά σου 
δλέγα, τὰ ἃ ἔσχατά σου ἀμύϑητα, 
Ῥτίοσα ἔτ Ἰριυνγ αὐἱάδη) μδσῦνα 
Ἔστιπΐ, Ῥοδίθσίογα γετο ἴδ Δαϊηοάττα 
τα. 9 Μϑβοςο. ΧΙ]. 16. ἀμυϑήτους 
ἐσωήσαντο σφωγὰς, ἱυΥΑΘΥΔΌΣ οτα Πο- 
ταΐηιτη οορίδτῃ οοοϊ ἀεραηΐ. γ]ά 6 οἱ 

ὦ 2 Μαπος. 111. 6. Ἡδεγοδῖιε: ᾿Αμύ- 
ϑητου, ᾿ἀναρίϑιμητοι, σολλοί. Οοπῆ, δυ!- 
οογὶ ΤΊ. Τ. 1]. Ρ. 934, 
ΓΑΜΥΔΟΣ, Ῥγορσ. ποθ σπιοίδι. 

ρθοϊδῶσηῃ ἄμυλος, 86. ἄρτος, εδῖ ρία- 
επί ρσεέπως, α αἰοίξ, φμοά εἰπε 
"ποία 3αἱ- Γγ ν  ᾧ ἰαραπεη, ρίαρεη- 

ἐα. ὅγτατη. ἔχ. ΧΥ]. 31. Ηδδγοῖι. 
ΓΑμυλος, βρῶμα ἐκ «υροῦ. Ἰάστη: ἀ- 
μύλους, «λακχοῦντας. Αὐοίοτ! Ἐΐγτη. 

.« Μ. ἄμυλος ἀἸαίίυν βρῶμα, τὸ μὴ σεα- 
φτωχὸς ὑπὸ μὐλωνα. Αἰδοηδοο ἄμυλον 
γοσδίυσ [40. ΧΙΝ. Ρ. 647. Μεπῦο 
4θοααδ ε}08 Εϊ ἰῃ ἴοοο Απαχδπατιϊ5 
δρυὰ εὐπάσδτῃ [410. ΓΝ. Ρ. 181]. εἰ 
ἴ Μαῦομϊβ Ῥαγοαϊ νουϑῖθυβ ΓΔ. 
οἷἷ, ρμαρ. 184. Οοῃΐξ. Βοβο)]αβίδσω 
ὙΒοοςσσι 14γ]]. Θ΄, ν. 91. εἴ δυς- 
ὭτεΒβ εἰϊαίοα Οεείσίο ἀε ΡΒ ἼΠ. Ρ. 
205. 
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ἌΜΥΝΑ, εἶῆο, υἱκαϊοία, ὅϑαγ. Υ.. 7 
18. ὁπλοποιήσει τὴν πείοιν εἷς ἄμυναν 
ἐχϑρῶν, δττοδοὶς οτοδίωγαια ἴῃ υ}- 
ὈΟΠ ΘΙ ΤΠ ΣΩΪΘΟΤΌΣΩ, 

ἈΜΥΝΤΗΙΑ, ἀεξεπείοηεε, νεῖ αν- 
πιὰ αὐ ἀξξεπδίοπεπε. 1}. ἴῃ. Ο]ΌΓ. δομ- 

ἔμ. ἴῃς. 5οὉ. ΧΥ͂. 26. ϑαῤῥῶν τως ἀ- 
μυντηρίοις αὑτοῦ, ΘΟ Π ΘΠ δυτηὶδ δ ἀ6- 
ἔδηβίοποσι δύδιη, [{ὰ Βἰεἰ 08. ϑεὰ 
ΤΩΪΉΣ, Ἰοοο δοσυγαζἪιι ἱπβροοῖο, νἱάφη- 
ΤᾺΣ νοῦ τοῖς ἀμυντηρίοις αὑτοῦ ἀρυὰ 5 
Ἰποεσΐυπι ροϊίπ8 ρεγεπετε δὰ "5." 

3)» 4 νοῦ νυΐρο νεσζαιϊηϊ ἐπ 

ἀενποίῥαίς ὠριδοπεπε. Ἃ ) ΘὨΐτη εδῖ ἀοτ.- 

δεπι 860 τῶπδο οἶψρεῖ, αἱ ῬΟΥ ΘΧΟΙ- 
ϑ:αϑίδιι αἰοἰ ῥχὸ ἐοίο οἴψρεο. ΟἾἶψ- 
»εμδ δαΐετῃ ῬΟὨΪΓΙΥ ΡῥΓῸ οπιπίδως αν- 
πε, σμίδι αα ἀρζεπδίοπεπι πεῖρα μὲξ 
φοἶσί. ἘΪΘΕΥΟΒῖαΒ: ᾿Ὰ μυντήριον, ξίφος 
δίστομον, ἣ βάχλον, ἥ τι τῶν «ληττόντων 
ἀμῦνον. Ἀ 

᾿ΑΜΥΝΩ εἴ ἱπ χηθαϊο ἀμύνομαω, 
Ῥγορίρηο, ἐμθοῦ, μἰοίϑοοῦ, ργορειῖϑο, 
απιοίϊον. δ ΓΙ ΗΙΡΒ. ὁ νῦ"» εαἶοο. 

Ιε8.ὄ ΕΙΧ, 16. ἠμύνατο αὑτοὺς βραχίονε 
αὑτοῦ, Ῥοϊομ δ βὺδ σιρτέξωπι ἱρ818 
»ταείαί. Οοπξ. Αοί. ΨΙ]. 94. --- 
ὉΠ ΗΙΡΒ. ὁ θη}, ἐζεοίπαάο. ᾿ ῬΒ. 

ΟΧΥῚ]. 10. 11. 12. ὀνόματι κυρίου ἡ- 
μυνάμην αὐτοὺς, ποταϊπε Ποχαϊηὶ γερεῖ- 
ἰαπι 56ὰ π᾿ βιραπι υεγίαπι 608. ΑΥ̓ᾺΡ. ἔ 

«Ἀήκο εἷς ἀδοϊπασϊ, ἀεβεκίε, δὲ ἴὰ 
Οοηζυσ. ΙΝ. ἀ6 βἔιρα δοείξμηι ἀϊοϊςαΓ. 
-- Ὁ)» μἰοίδοον. ὕοδ. Χ. 18. ἕως ἦ- 

μύνατο ὁ ϑεὸς τοὺς ἐχϑροὺς αὑτῶν, ἄοτιος 
αἰἰξΣ ἐεεεὶ Ποὺ Ποβῖθϑ θοζυπι. 146 
408 Δα ἢ. ]. αἰδραυίαν! ροεῖ Μδαίυση 
ϑοδασέδηρ. Αὐτὰ. Τ' 1]. Ρ. 17. --- 
Ἡδεγοῖ. ᾿Αμῦναι, ἀπαλεξῆσαι, τιμωρῆ- 
σα. ἰάεια: ᾿Ημύνατο, ἐτιμωρήσατο, 
ἐξεδίκησεν. Ἰάδτη : ̓Η μύναντο, ὑπερομά- αὶ 
χῦυν. ϑιυιἀ48: ἀμύνω σοι, βοηϑϑῶ σοι. 
ἀμύνομομ δέ σε, ἀντὶ σοῦ τιμωρῶ σε. Καὶ 
φῷ ὀνόματι χυξίου ἠμυνάμην αὑτούς. Ἐχ 
Ρβ. ΟΧΥῚΤ]. 10. 11. οἴο. 

“ΑΝΜΥ͂ΡΑ, ρέπεξ ρίαοεπίᾳς ἐπ ε:- 
τπηϊϊαρὶηπε οοσί σεπὶ πρεῖϊε, συν» 

ἴαρεπα. (απί. 11. δ. 8] Ἰοσοπεια 



᾿Αμυρίφης. 158 ᾿Αμφίβλησερον. 

αἸΧΧ [πῃ εἰς εἴδοσί 'ἰπ Οοά. Βερίο 
ὍΠΟ᾽ 'ἴῃθ8 εχ Ογίμεμε : στηρί- 
σὰατέ με ἐν ἀμύρως ; Ὀγτύδιυα νοζοὸ 16- 
᾿δεπάντω εχ πλδέ ἐν ἀρούροϊς. 

ΞΑΜΥΡῚ ΤΗΣ. Υοχ ἰμδος 8 ΒΙ6]1ο ο- 
ὙΠ τὰ γ ἴπ Α4υ,ς ὅγπιτα. Ἐταρ. 

1.19. ὑσο Ηεῦσ. Ἴθϑὲν 

εὐδ 860. εἰγιμοϊορίατη ἀϑδαίωγαπι 
δωδμία οατπὲρ ποιαῖ, αἱ 1ρ515 νεγθ 85 
νυΐρξαεὶ ᾿ηϊοσρσεῶς υἱὰσ. Ῥχοάυχὶς 

ὁ θα Μοπίξ 6 (οά. (ὐοἱβ] 1}, 2. οἱ 
Ἑςοπ͵θοῖξ, ἀμυλήτην ἱερεπάμιπι 6886 ΕΧ 
ἄμυλος. Οοπέεν οι 1,ὀχίοου ατῶ- 
συγ. βιεὰ ἀμυλίτης εβἴ ρίασεπέα ρθ- 
κα, Ἰιὶς δετῦοτει βεύτθο οδὲ 46 ραγίε 
εὐτηῖς σαί. Ἰρῖταν ἀτ τος, ἀσρυ- 
ρἷτης τοροῃοπάυτῃ 6886, αὐ ᾿Ρβδηὴ 
νόοοῖὰ Ηερταΐσδτα ᾿ ετῖβ Οσεεοῖβ ἐχ- 
ΡῬυΐγαθσε νοϊυοσίηί. Ουοὰ εἰ δυΐδηι 
4 ε οοπ]εοίυσα Μοπίιῖ. ἀμυλίτην 

ς Ἰεραῦο τϑδλῖλος, ταΐοσοπᾶβ οβϑοῖ κᾺ 
ΨΟΧ δὰ ἐοστηυΐατα ὉΠ ὨΣΠ7, "ία 

οεπίαης ραπῆδ, ἴῃ ἐν πυϑ 
Ψιάς βυρτα 8. ν. ᾿Αμορίτης, πυὖ Ηἰς 16- 
βεῖα τοδυυΐ Κγογβϑιρίαθ, ουἱ μος 
ΨΟΟΔΌΌΪ ΌΤΙ, ς0]]. 1 Ρασ. ΧΥ͂Ι. 83., δα 
Ῥγαοβάεη τ τοβοταπάστα νἱ- 

ἀείυχ. Οομά Ἐδροσὶ ὑεβορί. 
Οοπιπιεηί. ἰῃ ΟΧΧ [πεϊὶ Ρ. 1. Ρ. ὅ. 
86. 

ὰ ἈΑΜΥΣΞΩ, αἀἰδοένρο, ἰασεγο, ἰαπίο. 
19] ΝΊΡΒ. οσσάον. ἀψα. Ζδοι. ΧΙ]. 

8. ἀμυχϑήσεται. ᾿ 
ἌΜΦΗ ΚΗΣ, κέγέσισμε ἀσμίτι, 

αποερς. Οδουστῖξ μος νοζαρυΐυτα ἃ 
ΒΙοΙ1ο οτωΐϊββαπη 9 ϑδυ. ΧΧ. 8. υδὶ 
Ηρ. ΓΊΘΞΏ 210 εἰαάῃ οοη)ωποίς 

δυΐ αἰϊίραίξ ἴῃ Ομ]. τεϑροπᾶεί 
μάχαιραν ἀμφήκη, ῬΙῸ αυο τηΐογ- 

Ρτεῖβ, εἴ ν᾽ ἀεἴαγ, ᾿ΠΟΘΙΕΙ ἔταρταθηίο 
ὁ ΟΧ ΤΘΓ8 οοῃ]εοΐασα δυῖΐ Ἰστιογδηί ἃ 
οτῖο τοϊϊχυΐ νϑσβ. ΑἸοχ. ἸΠΟΥῚ ἀύρῥου 
μάχαιραν ἐζευγμένην. Οοπέ, ΤΠ ΕρᾺ 8. 
ἀμωφιμήχης. Ῥῆαν. ᾿Αμφῆκες, νθνῆω 
ἀμφοτίρωδεν ἡ ἠκονημένον, φύλα ΖἸοββασα 
Κυεγερίρίυβ ἱπ ϑυτηροὶίβ Ρ.. 1. βι 
14. ροσίίποσο ρυϊαῖ δα Ηοταρτὶ ΠῚ 
Χ, 9566. υν᾽]᾽ φάσγανον ἄμφηχες Θδ5ὶ 
ἰάετα αυοᾶ φάσγανον ἀμφιπλὴξ δρυὰ 
ϑΌΡΒοοΙ. ἴῃ ΤΥδομίη. ν. 980. ξίφος 

ἀμφίστομον εὐμε Π᾽οάον. 5:5, 118. 7 
ν. α. 33. εἱ φάσγανον ἀμφίπομον ἧτι 
Βευπο! Απαδϊίεοῦβ Το, 111. Ρ.. 
416. ΕΡ. Αἄεερ. 301. 
΄ ἈΜΦΙΑΊΖΩ, εἴ ἴῃ τηϑάϊο ̓ ἈΜΦΙΑ'- 
ΖΟΜΑΙ, ἑπάμο. γ}}} ἰάεχα. “00. 
ΧΧΙ͂Χ. 14. ἠμφιασάμην δὲ πρίμα ἴσα 
δμελοΐδι, ἱπάυ! γόσοὸ 7υδέξιασι, 8 η- 
ΧΌΔΙΩ ἀϊρ!οίδοτα, ὅο". ΧΙ 5. δόξαν 
καὶ τιμὴν ἀμφίασαι, σ᾽οτίατα εἰ Βο- 
πόγέτα ἱπάσθ. [π πΌσας ᾿οοο νΟῸΧ 5 
ἀμφ. τλεἈΡΒοσΐοα ἀ6 αγοία οοπλμηο- 
ἔΐοπα δχρ θα ει. Οοπῆ, Τ,οχ. 
Ν. Τ. 5. ν. ἐνδύω.--- 5) ἔογψμα ἔξρῸ 

δεῖ οἰηρο. ϑγιι. Ἀβ. ΠΧΧΊΙ. 6. 
ἠμφιάσαντο. ϑδεπαύκα ἐἰγμεοοοῖϊ, ΡῺν 

οηἷπιὶ ει οὐησογα Βἰταρ]!οἰΐογ. ΕΗ 6- 
Βγ(Ἀ. εἴ Τ,εχ. Ογε ΜΗ. Βγοι. 
᾿Ημφιάσαντο, ἐφόρησαν. 

ἈΜΦΙ ΑΣΙΣ, υϑεΐποπέμηε. ἢ »» 

υεφίϊδ. 7ο». ΧΧΙΙΠ. 6. ἀμφίαων ἃ 
γυμνῶν ἀφεΐλου. ---- 5)» ἱπάκπιεν- 

ἔμμε, Φω". ΧΧΧΥΊΙΠ. 9. ϑέμην δὲ 
αὑτῷ νέφος ἀμφίασιν, ἀ6αϊ 111} πο απι 
ἴῃ νοϑασησπίυτα. ὙΨΌΣ ̓ ἀμφίασμα ΓΘ. 
Ῥετῖτατ ἴῃ Οὐδεῖθ Ῥεσβίοῖβ ο. 10. 

ἈΜΦΙΒΑ'ΛΛΩ, κέγίπφιε 7αοίο. 
ΟΥ̓ ΗΙρΡΗἢ. ῬῪν ἐεὐαοιο. ΗδΔὉ. 

Ι 17. ἀμφιβαλεῖ ἀμφίβληστρον αὐτοῦ, 
αὐσίπαυθ 6οὶοεῖ τεῖθ βαυσπι. 81. 
ὩΣ Ἵ που (Απίυχω ἐὐασματγα, βοδοῦλχῃ ἐ 

ε ποῖϊδῖ, δάθοατο ΠΟΉ τα8]6 
ΤΧΧ Ὦ. }. βεοσιπαυτῃ ΒΒ τα ἱπίεσ- 
Ῥγχοῖδῇ βϑυπί. 

᾿ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΕΥΏ, γείξ οαρίο. 
ἼΦΞΌ, γείο. Ααα. εἰ [ῃο. 1οα. 11. 

0. ἠμφιβληστρευμένος. ΒαρΡρίεγαπε Ἃ 
δη6 ἽΦ9Ὁ» δὰῖ Βαθυστυηΐ ᾿ΓῸ Ἀδτ- 

«ἰοἰρίο Ρᾶ88. νευθὶ ἼΩ» αυοΐ ἴῃ]. 

Ομαὶά. ποίδϊ ἐμποίμδι, ας ἴα φυοχιε ἃ 
τες σορί. 

ἈΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΝ, τείε. "γἈΤΊ; 
»ίαίεα. ϑγτωτη. 168. 1,1. 90. υνὶ ποῃ 
ΔΙΙτον Ἰερίββα οθηβεπᾶυβ εϑῖ, ϑεὰᾶ 

ἂ» 

. ὯΠ ἴῃ 68. βρη βοκίίομθ δοςοορῖξ, 

40 ποῖδϊ ομιῆε σμοΐ ἐπε ν οἰπρι 
αο ἀπεδί, δάδοαυς εἴδει 



᾿Αμφιβολεὺς. 159 ᾿Αμφιμήκης. 

α [έξοξβ σδβρίοβ οἰηβεπίο δα μίδοεὶ ροῦ- συεείἐπεεπέμνι. ἔηο. Ῥραΐπι. ΧῚ ΙΝ. 15. 
ει, Ορηξ ϑἴχηιοηιϊς εχ. ΗθΌσ. Ρ. 
ὅ48. 8δεη. δὰ. τες. --- 9, γείε. 

ΗδΡ. 1. 15. 17. --- ἡ) ἰάετι. 
Ρβαὶπι. ΟΧΙ, 11. - ΠΛ. ἰάοπι, 

Ηδῦ. 1. 16. --- Ἐοτίαβϑε δυΐειῃ ἱδὶ 
γοσεβ σαγήνη εἰ ἀμφίβληστρον βιπὶ 
ὈΓΔΗδΡΟΒιῖεθ. --- πν» υεπαξο, 

οὔδει τεέε. (οἱ. ἴΧ. 19. 
ἈΜΦΙΒΟΛΕΥΣ, ρέεοαίον. 68. 

δ ΧΙΧ, 8. ε' ἀμφιβολεῖ; σενγήσουσι, 
Ρἰβοδίοσεβ Ἰυρερπηῖ, υδὶ 1π τοχία 
Ἡεὔτ. ἰαπίττα Ἰερῖταν ΓΝ 29) 

ἄν σιρετκοῖς 1] Τισα;» 
τηα. Ὠϊεὶ φυϊάοτα γμοῦπεῖ, ΤΧΧ 
ΞΟΏΔΌΓΣΩ ΟΧΡΚΟΒΟΙΠ66, ΠΛΙᾺ ΨΟΥΒΑΠΓΙΣ 
ΐ οἷα δηυδγιτὶ ἱδοδίοσζθα. 
ϑεά πος Βοα γεσγατι οοῖ. Ῥρίυ ΓΟΧΧ 
γεῖρα ΤῸ 5) ὉΨ ̓ 'ῃ νϑγβίομι β18 

Ρσοσξιδ οταϊβοσζιηΐῖ, 86 ψεσῦδ οἱ ἀμ» 
ς φιβολεῖς Δ1108 Ἰῃίετρσθῖῖβ νϑσβσμοτᾳ 
σαμροηΐζ, δ νεῦρα [4 8125} ΠΡ, 

Ρεσπεμίετη, αυὦ ΤΧΧ ἰταπεῖι. 
ἰετουπῖ οἱ βάλλοντες σαγήνας. Ἠδεγοξ. 
ἀμφιβολεῖς, ἀληῖς. 

ἈΜΦΙΒΟ ΔΩΣ, ὠκδέθ. Αἀνενρίυτα 
δος πὶ ϑγτατῃ. 1 Βερ. ΧΥΤΠ1].91. τὸ. 
δροπάεϊ ΕοΡτ. ὭΘΡΌΓΠ" Πφ ον» 

Φῃρεν ἀκα: οορίίαἰίοπες, υἱ Δἄθ0 56}- 
δῖα, ΠΟ δυΐεια σοῦρα ϑϑοιι8 Εἴ- 

ἀ οτιῖ. ΑΥ̓ΔΌ. Ὁ ἕ ̓  μοίεϊ ἀευίάετε, οἱ 

απένιμηι αἰσέάεγε παπὸ ἀμο πεπὸ ἐϊΐμο 
ἀϊχίε γαῖ τα5 Ζξπ, ΓΝ. 2385. Νοι 
ἰΔπιθν ΤΟΡΌβΠΘΓΟΙΩ, δἱ αι18 Ἰοοο 
ἀμφιβόλως Ἰεβετα γλδ]1εὲ ἀμφίβολοι, 
ηυοᾶ τορρῖβ δα τεχίυπι Ηεὐζαίουτ 
δοσράεσεῖ. 

ἈΜΦΙΕΝΝΥΜΙ, γε] ᾿ἈΜΦΙΕΝ- 
ΜΥΏ, σεείίο, ἑπάμο, αημοῖο, ἔσο. 
ΠΡ Γν οοομῖίο. ἃ Βοσ. ΧΥΠ]. 9. 

ε ἠμφιέσαντο οἷ υἱοὶ ᾿Ἰσραὴλ λόγους, Ὦ. 6. 
ΕΣ 68. β6ῃοη[4 : οσομίε ἐρεγεπξ 
[εταδιῖέεθ, δυὲ υαγίοα οτοοριίαγιπὶ 
ρταείεσίια. Ῥοῖοθι αυοαὰε τοάάϊ: 
ογπαγμπέ οΥαἰοπεπι. ---- Γγ 2» ἰεβι» 

πεεμέμηι. “οῦ. ΧΧΧΙ. 190. γυμνὸν ἀπ- 

ολλύμενον, παὶ οὐκ ἠρφῆφα. --- Δ᾽)» 

Μαϊὲ οτ νεῦῦα ἠἐμφνσμένη «ωχίλα 
5 ΨΟΘδΙΣ ΓῚΘΡ Ἢ» σεείδια σοῦ 

»ἱοίι, τεῖυε Μοπίῆ, πο νἱάθῃϑ 
ΠΕΙΡΘ, 8 ΟΠΔΏΪΡι18 ἔδγα ἱπίεγρτεί- 
θυ8 Οτεοΐβ οχ δηἰθοράδηζο φοτηχηδίθ 
ὙΕΡΥΣ υεείϊηιομίμηι φ72, συτα 86- 

χυφηῖξ οομὐαποίξαχα 6066. Εἤεαγοῖ. 
᾿Αμφιάννυμα:, ἐνδύομαι. : 

ἈΜΦΙΛΑΦΗ͂Σ, ἀεηεις, υαϊάε οὐ- 
»ίοεεσ, υπιδτοσμς. βαρ. ΧΥΤῚ. 18. 
“ερὶ ἀμφιλαφεῖς χλάδους, ᾿πίδΥ πρίπδοβ 
διΌοΟΣυ τα τασροδ, δὲς “} ππτις Οτας. 
ὮΣ. Ῥ. 410. Κήσων τινῶν καὶ σαρι» ἔ 
δώσων ἐν αὑταῖς εεφυτευμένων μάλα ἂμ» 
φιλαφίαι καὶ κατασχΐως τοῖς δέ 
Ἡδρφεγοῖ. ᾿Αμφιλαφὺς, σολὺ, 
καὶ μέγα, Φανταχῦϑεν σλῆρες, κατάσχιον. 
Βρεριοὶς ἑοτίε ΙΑ ένα, μὐδι Ἡγιη. 
ἴῃ (εγοσ. ν. 96. 96. Τὴν δ᾽ αὐτᾷ κα- 
λὸν ἄλσος ἐπωήσαντο Πελασγοὶ Δένδρεσιν 
ἀμφιλαφές. (οπῆ. δὰ "ἢ. 1, ΕΣ, ϑὅρδη- 
Βειαΐ ΟἸὈβογναῖῖ. ρ. 688. ααΐ εἰ Ρ. 
74. Ῥίυγα ἀς μδς νοςα δεΊἙ  6ῸὉἙς- ἃ 

᾿ΑΜΦΙΜΗ ΚΗΣ, οδίρηριω. ΓΘΥΌ. 

[Ὡς. 4 ὅδπι. ΧΧ, 8. πες Βί 6118 εχ 
Μοπᾶ, 16χ. Ηεχαρὶ. ῥοεα ἱποοῦ- 
δ] 8 ἱπ ΤὨδθδυσο ϑ00 τοροσιζ. 
ΘΟ σέρθη. θηΐτ ἰῃ ΑἸΐπ. δα ἢ. ], 
δὸ Βαρεῖ : Αρυὰ Ἄλλον γὕγο ἀμ- 
φιμήχη, αυοᾷ υπᾶάς Μορέ. ϑγιοτῖς, 
δὲ αυλγὸ νεγίοσις οδίοπριπι, τπθβοῖο, 
Τοθουιροηάυταῃ Θεἴ ὁχ ΟΟΙρὶ]. ἀμφήκη, 
ἀρ, ἰχόβιον Ἡοοσεπιολυϊευπαπθοοηνθ-. ἐ 

αἰε πευγ ΠΟΤ ΓΟ ὙΠ} 
δε ψυΐξο οχρ]ίοδηὶ φίαάῥεις Ἴωπο. 
ἰὼ εἶνε αὐοοπιπιοαίις ἰαίεγι, εἷἱ 
ἄϊςαβ, ἱπίοσρσοΐθῃι ἰβίιιπι, αὐΐα πο- 
ἸΩΘΏ ΩΣ ἀυοίυμι δ γερο Ν) 5} 

ϑμηκσίί, εἰστιῆοος ραν, ἱπρσίχαίβ }- 
τροηΐσξυῃ, ΓΛΟΥὉ Δ δόσθριθθα 

ἀε ρίαάίο, ἐπ φμ0 δε Ραγ αοίδγιηι, 
βῖνα ἀμρίϊοὶ αοἷς ἱπσίτεοίο, ᾿. 6. αἀποὶ- 
νὴ. ϑεᾶ αἰ Ἡδῦγαοο σσπο τὶ ρμοθ- αὶ 
εἷς ἀμφιμήκη, νοσδθυϊυπι ἀυδα δυο- 
(ον ταἰἰ8, νϑ] δ νογοοῦ. Ἐυουββίρσιαβ 
ὁοπίτα ϑυηβοὶ. Ρ. 1]. ν. 15. ρυξεῖ, 
Ἰεσΐογοσα τοδί βοἀαϊυσ ἢ. Ϊ. πο» 
ταὶπὶ μάχαιραν ἀδς δυο «(ἀάϊάἀϊόθε δα- 



᾿Αμφίταπος. 

α Ἰεενυτα ἀμφήχη, αποὰ ἀεϊπᾶς Δ᾽ 
εαἰζοτῖρυβ ΗΙΒΡδηΐβ ἰῃ ἰοχία σθοερ- 
ἴαχτα ρασγεοϊρίυτη ἐζευγμένην Ἰοοο ἀ6- 
ταονοσῖ. Νάδςο βοἸ] οϊδπάσπι εχἰβῦ- 
τοδὶ δα )θοϊίνιιπι ἀμφιμήκης, αὐοά νἱχ 
80 Π6 Υἱχ αυϊάδηῃ αἰβοσερδοὶ ἃ σι- 
ριμήκης, Ὦ. 6. πολυμήχης να εὐμήκης, 
φγαϊοηριδ, ταὶτάτοθ ν ΣῸ Ομ Πθῃ- 
ἄυπι οὐῖς οὐχ σαραμήχης, οὐΐοπριις, 
αυοά ἔδοϊδδε νους Μοπε. Ααάϊς 

ὃ ἀοηΐαᾳυθ, ῥγὸ ἀμφιμήκη 1δνὶ δάτηο- 
ἄυχα σουϊαϊίομα ἀμφὶ μηρία Ἰερὶ, Ἰά- 
αυ6 δὰ Ηδεῦγαϊο 2) ΤῸ Ὁ» αυἱ- 

Ῥυ8 ἴῃ Ψοσθ. ΑἸοχ. ἐσὶ τῆς ὀσφύος 
αὐτοῦ τουροπάοί, οογηπιοᾶθ χτοξοιτὶ 

86. 
᾿ΑΜΦΙΎΑΠΟΣ, ἔα εἰγέπισμε 

λίγδιίμε εἰ υἠΐοει, ἐξ ἐβρῦ τᾷ μαλ- 
λὸν ἔχων, δυσίογα ΤΠοτα Μασ. ν. 
Τάσητες. ἍΤ ῬΑΓΙ. Ῥδδυ]. ἐσοῖδιμη, 

ε ἐχϑοιϊρέμη, τυὐτοῖγυτα αἤαῦγο ἂς αν- 
ἐ βοῖοεε. Ῥτον. 11. 16. ἀμφιτάσοως 
δίστρωσα τοῖς ἀπ Αἰγύατου, ἱαρεείθιι 
πθΐπαυθ νἹ]]ο818 ἐσ ᾿Εσυρίο βἴσανΐ, 
βο]1οοΐ Ἰδοΐατα ταθυση. δὶς Βίοἶταδ. 
Θοά, αἴ τϑοῖθ τοημ δορόσγιιθ δὲ 
δ, 1. νἱδεῖαν νοοὶ υἱτίαυς ΠΣ ΔΩΤΙ 

ΠΝ βατἰϑέβοζιτη 6886 ἘΠᾺ νοοδ ἀμω- 

φιτάποι. ΜίάΘ αἀυοαὰς ΜΙοΜδδ]19 
ΦΌΡΡΙΪ. Ρ. 68. Οοπέον Ἐδγσαγίυση 8 

ἃ Ἐς Ν εβι. Ρ. Π1.}». 299. συἱ μαλλὸς ΠΟΙ; 
Δρβίσα]6 τῷ Ἰδὲ νἱἀείυΣ. Ηβγοῇ. 

᾿Αμφιτάαοις, ταπητίοις ἀμφιμάλλοις. 
δὶς Ἰϑοῖΐοθ δυσζϑοβ Ριοϊθιηδβοὶ Ρ.}1]4- 
ἀεὶρηῖ, ΖΕργρᾷ τορίθ, ἱαρϑεθυδ 
δ) υϑοαϊ υἱσζίγηαιια ν]]]ο818 βίγαϊοσ 
ΤῸ1886, αἰβοίτηιιβ 6 ἰἴοοο (ΟΠ χϑηὶ 
ἘΒΠΟΔΙ ἀρυᾶὰ Αἰβοπεουῖι Πεΐρποβ. 
ΤΌ. Κ΄. Ρ. 99. υὔἹ᾽ ἰΐα: ἔχειντο δὲ χλὶ 
νῶι χρυσαῖ σφιγγόκποδες, ἐν ταῖς δυσὶ πλευ- 

« βαῖς, ἑκατόν. ἡ γὰρ κατὰ πρόσωπον ὄψις 
ἀφεῖται! ἀναπεπταμένη. ταύταις δ' ἀμφί- 
τάποι ἁλουργεῖς ὑπέστρωντο τῆς σρώτης 
ἐρέας. Οὐοπέεν εἰ Επιίδιδίυπ δὰ 1]. 
Π', Ρ. 1078. οἱ ϑαϊτηδδίυσῃ δα δρί- 
(οἸῃ. Ρ. ὅδ0. Ὀιουπέυτ ἐαροῖίοβ 1}}} 
εἰ ἀμφιτάπητες. 16 Ῥο]]αοοτὰ ΓΔ}. 
ΨΙ. βεριη. 9. εἴ 110. Χ, βερτηῃ. 88. 
δὲ δάση 1ς1]118 αρυὰ Νοπίατα 
ἔᾶρΡ. 14. εξ αἰᾳφμα ἀπιρλίίαρα 

160 
δ 
Αρμφοτεροδίξιος. 

υἱδὲς ἐπρεηδδις πιοῖϊδε. ἘΦ ΘΟὈΪυΒ 
Οοπι. ἱπ Ῥβδ. Ρ. 90. οαϊξ. Μοηΐ- 
ἔδυιοου. Τὶ, 1. ΟΟ]]οοῖ. Νον. Ῥαῦ. 
ἀμφιτάπητας 5υο ἴδιαροτα ψιλοτάτη- 
τας αἰϊοῦοΒ 6886 τοξεσί. --- ΤΊ) Ὁ» 

ἐαρείος ἐδοίογμηι, ἰεοϊἐδέεγπία. δγτατα. 
Ῥγον. ΧΧΧΙ, 42. Οοευσεῖς φιοαυθ 
νῸΧ ἀμφίταπος ἀρυᾶὰ ΧΧ 24 ὅ6:ι. 
ΧΥΙΙ. 28. υὐὶ εἱ Π18}] τεσροπάθες 
ἴῃ ἴεχαι ΗθὈζαῖοο. 

ἌΜΦΟΔΟΝ, ρἰαίεα, δίσίδηι, Ῥαρὶ 
ψῈ] ὠγδὲδ υἱοιι. 7) δ'» Ῥαίαξτιοπ. 

ες. ΧΟ]. 27. καταφάγεται ἄμφοδα 
ἹΙερουσαλὴμ, ἀΘνοτδ μ]δίοδ8 Ηϊεῖο- 
βοίγτωβθθ. ὅϑ'΄ς Ὄσμῖροῖ υπς ἰοουπι ᾿ς 
εαἶο Βίχθμπα. ϑεὰ Ηϊεγοηγπυβ ὦ 
δὰ ἢ. }. τηοπεῖ, ΓΧῚΧ δ]ίοθαυς [πᾶ 
(σδηϑίυ 886 βάρεις, αυοα τρ6 108 Υἱ- 
ἄοίυν. διεοὰ ορείαϊ Ἰοσιιβ .εν. ΧΙ ΙΧ, 
96. ὉΔῚ οἰίδπι ἄρυφοδον ῬὉΣῸ ᾿ΘῚΝ 

ΤΟρου ον, οἱ δάθο 1ΙἸΡΟΥΕΙΒ γεγβθε ὁ 
γ᾽ ἀοδηΐυσ. αϊδίία οηΐτὰ βαπί ἔετε 
ἴῃ Ρ]αῦεῖβ ρμοκπίία, δάάδοχιβ εἰ Ἀ. Ϊ. 
ΦΟΠ ΘΒ ΡΓῸ ΤῈ ΘΟὨΓΘΏΪΑ ΟΠ. 
-- Υῦν ὕόγαε, ρίαξεα. πο. Ῥτον. . 
40. ΨΜιάείαΣ ϑϑυσωμηδοῦυβ ἐ886. ὃ 
ϑγτωσα. 1 ϑδζω. 1. 90. οἱ Απιοβ Υ. 
16. ΤὨροάοί. ες. ΧΙ. 18. ΕΊΣ, 
ἄ » ῥύμαι!, αἱ, δίοδω. ΕΣ 
᾿πετμΑ " ΤΑΔΌ, Ἢ Ι. 140. Π.ς 11. 
Ρ. 351]. εἰ 1,δχίοου Ν. Τ. 5. .Ὑ. ἃ 

ἈΜΦΟΡΕΥ͂Σ, απιρίοτα. )).» μίδτ᾽, 

ἴασεμα. Ααιι. 1 ϑᾶτα, 1, 44. Χ. 8. εἰ 
ΧΧΥΎ. 18. 

᾿ΑΜΦΟΤΕΡΟΔΕἪΞΙΟΣ, απιδίἀετ- 
ἐον, Ἀ. 6. Γιὰ δἰηϊδίτα ρεγίπε υὐίαγ 
γπαπι αὦ ἀετίγα. 1) Ἴδ δὲν ΡΙά- 

οἴμδμα (ἃ. 6. ἀεδὲϊιε. Ατδβ. »"Ἡ 

ουγυαυΐξ, (οπ]. Ν. οολ δῥἑῥμα ἐδ.) ππᾶ- 
πε ἀοχίεγα βοὰ δοασυοῖα. Φαὰ. [1]. 16. 
ἀμφοτεροδίξιος, Ὦ. 6. ΨΦόΒερΒο ἰηἴοῖ- ἃ 

Ῥτεῖα: τῶν χειρῶν τὴν ἀριστερὰν ἀμείνων, 
καὶ ἀπ᾽ ἐχείνης τὴν «σαν ἰσχὺν ἔχων 
Ινἱά. ΧΧ. 16. υδὶ νἱτῖ, φαΐ βιπάδ 
ὈΓΤΑΠΡοῖ τάδηι αὶ ροίογαμξ, γοῦδἢ- 
(ὰν ἀμφοτεροδέξιο. Ὑοσδηΐαγ (αἰε8 
οὔδιιν Οτεβοὶβ σεριδέξιοι. ΗΘΕγ ΟΝ. κτ- 

οἰδέξιον, φρόνιμον, ὀρϑδὺν, μηδὲν ἀριστερὸν 



ἀπηδλη 

ἰἄϊυ5 δὰ 116 Ηοτμεσὶ Π. Φ', ν. 163. 
δε Βοσοῦ,-- ἐσεὶ περιδίξιυς 
ἣν, Δ: φουτόστι» ὑπιρδέξιοῦ κατὰ τοὺς 
φαλαπὺς ἢ ἀμφιδέξιος, ὅ ἐστιν ἀμνφοτερο- Αδῃῃ 
ἀΐξιος. Ἐ)αδοιτποάϊ Πδγοῦτα ἐχεῖη- 
ῬΪδ τηϑτροσαπῖας ΘΕἾΔΙ [ἸῺ πδονΐ8 1 
Ῥασγαὶ. ΧΙ], 2, Μδηπδ γότο (ΑἸΐυτα 

ὃ εὔδσω σαῳ Ὑκάῶ ἐπῳ νυ ημίν νοσανὶϊ ν» 
᾿Αμφιδεξίως χερσὶ 

με τῶν τυξοτῶν, διὰ τὸ ῥχανέραν 

5 'ν τῷ τοξεύειν, Αἰσχύλος Τηλί 
τὴν Βιεῖϊο 6ι ποίδ[!β ᾿Ιοδαὲ 
ἄετε ἰοσπαι ἙΣοπηϊ τῶν σαρῤ Ἴσκί. 
χατ, ἴῃ Α. «οἷ, 32, Βανχεῖός φὴῶν 

",) ὧρ ἀμρήκης, ἢ ἀμφυεῖν. 
Ῥ πκονηΜ νθβε ͵ ᾿ 

᾿ΑΜΦΟΊΎΤΕΡΟΙ, ὠμεῦο, “ἽἼἜΠν Ρά- 

ενίεγ. 1 ϑαῖα. ΧΥ͂ΠΙΙ. 10. 0[ὲ ἢ Ηεκ. 
Μοπί, βιὰ ὶθ οδάϊῖῶχα φεὶ 

ΧΙ]. 922. ἴων. ΠῚ. 10. οἱ αἰ 

Ῥμμῖτα. --- ὙΠ} ὈΞΙΤΨ, ἀνθὸ 
ὑμε. 166. 1. 81. ϑγηίῖι, ἀμφότερα. 
Τμοάοί, ἀμφότερον. --- γγῦ, ἄνο. 
1 8απι. ΧΥΨΤΙ. 91. ἃς ἕν. ΠῚ. 15. 
πὶ οὐπὰ δύο ἴῃ οοαάα. ρεττηυίδια. 
-Ὧ22. εο.. ΤΙΧΧ πες. Οχολ. 

ἐθεῃ. ΧΙ,Π1. 28. υδὶ το αυὶ ΠΟΙΥΪ 
αὐτῶν Βαρεπέ. 5ίν. Χ. 7. ἀμφότεροι δὰ 
ει εἴ σμτῖτποβ ταξεσθηιτ δῖ: 
ἐσ βέπιϑα εξ Ἰυθ! οἷο εἰ δὸ δοπιίπιη. 
(ουΐαν ἐδὲ νοξβοοτα ϑ 7. 
᾿ΑΜΦΩΘ, «ναὶ ῥυχίβ αδἱϊσθ ᾿ΣρχῸ9 

ἀκρὼβ, ἀφφὼθ, φωπρὼθ, ΗδρΣ. ὨΥΘΌ, 
ἘπῸ ἀγάγία;, ογαίεγεε. ὅ6ε. ἹΤΊ, 
19. Γπυγβοϑίόταυε ἰὼ (αίεπς ὈΝτοῖαν. 

«. 

ἌΜΩΜΟΣ, ἐπεηιασζαΐι, εἶπε ἰαδε. 
ῥνγῷ, λωδένα. ϑγταπι. σοπ. ΧΧΥ͂, 

87. ΠΧΧ Ῥγον. ΧΧ, 7. ὃς ἀνα» 
“τίθεται ἄρωμος ἐν δικομοσύνῃ. ---- ῃ Ξ 
ἐπέεχτέϊαι, ρεγγεοίο. Οἱ λοποὶ δ οὺ. 
ΧΧΙ. 28. --- ἵν ἐπίεζεν, ρεγζεοξι. 

Ῥαῖη, 1ΧΠ|. 8. κατατοξεῦσαι ἐν 
ἀκυχρύφως ἄμωμο. ὍὉπάε ϑυϊάδε: 

οι, 1, Ι, 

16] 
᾿Ανὰ. 

καὶ ἀναΐσιος. Δα- 

γι 10. ,ΧΧ᾽ Ἐχ. ΧΧΙΧ. ᾧ. ἴκν. 
Ι. 8. 10, Ῥεου. ΧΙ. δ. δικαιοσύνη ἁμώ- 

ὁδούς. 1, οοσηί ἀμώμους 
ἐπΐπὶ Βαυὰ ἀυδὶθ ρῥτείδχεπάυκι, 
ᾳυοὰ Οταθίιθ οἀϊάϊξ, ἀμώμου, αυΐ 
ξεηϊξίνιδ ροπάεί δὺ ὁδοὺς, Ἰοουτιαθα 
ἰεμοί ΟἸηἰβδὶ 6 2 Ῥτοποιαίηΐθ, ὕὉΣῸ 

εἰτυοξατα Ηρρταΐοθ ἂκ. ἀμώμου δι. 
ὁδοὺς αὐτοῦ. Ὑιάς Ϊ,.. Βοε. Ῥχοϊερα. 
δὰ 1ΧΧ [πί|. σαρ. 8. Ῥχον. ΧΙ. 20. 
ἅμωμα ἐ ἐν ὁδῷ, ἰηϊερτι νἱῖα, δ᾽ δἰ τοὶ 
Ῥδββίσζη. ---- ὝΨ ἐριρέια, ῬΒΑΙ͂ΤᾺ. 

ΧΧΧΥῚΙ. 48, ἅμωμοι ἐκδικηϑήσονται: 
δ] ἰσεῦ ἄμωριοι εἶπα ἀσ ο Ιερβεπάτση 
εβὺ ἄνομοι, αἰ ἰῃ (οἄ. ΑἸοχ. οἵ ποῖ- 
Ἠ07115 41116 ΠΠ0τ]9 τεοῖα δοσι θῖν. Οἷ, 
δὰ Ἐ. 1]. ἹΠ Οὐσαρηθηίασίυση, δὲ 
ϑίδσοκι (ἰἀγτοῖπα Πανὶ 49 Ρ. 1. Ρ. 
107. 864. ὅγτηπι, Ῥραΐγα. ΙΧ. 1. 
φοῦ ταπειγόφρονος καὶ ἀμώμου, αὐὶ ἰπ 
ἰεχία Ηόρτ. ζ9 Ὁ τορεσίτας, ὑτὸ 

αι Ἰορἴδ8ο νἱἀοϑίαν 1 9. )»δΒ; 

[.4.1ΧΧ βες. Ομΐβ. Ὁ ΛΝ ὝΝ 

Ὡ᾽ ΝΌΤΟΣ φυΐδιιΣ πΟΉ ἐεί Ομ πεα- 

οκῖα, πτῖοα γοοθ ἀμώμους ΘΟΧΡΓΘΑ86- 
τυ, ἰΐαν γτείθσεδ νοχ ἄμω- 
μος (ὉΠ}6]. ΧΙ. 9. 866. οὐϊε. διχίδπι, 
ἨΝῚ πΙ81] οἱ ἰπ ἰοχῖα ΗΌΣδίοΟ τὸ- 
δροπάεις. ΝΊάο δα ἢ. 1. Πδδεναυχ ἴῃ 
Οοτηπιοηίασιο ὑ. 96]. 1 Μδος. ΓΝ. 
48. Ἰοροῖς ἄμωμοι ϑυπῖ βδρεγἀσῖθο βί;θ 
να ὧς ἀαίδοςίμθευὁ οογροσίβ ,. 0]. 
Ιων. ΧΙ]. 19, Ηδφγοὶ. ᾿αμδμως; 

ἐράστον καϑαρὸς; ἄψρισος. 

“ἈΜΏΜΟΣ ἘΓΜΙ, δἷπο ἰαδε ἐπι. 
ὈΠΣ Νίρι. ὁ ΟΌΓν Ῥευβοίογ, ρετ- 
δοιας σωπι. Ῥεαῖτα. ΧΨΤΠ. 14: τόνε 
ἄμωμος ἤσοομα. αῖδῖυΣ Ρυϊδῖ, ἐο6 
ἰεχίβθα ὌΝ ΓῚ ὙΠῸ" 
ἈΜΩΜΟΎΗΣ, ρενέίαι, ἐπποσενέϊα, 

»εγ[εοξο. ἑπέερτίίαε. Ὁ Δ, ἰάσιι. 
ϑστητα, Ῥε. ΧΧΝ. 1. ἐν ἀμωμότησι, ἴῃ 
ἐπϑποσέν δα. 

ΑΝ, Ῥδστίζαϊα Ῥουαπίία!!ε. νἱάε 
Ἕως ἂν εἰ Πῶς ἂν γένωτο. 

ἐ 



ἘΣΘ. ἼΩ αδ, μὰρεὶ μος ἀρλρεξι βοι ρςμηπενίρν, ᾿ς ἀρ τ υδι- ιικκάςεροδρν τ λρο, ΔΣ ἐρεςτΣ Ξ  οαΣ ΞΟ. τ Σινα ΘΙ ὁ ον, ὐπλίεος 

᾿Ανὰ τρεῖς. [69 

α. ἌΑΝΑΣ Ρ φ,9 

Ηδδταῖοο " δρᾶ ϑγταπι, ΖΔΕ. ΤΥ͂.Ψ 
12. : 

᾿ΑΝΑ, ΤΡΕΙ͂Σ, ἐεγνὲ. Ὀ: 

Ιῃς. Εχ. ΧΙΝ. 7. γιά δὲ ᾿Ανὰ μέσων. 
᾿ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ, ργαάιω. ἌΡ ΔΟΣ 

ἰάοτῃ. Εχοὰ. ΧΧ, 46. οὖχκ ἀναβήση 
ἀναβαδιμίοιν ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριόν μου, ὨΟῃ 
ἴῃ δοδὶβ δβδοθῃδεϊ8 ἜΛΆση ΧῊ ἐἶν] ΒΘ ΟΠ. 
ἈΝΑΒΑΘΜΟΣΣ, ργαάι. ΓΟΝ Ὁ» 

ὁ ἰᾷοτη. 1 Βερ. Χ. 19. 90. 4 Βοζ. 
ΧΧ, 9. 10. 11. υἱὲ ἀναβαϑμὸς ἴῃ 
τοἀά. οὐτὰ βαϑμὸς ρεγιηυΐϊδιιγ. 2 
Ῥαγαὶ. [Χ, 18. 19. οἵ δἰ] βερῖυβ. 

᾿ΑΝΑΒΑΙΓΝΩ, αδοεπάο, οο0, ἐκ 8:7. 
ὅο, φωοογέδοο, ἰΐδτα γεάδο, τευεγίογ. 
ΜΔ» ΝΔΠ Καὶ εἴ ΗΙΡΒ. νεπίο, υε- 

πῖνε 7αοἷο. 1 ϑαᾶτη. 1. 42. ἕως τοῦ ἀνα- 
βῆναι τὸ παιδάριον, δὶ ῬΌΘΥ ἴρ86 ρ»γη» 
οἱδοὶ ροϊοτὶς, ᾿Αναβαίνειν σηῖπι δυᾶ 

ς ΤρτῸ Ὠοίδί ἀραὶ ΤΧΧ ργοποϊδοῖ αἀ 
γορίομοηι δ ρογ τ πὶ ΒΕ σα ἴοοα εἀϊία. 

᾿ (ρηξεν ἴοχ. Ν. Τὶ 8. ἢ. ν. 3 ορ. 
ΧΥ. 19. ἀνέβη βασιλεὺς ἐπὶ, τὸχ 6:}ε- 
ἀἀἰδίοπεπι ζξοῖξ οοηῖτα. 168. ΧΧΧΥΠ]. 
1. ἀνέβη εἰς εὺν οἶκον, ἰοτωρίυτα “6δο- 
να αὐἰϊές --- Ὁ, ἰοπάεο. Οαπε. ΝῚ. 

4. αἰγῶν, αὖ ἀνέβησαν ἀπὸ τοῦ γαλαάδ. 
ΟἝρρθῖο ἱπ Οὐςα ϑδογα Ὁ. 670. 
ΤΧΧ Ἰερίθδα νἱἀδηξιγ Ὁ » ΟΠ α 

ἀ χυρτα ἀϊερυίαν! Βυχίοτῆυ ἴῃ ΑἩ- 
Πογμίςα Ρ. 6394. ουἱ τὴἢ5 5 εβῖ Ῥχομιὶς 

πόα, εηεμεπίεηι, οομερίσμμης 826. 
Θυεξ ἰπ δἷἴο βυπῖί, 68 τιδχίπιθ οτηΐ- 
πρηΐ οἵ ΘΟΠδΡΙοΌδ δυπί; πἴ δυΐδτῃ 
4818 ἴῃ Α]ῦο οιιϊποθδΐ, ορογίεξ, υἱ 83- 
ορμάδι. Βοοδιασίυ ἰπ Ηΐοσοζ. Τὶ 1Ἰ. 
Ρδβ. 656. 864. “νοοῖ γυῦ) ποιίοπατα 

᾿σϑοεμάσηδὲ νἱπαϊσανϊ 6 ηρυα ΑΤὰ- 
Ὀῖοδ ωϑ- --ὐϑ τι ΡΒ. ργοίας- 

« "ο. 1 Ῥαγν. Υ. 1. ἐν τῷ ἀναβαίνειν αὖ- 
φὸν ἐπὶ τὴν χοΐσην, απο οοηϑοόπάογαξ 
οὐ 116 ραίτῖ8, οοπέαπηποραὲ ἐἰϊμα σαιε- 
35: δοηδιι δοάοτα. ἴ ΠΟΠΠυ]]115 11- 
Ὀσίβ Ἰορίξαν βεβηλοῦν, νοὶ 6 σ]οβδετηδ- 

--τἢὸν 60, ὈγΩΠοίδΟΟΥ. “08. 1]. 1. 

7υὰ, ἴ. 11.1 Βερ. ΧΧΙ]. 4. 1. 
: 1. 

᾿Αναβαίνω. 

ἀναβαΐνειν εἰς πόλεμον, δεῖϊωνι ἐπίεντε. 
-- τὸν, ἀκοεπάο. Βυῖι, 111. 8. 

᾿ ἀναβήσω ἐπὶ τὴν ἅλω. ϑ' Ι]ΠἸοεὶ ἀγα 7 
εγδηΐ δρυὰ νεϑύθγαβ ἴδ σε ἴῃ ]οοῖβ εχ- 
(6518, αὐ 6ὸ ἔδει νοπῖο μευῆδτί 
Ῥοββεηῖ, εἴ 7) συδηάοασμα εἰμι! ]- 

οἰζοσ αδέγε ποῖαῖϊ. Ζ2οη. Ϊ. 8. ἀπέβη εἰς 
αὑτὸ, 8ς. τὸ «λοῶν. ϑΟΠΙοοῖ χυθιηδά- 
σηοάυτη δ τοᾶσο ἀἀοβοδπαϊτυν, τὰ ἴῃ 
Ἀδνόσα δβοοηαϊταγ. πο. Ηδρρ. 1]. 
43, ὉΌῚ ἀναβαΐνειν αἷπα ἀυ}}0 βοῆϑα 
ΤΑΙ ΑΥὶ δοοίριθμυτα εβῖ, εἴ αἱ ἐΣ- 
»εάῥἑίομεπι ὀείοαηι ζάσεγε. ---- ὅν}, ὃ 

ἐερίμέιο. ΑΜᾶ. ν. 16. ὈΝὶ ἴπ φυθυθ- 
ἄδην 1Πτίβ τοδί 1,. Βοκ Ἰορίτα ἀνα- 
βήσοντωω, 4εε Ἰοοῖίο πυϊίαπι βϑηβιια 
Ἠδθοί, πΐϑι γογίδξζῃσ: γεβδεπὶ ἰπ ρα- 
ἐγίαηι, 50 }]}1οοῖ: ἰπ ἔπιρατῃ ψεσϑὶ, --- 
)Ὸ» αδοθηδις. 2 Ἄορ. ΙΧ, 21. 

γαῖ. ἐν τῷ ἀναβαίνειν. ΑἸοχ. «ρὸς τὸ 
ἀναβωνειν. (οταρ!. ἐν τῇ ἀναβάσει. --- 
ὉΝ1) ΝΊΡΕ. οὐπυοοοῦ. 1 ὅδτα. ΧΙΥ, 

90. ἀνέβη Σαοὺλ, καὶ «ἂς ὁ λαὺς ὁ μεέ 
αὐτοῦ. ΑΛΌΘΙΤα νογέρσυῃϊ. -- Ὁ» 

ἀξ έο. Νοῖστα. Χ. 31. ἀναβήωμο 
τὸ ἔτος τὸ βδομον Θες. Α]α, εἰ Οὐρὶ. 
Βοά Ἰδοῦ βδ'πθ ἀιιῖο οβὲ νιτοεδ, οἵ 
Ἰοοο ἀναβήσομεν τοροπεπάυτο εδὶ ὁνή- 
δομάν, υἱ μαροὶ ᾶς. -- ῬΌ) ἐκαν- 

ἄο ἐχ ΟΒαϊάδίβιηο. Ῥε. ΟΧΧΧΥ͂ΠΙ. 
7. ἐὰν ἀναβὼ εἰς τὸν οὐρανὸν, δὶ 8806 ῃ- 
ἄδγο ἴῃ οοθΐυμλ. --- Ὁ Ομ) ά. αἐ- 

οεπάΐ. Ἑράτα ΨΥ. 12. ὦ ἀναβάνις ἰ 
ἀᾳκὸ σοῦ, αἱ ἃ ἴδ δαὶ ΠοΒ ὑεϑεγμλί. 
Ὁ δη. 11. 29. οἱ διαλογισμοὶ ἀβεησαν, 
οδογία διαὶ οορ᾿ἰδέσιοδ. Πὰ ΥἹΙ. 
8. 8. χίρας ἕγερον μικρὸν ἀνέβη, αἰνὰ 
οοσπα Ῥασνυϊα σμοογεεοεδαί, 00]]. Υ- 
30. --- δ ν, ἔγαπδοο. 1 ϑδω. ΧΙ. 

1. 32 Βες. ΥἼΠ. 31. -τ τῶν» αξοῖμ- 

ἄο. Αφὰ. ϑγιηῃι. Ὑμοοᾶ, ΡΟ. 
ΧΧῚ. 92. οοἄ. ἴς8. 1.111. 2. 
ϑγτητα. Ρβ. ΧΧΙΠ]. 293. υδὲ ΡτῸ ἢ 
μέχρις οὗ ἀναβαΐνονεος Ἰεσοπάυπι εἰ 

“ὙΠ Ε μέχρις δου (δῖ μέχρι σου) ἀναβαίνοντοί. 
ἴα, νοὶ ὃχ 4]1}8 ᾿πῦρυ γο 9 νεγϑίοῃθ, ΤΧΧ ἀἰδεταπε «ρός σ΄. αυοαι ; 

ΤΙΧΧ αεη. 1]. 6. πηγὴ δὲ ἀνέβαινεν ἐκ 
τῆς γῆς, πὰ 65 6 ἴεσγα δοοδηάεσιηί, 



᾿Ανοβαίνα. 

α ( δὴ ἰγιραραπί. Πα, ΧἼῚ]]. 1: 
ἀήβη ἐξ Αἰγύπτου, νεπιρταυϊέ ΟΧ 

Ιθ4. ΧΨΠ]. 99. ἀνέβη ἀαὺ 
᾿Αβιαὰμ, ΔΌ ΑΡχαβαγλο ἀἰδοοδοὶ. ΤΌ. 
ΧΧΧΙ. 10. οἱ χριοὶ ἀναβαίνοντες ἐπὶ τὰ 
φίύβατα, εὐπὶ αγίεῖθβ ονΐθιιβ σάπιξ- 
ἐετοπμῦ, οΟΟ]]. ν. 192. [υϊὰ. ΧΧΧΊΙ. 
20. ἀπέβη ὁ ὄξϑρος, δα ογέμιπι ΔΌΤΟΓΕΟ. 
[υἱὰ. ΧΙ. 49. ὥσεερ ἑπτὰ στάχυες 
ἀήβησαν, ἰαπαπατη ϑορίδηι βρίοδθ ἐπ 

ι ἐαηροι ογεεοοπίεε. ὅθι. ΧΤΙ͂Ν. 17. 
ἀνάβητε μετὰ σωτηρίας φὸν σατέρα, 
δΑΪΥΊ δα μαΐτοτα οὐδήνέδα γεάϊίο. ἴθ. 
ΧΙΙ͂Χ, 4, ἀήίβης ἐπὶ τὴν κοίτην τοῦ 
φανρός σου, οοαοεπἶεέλ σανἢ 6 μαϊτί8. 
τα, ἔχ. ΠΙ 44. ἀνέβη ἡ βοὴ αὐτῶν 
φὸς ϑεὸν, ἐσαμάξυϊέ Τ)δὰΒ ϑοζίι 26- 
τ8. δυά, 1. 1. τ΄ἧς ἀναβέσιτω; ἡμῖν 
«ἰὸς τὸν Χαναναῖν, αἱ αδοεμαάεέ γε] 
δε, ποδίιδειπῃ ἀκ: δάνετθυβ ΟΠδηΑ- 

ἐηροθ. [δ]4, ΥΙ. 2]. ἀνέβη «αὖρ ἐκ τῆς 

τήτρας, βες. ας. αδὶ τεϊέφο! Ηρτὶ 
ἀήφϑη Βαδεης. ζ64. ΧΙ. 18. οἱ 16. 
δ᾽ ἀαβαΐων οἱ ἀνάβασις ἵπ οοδά. 
μεπηπίλπίατ, 1 ὅδ. ΧΧΙΝ, 1. υδὲ 
ΡῸ ἀάστη καὶ ἀο τεροποπάυπι 
αἱ ἀήβη, ηποὰδ (ὐοτρ!]. Βαρϑί. 2 
ϑδ. ΧΧΙΠ. 9θ. Νιάδ ᾿ηγα 6. υ. 
ἀναβιάα. 8 Ῥαγαϊ. ΧΧΙ͂Ν, 18. υδὶ 
ἀιαβαίνω συχα ἀνίστημι Ῥετελαίδιιν, 

ἐ ὃς, υἱ [μδἱ. , ὅὁ ααῤβεῖο δὰ- 
θοίαγ, Ρεα. 1, Χ ΧΊΠῚ. 48. υἱοὶ ὕτο 
μέχγις οὗ ἀναβαίνοντος ἀρυὰ ϑγτηγα, 
ἱεροηάπτη εδὲ μόχρις σου ἀναβαίνοντος. 
ΧΧ φυοιο δ ἀϊάεσιηῖ πρὸς σί. ῬΒ. 
ΟΧΧΙ. 3. ἐχεῦ ἀνέβησαν αἱ φυλαὶ, οὶ 
δορηπης ἘΠῚ Ρυ5, Οδὲὶ βούγηο οδῖ ἀ6 
ΗΙ ἐτοβοϊ γτη β ἴῃ το 5118 ΣΟΙ ΊΟὨΘ 581- 
Δ. Οὗ ὅται ϑρ᾿ ο] σία 6 οθαρῆο 
δὰ Ν᾿ Τ᾿ ν. 46. [ε5. ΧΧΧΤΙ, 18. ἄκα»- 

ἐ ῥα καὶ χόρτος ἀναβήσεται, φρὶπϑ εἴ χτα- 
ἸΏΘη Ζποογεεοεί. Ὑιᾶο εἱ [68. Ὗ. 44. 
801,0. 183. ---- Κ16γὙ. 11. 16. οὖχ ἀνα- 
βήδσιται ἐπὶ τὴν καςδίαν, ΒΟΏ υϑηῖξ ἵπ 
πεπίος. ὙΨιᾶδ αυοαις (οὁγ. ΧΙ ΙΝ, 
21. 8ς 1.1. 50. -οὖν, εοπέγα διῆϊ. 

1 ϑισῃ, 11. 12. υδὶ ρτὸ ἢν Ιερογαιῖ 

δ. -Ὥν» 7μαία τιαῦε, βεὰ 

ἄν ἤιατε. ἘΞ. ΟΥ͂.7. Τοῦ ὃν 

οπσδοῖε Ἰεχεταπί ὨΌ Ὁ, ἀεοεηείρη- 

169 ᾿Αναβαΐνω. 

ἐεε, βειδὰ δριϊβαίτηο. (ΟΠ ΕΓ ἰδτηεῃ Κ 
Βυχίογῆσπι ἱπ Απιϊοτίσα ρ. 619. 
866. --- Ἴν. «ίο, ἑξωδείείο. 4 Βορ. 

ΙΧ. 17. ὁ σχοαὺς ἀνέβη ἐπὶ τὸν αύργον- 
δηϑιι δοάρζω : πδῖὴ ἀνέβη οδῖ Β. ]. 1. 
4. εἰστήκει, αυο 411: Βαροπί. δ. 
«ὙΠ, 82. ἀναβώντα ὀείφσω αὐτοῦ τίσσα- 
ρα κέρατα 560. (6. υ᾽ὶῇ ἀναβάντα 
νεστοπαάυστῃ οί: ΟΜ δμοογευεγαπί. 
ἼΩν ἰηζογάσης ποίδξ ἱ. α. 9)ρ.-- 

ἜΔΡΝ ἡ ποίνοο. 165. ΧΙ. 1. ἄνϑος ἐκ ς 

τῆς ῥίζης αὐτοῦ ἀναβήσεται, νἱγσαίτατι 
ΟΣ τδῦϊοα εἷτ διοογεδοεί. τα 
ποποηΐᾳ οΐυτα Θχϑῖο]δ ἧπτῖ 5. ἢ. νυ. 
Ρτοϊαῖα βυῃί. --ὐ ΓΙῸ δεγηπόνο, ῥτο- 

πο. συά. ΧΥΙ. 22. Βεο. Οχοι. 
ἤρξατο ϑρὶξ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἀναβα!- 

"γῶν, ἰηοσρὶῖ γεναδοὶ εὖ... σεοβαυῖθθ οχ 
τουβηζα; υδὶ ἀναβαίνειν ἀ6 οὐτὴδ θεῖ 
ογόδοόγε, 86 1. α. βλαστάνειν εἰ ἀνατίλ- 
λεν, οὐαὶ αυϊδυα γοτ!Σ Ἰδίάοτα ἐπ ἢ 
οοὐὰ. ραγιλαίαξιν. --- ΟΌΥ, οέαπιο. 1 

ϑατα. ΧΙ], 8, υδὶ ἰατηθῃ γχτὸ ἀνέβη- 
σαν Τοαροπεπάατηι ὩΟΏΤ}1}}18 6586 ν]- 
ἀεῖυν ἀνεβόησαν, (αἱ Ἰερχεσιπί γῶν 

πᾶς Ηἰδγουγταυβ αποαυθ νά δῖον 
ἀεδυτηβίββα βθυμι οἰαπιαυϊέ,)} αὐδτα 
βοπυΐπδυη Ἰθοϊ μετα βεσυαυ ΠΟΡῚ8 
ΑἸάϊηυτα οἀχειρίυτα. Οσῃηΐ. ΕἸΒοδιετὶ 
Ῥτο]υβδ. 6 ετβα. ΟΟ. Υ͂. Τ᾿ ν. 152. 
δα. ὁ ἤος. {Π1. 21. υδὶ ὑγτο Ηονε. ᾿ 
ἢργὺν αοομὲ ἐκπί, οὐοπρτεβαγωκέ 2ε, 

ἱπ Οσά, ΑἸοχ. Ἰεχίςιν ἀνήβησαν, ᾳυοὰ 
οτῦλβϑθα ἐχ δηϊδοράδμ ογθμ, δο ἴῃ 
ἀνεβόησαν τχυϊαπάντη 6δῖ; αὐυοα γ6}}- 
ᾳυὶ Ρτὶ Βαρεῆς, Ἐροὶ ἴδῃ 
υοαυς ἰεςο ἀνάθησαν, ἀὰο 8ὲ ἀ6- 
ἰδιάετε δ [ΕΣ ροβαϊξ, δὶ πϑιῖρθ 
δἰδίπθσοσαι8, ΘΟΠΘΘ] 6.8 ΒΕ. 1. μοεὶ- 
τ δθϑ6 ὕγὸ δηίξδοθάδηϊο. --- Ὁ» 

ἐμρεγιπάμοο. ἘΞ. ΧΧΧΥΨΊΤΙ]. 8. ἀνί- 
ϑαυνιν ἐφ᾽ αὐτῷ δέρμα ἐπάνω, οσαδ πονὰ 
τεβο δξιν, δυὶ ἐπάνοεδαί οἷθ συΐοδτῃ. 
Νίδιη ἀναβαννεῖν ἢ. 1. ἰπηίσαπείξῖνο δυμιί 
νἱάοαιν, αὐ Ὁ ἴῃ 1. (Βαϊ]ά, δεῖ 

ἑπάμοετε. --ο Ἅ).» ἐμέο. 1ε8. ΧΧΧ, 

16. ἐπὶ κούφοις ἀναβάται; ἀναβησόμεϑα, 
σοἰοευοΒ 6403 ΟΟΏΒΟΘΠΘΆΤΩΝ5 

Ἧ 8 



Οὐκ ἀναβαίνω. 

« οι. ΧΙΨΝ, 4. υδ᾽ ῥγὸ ἀναβησόμϑα 
, 8.5] Βαρϑηϊ φιυξόμεϑα, βεδὰ οοάδῃι. 

-- γ}), τεσοτίογ. ἴε6. ΧΧΧΨΠΙΠΙ. 
8. ἀνέβη ὁ ἥλιος τοὺς δέκα ἀναβαϑμοὺς, 
Οὐ ἀνέβη νετίοπαυτα οϑἴ μὲν γε. 
- Ἣρῷ ἴῃ ΝΙΡΒδὶ ΠΡ)» υἱάθογ, 

γορέσίον, ἴπιο. Οδης. ΥἹ. 0. ἀναβα- 
νουσα: αἰλθ6 γοΓβίο ἴῃ δα! οπ6 Βοταδ- 
Ὧϑ ἰδπαυδὴι δβοβοϊϊοῃ Ῥγχοίοσίυσ. 
Νόοῦ σβδ]6 αυοδα βεβυμ, οὐ]. 11. 

ὃ ὅ.-- Ὁ) ἵν »γεδομάρφ. εν. ΧΙΥῚ. 

9. ἀνάβητε. ιάοῖαΣ [π|. ὙΠ 9 ἢ 

ῬΓΟΥΘΙΔ8 Οὐ ἰβῖβϑθ, οἱ Ἐχ πο σοτα- 
ΤΑΔΩ͂Β Ἐγϑεγαΐδδε ἡ ν. ἘΓεείδθγεα 16. 

ὄϊν Νυ. ΧΙΠ]. 82. ὅτι οὗ μὴ ὃδυ- 

μεὰς τα Ξ᾿ ̓ ἠδρρἀμενρηρομης ΘΙ. 
ΧΙ, . 391. ἀνύβη Σινωχηρεὶμ, ες 
ἀμονόπε ζεοδέ πιά ἀρεηίσιωι 1 Μέρος, 
ΧΙν. 86. 37. Ν. 81. ἡ χραυγὴ τῆς «ὁ- 

9 λεὼς ἀνέβη ἕως τοῦ οὐρανυῦ, φῳὐηοάωρε 
48 ἴῃ αἰγιδίο ἐτογέμϑ 65: οἱ αΠΊΟΥ͂. 

Γθ1α. ΓΧ. 8. ἀναβῶμεν ἐσὶ τοὺς ὑπεναν- 
φίους ἡμῶν, Θὐλαημ7 Βεὺὶ ἱπερείιη 
λοοίϊίοπι ασιαηκιδ ἴὰὶ Ἠοδβίδβ ΠΟΒΕΓΟΒ. 

ΟΥ̓Κ ἈΝΑΒΑΙΓΝΩ, ποηπ αδοσηάο. 
“Ἵ1Ὁ): ΝΙΡΆ. αδοοοπάοτ. 1ε8. ΟΧΥ. 

16. οὐκ ἀναβήσεται ἐπὶ τὴν χαρδίαν αὑτῶν, 
πμίϊα σπιρί ἐαγεης ογὶἐ τεοογάαέϊο. 
ἈΝΑΒΑ΄ΛΔΩ, αἰξοϊίο, ἐτέρο. ᾿γ 

ὙΤ 

ἐ ἰάσπι. εν. ΧΠῚ]Ὶ. 90. ἀνάβαλε ὀφϑαλ- 
μοὺς σου, αἰδοϊϊε οσυ]οδ ἴαο6. ---- δ)» 

ευσνιθ. ἜΒοσα. [ν. ΧΥ ΤΠ]. 95. υδὶ 
ἴθθῃ 1000 ὠνβαλεν Τοροποπάσπι 
6666 γἱἄάεαιν ἀσάβαλεν ὁ (οὐ. (οἱβὶ. 
1ωγ08. Ῥαυϊ. εἰ (δἴεπα ΝΊορΒοσὶ ᾿. 
1084. (ὐμβυετηδῖῦ αὐοαὰθ ἤδο 
οσπήθεζιξα νϑρδίσμα ᾿Ὡοοστ [π|. Ὁ. 
γι 8. . 

᾿ἈΝΑΒΑΓΛΛΟΜΑΙ, οἱγομημῖοῦ, αῃιὶ. 
6 Οἷο πιε, ἱπάμον, τογιοῖοῦ, ΟΟΉΓΈΤΟΥ, 

ΘΟΠΈΡΑΤΟΤ. ΓΝ» αηιοῖο. 1 ϑϑτη. 

ΧΧΥΠΙ. 14. διπλοΐδα ἀναβιβλημήνος, 
ῬΑΙ]Πο αμποίμς. ῬΒ. ΟΠ]. 3. ἀναβαλ- 
λόμενος Φῶς ὡς ἡμώτιον, ἰαοατα ἱπυΐξ 

᾿ ϑῃαίλτη γεβίοη. Αἰοἶθ πος νεὺ- 
Ῥύυχη 60 βθῆβι. βοϊθσωπε 6886 ἈὈΓῸ σε- 
ριββάλλεοϑα, ἀσοεῖ ϑυϊάδϑ. ᾿Αναβάλεα 
λισδα; δὲ τὸ ἱμάτιον, Ἰπααϊξ, ο ̓ Αττικοὶ, 

δ 

164 ᾿Ανάβασις. 

οὗ σα: λέγουσα. Οοπ. Ροτὶ- 

ἃ. ----- Ἂν} Ῥγῆ. υδὶ᾽ »Ἱ ἤζο ν᾿, ὧσ- 

ἐἕπονυ. Ααὰ, 700. ΧΧΥΤΙΙ. 16. 
ϑγτασι. 900. ΧΧΥ ΤΙ]. 19. ἀναβλη- 
ϑήσεται, οοπίεγείεν, οοπιραταδείεσ. [τ 
ΒΙοἸυΒ ἐπ ΤΏ βαυσο δ00. ἘφῸ νΈσὸ 
ἀδ υὐοαὰδ Ἰοοο [8 Ββίδξιο: Ἃ»)" ΪΏ 

1. (μβαϊά. δς ὅγσ. ὥοῦ ποίαϊ τέ- 

7εοἱξ, τορρμὶ, φργουϊ. Ἑδράοτο πιὸ- 
ἄοπμοια αυοαὰε δαροῖ νὸσχ ἀναβάλ- 
λεν. «Ψαγὰ 86η 813 εϑὲ ἰάοιι, βῖνα ἐϊ- 
(88: δαρίεπέία ποπ αμτὸ ἐἰείἐηπαίωῦ 

λίσγοο, βῖνθ: δωρὶιεπέα πον τερμαϊ- 
αδίδε αμὲ το)οιοίεν ῬτΟρίεΥ ἀγέρα 
Ορλίτεμπι. ϑδίαρεν ταδποί ϑεπίθη 8 
Βροο: δυσυὰ Ορβίσγθυμ ϑαρίοπς 
ἽΠΟΩΣ οβῖ ργεξοσεμάυπι, ἵστα Ἰοπρα 
Ῥοβίροπεπάμση, ---- ἼΥ ΠΠ: Ηρ. 

οτοοηάεεσο, ἐγάδοοῦ. ῬΒ. ἘΧΧΥΠ. 
41.5. ἤχονσε κύριος καὶ ἀνεβάλετο, Ψαϊᾳ. 

ΖοΏ. δα ΖΕ) ϊαπυτα Ρ'. Η. γάρ. 490. αὶ 

οἱ αἰφτιδί, Ἐδχ ταθὰ Βο ἜΕἷ8 Τ6ΤΌ- ἃ 
οἰἷα βορδῦνα οὐκ ΘΧΟΙΔΝ απΐθ ἀνε- 
βάλετο, πον ἀἰφέμδἐ ἐγῶσι δπᾶνε, Ὦ. 6. 
εἰἰοσ ρευπυ. Ἔυπε Βαηδ οοηνεμπέξ 
“τω ἀνυατρθέτησεν Α4π116, ψμιιοὰ ΗΕ: 
ΤΟΠγΥμαΒ γογεξ: πορ ἀἰέμί. Ἐγὀ- 
ἄεσῃ πδοοᾶο' σποσθθ ᾿δέάδεα ν. 59. 
ΔΕ ὑαγρεῖδεν ἀΧΟ 686 τ νκεῖασ 
ῬΑΣΌΟυΪΑ πορδῦνα οὐχ. ΗδΡεσα διι- 
ἴδτα ἽΣν υδηόοηαο ποξίομοτι οὐη- 

οπαπαὶϊ ἀρραγεῖ εχ ἰοςῖβ Ῥγον. ΧΙΧ, 
11. Αὰ. ὟἾἼ]. 8. εἐ ΥἹΙ. 42. Ῥεδίτω. 
ΤΧΧΧΌΥΤΙΙ!. 837. ἀνεβάλου τὸν Χριστόν 
σου, δὶ ἔοχίδλββε ἰοςοὸ ἀνεβάλου βετί- 
Ὀεπάυτα εὑ ἀπεβάλου. Β16}}8 ἴσδπε- 
{11}: ἐγαΐιϑ 65 μἰποίο ἐξο. 

ΦΑΝΑΒΔΑΊΉΤΩ, ππΓρΡῸ, ἐπΏΠ ΤΡ, 
'. 4. δίζηρίεχ βάστω, πδῖὰ ἀνὰ ἴῃ 
ΘΟΙΏΡΟΒΙ [8 8:06 εϑὲ οἴοδιιμι. 2), 

ἐπέΐηρο. 1 ϑατα. ΧΙΝ. 97. ἀβανψεν 
αὑτὸ εἷς τὸ κηρίον τοῦ μάλιπος, ἰωσπηχὶς 
Βεασυϊαπι δυῦτι τ26}}} ἰβεϊ ἢ] σ οβιτὶ. 
ἃ Οομρὶ. βεα τεϊ αὶ ΠΡτῚ ἔβαψεν 
Βαρεπί. ϑοϑί δε νῸχ ἴῃ 1 οσῖοῖϑ. 

᾿ΑΝΑΙΒΑΣΙΣ, αδοοπϑίο, αδοένδεξ, 
δοαῖία. 5. 19}λ» οαρίϊυϊίαδ. Ἐπβάγ. 1. 

11. 866. Οόυηρ]. υὐἱ ἀνάβασις ἴῃ πο- 
ὕομθ γεάμες βοοϊρι πάσσα Εσιξ. ---- 



᾿Ανάβασις. 

α γ))», ἔαϊξ. ἂν ἀντι ανορνεπί. 1 

Βερ. ΥἹ. 8. ἱλικτὴ ἀνάβασις εἰς τὸ μέ- 
δου) ῬΕΥ ΘΟΟἾ]οα8 δϑοθῃαουδίυν δα 
τηραϊυτα, «--- ΩΝ. ἀεξιρετ. 

ψυὰ. 111. 18. δος. Α]εχ. Οχου. 
ΑἸ]ά, εἰ Οοιαρὶ. ν᾽ Ἰοοο ἀναβάσεως 
(δα αύδιι νόοσεπὶ βυρρ]εηάυτῃ εδὶ 
ἀσὸγ) ἴπχ  αῖϊς. Ἰερίτασ σαρατάξεως. 

ΓῺ ΒοῺ ϑοΐυτα αδοενεγε, 

864 δείδτω ἠίοπενι ὕχσενε πιοιλῖ. 
ὁ Μιάσμξους δαΐετα ἢ). 1. νγαγίεε νδῦ- 
βΙ0Σ 65 οοδἰ Ὠΐεδε. ---- ΠΟ» υἱα ἐγίία. 

1 Ῥασ. ΧΧΥΙ. 16. 2 Ῥανρ. ΙΧ. 11. 
ξύλα τὰ σεύχνα ἀναβάσεις τῷ οἴκῳ, 6 
ἰηχτιῖθ μἱποὶο φοαίας ἰπ ἄοπιο 8)ο- 
τηϊηΐ, δαῖτα. ΓΧ ΧΧΊΠ). 6. ἀναβά- 
δες ἐν ΤΊ καρδίῳ αὑτοῦ δίδδετο, ῬΕΙΡΟ- 
ἴπο ἄς υἱΐξὲ (56}}. δα αράδιῃ ἴυδιὰ) 
οορτίαε. [ἴῃ πἴτοσαδ ἰοοο οορΊζαββο 
γι ἀδπέισ ἂς ποιό εἰεναπάϊ, ἀπδτὰ 

Ξ γ}))5. Βεδροῖ, υπᾶδ σποαι ποίδξ υἱασι 

ἰαρεαίδις εἰεγπέτε. --- ΓΝ Ὸ ἀ3065» 

ὅδ, οἴπτα γεὐδέμα. Εδαν. Υ]1. 7. τὴν 
ἀνάβασιν τὴν ἀκὺ Βαβυλῶνος, τεάίξδιρε 
6 ἘαρεϊνιΔίε Βαργ]ουῖοα. πὶ. ΙΧ. 
ὃ. επκοδομῶν εἰς τὸν οὐρανὸν τὴν ἀνάβαση, 
χαῖ ἴπ οοεἰἶϊο φοὐδμνε 5. ἐλγοπμηε συαυτω 
αεαίχυαχῖι. ϑεϊοοεί ἀνάβασις ἢ. 1. 
ἐλγοπων πισϊδῖ, αυἱὰ δ δὰπὶ ΡῈΣ 
σταίαδ δϑοεηαϊίσ. --- Ὸ ἰάοτα. 

ὁ τ, ΧΧΧΙ͂Ν. 4. υνῖ ἀνάβασις ἡωρα 
ποονέδεενε τοί, ο0}1. .06. Χ, 10. εἴ 
ΧΥΙΠ]. 17. 4 ὅδιι. ΧΥ. 80, ἀνέβαιν 
τὴν ἀνάβασιν τοῦ ὄρους, αδοεμπάεδαΐ 
ταοειΐοτηῃ, Ο0]]. 1 ὅδ. [Χ. 11]. αὐτῶν 
ἀναβαινόντων εἰς τὴν ἀνάβασιν τῆς «ὅ- 
λέως, οὐαὶ [111 ἀδοεπάοτγεπὲ ἴπ ατθοτα. 
ἘΞὰ δ ν» αδοεηδιιδ, οἴ ταοιοηγτοῖοο: 

σία, πα αερεπα εν. 1 Ῥω. ΧΧΥῚ. 
16. - ΤῸ» οί. Ἐς. ΧΙΥΤΙ. 

4 13. καὶ ἀνάβασις αὐτῶν εἷς ὑγιείαν, δ- 
πὲ δἄεο 7οἶδα θογυσα οὐυπὶ ταραϊ- 
εἶπα. Νίδω υἱ ἀναβαίνειν ογέϑοέγε, 
ΦΜΟΟΥΈΣΟΕΓΕ πιοῖαϊ, ἴἰ αυοαυδ ἀναβά- 
σεις οπππε χεοά οτεϑοῖ οἱ ργοραϊεϊαὶ, 
αἄεσσυς εὔατα 7οέα εἰστβοαγα ροῦ- 
εοαὶ. “--- ΤῊ)» αϑδοοηδμδ, τησϊοηγ- 

τηῖοα υἱα, φεα ἀδοεπάμεγ. Νεὰ, 11]. 

165 ᾿Αναβάτης. 

91. 82. ἀνὰ μέσω εἧς ἀναβάσιως τῆς 
«ὐλης. --- ΓΌΝΥ ᾿ηῆπι. ἂὮ ΓΙῸ» ,4- 

οεπάεγε. 708. ΝΊ. 15. ἀνάβασις ὕρϑρου 
βος. ΑἸά. ἘΒεϊχυΐϊ 1 νὶ Βδρθηὶ βῖπι- 
᾿ιοξον ὄρϑρου. 7υἀ. ΧΙ. 18. 15. ἀνά- 

“πων ἐξ Αἰγύπτου. 10. ΧΙΧ. 80. πὰ. 
ΤΝ. ὅδ. διακατασχεῖν τὰς ἀναβάσεις τῆς 
δρεινῆς, ΟΌΪ ἀνάβασις μετ ταεϊομγτηΐδυα 
υἱαηι ΟπΙΜ ηι, ηἰ αδοεπάδων, 
δέει ἰΐεν Κέ, εἰστιβολί. 5ϊς ἴ0. 11. 1. 
ἔοοσα, φμῖδες αὐ εἰτδεπι ααΐδιις ἐεί, ἀνα- 
βάσεις τῆς πόλεως ἀϊουπίαν. Ββιίγ. 
ΧΧΥ. 42. ὡς ἀνάβασις ἀμμώδης ἐπὶ κα 
φοσὶ αρεσβύτους Μυϊραῖαβ: εἰσμὲ αε- 
οεπδῶ ἀγτεποσ ἱη ρεάδδιια υείεταπί. 
Ἑοάσι τποῦο διίβασις ἀρυὰ Οτεροοα 
ΒΟΥ ρ(ΟΣΕΘ ἐξλδωπε μοπίεης, πρϑαϑ ἐγαδευ, 
ἐπ ημέδιιΣ ἐτακδεμπί, οξωπῃοηιθ ἰο- 
οππς σπμένι τιοῖδῖ, σεὶ ἰγαιήωτ. Οἵ. 
ΧοΠΟΡΗ. πὰρ. Ογτὶ 11]. 4. 14. 

ἈΝΑΒΑΣΤΑΊΖΩ, ἰοἶϊΐο. Ὁ"ῸΠ 

ΗἸΡΆ. 8 νῸ3 γεοεάεγε ζαοῖο. δυᾶ. 

ΧΥῚ. 83. " 
ἈΝΑΒΑ’ΤΗΣ, αδοεηδοῦ, εημες. 

δ» δαμεε. Ἐχοά, ΧΙΝ. 28. 46. 

48. ΧΥ͂, 10. σὺν ἅρμασι καὶ ἀναβάταις. 
1.858. ΧΧΧΝΥΊῚ. 9. εἰς ἴσπον χαὶ ἀναβά- 
τῆν. -- ἈΞ Ρασιίς. ἐσμέέαπε. ἘΣΕΟΝ. 

ΧΧΧΥΊΤΙΙ. 15. ἀναβάται ἴπαων,  ο0]]. 
Ηαμρ. 11. 28. 7εν. 1.1. 21. διασχοβο 
«ἰῷ ἐν σοὶ ἴπαον καὶ ἀναβάτην, διασχορ-- 
«ὦ ἐν σοὶ ἄρματα καὶ ἀναβάτας, ἀ6- 
Ρογζϑια ἴὰ ἴδ δαυυτ εἰ Θαυϊζοτα, 
Ἰδραύβϑια ἴπ ἴδ ΟΌΣΤιΒ εἴ δβοθῃ- 

ΒΟΓΕΒ. ΘΙ Ω1]19 ἰοοσιιδ οί Εαρσ. 1. 
43. καταστρέψω ὥρματα καὶ ἀναβάταρ, 
καταβήσονται ἴααο καὶ ἀναβάται αὐτῶν. 
ἴῃ υποσμο ἰοοο ρμὲῦ ἀναβάτας μοκῖ 
ἄρμανα, τυ τοοῖα τηοπαυϊξ Βίεἶϊιι5 8. 
Β. ν., δυηξ ἰἰάδθμι ἱπίθ] ρθη, αυΐ 
Οτεςοὶβ 1128 ξαραβάτω νεὶ ταραιβά. 
ται ἀΙοοθαπίασ, πεῖρα φμὲ ἐπ συγτῆ- 
δια φίαπίες ρμρπαδαπί. Μεπῦο 11- 
Ἰοτατα δὲ ἀρυὰ Ἐπτρ. ϑρρ!ῖο. ν. 
679. --- οἱ δ᾽ ἔστρεφον πώλους ἐς ἀλχὴν 
αὗτις ἐς παραιβάτας, αἴλὲ ὑετὸ υετίε- 
δαπί ἐχμος αὐ ρεβπαπι γατσιδ σανετ- 
88 608, φιὲ Ἔ οεγγίδια ριισπαδαπί. 
ΗἩδογοΐ. σαραιβάται, οἱ ἐπὶ τῶν δίφρων 
ἑστῶτες μαχόμενοι, οἱ κύριοι τῶν ἁρμάτων. 

[δὰ 

1, 8 



᾿Αναβάετης. 

α σιὰο αἀποᾳιε Επϑμ. δὰ 1]. κ', νυ. 
865. εἰ οσπέες ϑεοπεογυμι ἀθ ἣδ 
Μοδίουϊασι Κεῖ. 1,.ὄ 11. ο. 11. }. 1658. 
Τιαταρίαπι Εχορο. Ὗ. ἱπ Ῥεδίηι. 
ΧΙ. ρ. 180. γ)οϊδυμ) Ὦ 186. ἀθ 
ἈρΡραζαῖυ ῬὨἰϑίεθοτυπιλ ΒΒ] ]οο δὰ 
1 δειὰά. ΧΙΠΠ. δ. ρμὰρ. 396. δεᾳ. 
ὙἸΟΒδμμβμδύβθη [)1858. ἀς Ουστι- 
Ῥυ8 Βε]]1οἷβ ἴῃ Οτίοπΐα [8 τδτἰ8 ραᾶρ. 
18. υν] ᾿πἴοδν 4116 ουϑογυδίισ, αιοά, 

ὃ αἱ σαραβάτης 41118 ἀϊοδίυν, Ρ]αιοηὶ 
οὔδει; οἱ Ηοιηοσο []. Ὑ", ἀναβάτης 
δυᾶϊδε, ΕΠ ῥ. 19. οχ ϑίγαδοηῖβ 410. 
ΧΥ. νεῦρα πο δαἀυουπίυγ: Δύο δ᾽ 
εἰσὶν ἐπὶ τῷ ἅρματι ἀναβάται. ---- 9 

στα, δἰ ταοίοηγτηΐοα ὀσμὲ ομΤαὶ 
κμμοί, ἔογίδδβε δἰίδυω "πἰῤέεε, χυὶ ἵπ 
οὐγτίδιε εἰαπίεε ρυρπαδαπί, ἂς ααἱ- 
Ὀὺ8 1π δηϊθοθ θη θθυδ ἐχροαίξιπι 
οδῖ. ἢοις. ΧΧ. 1. [ε6. ΧΧΙ. 7. εἴ 9. 

ε ΧΧΙ]. 6. Εκ. ΧΧΧΙΧ. 90. ἐμπλησ- 
θήσεσθε ἵππον καὶ ἀναβάτην. ἴτ οπχηΐ- 
θυ ἢ] Ἰοοῖβ ἰσσο Ἅ").) ἰεβίββε νἱ- 

᾿ἀεπίαν Ὁ) ἐφμίαηξ, 4885 Ἰεσο ἱπ 

ἘΣ. Ἰοοο ἰάϑθο ργεοίδβσεπάδ ϑβϑὲ νἱάδ- 
ἴα, αυἷα πο ΘἀΠΌΣΣ οὐττιϑ ὈεΪ- 
11εἰ, βεὰ δαυϊῖδββ ὑπα σὰτα ϑαυΐδ δυΐϑ 

ἴ ἀενοσασὶ δ ἔδιϊβ οἱ δ᾽ 1118. 
Ὧ6 ᾿ἰΐδαυα ΗἸ ΘΟ γτηθ8: δαέἑαδὲ- 

τεἰπὶ ἀξ ἐχμὸ εἰ ἐχμήίε ζοτίς. ---- ΨῸΧ 
ἀ ἀναβάτης οσουγτῖς εὔδτι Εχ. ΧΥ͂. 4. 

ὈὝὃΝ1 Π1}] ἢ τοχί Ἡργδῖοο οἱ σο- 
βροπάεῖ, ἃς ἀναβάτας ((ζοὔοχ ἰδιιἀ8- 
[18 4 Μοῃεῖ. Ῥαϊφορτ. Ρ. 940. ἐσ»- 
βάτας Ἔἐχμθ6Ὁ) εβῖ τη γΌτη ρ᾽οββοῖδ 
δὰ νόζετ τριστάτας ἴῃ ΤΥ ρῚΠ6 ροπὶ- 

᾿ ἴυτα, υἱ 6 οᾶρ. ΧΙΨ. 7. Ἰυσυ]θηἴοΥ 
δρρδγοῖ. (οηξεῦ Οραϑευῖα τηθδ ΟΥὶ- 
ἴοδ Ρ. 102. ἸΟοτησθη τη 8 απο- 
απὸ ἐβὲ ἰοσυβ 1.8. ΧΧΧ. 16. Ὁ] 

« νεῦρα Ἡερταΐσδ: 3) Ρ Ὁ) “-- 

ῬΕΙ͂ ἴδυεπι, Ὦ. 6. σϑὶ ουτίπιϊδ δαυϊ8, 
ἐγμέξαδήπιιδ, ἃ Τ, ΧῚΧ νετιυπίυ ἐσὶ 
κούφως ἀναβάταις ἐσόμεϑδα, ὑθὶ Οτα- 
Οΐυ ἀναβάται οχ οοῃϊεεΐαγα Ῥοϑυϊξ 
δάδηοάυτη [6}1ςεἰ. Ῥοκίυϊδί δηίΐτῃ 
Βδῃς δἰ θη ἀδιοηθηι ραγίπὶ 6 ηβιι8β 
80 ΒΕΙ165 ΟΥΔΊΙΟΠΙΒ, 1 ΡΥΙΤΩΙΒ ΟὟ 586- 
αυθῃβ ἐσόμεδα, ματι ἰεςἴο χε] αυο- 
συχα ΠΙΡσόσγυμα ἀναβησόμεϑα, ὑτο αυο 

“ εἴίδιι φευξόμεϑα ρμοπίξυτ. Νέας 8118 
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δβὲ ἱπίεσργείδῦο, αυδὰ (μαϊάθοιις, 
ϑγτὰβ εἴ Ατγαδϑ ἀδάεσγυαπί. ΟἿοβε. 
ΜΒ. ἴῃ ὕδπξ. ϑεγιρί. ᾿Αἀναβάτας τοὺς 
ἐπικαϑημένους τοῖς ἵσασως. ἘἩΕΥΟἢ. 
᾿Αναβάτης, ἴπεου ὀχευτής. 
᾿ΑΝΑΒΙΒΑ' ΖΩ, σεοεμάετγε ὕαοίο, 

εὖνοο, ρετάμοο. 715» ἐπ αἰιπα ἰγαλο 

οἱ ευεἧο, εἄμοο. Ῥβ. ΧΧΙ͂Χ. 2. Αχυ. 
ἀνέσωσάς μα. αἱ. ἀνεβίβασας. «αἷ. ἀνενέο-- 
σάς μεΞΓ. ΑΒΒΕΠΌΟΣ Κχγογβεῖρίο, 4υὶ 
Ῥαγί. 111. ϑγταροῖ. Ῥ. 6. ἀνεβίβασάς 
με, αυοᾶὰ Ηερταίοο ορὕπιο σεβροῦ- 
ἀεί, νογϑῦ δ ζϑοηυΐηδην ΘΕ ΟΠ ΘΤΩ 
Ααυΐ 6εϑὲ ϑίδτυϊ. --- “ὋΠΠ οαΐου 

οἱ οαἴραγε γιοῖο. ἴῃς. δ). 11]. 15. 
Ἐεοεῖδ. ϑϑστηο δπΐτ τοὶ οοὲ ἄς [ 6ο, 
αυἱΐ οαυΐβ νεἣ! ῥδὺ πλαγὰ ἀἰοξζων. --- 
Ἴ» ΗΙΡΒ. ἃ Ἣν ἀεφοσπάετε 

οῖο. 4 Ῥαν. ΧΧΙΠ]. 20. ἀνεβέβασι 
φὸν βασιλέα εἰς οἶκον, ρεγάμαιξ τορετὰ ἃ 
ἷπῃ ἀοηυμ, βες. Α]ά, ἴῃ ΑἸοχ. 
εἰ (οτρ]. Ἰοχίαῦ ἀνεβίβασαν. -«--- 
ἜΔΥ Π ΗΙΡΒ. ἐσαηδῖγε ζαοῖο. 3 ϑαζη. 

1. 8. ἀνβίβασεν αὐτὸν εἷς Μαναὲμι, 
»ενγάμσεγεπί ΠῸὰτπὶ Μοπαὅση. [8 ὃχ- 
προῖ δυης Ἰοσυπι ναῦς. ϑιεα Ἰοοο 
ἀνιβίβασιν Ἡδοδδβασίο ὩΣῚ 
οϑὲ ὀνβίβασιν, χυτὰ Ἰοςτοποιο, 6χ- 
Ῥγθϑϑδπι δι ἴῃ (οπιρίυϊ. ϑοασπίιε 
αυοααςδ εβὲ 9οθερῆυδβ Α. 2. 11. 1. : 
8. ᾿Ανεβίβασιν Θῃπὴ οβἱ Ηευτγαϊσυτη 
ὙΠ ΣΝ. » ΟῚ ϑυύειι 7 }5»}» φαοὰ 

ἢ ἰοχίι Ηορταῖοο ἢ. }. Ἰερίζωτ, εἰ 
ουἱ διβίβασιν θδπ6 τοϑρουάεῖ, “--- 
ΠΟ Γ ΗἸῬΡΗ. εἱ ἴῃ Καὶ ᾳυοχαε δ6- 

τ οἷ ἰϊεσυσαιθ οσσυστίῖ. Ααυ. ὕοῦ. 
ΧΙ. 8. υδὲ ἀδ βδογιῆς 8 βοσιπο 
εϑῖ, ἃς οἵενγε ποῖδϊ, αὐ͵α δἰίασία 
εὐϊίοσα οσγαπί. [Ιἄσῃ Ρβ. ΧΙῚ. 10. 
εἰ [Ϊπορτίυβ Ρεᾳ. ΟΧΧΧΙΝ. 7. ΙΧΧ ε 
αεη. ΧΧΧΥΙΠ]. 47. ἀνιβίβασαν τὸν 
᾿Ιωσὴφ ἐκ τοῦ λάκχου, οὐωοεδαπί 2 ο5ε- 
Ῥῆυμι εχ ἔονεα. [δἱὰ. ΧΙΝῚ. 4. ἐγὼ 
ἀναβιβάσω σε, εζο γεάμοαπι ἴ6. Ἐχοῦ. 
ΥΠΙ]Ι. 6. ἀνειβιβάσϑη ὁ βάτραχος, ρτο- 
ρεϊϊδρίω ταῦ. Ὁ. ΧΥ ΤΙ. 8. ἀνεβι. 
βασας ἡμᾶς ἐξ Αὐἰγύστου, οὐμσὶείξ τοα 
εχ εξ αγρῖο, ςο}]. ΧΧΧΙ]!]. 4. 8. [Ὁ. 
ΧΧΧΙΙ, 6. ἀνεβίβασεν ὁλοχαυτώματα, 
οἤεγεδαὶ Ποϊοςσαυία. 146 εἰ Ναπι. 

θη 



᾿Αναβίωσι ἥξει 

ΑΧΧΠΙ. 4. 70. Ψ1Π. 31. Ἠαγοῖ, 
ἐκβιβάζων, ἀναφέρων. 1ν. 11. 18 
ἐπί ἀξ "ῷ ἀναβιβασϑήσεται, 
4 δἰϊατε ποῦ μοείωγ. Νύυχι. 
ΧΧΙ]. 41. ἀνβίβασαν αὐτὸν ἐπὶ τὴν 
στήλην τοῦ Βάαλ, Π]υχα 
διὰ οοἸυθνηδια . Οοπῖον Μδῖῃ. 
ΧΙ. 41. εἰ αι δα ἢ. ]. εχ Ηετο- 
ἀοῖο ποιαὶ Βαρμοὶ8 Ῥαρ. 164. 
Τυά, Π. 1. ἀκϑιβάζειν ἰπ οοὐά. ουτα 

ὁ ἀνάγειν ρεπιηυίδίατ, ρα 86 ΟΔΡ. 
ΥἹ. 8. .6:.1,1. 27. ἀναβ,βάσατε ἐα᾽ 
αὐτὴν τω, σὐάεοῖο βαγουβυβ ΟΣ 
οηπίδέμπι, ΤΏΓο. Π].. 10. ἀνεβίβα- 
σαν χοὺν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὑτῶν, . - 
γοῦδ ἴῃ οδρίξ σον ροῦ σὶ. Απποα Υ 11]. 
10. ἀκαβιβῶ ἐπὶ πἄσαν ἐσφῦν σάκκον, 
οἰδοίαην, πί Ἴξτθα νεβεξα ἸΌρτιθεῖ 
ἱποβάδηξ, --- Δ2 ΗἸρβ. εψι- 

ἰαγε ἑαωο. Οοπ. ΧΙἼΙ,]. 48. οἱ 3 Ῥαγ. 
ΕΧΧΧΥ͂, Φ4. ἀνειβίβασιν αὑτὸν ἐσὶ τὸ 
ἄρμα, σαγττιΐ Π]υτ ἐπιροπεδαί. Ἐχ. 
ΙΝ. 40. ἀνεβίβασεν ἐπὶ τὰ ὑποζύγια. 
ΔΝ1Π18 ἢ “. 4 Βοερ. ΧΧΠΙ. 80. 
αἰπὶ ἐσθ ιβάζειν ἴτι οοὐὰ. υἱ8- 
ἴ. 68. ΕΥ̓͂]. 14. 9011. Πουΐ. 
ΧΧΧΊΙ. 18. ---α τὐ 1. ΡΙΒ, ταποίψβ- 

ον, εν. 1.1. 48. ἀναβιβάσατε ἐπ᾿ αὖ- 
ἢ, ϑείςεῖ γ Ἀ. 1. φεἶέρετε 

ποίλί, σὲ αυϊάετα σα ἐτρεαϊίοπεπι 
4 ῥεϊβοαπι (ποϊεπάσηι. Ῥοδυθναπέ ἱρ]- 
ὮΡ ΓΧΧ Τομβοαιθηβ ὑΓῸ δηΐθοο- 
ἀεηΐε, --- Ῥγεοίεγεα ἰορ ταν ᾿ς ΨῸΧ 
Νὰ, ΧΧΙΠ, 428. βοο. Ὅχοη. υδὶ 
τῷ ἀπβίβασεν αὑτὸν ὩΠΗ| αὐἱάθιη ἴῃ 
ἱεχία Ἡοῦτ. τοθροηάεϊ, ὨΙΠ]Ποσαμυ 5 
ἱπηθη ΠΡ" ἱπιο οομπιτηδῖία ἢ. ]. 

Ἡ τβρνν μιαροὶ ποξομσιι τοῦ ἀνα- 
ἐν, (αυοτηδάτηοάυτη παραλαμ- 

βῶω Μμδ ΤΥ 8. τὴ μϊησι δε 
ἐἐππιεγε, ει σδτα ὠμοεγε ποῖ), αξ 
δόοο δῆς νοσεῖ ἔΧῚΧ βϑηδιι 
αὕῦδα Ὡοἢ τηδἷο δ! ἀεί πί. 
᾿ ἈΝΑΒΙΏΣΙΣ, γεεμγγεοίο, τοδέμα 
'π υἱΐαπι, αὐυδαὶ τευϊοϊδοεπκίία. ἃ δος. 
ΥἹ]. 9. εἰς αἰώνιον ἀναβίωσιν ζωῆς ἀνα- 
στήσει! ἡμᾶς, ταδὶ Ἰοοο αὐώννον εἶπε ἀπ. 
Βο τῇ 6 αἰωνίου, ἩοΕγ ΟΝ. 
Διαβίωαις, ἀνανέωσις ζωῆς. Οσπέεν διι- 
αὐτὶ ΤΒοβατιν. Ἐοεΐοα. 5. Ἦ, ν. 

Π ἈΝΑΒΔΑΣΥΤΕΏ, ργορεγηεῖπο. 
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ΠΝ ᾿'βετα. .οῦ. Μ΄ 6. οὐδὲ ἐξ ἐρίων 

ἀναβλαστήσει πόνος, ἸδΊὰ 6 6Χ τηοῃέϊ- 
Ῥμ5 σεοογεεομηί τηοϊοοιίο. [Ὁ. Υ1Π]. 
19. ΗἩετγοάοι. Υ͂. 4. Ρ. 390. 
᾿ΑΝΑΒΔΕῈ ΠΩ, σδιμριοῖο, δ ϑμΝ 

ηἰββεβι οομΐον αἰϊοϊϊο. “γξὰ Ῥτορτὶε 
ἐπππέπον. 1 ϑδια. ΧΙΝ. 27. ἀνβλε- 
ψαν οἱ ὀφϑαλμοὶ αὑτοῦ, υδὶ ργο Ἡθῦτ. 
ΠΝ Ων οἱ Ἀ. 1. Γ6- 

Ῥοποπάσμθ ἀοοσμυεσυπί, 
ΓΙ) 1)» οἱ τοοθποσοθ αυοαῃς 

ΨΖυάεοῖ, γν. οἅ.Ἱ. Είυβοδενν δὰ ἢ. 1]. 16- 
ἄυτ σδηκισγυηῖ. Οοπῆ. ΕἸδοδοσὶ 
88. ἂς Ψ τα. 66. Υ. Τὶ γ. 

168. δεβᾳ. --- ὯΝ ΗΙΡΒ. α 92» 

ἐπέμεογ. Οὐη. ΧΥ͂. δ. Σοῦ. ΧΧΧΥ, 
ὅ. ἴε5. ΧΙ.11. 18. οἱ συφλοὶ ἀναβλέ- 
ψατε ἴδεν, υἱὲ ἀναβλέπειν νἱάσαιν 
6686 υἱδμπι ΤΕΟΝΡΕΤΟΓΕ, ὮΟῸ ΒΘΏΒΊ: 
σοι, Ο οαεοὶ, υἱξε τεομρεγαίε, μὲ οἱ- 
ἀεαϊῖε. ---- 55,7). εἶευο, αἰδοϊΐο, 56- 

4υεπίε Πεπηρ6 53}. ΚΟΥ ΠῚ ΔΝ ς 

εἰς ραγίίπι οὐτὰ ἀδεένο, ν. ο. Ὅεηῃ. 
ΧΙΙΠΙ. 14. ΧΥΠΠΙ. 2. Ζεαςοδ. Υ. δ. 
Ῥαγ τὰ γΟΤῸ Οὕτω δοουθδίνο, ΥἹ 6. 
Ἐς. ΝΙΠ. δ. Αἀδο ἤδη. Υ11]. 8. 
δες, ΟἾ 6. -- Δ» υοοΐϊξεγον. 908] 1. 

40. χτήνη τοῦ «“εδίου ἀήβλεψαν σοὺς σέ ;" 

Ὁ] ἀναβλέσεν «ρὸς «νὰ, ἀξ 1,ΔΌΠοχυτα, 
δωδρίοετε, δαῖ τεερίοεγε αα αἰέχωεηι, 
οδὶ αμτίϊωηις αἰλομμδ ἀχερεοίαγε αἀο 
ἐπιρίογαγε, ἴ. 4. ΠΟΒ κεδιάπςοθίφθοῦ 
κι ειιαπσει παυξοί(εξει, ἰο ἰοοῖ 
"υἱεί ξεῖν αἱ α ρεγδοη, δάδθοαιε 66 
τεβροῃάεί Ἡεῦταϊοο, φυοά εχ τ5ὰ ]. 
ΑΥΌΡ. πς- (ς᾽ οὐγοωπεερίοεγε ἃς ἀεεῖ. 

ἀεγὶο ἥεγγὶὲ ποίαϊ. --α ΓΒ)» αερίοίο, 

γεφριοῖο. ἴεβ. ΝΠ]. 21. ἀναβλέψονται 
εἷς τὸν οὐρανὸν ἄνω. ---- ὌΞΙν 42:7. 

“7 εἰ 7 αβογέιη οο, ἐγαίμα δωνι, υἱἵ 
Ασα. ,,),, ἴπο. 90». ΧΥ͂. 19. 

υνὶ ἀναβλέπειν οδξ οομῖὲδ ἐγωοὶ δερεῦ- 
οἶδο πιπαπζδις εἱ φιμαδὶ 7επιμε 
υοἱυεπδέδιια ἀδρίοεγε αὸ ἑπίωετὲ ᾿αἶὶ- 
γκενι. ὝαΪς. εἰ συαδὲ πιαρπα οορὶ- 
ἔαπε, αἰξοπὶίος “λαδες οσμῖοδ. ὅδετα- 
Ἰεσιβ σου) εὶς ὁ Ὠιάγτιο ἰερεπάπτι 

1,4᾿ 

Ἰεβετυπί ς 
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Ὁ» 



᾿Ανάβλεψις. 

α ἀνίβλεψων, υνκ Βοϊγοξιτοπὶηα ἀνεοῷ. 
ϑαλμεῦ. ΟΕ αυοαυα νεῦρα Ὀιάγταὶ 
ἴῃ (δι. Νῖο. Ρ, 3988. 

᾿ΑΝΑ'ΒΔΕΥΙΣ, υἱ τεσμρογαξίο, 
ΡΤ» ἀρετγίϊο σατοενίδ, νεὶ οπι- 

πἐηιούα αἀρεγίο. Οὐπῖ, Ἡδεβαὶῖ οἱ 
[κεπϊ Νον. ΤΏο5, ΤΉθρὶ. ῬΒΠ. Ρ. 
ΤΠ. ἢ. 5, [ω9.1.Χ]. 1. τυφλοῖς ἀνάβλεν 
ψη. [τ νρχίρτιηῖ, φυΐδ ἀῃζεοθάθηα 
ΟΝ» υἱποίμδ, ῬΕΙ͂ φυφλὸς, γμαξὶ 

ὃ υἱποίμε: ορμῖϊρ, ἰταηθθι]οταπέ. 
σαπάυτῃ (Δρρο᾽ϊυτι (τίς. 5. Ρ. 159. 
ΔΟΟθραΣμΩΐ τὸ ὑπίοβ γρ08 ἃ ταῦ. 
ΠΡἢ» 408 Βϑβϑίῃᾳῃ μον ἀθ 

σρεογίβομε ροαίονιῃηι. -- το ψ; 
Ῥυτ, υὐρλδίαὶ, 14. γα. ὃ 
Ῥακαην, ,ΑΧΥῚ, 4, ἐκώλυον τὰς ἄνα» 
βλένωνε οἱ ὀρ αλμοῖ μου. ΕΠ ΙΘΡοΙ γον: 
Ῥρολίδεδαιε δυσρεσέμηε ΟΟΙΟΥΈ πδ0. 
τιρη; ὉΠΟΘ δρρδγοῖ, τω8]6 πῦῃς ἴπ 

4 Ηεχδρὶΐδ Ἰρρὶ εἱ ὀφϑαλμοί μου, ουπα 
Ἰοσο δου θεμάμμι οδὲ τῶν ὀφϑαλμῶν 
μου, ἰὰ χυοά εοὔδηι ΓΕΒ ἴρβ8 ροβιίυϊδῖ. 
ἡἕδτα ἴῃ ἰθχίι ἩδΌζαϊοο ἰορι(γ: ἐέ- 
νμὐδές υἱριϊας οομίογωηε πιεογιηι, Ὦ. 
Φ. οὐιοκ πιθοϑ ἱπϑοζηπθβ το ἀϊαϊϑεὶ, 
Ψεγείο δυύδεν ϑγτηνοδοδι, Ὁ ἢυπς 
86 μαροί: ὑπρεάϊεδαπὲ σώγδιηι ἀϑρὲ- 
ρεγα οσμῖξ μεῖς ἰοηθθ διέυτι 96 δ μη 
βυμάμηϊ. ̓  

ὦ ᾿ἈΝΑΒΛΥΊΖΩ, τοαίωτίο, ἐγμηςρο, 
οὐιιΐο. νὰν δοσξιτίο, εδεῖξο. Ααὰ, 

ϑγτατη. Ῥσον. ΧΥΨῚΠ]. 4. ἀναβλύξων. 
-ν 3 δοαίωγγε ὕαοίο, εγιμοίο, 

πιρρΒοτίρε οὐρίοθα αΠαίμε 
Αι. ΤΙροά. Ῥγονυ. 1. 93. ἀναβλύσῳ, 
ϑγταα. ΡΒ. ΧΧΥΤΙ. 4. Ηδεγοβ. 
ἀναβλύζουσα, ἀναβρύορφα. 
: Εν ἴάρυι αῃοά δηΐδθορ, 

γναβλύζω. Ἰαριταν μδθο νὸχ 
έ χῆξῳ 8 ΕΝ Π60 80 010 1, δχίοορτε- 

ο Ὅτεαοο ποίδΐα σου. ΧΥ͂. 2. Ὁ] 
εἰμεν κι γὴὰν Αᾳῃ. εἰ βὅγσωηχα. 

ΠΣ «ταῃβίυϊεσαπέ. Ῥχγεΐίοσθα 6- 
δαὶ ἃ οαιε δρυᾶ Ροὶγ Ὀ. ἐπρλ οντν 

ὃ, 7. 
οἴδτη ̓ γονὰ ΝΣ θμα βαῖζι Νϑδρδη 
ἀναβλύει, ἀναζεῖ, ἀναβρύμο,. 
ἈΝΑΒΟΑΏ, οἶρηιο, ἐχοίσηιο. ΥΣ 

168 ᾿Αναβοάοι. 

Ηρ". 6 γνη» σἰαπρο. 70, Ὗ]. 10. 

αὶ ἀναβοᾷν νἱά είν εβ86 οἱαιπότειε ΚΓ 
δείδουπι εἄεγε, χυοὰ Ὅδηα σσΏν ΘΗ 
νοοῖ Ηερν., (85 σεπογβάσα ἱπέεμ πε 
δοηπῖηι οἴδσο ηοῖδξ, βἶνο ἱπΈ θηΓο 
ταιβῖοο βῖνε νοῦθ. -- Ὁ} οἴαριο. 

Ἐχ. 11. 94. ἀνεβόησαν, οἸατΑλΌα κα 
Ὀριμὰ αὐυθαυθ δαχι τω ἱἰτορίοτα- 
Ῥαῃΐ, ορ]]. Νεὰ. [Χ. 28. 16ε8.ὄ ΥῪΤ]. 
18. ομ. 1. δ. 1 86πι. ΤΥ. 18. ἀνεβόη- 

56. σᾷν ἡ «ὅλις φωνὴν μεγάλην, Ογχαμα5 ἴπ- 
- ορἷας ἩΓΏ18 1τηΐθηβ6 εἰδυιατυπί. Ὁ. σ΄ 
ΧΧΥΤΗ. 19. Ἰερίπιις ἀνεβόησε φωνῇ 
οἴρ, 9 ϑδη. ΧΧΙ]Π. 8392. Ζδοδ. ΥἹ. 
8, ἀνεβέηρε καὶ ἐλάλησε «τός με, λέγων. 
-ρνν ΟἾΔ α. οἰαπο. )86ι. ΝΊ. 90. 

τῷ Δανιὴλ φωνῇ ἰσχυρᾷ ἀνεβόησε, Ἦ. ε. 
αοοϊαπιαυϊ. ---- ΝΌΣ αἰξοῖϊο, ἰευο, εἰ 

οὐ ἶβϑα γοοδ Ὁ αἰϊοῆο φοόσόηι. σι. 
ΧΧΥ͂ΤΙ. 8. --- τὸ ΝῸ)» αἰδοϊΐο νο- 

οὐπι. θη. ΧΧΙ. 16. --- γὺν» αε- 

οομο. 4. ϑατα, ΧΧΙΠ]. 10. ἀνεβόησε κα 
ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ. πρὸ προσώπου αὐτοῦ, δες. 
ΑἸα. διὰ [δὲ αι ἀνεβόησεν 6 χε] τις 
Ἰθτὶθ τεροποπάυγα 6886 ἀνέβησεν, π6- 
Τὴ0 ἴδ. 16 ἱπβοίδβ 1011. Ῥγο οδάδδιι: 
γοοα ἰερίτιν συοαὺς Ηοια. ΥΠΙ. 9. 
Οὐὶ Ῥγο ἀνέβησαν εἰς ᾿Ασσυρίους, πος 
του ΗἰδΥΙ οτησθβ Βδθοης, ϑοῖτς 
οοἄοχ Βανουι ἀνεβόησαιν εχβίθεῖ, 
4υ8 ἰδοίο 1ᾶῴθο ἔδσνὶ ροίεδί, αυΐα 
ΓῸν δ. 1. οηῆίρεγε αὐ αἰέσωξιν, 

αυχιϊι ᾳαἰοηλια ὑπρίοτατγε εἰστυβ- 
οδῖ, 48: ποοπαοια συοαὰρ ἀναβοᾷν 
Ἠδροῖ, υἱ δθο βρηβῦτῃ ΠΟῊ ξαδὶἊς 
ΟΧΡΙΓΘΒΒΟΥΙηϊ. -- “ΓΩ» γεβρομάθο. 

Πδι. 11]. 16. 86ς.. ΟΒίϑ. --- ὮΝ 

οἷαιπο. Οεη. ΧΧΥΪΙ]. 84. υϑὶ. τὰ 
σα. οὔτ βοᾷν μοιταυίδιι;, Ἐχ. 
ΝΗ]. 12. ἀνπβέίηασε πρὸς πύμον «περί. 
Ια. ΧΙΝ. 10. 2 Βερ. 111. 91. ἀ»- 
βέησαν ἐκ φανοὺς αεριεζωσμένοι: υἱοὶ, 51 ε 
ἰοσιῖο Οοά. Ψεεῖς. βαπα πος τϑράπετι- 
ἄυγα δδὲ ἀνέβησαν ὁ νολαμπὶθ ΠΡ γα, 
Ἰρθο σερεζωσμένω νεροποινάστα ἐπὶ 
φερε ζωσμίνους. Οαἴεγυμι ἀνιβοᾷν Ἀ. 
Ἰ. οοποίσμεαγο, Ὦ. 6. γε, οοἷ- 
ἔρεγε Ὠσίαϊ. Ναὶ, ΓΧ. 97. ἀνεβόησαν 
ατός σὲ ἐν χωωρῷ ϑλίψιως. -ο ΝΡ» 



᾿Διαβόλαιον, 

α νοῦ, οἷαππη. 1 ἥππι ἌΥΤΙ, ΒΒ, 2 Βᾶτα, 
ΧΥΠΙ. 45. 50 16. ΧΧΧΥΙ. 13. 

ἈΝΑΒΟΔΑΙΟΝ, αἀπιξομέμηι, ραΐε 
ἐέμεηι. ΓΡΟνῸ Ρίυτ. απιοκία. 

δγτώτω. ἘΜ. {πΠ|. 99. ἀναβόλαια. Ηϊο-. 
Τουγταβ: ““ Μυϊαίον!α δυΐοτα οἵ 
μαλλιά, πα εἰστιίβοιλπαιβ ϑγταμια- 

ὃ φὮυ τΥδηβαι ἀναβόλακι, οττιατηοηία 
διαπὶ νοσέζασα τα ΠἸΘὈγΣίατα, αυῖρυθ 
ΒανμΕτῚ οἴ Ρβεΐοτα τεχυπίατ." 
᾿ΑΝΑΒΟΛΗΙ, ἀπεξοίειδ, οἱ προεὶδ» 

ὕπι ραίξωηε, ἐνπῖσα, Ἐ- Ὶ Γὺ ἔωσεν. 

ἐκ, ΟΥ̓ υεείἐπεεπέϊ. Νεδ. . 18. τὴν ἡ 
ἀναβολήν μου ἰξετίναξα, ραϊίδειπι ταθατι 
ΘΧΟῦ58|. .--- Ἐ22» αἶα, ογα, ἀχέγενεϊέαν, 

δρεοίδεσσει υσείϊσ. Ἐπ. Ὗ΄ 8. συβυτερ,. 
λήψῃ αὐτοὺς. τῇ ἀναβολῇ σου, οοταρτο- 

ε Ββεπήδϑβ 1Π08 ραϊϊο τυο. Τα Ιλιοία- 
Β85 Τίτου. Τ' 1. Ορν. 150. σω» 
φροοιπὸς τὴν ἀναβολὴν, φμὶ ἡτεραζἑαίειι 
»αΐζίο γα 4 7εγί, αἴ Ὀθτο Ἰπίοτρσθ- 
ἰαῖτ Βατΐδουθ, αυἱ εἴΐδι ἀναβολὴν 
Ρτο ρμαΐξο ἀἄοοος ἀσὸ τοῦ 
ἀκιβιβλῆσδα;, φωιοα ἐπ πέτικεσεε ἦμ.- 
ἼΠΕΤΈΕ τῸ ΕΘΝ. ΠΥ Ὁ ΡῸ, οὐσεμ. 

ἀϊε. 1 Ῥεν. ΧΙΧ. 4. ἀφεῖλε τῶν μαν- 
ὁρῶν ἕως τῆς ἀναβολῆς, τως 1 απ} 

ὦ (145 βάτο δα σηιομέωηι. 1, Ἔχὶς. Υ εἴ. 
᾿Αναβολὴ, απηομΐμπι, απ σίμα. Οὐτῖοτ 
αν Ν. Ἡ. ΥἹΙ. 9. εἰ Ῥεχίξο- 
ἢπιτη δα ουπάστῃ Ρ᾿. 480. βεα. 

᾿ΑΝΑΒΡΑΊΖΩ, διείϊγε ζαοῖο, υἱ α58- 
ἐξ εἰ αρίῥαέϊρπὶς ε)ϊοῖο, ἐχεί τε ἐαρῖο, 
εἄποο. “γν}» ἐτομίίο, Ααι. Ἐχ. ΧΙΥ͂. 

27. ἀκάβρασιν, οἱ ἀείιια πιματί οὐἰδρὴ 
-᾿ ΡΙΒ. 8 5}» ἐχροίϊο, ἐἰκυΐ- 

80. Ἐπ, ΧΧΙ, 21. τοῦ ἀναβράσαι ἐάβ- 
ε δον, αἱ υἱγράτι νεὶ βαρίτζέατα ἀχϑηγε 
Μαειαὶ: Ὁ] Ῥοϊγοβτοπία: ἀντὶ τοῦ, 
δέψγοω ἀπ ἐϑ ταὐτῃ γὰρ τῇ φῇ λέξει ἐχρή- 
σατο ὁ Ἕβ ἐπὶ πγμασῇ 
“είς Ἀν. ἈΈΡΙ δ Ὦ. ]. Π}» Β 

Ἰ. εχ ὧδ ἴπριια Αταρ.  λῖλι 

ποέκε οὐπεηιουϊέ, οὐποιμφεῖί. Ἱ,οταεῖογο.. 
ἐδ Γεπιοιταῖ, Υεἰξ, μαρ. 10. 666. ἀνα» 
βράσαι τονρίοοχο νὶάθαις αὐ ἤομοσο 

169 ᾿Αναγαγώτερον.. 

εἰ ροποδδειηρζα ἜΕΜΠΘΈΤΟΝΙ ἱπ α- 
π δῃξζ νδδοιΐο, ππᾶθ οχίτοορθαδηξιν, 
Ναΐὰ ἰμ]ϊ6 σοποιιδδὶο 888 αὐδδὶ σα]6. 
ἔδεϊεραῖ. ---- ον νεριπῖβοο, ]Ώσ, 

ἔχ. ΧΥῚ. 20. ἀίβιασιν, Ῥ»τούμαίᾳ 
ὙΟΥΤΆΘΒ, δυῖ γΟΙΤΩ68 ἴῃ 68 ΘΏΔΕ βυῖ, 

Ηδρεῖ "ὶς ἀναβράζειν εδῃηιοτὴ δι στιΐ- 
βοβίϊοποι, αὐδηι᾿ ἐκφίω, αυοὰ νἱάδ 
ἱπῆγα. ὅ6ρ. Χ. 190. ἐκ βάϑους ἀβύσσου 
ἀνήίβρασεν αὐτοὺς, αχ Ῥτοδιπὰϊΐβ ἀδγοαὶ 
εὐμαὶξ οοα8. 14 Βιοὶΐυθ. Μαίϊρση : 
ἐπα ὑσοϊπαὲ δοαξεῦτας ἐπ δ0ὲ ἐπκὶδίξ, κα 

ἈΝΑΒΡΑΊΣΣΩ, ,έγυεο, εἤενυεδοο, 
διιδεϊδο, εαϑίδο. ΓΙ» οὐπέξιγα, 

Ρίᾳπιεπέμηι, οἴίδτα οἷα μὲρτπενίδ, υασ 
γέωπε. ϑγστατη. 00. ΧΙ]. 92. 

ὡς ἀναβρωσσομάνην ἄρτυσιν, αἱ οδωβοηΣ 
οοΠαἸμεῃίατι. ὅ6ρ. Οβρρεϊ]υχα ἰη 
Οὐ. 5. ». 886. οἄ.ἁ τος. Ἰορις ΠΛ 

8 ΠΣ Ἰέγυετε, Πενυείαοενε. ϑεὰ δα- 

πασάτπι οττανὶς ὑδρρεῖυβ. ὅ'γιι.- 
ΤΏΔΟΒτΙΒ οἸίτη ΠΟΙ ὑχ8 γοοα τα λερ β 
σομάνην ΕΧρΣΘΕδὶὶ Ἡ ΘΌΓ. ΠΡ Ὡ» 564 

εἴ αἰΐεσβ ἄρτυσιν, εἴ μες ῬΕΕΕΝ 
Ῥτθοῖρυδ εδῖ, ποίδξ οῃηίτη οὐμάϊέιι- 
γαπι, οὐπάμηπεπέμηι. ϑιριλβοδῖαν δ. 

Ροριλατμηΐ ΑΡΘΏ- Εἶδγα εἰ 4111, αῃοθ 
Ἰαμάδαςξ Βυχίογῆιιβ ἴὼ Απιί-ΟἸΐμίος, 
ΡΑ8- 70. Ηἰ!Ἰδγομγταῖθ: δίσμί ἐπ. 
᾿ἀρέμμε οἱ δείϊωπέ, συτὰ αυϊδι8 ἢ, 

εἰε δηΐεῦ σοσα ρασαῖον ἂὮ δυρφίοσρ 
ΨΟΌΪ πιαγα πείμαηδ. --ἼΡν διδεὶν 

ἔδο, Νὴ. 111. 9. ἅρματος ἩρΩ πὰρ Ἡ 
ΦΌς, ΟΌΣΤΙ “μδοϊρηξ. ἰοϊ τς 
ΓΙ ἃ, Δεὰ μα" Αἢ ψογ αΙν 
ΟΗΤΤ  ἡεγυεμέϊα, αἴ ἐλ Ψ ΟΪραῖο Ἰερί- 
ἴυτσ. ἘοΥγοτῖ δπΐπι ΟἸΣΤῸΒ ΧΟΐβρ, 
αυδηᾶο οὐπι ἱπηρεία ἔεγυπξιτ. ἽΡ. 5 

δυΐοτῃ 6 ογιμὲ οοἶογὲ τηοίε ἀἰοϊταχ.. 
Αἀάρ Ασίϑίορῃ, ΑἼδβασπ. 1004. 
5οΒο]., Εὐσίαῖδ. δὰ Πιαδά, ρ. 1499. 
40. 

ςἈΝΑΡΑΓΩ ΤΕΡΟΝ, ἐπεροϊοηξέεσ. Φ 
Μαος. ΧΙ]. 14. ἀναγωγώτερον ἐχρή- 
σαννο, ἑπφοίομέϊειΣ ἀρεδαπί. Ἑ εῖ ̓ςοτα- 



, ἃ Ἰοσ ἢ 8 

μι 

᾿Αναγγέλλο. 

α Ῥατδίνυ δ ἀνάγωγος, αυὶ 20 Ηδεγ- 
οἰϊο ὑβριφεὴς, διέ 3 ἑηεοίδηδ, 6χ- 

ῬΙἰςδέαγ. ΟἸ]οε8. ει. Ῥοίυϊαμεία, 
ἀνωγωγία, «ροαέτεια. (ομξον, ϑυϊοοῦὶ 
ὙΒεθ. Ἐδφοΐεβ. Τ. 1. Ρ. 2564. [1 
ΒΙε]π6. ϑοά ἀεϊομάυβ εβί “ἢξς δῖ- 
Πουΐυβ, Πδσ ἴοοὸ Ἰδιιᾶδλίο ἰαρίτιν 
ἀναγωγότερον, φυοά νἱάθ ἱπέγα. 

᾿ΑΝΑΓΓΕΛΛΩ, αἀρηπεποῖο, ἑπαϊΐοο, 
ἐχρονο, ἘΜΑΤΎῸ. ---- ΤΥ ΓΙ δὰ» ἐπα οσέο. 

ὃ Ποῦ. ΧΠΙ. 17. ἀναγγελῶ. 1,κερ6- 
τυπί ἔογίβϑθο ΓΝ. τ ΠΝ 

ΟΠ α]ά. ἐπαϊοαίίο, ἐπέεγρτοείαέῖο. 6. 
Ὑ. 18. ἀναγγέλλων κρατούμενα. Τία 
ἰταδέυ ξ ἱπίευργθθ, (14 Ρατεςοῖ- 
Ῥίυμη Ῥγχεβοαβθεγαῖ. --- ἼΩΝ Ομ. 

ἀἶοο, ἰοφμοτ. Τ)ατι. 11. 4. ἀνάγγειλον 
τὸ ἐνύπνιόν σου Β66. ΟἘΪ8. --α Δι» αἴοο, 

ἔοφμον. Οεπ. ΧΙ,Ψ11Π1. 1. δοῦν. ΝἼΠ. 
10. Ρε. ΟἹ. 24. - ῬἼ5}» ῬΕΡΕΡΤΊΜΟΥ. 

ς ἴε5. ΧΧΧΠ,Ι, 14. ἀναγγελεῖ. 
τυπὶ 5)» οὐχὰ Ζλαζείλ. --- ἡ 3 ΡΙΒ, 

εὐϊοο, αἰϊοφωον. 08. Ι΄ 10. --- ΜΠ 

ΗΙΡΗ. 8 »Ὰ)» ἐγμοίο, ἰοφμοτ, Ῥῦον. 
τ 

ΧΡ. 2.-- Ἴ}}} ΗἸΡΒ. ἃ Ἴλ)» ἀπ" 

πεποῖο, ἐπάϊοο. θη. 111. 11. τίς ἀν 
ἠγγεῖλέ σοι, ὅτι ΤΣ εἶ; αυΐα ἘΝῚ 
᾿πάϊοεν!, ἴα πυάυτη 6586} ὅδῃ. ΓΧ. 
99, θ6ς. γαῖ. ἀνήγγειλε, αὶ Οομρὶ. 
Βαρεῖ ἀσήγγειλ. Ἐδάδσιῃη ναγιοίδϑ 

ΤΕρεΣ αυοαὺθς [Ὁ. 
ΧΧΙΨΝ.28. ΧΥΧΥΊΙ. 14. εἴ 1 ὅδ. 
ΧΙΡ. 9. υδὲ ἡ) 7.2} ἰερογυπί. [ δῃ. 

ΠῚ. 2. τοῦ ἀνωγγεῖλαι τῷ βασι) τὸ 
ἐνύπνιον, αἱ ἐαροπεγοηΐ τορὶ βοτωηϊυτη. 
δι. ΙΧ. 428. ἐγὼ ἦλθον ἀναγγεῖλαί 
δ.., 683ὁ νηὶ, αἰ Ὸϊ ἐπίεγργείετ. ---- 
Δ ΗΙΡΗ. ἃ 5)» Ῥεγίίηβενε 7ποῖο. 

1 δα, ΧΙΝ. 9. ἀσόστητε ἐκεῖ, ἕως 
ἀναγγείλωμεν ὑμῆῦ. 1ΑΌστα νοσιοσπης 
Βοος βϑῆϑι : όρνθάμηι τεάεμπέες αὐ 
υοΣ πωποίηι αἰεγαημιδ υοὐὲδ. -- 
ΥΠΠ ΗΙΡΒ. ὁ ν» δοῖτγε ζαοῖο. 

θευς. ΨΙΠ. 8. ΧΙ. 4, 5. --- ΝΠ 

ΟΠμαϊἃ. Αρβδεὶ]. 1άθιν. ἤδη. 11. 9. 
ἐὰν δὲ σὸ ἐνύπνιον μὴ ἀναγγείλητέ μοι, 
ημοά βἱ βοταμπίυπι τὶ! Ὧ0} ἐπάοα- 

110 ᾿Αναγγίλλα. 

εν δδ. ΤΡ. ν. 9:8. ὅστις τὸ σύγκριμα 
τῷ βασιλεῖ ἀναγγελεῖ, χα] Ῥοκϑεί ϑοπι- 
ὩΠΙὺἝ ἱπέεγρνυοίαίοπεηι ἄαγε. ΤΟϊὰ. ν. 
46. --- ΠΝ Π ΗΒ". 8 Γῆν ἀθοου. ἢ 

δευῖ ΧΧΙΨΝ. 8. 700. ΧΧΥΤΙ. 11. 
[ω8. 1. 8. εἱ ΧΧΥΊΠΙ, 9. -- 

ΗἸΡΒ. ἃ Ἅ) γεαϊτε ἐαοὶο, ἴκετα το 
δροπάεο. ἴ)εαῖ. 1. 42. ἀναγγωλάτωσαν 
ἡμῖν ἀπόκρισιν, τεααπὲ ὨΟΌ1θ τοθροῦ» 
ΒΙ ΟΠ ΘΠ,. ---- 3 ἊΨ. γα τε ἵμοὸ 

υεγδα, Ἦ. 6. γΚ 6 η. 
ΧΧΧΥΙ͂Ι. 18. -- ΣᾺ, Ηρ ρὲ, 

σμάϊτε 7ἀοῖο α ἡ γῷ- 166. ΧΙ.1Π. 8. 

εν. ΓΝ. 16. ΧΙΙΙ. 14. ΧΙῚΠ. ς 
4. Ατὰ. 11]. 9. ΙΥ. δ. .-- ΤΗΝΌΣΠ' 

αμάϊέϊο, Ἐξ. ΧΧΊΥ͂. 96. --- ΤΠ ΡΙ. 
ἐμάϊοο. Τοῦ. ΧΥ͂. 17. ΧΧΧΙΙ, 6. 10, 
Ρρ. ΧΨ]11. 2. νὺξ νυχεὶ ἀναγγίλλει 

γνῶσιν, χυεε] Πα ποχ μδης εἰ ποῦ- 
ἴδια Ἰοαχυίξατ. ---- ἍΠ|: ΠΩ͂ Ομαϊά 

ῬαΉ. δὲ Αγρβεὶ. Τδη. 1Π. 4. 9. 94. 
47. 1Π. 38. Ψ. 18. 16..--- πη 
υἱάοο. 1.8. ΧΧΧ. 10. ἀναγγίλμπ 
ἡμῖν ἑτέραν αλάνησιν, ὉΡ] με ᾿ 
808 Ισοο ΓἼ;ΤΊ Ἰερῖββε ΣΙ, ταΐδὶ 
Β6οῸ8 νἱἀφίυγ. Ῥοίίυβ πιπ σἱάεγε 

Βοτι υἱείοπε οὐοοογὲ οὶ Ἦ. 1. 1.4. Ν2) 

οἱ 2» υἱἵ Β6γῖ68β οσγδίοηῖβ ἀοοεί. 

-- "γῊΤ, υἱῦο, 168. ΧΧΧΥΠΙΠ. 16. 

“"ρὶ αὑτῆς ἀνηγγέλη σο.. Ἐοτίο ΒαρΓ 
Βογιηΐ ἀναγγελοῦσι, ὧδ ἄσο Τὰ παγτῦ 
δωηί, ρσ]οτίαση ἴση αἱσαηῦο εἰ 
φοἰορσαπᾶο. Θυϊάαυϊὰ διατί, 
ΓΔιθη πος οοζίμτι δεῖ, ΘῸΒ ΠῚ 

ΓΙ Ἀ. 1. Ῥδττη πἴαββα. -- γ.ν ππος 

᾿φμῖο, ογαοσιϊὲς εάοοεο. 168. ΧΙ. 98, 

ἀκὺ τῶν εἰδώλων αὐτῶν οὖκ ἦν ὁ ἀναγ’ 
γίλλων, ἈΌΪΠυτα ἰάἀοϊοταχι ᾿ἰρϑογυπι 
1118 σεδροηδα αἰαί. ---- γ}» ΡΙΒοὶ, 

ἄ!οο. ὅεη. ΧΧΙ. 7. --- ΠΥ) ΝΙρΒ.- 

ΔΡ Ὡψγ)» ἀοίογε αῇλοίοτ. Τπο. 1 8κπι, 
ΧΧ. 8. ὅτως μὴ ἀναγγώλῃ τῷ Δανῇ. 
Νοῦ αἰΐατη Ἰθοϊίομποι, 86 86Πθ0Πὶ 

Βααθυξι5 δῖ, δο ῥϑυΐο ᾿ΠρατΊι8 νάϊ" 



᾿διαγγέλλω. 17] ᾿Αναγινώσχω. 

α Ὧϊ, --οἼ50 ΡΙΒ. παγγο. χα. Ῥραϊπι. 

Π.7. ΟΧΧ 7οὉ. ΧΡ. 17. ἴε8. 1.1]. 
15. 7ετ. 1,1. 10. ἀναγγείλωμεν εἰς Σιὼν 
τὰ ἔργα κ΄ τ. λ. οεἰοότεπιμς ὅϑῖοτιο, 
{πι8 ζονα Ὠδιβ ΠΟΘΌΕΥ ἔδει. --- 
Τὸν» αδοεμάο. ἴε6. 1,11]. 3. ἀνηγγεί- 

λαμαν ὡς παιδίον ἐναντίον αὑτοῦ. ( οτ- 
ταρίατα Ἀδης Ἰες ΟΏ δ τη ΒΕ ΌΕ δυπὶ 
Ῥαΐτεβ, ααἱ ἀϊσπηξζατν, [δ πὶ. 1,πα. 
Ὀδρρεϊϊι5 πὶ Νοίΐα ΟΥΙοἷδ ἴῃ Υ. Τ. 

ὁ Ὀ. 312. δαδρίοδίατ, ΤΧΟΧ νεὶ Ἰερίθθα 
Ἰῃ 5υὶδ οοαή, 22}. ῬτῸ πν . 6. 

γενείσοιπα, νοὶ ΘΒ δου ρβῖ8ϑ6 ἀνε- 
τήλατο ᾿ιχα Ἡεῦτ., χυοα μοείεξ 
τηαἰδίιπῃ εἷξ ἰΏ ἀνετείδαμν ΟἈΪΔΤΩΙ 
βεῖι ΠΠΟΥΆΓΡΙΣ ἰδρϑῦ, Ὁ Π66 ροδίθα τος 
868 ἰδείστη εἷἱ ἀνηγγείλαμεν. ϑεάᾶ 
γεσιπῃ Ὑἱ αἷς ϑορδαγ ἱπ Απἰτηδάνετβα. 
δ Παηϊεΐειι α Οοά. ΟἸϊδίδηο Ῥας. 
30. χῃ! τεοῖο βίδίυϊ, ΟΧΧἧ βου ρ818- 

ε8ὲ ἀνέτειλε μὲν, υπό ἔδε1]6 ἀντελα- 
μα, οἱ φαοχις ἀνηγγείλαμεν ΟΥ̓ΪΡῚ 
ρου, ϑβοιηίοτι οσηβοεῖς, οἶνπι ἴῃ 
ΠΧ Ἰοσίυχα ἐαΐδθε ἀνήβησεν μὼν, 
ιδπὶ ἰδ οποσα βοαυυῦ αυοαπθ 
Ευρεδίυ8. ὙΨυϊεταοεῖ ἀεοπίαιια ἴπ 
Οὔββ. δὰ Π]οῖβ (Ο]δϑοῖίςα Υ'΄. Τ. Ρ. 1]. 
Ρ 103. βἰδξυῖς, ΓΧῚΧ τοϑρεχῖβεο δὰ 
ὕϑῦτ Πα ν. ΓΙ γ» 41|ὸ οσουσηῖς 

ἀο δοπόπέδιΣ, φεὸ τὰ Ὀγοδρεγα ΟγΕ8- 
ἐ αὐπί εἰ υιατπε ἤοτεπί. ἴἴὰ φυοαυθ 
᾿αιαίιαη, --- γῶν. ἀεγπεῖπο. 68. 

ΧΙΠ. 2. πρὸ τοῦ ἀναγγεῖλαι ἐδηλώϑη 
ἱμᾶ, [18 ψπες, ἂς Βυρεξιολ ἀϊηιι5. 
δα ᾿ς συσχαδ Ἰοοο ἀναγγεῖλαι τὸ- 
πὰρ ἐς οὐὶξ ἀνατεῖλαι, αυοὰ 

. (οὐ, ἐς ἀρπὰ βϑγτοτη. Ἰορτίυν. 
ὑσαΐεν Οὐδοϊὶ Ῥέμο, ἄς 18 ΓΧΧ 
{π|| εἰς, ». 88. ---- ἘΣ} ὕοοο, ἴϑοτα 

ἔρρο, α. ΧΧΧΥΊ. 18. ἀπὸ στόματος 
ε αὐτοῦ ἀνήγγειλέ μοι, ΕΧ ΟΥΘ οὖ δ1.- 
ἀπηθανις ταὶ, (γυἱ ποῖηρα αἰϊςυὶ 
μναϊερὶς αἰἰααϊὰ, ἴ8 δὰπα φεγάοσειι 
ἔεῖς ἀθ δίαυια ΤΕ. ---- Γηρδ υἱάδο, 

ἴω, ΧΧΧ, 10. μὴ ἀναγγέλλετε ἡμῖῦ, 
ὨΟΪ 6 υαοϊπατὶ δαὶ φάεγο οτασμία 
ποδῖβ. Ἐπὶ δπτα ἸἼΝῚ παῦε δς 

ΠῚ νεσθυσα (6 ρτορῃοιβ οἀὐδηῖ- 

δ οὐδουϊα, αὑρ νἱδίοπι δοζερϑ- 
χΣαπΐ, ρσορσίυσα. ϑίν. ΧΙΧ. 96. βῇ- 
μα ἀϑϑρώκου ἀναγγίλλει τὰ «ερὶ αὐτοῦ, ΕΓ 

6288 δεῖς ἐποέδδι, ἡονεὶπὶς απὲπιὶ ΟΣ 
τ᾿ποίσε ἀ)μα!οαγί ροίεεί. Ἡεγοἃ. 
᾿Αναγγέλλει, κηρύσσει, λέγει. 

᾿ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΩ, ἔερο. [γἢ λ» τευεῖο. 

εν. ΧΧΧΙ]. 11. ἔλαβε τὸ βιβλίον τῆς 
κεήσιως τὸ ἀνεγνωσμένον. '᾽ἄοσυχα οἰ 
οοττυρίστῃ ἢ. ]. δε86 νοσδουϊυηι ἀν» 
ἐγνωσμένον ο͵υδα 6 Ιοοο ἀνεῳγμιάνον 
Σοβου δοηάσπι 6886, ὡἱ τηδρὶ9 ΤΘ- 
βροηάοδὲ Ἡφοῦτ. ἕν) 2» ἱπιρεπίοβε ἅ 

Ἰαάιοανὶε Οδρροὶὰ ἰὰ Νοῦδβ Οτσὶ- 
Ἐἰοΐβ δα ἢ. 1. συσῖα δρουζιδ ᾳυοαὰδ 
εαδὲ ϑοιλίοσυ τῇ Ερίβῦοϊα Ογιςς ὑ. 
838. ΝΟῺ [Δηηθη δηιδανοσες, ΧΧ 
βδηβυτη ἢ. 1. ρογίυθ αὐυϊάθηι πος 
δ τ8]6 ΘΧΌΓΟβδῖδδθ. ἘΕχοτα- 
Ρίπμη δηΐπὶ :ποϊστιπηδητί δρουζυσα 
ἰοροτγ δὲ εἰδσῃ!β ΘΟ ἸΏ 685 οοβ- 
ποϑῦοεῖθ σουρίοηίίθυθ ἀεειπαίυτα 
γαῖ, εἴ τὸ ἀνεγνωσμένον ἢ. . ΠΟῚ ἔδτι 
δἰρηϊῆοδέ, συοα ἱσρείων εἶνε ἰερεδα- 
ἐπγ, αυδην, φκοὰ ἰερὶ εἰ ἱπερὶοὶ ροίε- 
σαί. Οὐσμῆγτηδίιῦ ῥγοοίογοδ Ἰεςιίο 
τεοορία γεγβ. Αὐτὰρ. ἐξ (οά. ϑὅ'γι. 
Ἡδαχ. Οοπξον οείδυ ν. 1 4. -- “ἼἜΒΌΌ, 

πιρπόγς. 7200. ΧΧΧΙ. 86. υδὶ 
Ὑτοτγαναῖο Ἰορίθθε νἱἀθπίαῦ ἽἼΒΘΘ 

Ρατί. Ρίξ. ϑοὰ πιδ1] οοτε ἀθ μος ἰο- 
60, υΟυὑἱ ομληϊα ϑυπϊ οοηξιδα, δἰδζαὶ 
Ροίεϑί. --- 0 ΕΒ. δσαοίεο. Ατη. 

ΓΝ. δ. ἀνέγνωσαν ἔξω νόμον. Ἰ,ερῖδδο 
νυν απυΣ δ 8 0) ἸΙσδο ἍὨΡῚ εἰ 

αὐοΐε. ---- ΝΡ’ θοῦ, ἴθ ἑερο. 

Τποοά. 26᾽. 1Π1.ὄ 1. ΤΧΧ Ἐκ. 
ΧΧΙ͂ΨΡ. 7. ἀνέγνω εἷς τὰ ὦτα τοῦ λαοῦ, 
ς0}]. 904. ΝῚ11. 835. Ῥγο αυο οἴδπι 
ἐν ὠσὶ Ἰεσία 2 Βερ. ΧΧΗΙ. 4. 5 
Ῥαγαὶ. ΧΧΧΙ͂Ν, 80. ες. ΧΧΧΥῚ. 
6. Οὐτι δοουπαῖνο οοπδίγυϊαν Ὠουῖ. 
ΧΧΧΙ. 11. 96:. 1.1. 61. 63. οἵ οὐτι 
Ῥτωροδίοπε ἐν θεαί... ΧΙ]. 19. 
Νεὰ. ΝΠ]. δ. ἃς εν. ΧΧΧΥΨΥ͂Ι., 14. 
-- "ΝῊ (Βαϊ. Ἰάρηι, ἙἘδαγ. ΡΝ. 

93. Ὅδη. . 7. 8. 16. 18. εἰς. Οὐαί. 
Μδηδδδ. ν. 11. ἡμάρτηκα, Κύριε, καὶ 
τὰς ἀνομίας μου ἀναγινώσκοι, ῬεροΑνὶ, 

ἃ» 

ὃ" 



᾿Αναγκάζα. 

(4 Ο δου, δὲ Ῥερσδίδ τπ68 ΟΝ ΚΟΥ. 
ΗξεγςΒ. ἀναγινώσχω, ἀναγνωρίζω. 
᾿ΑΝΑΓΚΑΊΖΩ, οὐρο. "2 1}. δαποίδ- 

θυ. 1 ϑαᾶτα. ΨΊ1. 1. τὸν ᾿Ελεάϑαρ ἦ- 
γάγκασαν φυλάσσειν τὴν κιβωτὸν διαϑϑή- 
κῆς χυρίον. Θυοἕ 8] Ἰεςίο ἠνάγκασαν, 
αυδχὰ 8018 οοᾶοχ ΑἾἷαχ. ὀχ θεῖ, 
δδί σεσγᾷ, Π66 σζεροπδηάυτη ἡγίασαν, 
αυοᾶὰ το! αυὺΐϊ ὈΡῚ Βαρθηί, δυσῦοες 
ἢυ͵ζὰβ νουβοβ 6 ΟΣ] ϑοζσα [Δ 

ὃ (τδ δι], πδῖ μεσ οσιϊοσισα οσαΐ 
ΘΒΒΟΥΨΑΧΘ 80 Οἰδίρα!] }8 δίοδῃι ἔζ- 
ἀἰονῖθ, υἱ οχ Ὠἰδίοτία βαοσα Υ. Τ. 
8βδ[18 οοῃδίδι. Αἀάε 90υα ἢ. ΝΠ. 
426. 3 Ἐδβάν. 111. 24. 1 Μδος. 11. 9ὅ. 

᾿ΑΝΑΓΚΑ ΖΩΝ, οὐβέηδ, οοαοίογ. 
Δ, "ποάεγαίοτ, ργαϊεοίμα. Ῥτον. 

ΝΙ. 7. μηδὲ τὸν ἀναγκάζονται ἔχω». 
Αᾳυ. οἱ Τμοοά. Βαροης ἐχβιασγήν. 
Ὀάτδαυε ἀρρϑὶϊδεῖο ποῖ πιδὶο ᾿παρί- 

ο δέταίδιδ σουνθηϊ, οἰδὶ εὔδιι ργα- 
οερίογε οαἱϊνὶΒ ροδοῖϊϊ ὀοοιδροίεσοα, 
ὑμᾶς εἰ Ηἱοτοῦ. ργιοορίογοηε τϑὰ- 
ἀΙα1. 
᾿ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ, πεοεβεαγίμδ, 58. 

ΧΥῚ. 8. ἀνωγκαία ὄρεξις, ἸιΘΟΘΒΒΩΣΊΔ 
σοπουρίθοεπεδ, ἢ. 6. αδυβ οοπου- 
Ρἱϊα8 εἴ πϑοϑβϑαυῖιδ. 3 Μδϑος. ᾿Ὗ.. 
38, εἴ ΙΧ. 21, ἀναγχαδν ἡγησάμην, 
Ὠδορϑϑδσίιτηῃ ἀυχὶ. 

ἀ "ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΑΥΟΣ, δεηιηῖα πθ- 
οὐδσαγέμα. Ῥτχοΐορ. ϑίγας. ἀναγκαιδ- 
φατὸν ἐϑέμην, ΔαγΛοάυ τη ΠΟΟΘΑΒΑΓῚ ΌΤᾺ 
6886 ἀυχὶ. ᾿ 
᾿ΑΝΑΓΚΑΣΜΟΙΣ, οὐαοίέρ. 5}}» 

γαρίπα. ἴτιο. ἴν. ]. 3. σα]ρ. θεπα: 
φῃαΐ νὲ αἰδημία εαίογεογεὶ. 
ΟἸΑΝΑΊΤΚΗ, περεεείίαδ, ἀπριδίϊα, 

βοϊίο, οαἰαηιίέαα, οοαοίϊο, υἱποιζμη,. 
ΠΡ οονηηοίίο, ἱπχιέσία ατυαραίϊο. 

6 ζεν. ΧΥ͂. 4. φσαρᾳδώσω αὐτοὺς εἰς ἀ» 
γώγκας χ. σ. λ. οἰδοίαιι, αἱ Δ} δἰ δἷδ 
δοπῶριο δ σαπαιτ. Γθοτα νεῖ» 
ἰϑγαῃί, δυὰς ΠἸΡυοσυηΐ νοοὶ 9}} Ππο- 

ἰοποτα υεχαηαλ, αυᾶτὰ ΗΔΡ. 11. 7. 
Βαασα ΠΟΠΠ.}]15 νυἱάθδίυγ. -- 5 

Ὸν» πιαπεδ πιοϊεείί. ]οὉ. ΧΧ, 22. 

σἄσα δὲ ἀνώγκη ἐπ᾿ αὐτὸν ἐπελεύσεται. 
ἴροο ΔῸΣ Ἰερὶς βίῃα ἀυβρῖο Ὁ» 

172 ᾿Ανάγκη. 

αιοά ᾽ποἰδοέονι, ατωπυιαιε, πδογίσια 
ποίδί, --- [)}}}» σὐοὶπίλίωμπι, 6. } 

ΙΧ. 14. ἐγὼ ψωμίζω αὐτοὺς ἀγώγκας, 
ὁβο εἰ 608 δηριδ[18. ϑεΠοεῖ 
αδεϊπέλέαπι Ὀλυα ΣΑΤΟ τροίδμμοσγίος 
ραπαβ δὲ διρρίἑοἰα ποῖ. (οηΐ 
ΟἸδεϑὶὶ ῬΉ:10]. 5. Ῥαξ. 1108. ο. 
ΤΕ. --  Ὶ ἀπρικδία, πιδετία, οα- 

ἰαἰίαε. Ῥα. ΟΧΨΊΙ]. 149. ϑλίψεις 
καὶ ἀνάγκαι εὕρεσάν με: --- ΡΛ ΝῸ 

ἰάοια. Ρβ. ΧΧΙΝ. 18. ΟΥ̓͂Ι. 6. 18. 
28. ϑορῆ. 1. 16. ἡμέρα ϑλίψεως καὶ κα 
ἀνάγκης, ἀἴ68 4 Πϊ οἰἸοΠ8 δὸ δαπιηια 
ΤΑ θοΥἾ δ. ---- Ἢ σπρερίϊα. 00. ΨΙΙ. 

11. λαλήσω ἐν ἀνάγκῃ ὧν τοῦ ανιύμα- 
σός μου, ἸοαυΔΓ [ἢ 5114 δῃϊπιὶ 
πιοὶ, 1. ΧΥ. 24. ἀνάγκη δὲ καὶ "λί- 
Ψις αὑτὸν καϑέξῳ,. 10. ΧΧΧΥῚ. 10. 
-- ἢ ἰάειι. 200. Κ΄. 19. ΧΧΥΙΙ. 

9. ἐπελθούσης αὐτῷ ἀνάγκης, εὐ 
γϑῃοτῖξ ϑυρες δὔπὶ δηριδα, Ἐκ 
ΧΧΧ, 9. Ῥγχγον. ΧΥΠ. 18. --ἰ πὺν ν 

ἄμωτις. 500. ΧΧΧ. 95. ΟομίεΥ βαρ 
8. ν. ἀδύνατος. ἘΡ. ες. ν. 832. ἐν ἀ- 
νάγκῃ ἄνϑρωπον ὄντα, Ἠοχιΐπεπι ἰῃ 4Π- 

8:14 οοπδεϊςαϊαχη. ΟἿ, Ὦγχιθι 
τορος. ΗεοῦσΣ. Δ}. 11]. συ. 78. ὃς 

Τιοχ. Ν. Τ᾿ 8. Β. ν. ϑδρ. ΧΥ͂ΠΤΙ. 11. 
οἱ ΧΙΧ. 4. εἶλκε γὰρ αὐτοὺς ἡ ἀξία 
ἐπὶ τοῦτο τὸ σίρας ἀνοίγκη, (ταχὶϊ ἐηιπὶ 
608 δὰ ευκτηοῦϊ! ᾿ηξογίζαπι ἐπουήαηι. 
δέ, χὰο 66 ἀΐψηοβ σθαι! ἀεγαπί, ὶ 
)αίωπι. αἰ. ἄμγα πεοεερίίαβ. Ττα- 
λεπέ δμα φυεπιχμα ζαία. 4 δου. ἽΝ 

ἢ. ἤγοντο δὲ μετὰ αἰχρὰς ἀνάγκης, ἀυοε-.ς 
Ὀαηΐυν διίΐοι οὑπὶ δοοῦρα ὑ. ὦ. 
Μαος, ΧΡ, 2. τῶν δὰ κατ᾽ ἀνάγχη! 
συνεπομένων αὐτῷ, οὐτὰ δυΐεαι 1}}} 
σοϑοῖὶ οὐσὰ ϑθαυθγεπίαγ. 8 Μοῦ 

ἾΝ. 9. κατήχϑησαν δὲ “ϑηρίων εχ 
μένοι σιδηροδέσμοις γκαιφν 

μέλε εθε ὡς δυΐδτα ἕδγασιπι δὰ 1π] 
ΒΈαΣ Δρτορεὶ ἤδστεῖο υἱπσκίν. [πὸῶε 
ἀναγκαῶὸν αἰαυδπᾶο ἐάφηι δο ὀέόμμ" 
τήριο. Ψίάο Ηοϑγοδίυσι 4ς Ηλτ- 
γα μλμ τὴς 8. ν. ἀναγκαῦν. 4 Μαρῖ. 

. 87. ἀνάγκαι, ἐογπιεπία. Γοϊὰ. Υ. 
19. Οεαΐοζατλ ἂς Βυΐι86 νοοθδυὶ 
Υἱ υἱὰ, ϑοσνῖο δὰ ΟΒαχίθοι. ΡΒ 



᾿Ανὴρ ἰν ἀνάγκαις. 118 ᾿Ανάγω.. 
αἿδ ΥἹ1]. ὁ. 2. οὐ. Βοοϊκιὶ οἱ 1οχ, 
Ν, Τ᾿ ᾳ. δ. ν. 
ἈΝΗΡ ἘΝ ἈΝΑΎΚΑΙΣ, βεἰ]. ὧν, 

οἷν φεὶ ἐξὲ ἐπ ἀπριισίἑς, σεἰπιοίίκηι αΓ5 
"ιοίκα, πεόϑοτ. λὲν ἐβένμδ, πόδε, 

αδίοα. 200. ΧΧΧ, 46. ἐστέναξα 
ἰδὼν ἄνδρα ἐν ἀνάγκαις (861]. ὄντα. 

(ομῇ, 7οὉ. ΧΧΧΥῚ. 19.), ἱπρετηΐ8- 
οεὔατα υἱάδηβ μουυΐῃοση, 40] εγαῖ ἰῃ 
ΔΗΡΌΚΏΙ8. ᾿ 

δ ἜΝ ᾿ΑΝΑΎΊΚΑΙΣ ὯΝ, ἐπ πεοεε- 
“ἰαίε ἐπέεπε, δὰϊ ὧν ἀπριδίϊές 005- 
σε. ΡΟ σον οἱ» σηπρμαίμς 

β6ὶ: σπσωιαίμα. 1 ϑατα. ΧΧΤ]. 2. 
᾿ΑΝΑΎΚΗ ἜΧΕΙ, ἀκγα αὐ ζαέαδε 

πρρδδηίασ εκεί αἰχωενε. ἽΝ ΠῚ 

Ηρ. ἀιοεάενα ζαεῖο, αἀἶσο. “08. 
ΧΥΠΙ. 1. φγαάη δὲ αὐτὸν ἀνάγχη αὐτίᾳ 
βααλικῇ. ἴθι Βιεϊῖας Τγοκαταίτπι 86. 
ἐπῖι8. ϑ'οὦ πἴετημα οὐζαν, ἐκ τλ6 8 

ς αὐτί ϑείεπέία. Ῥεσίπος ροῦπε παρὸ 
ἴσιδυϊο ὦ Ηρῦτ. ΟἹ [3 ἐεγ ΟΕ; 

εἰ ἀνέγχη ἢ. 1. ἀς “αἰαῇ πιογίδηαί πε- 
οὐεείαίε ΒΟ ΠἀΌτΩ βόσίθεη ΟΥ̓ ΕἸ ΟἢΪ8 
ἐχρ]οληάπτη οσίξ. 
᾿ΑΝΑΎΛΥΦΑ, δομρίμτα. Ογεροὶ 

δρροαπξ [18 ΒΟΥ ἢ085 ὃς ροσιιϊα ψὰ- 
τ ἱτηδρί θυ 86 αἰψτιίβ, 561 
τοιοῦ ἀρ ϊδίισἝϑ ἜΡοΣ 
29). αρεγέμτιξ. ὅγτησω. 1 Βδρ. 

ΑΥἹ, 18, Ὀϑυονυν ὑἼοθ αρεγέμγς 

ἵσωπι καηῖ βονος ρμγέπεμηι 8ὲ ἀρετίεη. 
ἰει. τὰ Βιοίϊ6. ϑοὰ ἀυθῖῖο, δὴ σϑο- 
(6, ΜΕΝ φηίτη νοχ ἀνάγλυφα γμοϊιϑ 
δὲ ὨΥΡῸ “ομἐρέμτα τοίετοόδ νἱν 

ἀδεῶς 
᾿ΑΝΑΓΝΕΥ͂Α, ἐπηρείας, ἐπιρίείαξ, 

ϑυεῖις. 9 Μδος. [Υ͂. 13. διὰ τοῦ ἂσε- 
βῶς ---ὑξιρβάλλουσαν ἀναγνείαν, ρχορ- 
[εν Παρ ὶ} βυσασηατη ΗαρΊ Ποϑδίετ εἰ 

ἐ πηρίείείεξα. Αἀὐεοάνπμι ἄναγιος 16- 
βυν αρυὰ ΖΕ 56} γ}. ΟΒοξρῖι. 986. 
εἰ ἐγεσρῶγ. ΑἸοχ. 162. 
᾿ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΑΙ, ποίμε 330, 

φρπόνοθτ. Χ 3} ΓᾺΠῚ ΗΠΠΒΡ. νῚ» "ο.- 

πῃ [αοῖο πὸ ἴρδμπι, ἐπάμπι 
πὸ υγαδεο. ὅεη. ΧΕ. 1. ἡνίκα 
ἀπγνωρῇ τὸ τος ἀδελφοῖς αὑτοῦ, ΟἰΠ| 
88 ΤΌ 5 δι115 ποίπης 7αοετεί. 

ΞΑΝΑΓΙΝΩΣΙΑ. Τρία ἢπς 
ΥΟΙΧ 4 Β[6]10 οπλίββα Ψον. ΧΧΧΨΥ,, 
16. βες. ΑἸ. βοὰ [0] Ἰοοο ἐν ἀναγνωσίᾳ 
βῖπε ἀυδῖο τεροπεπάμπι ε6β8έ ἐν ἀγνω» 
σίᾳ, φυοᾶ τε] αὶ ᾿τὶ Ὠδδεηῖ. 

᾿ΑΝΑΊΎΝΩΣΙΣ, ̓  ἐδοίδο, ργαϊεοίίο, 
ΣΡ ἴάετα. Νεβ, ΥἼ1. 10. (8.). 

8 Ἐάν. ΙΧ, 40. υϑὶ ποίλί ἰά σωοά 
»τγαϊερίδετ 

᾿ΑΝΑΤΝΩΈΣΤΗΣ, ἰδοίον, ργιεϊδείοτ. 
8 Ἐδὰτ. 11]. 9. 10. 21. ἀνωγνώστης 
τοῦ νόμου, Ἡερτ. ἼΠ)θ.- Εδάσ. Ψ]]. κα 

11. 12. 21. [0. ΕΧ. 89, 42. 

“ΑΝΑΓΟΥΓΑΥ͂Α. ΣΌΝ ΨΣΠ. 

1.6. ΧΧΧΥΙΠΙ. 18. ἀνε ρυΐεο, 
Τ,ΧΧ μα νοσϑα Ἡῦγαὶοβϑ ρογρεγασῃ 
Τα χ δθθ, ΠΑ, υἱ γχοσίδ τοπιξ Τπλχίσθθ, τ 
Τοοαετ]εἰηΐυ8, νοσα ἰθοῆο β'ηο ἀπ» 
Ῥὶο δβί "ἄνα καὶ Γαύα, φυξε ποῃ (δΔῃ- 
ἴυπε τοχίυΐ ΗΟ ταῖοο οομΐοστωϊα, βοὰ 
εἰ ἴῃ (οά. ΝΥ  εηϑὶ δο οαϊξ. 
δηϊίασ 8, ἡ. ος. ΑἸά. Μυμεοϊοτὶ, δὸ κα 
ψεύδη Αὐδῦϊεα α ὕτεδοο ἔβεία ἐὐπ» 
βεζνυδίδ δαΐ. 

᾿ΑΝΑΤΡΑΦΗΙ, τέεογίρξϊο, Ρεγδογὸρ. 
ἔϊο, φοτὶρία τείαο. 2 Μδος. 11. 13. 
ἐν τοῦς ἀνωγραφαῖς, υδὶ ἀναγραφαὶ ορ- 
Ῥοπιπηίοῦ τοῖς ὑπομνηματισμοῖς, οὐπι- 
νιεηίαγῆ ρυδἰῥοὶδ. ϑιυνῖ εΥβὸ φσοτὶρία 
γεϊαίίοπες ρΥἱυσίς. Αἀἀε Ῥο]γΡ. ΧΙ]. 
11. 4. 

᾿ΑΝΑΓΡΑΦΩ, ρεγδογίδο, ἐπ αοἰα ὁ 
γείενο, ἰἰεγὶς οοπδίσηο. ἼθΌ δογίδο, 

ἐμαγτο. Ῥ8. ΧΧΊ. 81. δὶ τῷ ἼΒΌ" 

παγταδίμν ἴῃ ϑγτάτα, το] χαΐία τϑ- 
ἀδηῖϊ νοτδὰ : ἀνωγραφήσεγαι ἦν βι- 

βίῳ. 2 Μδος. ΓΝ. 19. τοὺς Ν πρ αν 
λύμοις ᾿Αντιοχεῖς ἀναγράψαι. ῬοΪΥΌ. 
ΧΙ. 11. δ. ὲὲ6 ἑηδογίρδοηε 
ογαϊδ ἀδυγραΐατα Ἰόριν 4 Νίδβος: 
ΧΥῚΙ͂Ι. 8. 

ἈΝΑΤΩ, δερϑωηι αἀμοο, ουεῆσ, 
εἶουο, τιδἰοῖο, οὔμοο, τεάμοο, οὔΐξτο, 
ἄμοο, οἴ ΝΑ ΤΌΜΑΙ, ργο ἠοίδοον, 
ἐείετον. ---- “Ὑ 2 γωπῆπο, ΄υϑὶ οἱ 

-φείγαλο, 6χ πιδὰ ἢ. Αταῖν. ὅς, εἰ 5'γι.᾿ 

βς αἰνακί!, τεῖγααίί, [ϑυ. ΧΕ. 7. 



᾿Ανᾶγοι. 

α οὖκ ἀνάγει μηρυκισμόν. ---- ΔΛ ΓῚ ΗΓΡΆ, 

8 ΜΝ, υεπῖγε ᾿ποῖο. ει. ΧΧΧΙΙ. 
84. εἴ 837. υδῖ οὔτι ἄγων ἴῃ οοὐά. 
Ῥοιτηυϊαίυγ. Νυτη. ΧΧ. 4, 23 Εερ. 
Χ. 26. εἰ ΧΧΙΠ). 8. υδὶ ῥγὸ ἀνάγειν 
ἴῊ 4}118 1:0 718 ἀναφέρειν, ἴῃ 4}118 ΝΕ ΤῸ 
ἐξάγειν Ἰερίτυν. ΕΖ. ΧΧΧΙ]Π. 9. --- 
“Ἴ2Π ΗΙΡΒ. 6 Ἴ2) ἀηπμπῆο. ἴῃς. 

Ἐχ, ΧΥ]. 2. υ᾽ νοχ ἀνήγαγον ΠΟἢ.- 
Ὧ0]}18. ἱπ ἀνήγγειλαν τηυϊαπάε νἱάθ- 

ὃ ἴΓ, αυδ ἴδτλθη σοη͵δοΐιτα ΠΟΣῚ ΟΡυ8 
εδέ, τιρᾶὰο ἀνάγειν ἴπ ποδϊοπε ἀε- 
γεπάϊ δοοὶρί δῖαν. --- ΠΥ} ΗΙΡΗ. 

8 Ὁ)" αἤξεγο. ὅτ. ΧΧΧΙ. 0. ἐν σα»- 

ρακλήσει ἀνάξω αὑτούς : υδὶ ἀνάγειν 
᾿ ΣροΙΒ ῬῈΓ γϑάμοεσγεό ψευ τ. -- 
ἐδ ἡ Π ΗΪΡΙ. ἃ μην εὔμοο. 9: Ῥασ. 

ΨΊ. δ. ὕον. Ψ11.91."-- ἌΔΙΝ, ΗΒ. 

δεγειπὶ πὍηἠε]ῖο, οὔατα εἄμοο. Οθῃ. ἰ.. 
394. Ἐχοα. Χ. 14. 0] ἰΑπθ δοῖνο 

ε Ἂ»}" Τοβροπάεῖ, αυοα δυἾπ8 γεγ- 

βἰουῖβ δυοῖοῦ ἴῃ ποῦοηθ ΒΡΏΣ]ΠοΑ 
δοοοριί. ἴκν. ΧΙ, 8. 4. ὅ. 6. ἀνάγειν 
μηρυκισμόν. ἃ. 11. 1. αὐτὰ ἀναβιβά- 
ζειν ἴῃ οοἀᾶ. γαγτηυΐδπζυν, τ0]}]. ΥἹ. 
8.1 σφ. ΠῚ. 1δ. ἀνήγαγεν ὁλοχαυ- 
φώσεις, οδέμϊἑέ ἨὨοϊοοδυϑθα. (ΟΟπἕοΥ 
ἘΠβΏογυα δὰ Αςῖ. 1. 4]. Ρ. 8398. 
δὲ ΒΑΡΒΟΙ Απῃπποίδιίομοβ ἐσ Ηδ- 
τοάοίο δὰ διυπάρθη Ἰἰοουσα ἡ. 848. 

ἀ 1 ϑδσαω. 11. 6, χατάγει εἰς ἔδου καὶ ἀν- 
ἄγει, ἀυοῖὶξ πῃ ᾿πέρσμυτη οἵ σεμοϊξ. 
3 Ἀερ. 11. 1. ἐν τῷ ἀνάγειν χύριον ἐν 
φυσσμσμῷ τὸν ᾿Ἡλιοῦ ὡς εἰς οὐρανὸν, οὕτω 
εἰευατεί Ἰλουλίπυδ ἰῃ τὰγθὶμα Ε]δαι 
υθατ6 ἴῃ οοὐἴυση. 4 Ῥαγαὶ. ΠΠ]. 8. 
ἀνήγαγεν αὐτοὺς εἰς » υὗοὶξ 1108 
αἱρυιατίοβ. παῖς Στ νὴ 8. ἀνή»- 
γαγες ἐξ ἄδου τὴν ψυχήν μου, εὐπκὲείς 
ΕΣ ἱπέξεγῃο δῃϊτηδση τάθατῃ. ὙΊὰ6 οἱ 

ε Ῥείη. ΧΧΧΙΧ, 2. 1ΧΧ. 22. Ῥε. 
ΟἹ. 3δ. μὴ ἀναγάγῃς με ἐν ἡμώσει ἡμε- 
ρῶν, Ὧ6 ΟΝεγας τὴ ἴῃ αἰἰτηϊαϊο 
αἀἰογυσα ; ὉΌὲ πορῆ}} 8 ἸΥΡΠβ]Δο 
ἀρβυτγοΐία εβϑ υἹαρίν 84 Ρἰβοίθιυι, 
401 Πδῆηο 6χ δα οχίγβῃιπίυν οἱ 
τοϊυηέυν, ο0]]1. ΕΣσ, ΧΧΧΙΠ, 1], ὃς 
(οἷ. ΓΧ. 12. Ρεραϊα. ΟΧΧΧΙΝ. 7. 
ἀνάγων νιφίλας ἐξ ἐσχάτου τῆς γῆς, 

114 ᾿Αναγωγότερον. 

αυὶ “μρίοὐϊ τιαρϑα οχ Ἐχίσζετοο ἴοστα, 
(011. ζ6γ. 1.1. 16. Μετ. ΧΧΧ. 17. 

ΟΠ ΡΒ. ἃ χγψ), πεάϊτε [αοῖο. 

σεη. ΧΙ.11. 37. 1... ΧΧΧΙ͂Ρ. 12. 
-τ νν ἴαδογο, θὰ ῬΙμοὶ ἀγίαξρο. 

908. ΝῚ]. 18. μὴ ἀναγάγῃς ἐχεῖ τὸν 
λαὸν ἅπαντα, ὯὨ6 οαχοδδ οπηησῖη ρ0- 
Ῥυΐυτα, 861]. δά μδης οχρεάϊθσπεια 
βυϑοϊρ᾽ολάδιη : δὲ ϑϑηϑαπι ΕΧΡΓΕβ- 
βουπηΐ, πᾶσα ἴῃ ἰοχίι Ηρ ταίοο ἷεβΊ- 
ἴὰαγ: Ὧ6 ἔδμεβ οὐποπι Ῥορυΐαπι,, 
86. ἰ Βδο δχρϑάϊίομα συθορἠεηάα. 
ΤΙῃ πομηυ]118 ἰρτῖβ ἢ. 1. Ῥγὸ ἀνάγην 
Ἰερίξαν ἐξάγειν, βοΏϑιυι ταϊπίπις ἀ"- 
γΈΣΒΟ. ---- 77)» ἄμοο, ἀεάμοο. Ῥεδὶτα. 

ΧΧΥΊῚΙ. 67. ἀνήγαγεν αὐτοὺς ὡσι 
φοίμνιον ἐν ἐρήμῳ, αἀυχίε [1108 ἰδη- 
4υδτα χτεβεῖι ἱπῃ ἀεβεσίο. Ἠρφογοὶ, 
᾿Ανάγετωι, ὁδηγεῖγα. ϑ60. ΥἹ. 30. 
ἐσϑυμία σοφίας ἀνάγει ἐσὶ βαφλείαν, 

ἀρλδρδς. ἀρευμρέσες Βδρ θηεε δὰ δια} 
Τταυτω ΒΟΠΟΣΙΒ 86 ἐδ] 1οἰϊατ8 φστράϊαι 
ρεγάμοϊ!. Τοϊὰ. ΧΥῚ. 18. κατάγεις εἰς 
φαύλας ἄδου καὶ ἀνάγεις. 9 Μβοι. Ὗ.9. 
φρὸς Λαχεδαιμονόυς ἀναχϑεὶς, δὰ 12. 
οδάσησηΐοβ ογοΐξοίες. δὶς δρυὰ Ἐ!. 
ν. Η.1. 18. εἰς Λιβύην ἀπὸ τῆς Σιχε- 
λύας ἀνώγεσϑαι, ε ϑ:.1114 φχτοβείθοι 1π 
Τλθγατη. 3 δος, ΥἹ. 10. δύο γυκεῖχες 
ἀνήχϑησαν “εριτετμηχυζαι τὰ τίκνα αὖ- 
τῶν, ἄπ ταυϊΐοτεα ἀδλαία “μπί, ιοὰ 
Ἰΐθετοβ βυοβ εἰσοιπιοϊ εσίπι. 

᾿ἈΝΑΓΩΓΙῸΣΣ, αἀἰεοξε, γενιίρϑα, 

ἐεγυκα. ΗἩδογοῖ. ᾿Ανωγωγὸρ, ὑβρνστην, 
ὁ μὴ τῆς δεούσης ἀγωγῆς τετυχῆχων 
Ἰάετη : ̓Αναγαγοὺς, ἐχλελυμόνους, ἢ Ε: 
ἦυαχα Οαἰεξχα : τπαίε εὐὠμοσίο!. 
ΟΙοθβ. νοεῖς. Ῥείωϊακέα, ἀναγωγιᾶ, 
«ροπίτια. Ἡϊης 

᾿ΑΝΑΓΩΓΟΊΤΕΡΟΝ, ρείμἰαπίδιΣ 
εγυΐμὰ, τεπι δεῖς. 8. δος. ὃ 1. 

14. οἱ δὲ ἔνδον ἀναγωγότεριν ἔχεν, 
40] νεσο ἱπίιιβ δβδῃηΐ, Ῥοέυ!απίίυϑ γεὶ 
Ργοίεσνίιιβ ἀρϑῦραπί. [τὲ Βίείπι5, 

οἴ γοσίοσο : οοπίμπιροιηδ, ὨΕΙΔ" 
ΡῈ ἔγοιὶ τυυηϊοηα ατθἷβ, φαδηιδπι,. 
ΟΡ βοχυθηῖα δὔδηι ῥυῖοῦ ἱμύεγοδν 
τλῦο Ἰοσυτα Βαροσο ρμοίεεί. ϑεαυ!σιΓς 



᾿Ανκδείχκνυμοι. 

α εἰῖπι: τὸν ᾿Ιούδαν λωδεροῦντες, καὶ προσ- 
“Ὶ ὥτες, χαὶ λαλοῦντες, ἃ 
βὴ ϑέμες.. ϑυϊάδδ: ἀναγωγώτερον, ἀ- 
μαρτητπώτερον, ἀτακεύτερον. 

᾿ΑΝΑΔΕΙΓΚΝΥ͂ΜΙ, οείεπάσ, ἀξ- 
ἄρπο, ογεο. "ΝΥΤῚ » ποίμπε γαοῖο. 

ἶπς, εἰ υΧΧ ΗΔ. [Π|. ῷΦ. ϑο!]οοὶ 
γεΓῸ δ ἐν τῷ ταφεδω χοωρὸν ἀναδειχϑϑήσῃ 
ΠΟΠ Ῥετπμεπὶ δὰ 5} ἢ ΠῚ Ὁ 

ἵπ γα πεϊδεγιουγδα γεοογααδεγίδ, οἱ 
ὁ Μομῖ εχίφύπιμοοο νἱἹἀεέυΣ, δε δὰ 
Ἀπρδοράεπα γ).} ἘΣ Δ» “' 

προ ἀππόγμπι ποέμεπι ζω, αἱ αἄδο 
ἄμα νεταίσῃεβ οοδϊπεχίπϊ. 16 οἵα- 
αἰβ ϑόπα ἴηνίσεσῃ φομοτρηῖ. --- 
Ἢ» οαρίο, ἀερτγελεκάο. ΝΙΡΉ. 

Ἵ22) ἀρρτεβεπάον ἐπ ἀεϊ σέο. 710. 
ΥἹ], 16. ἀνεδεέχϑη ἡ φυλὴ ᾿Ιούδα, δὶ 
ὅηι6 86 ν, 17. οἱ 18, ἀναδείχγυμε οεῖ 
ἀρακηο, ἀδζετο. ----- "Ὁ. ἀεβηίο, 

εὔτῆρπο, μτιξβοῖο, οοπείμεο. Ὁ δη. 1. 
1]. βες. (ἢ19. τῷ ἀναδειχϑέντι ἀρχιυ- 

πύχψ, υδῖ ΤΒεοά. καϑίστημι Βαθεῖ. 
8 Ἐδᾶτ, 1. 84. ἀνέδειξαν βασιλέα ἀντὶ 
Ἰωώου, ἰΙοοο “0855 ογεαγμηέ Γαθτη, 
ΕΝ ἴῃ ἰεχῖα Ἡδρσ. 9 (ἤτοη. 
ΧΧΧΥΚΥ͂Ι. 1. δδῖ 5») εἴ ἴὉ14. ν. 

43, Ηφῦχ. ν. 9. 272 Ὑ)2 1Π’ 
ἰπὰ. 11. 8. εἰ ΝἼΠΙ. 28. υδὶ Εδβάν. 
11. 96. ες Ομδ]ἃ. "212, Ῥγαῆοε, 

ἐφιοά ΧΧ γεσγίοτυμιΈ χαταστησον. 
3 Μαος, Π. 8. ΙΧ. 15. ηὔχετο --- 
τὴν ἀγίαν σόλιν ---- ἔλευϑέραν ἀναδεῖξαι, 

. 8. παῆσω, δφροπᾶσραϊ β6 αν! δΐοτη 

ϑσσετυ (ἀυδη) 8010 δαῦτο ῥδΓδ- 
γετμ) Πθοσατο σεωγαπι 6688: αΌεα 
ταπὶ γα νεσῦα ναϊχαι. θά. ν. 
28. ἀδλιξε τὸν διαδεξάμενον, διοσεῦν 
ΒΟΙΓΕΝ οὐμδέϊξειέ. 8 Μαρο. 1]. 14. 
ἰεπιρίητη ἀϊοίξαν ὁ ἐπὶ τῆς γῆς ἀναδε- 

᾿ἀαγμένες τῷ ὀνόματι τῆς δόξης σιυ ἅγιος 
τότος, δὶ ἀναδεδενγμένος γε τὸν αἴο- 
ἧκε, γοὶ ρεῦ οομδεογαίμξ τϑ αι ροίεεί. 
ὅ δος, Χ. 11. ἀνέδοιξεν ἐπὶ τῶν αραγ- 
μάτων Λυσίαν, γεῦθαβ ργαζξοις 1,5γ- 
ϑιατη, 

᾿ΑΝΑ' ΔΕΙΞΙ͂Σ, οεἰεπεῖο, ἄξιοι. 
τἰγαΐϊο, ἀειρπαθο, ϑιῖ:. ΧῚ,111. 7. 
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λυποίαγα οἰέσοηϑ. 

᾿Αναδύω. 

Ὁ πὰ αἰοίϊξυνς ἀκάδῳξις 
οδέεησιο ἱεπιρογὶ, υἱ Ν υἱχοῖυε ἸΓΔΠὁ- 
ταἶτῖ, Ἡ. 6. ἐπαϊοίμπι ἐειρογωηι. 
᾿ΑΝΑΔΕΝΔΡΑΣΣ, αγδιεδίμπι, ἰζδσω 

υἱδὲς αγόὀιιε σα, Ἐ. 6. τεῦ δίηι δοαση ΝΣ 
ἐπ ἀγδογεηι. -- ΠΥ» παι. Ῥραΐπι. 

ΤΧΧΙΧ. 11. αἱ ἀναδενδράδες αὐτῆς. --- 
ΓΤ}. γαπιμς. Ἐπ. ΧΥΤΙ. 6. ἐξέτεινε 

τὴν ἀναδινδράδα αὐτῆς. 

᾿ΑΝΑ ΔΕΧΟΜΑΙ, διϑοίρίο, ΤΟΟΗΝΟ, 
ἐχοίριο, ἵζϑσι ϑδωδοὶρίο δαὶ τεοίρίο ἐπ 
γππε, Ἀ.. 6. μοίδέοξονγ, πιὸ ργσεϊβέιγιη,. 
ἤν» φέρεν. Ῥβαῖτα. ΤῸ. 8. δὶ τυ, 5 

ᾳυοα ἴπ ας ογβίίομθ βοῦς ποίαϊ: 
τεϊλὲ ἱποιρηδὶὲἐ οὐδοίιηη, βοὺὶ πιξώπι ἐεί, 
80. Βοΐνγεσθ νοίΐδ πιθᾶ, ϑ'υΥΩση Οἢυ5 
ΘΧργίσοοσε νοϊυϊξ νοοθ ἀναδόχομαι, 
ἢ. 6. γεοϊρίο διῖ σιδοὶρίο ἐπ πιὸ υοία 
δα. ----- ἸῸΝ δροπάεο. ϑγταωτα. Ῥβ. 

ΟΧΥΝΤΙΙ. 192. ᾿Αναδέχομα, ἵδῖ δδὶ 
δμδοίρίο, γεοὶρίο ἐπ βάεηι πιθαηι. 2 
Μδος. Υ]. 10. τὸν μετὰ μύσους βίον ἀ- 
ναδεξάώμενος, νἱΐϊδλτα οὐτὰ οἄΐο οοῃ- ἡ 

[υ]4. ΝΠ]. 86. 
ὁ τοῖ; Ρωμοωώοις ἀναδεξάμενος φόρον, αὶ 
Βουλδη18 ᾿γοπιδογαί ἰτὶΡαΐζυτη. Ρἢαν. 
ἀναδέχομαι, τὸ ἐπ᾽ ἐμοὶ δέχομαι. 

᾿ΑΝΑΔΙΔΩΜΙ, γεάάο, γερεπάο, 
οἴαπι οηεδέίο, ργοάμοο, δ ἰπιτδηβὶ- 
ἔνε, ἐη,ϑ0ον, οὐἹοῦ, τϑριϊμίο, γοβεν- 
"μῖπο. ϑὶτ. 1. 20. ὕστερον αὑτῷ ἀνα- 
δώσει εὐφροσύνη, ἰαπάδτη ἱρδὶ στορυ]- 
᾿υ}Αὐῖ, ἢ. 6. αυιδδὶ ἀ6 ἴοστα δχουῖθ- ὶ 
(ὉΓ οἵ ζοντο ΠΑ, ΡΠ δ, ὉΔ] ἀνα- 
δίδωμω ἐπὶ 1. 4. ἀναβλασεάνω, νεὶ ἀνα» 
ϑάλλω ν. 18.  υϊκαῖυβ Βαροῖ γεάαΐ- 
ἐἰο, αἱ δάθο ἀνάδοσις ἰερίοθε νἱἀδαδῖν. 
Ῥῆμαν. ἀναδίδωμι, ἀνίσχω, ἀναβλασ- 
φάγω, ἀνίημι, ἐχφύω, καὶ ἀναδίδωσιν, 
ἀντὶ τοῦ ἀναβλασεάμι, ἀναπέμπει. 

᾿ΑΝΑΔΥ͂ΣΙΣ. ἐπιεγσίο, Ὑ. (. ΕΧ 
δ΄ιλ. βαρ. ΧΙΧ. 7. ξηρᾶς ἀνάδυσις 
γῆς ϑεωρήϑη, ἀτιδΒ ΘΙΆΡΤΩΙΟ (ΕΥΤε 
οφοπερθοΐδ οϑί. 

᾿ΑΝΑΔΥΏ εἰ ᾿ΑΝΑΔΥΌΜΑΙ, 
ἐβιέτρο, ργοάεο, δὔδια σείγοοεο, ρὲ- 
ἄεηι γεύετο, δεοεάο. δ)4ὴ ἃ, Ὀέηο. ἴὩο, 
Ἡαν. [1]. 16. ἀνέδυ τρόμος εἷς τὰ ὀστᾶ 
μου, διεδὲδέ ἸΣΟΙΔΟΣ ἴῃ ΟΒΕΒ ΤΏ6Ὰ : δὶ 
Ῥῖο ἀνδ ΤΧΧ αθφης εἰσῆλθε, 

5ς 



᾿Αναξζεύγνυμι. 

“ὦ μα ἸδλΣ δωδη!εγβΌγ. “261:. 1]. 

(ΧΧΝῚΠ1.) 569. (δεὺ 64.) ΔΙ γσὸ 

ὅδ ϑρῳτν Βαδγίοι ἐπ ργρῆσιάα 
ἀεεοοπσέ αἰνα ἀεηιεταείμν, ἷπ ἡ τὶδ 
ΠΟΠΏ 118, ποϑοῖο χυῖρυβ, ἰορίίον ἀ- 
ναδύσιται Βαβυλὼν, επιεγαεὶ βΒῖνα ὃχ 
8116 ἢ, ν. βἰρτιιβοδύοπε τεοεάεέ Βα- 
δυΐοα. ἘΚτογβεὶσῖαβ ἱπ ϑ τω. }18 Ρ. 
ΠῚ. Ρ. 4. ῥσο ἀναδύσεται αὐοίογ δία 
Μεαῦο. οὐ ΑἸοχ. βου οηάυτο πα ϊοαὶ 

ὃ καναδύσεται, ἰὰ ᾳιοὰ οείλτα ἀδοἰδεδέ 
οοΣτυρία Α]ά. Ἰοςῖο χαγαλύσεται, ἴῃ 
408 ραείτοσ, δίαυςε 7εγ. ΧΙ. (Ηρ. 
ΧΧΧΝΠΠ1.) 24. (δ᾽ ῥτοὸ χαταλύσουσι 
ἴῃ νεχζεϊοηΐθ ΑἸοχδπασγιπο ἰοχῖα λα- 
φταδύσουσι τΕροπὶ ορογίεζθ, Βοβίυβ ἴῃ 
Ῥχοϊοσα. δὰ Ψεγβ. ΑἸοχ. οδρ. 11]. 
γουίββίτηθ Θχ ΒΕ ταν" ,) ἴθγδ Δ οἵ 
Δ ἘργχασϊοσιῶΣ περ] ρομεῖα 6856 ΡῈΣ- 
ταυίδίδβ, βίδῦτση ἢ Οσυ]ο08 ἱπουΣΤΙ. 

ς (οηῇ, ΤΥ]οτὶ Οδ8. Οσίτο ἴῃ αν. 
Ὅττ. εἰ ᾿ξ. Αὐοΐογεβ Ρ. 836. βεα. 
δίαυε ῬΙογβοηὶ ον ϊβίσα δ Ρ. 281. 
866. αὐϊΐ ρΙυγα ἀλθυηΐ Πυ}π8 ΟΥΤΟΥ 8 
Ἔχθρὶδ. Ηοβυοὶ. ᾿Αναδύομαι, φεύγω, 
ἀνανεύω, ὑποχωρᾶ. 

᾿ἈΝΑΖΕΥΊΤΚΝΥΝΙ, ἡπουοο, Ῥεπιουοο, 
. οράρ, τεσεο, τουεγίον, οαδίγα πιοῦθο, 
Ῥγοποίβοοτ, αἴ τοοῖΆΡΒογα βυχαῖδ δἱΐ 
80 εαυΐβ, αι, αυδπαο 16 Ῥαγδῖυσ, 

«ἃ οὐχτα υηρὶ βοϊεπί. ΜῸ), τγοποὶδ- 

οὐγ. Ἐχ. ΧΙ͂Ν. 15. ἀναζευξάτωσαν, 
Ῥτοβοϊβοδηξισ, δε οββίσα σον δῦ. 
Τριὰ, ΧΙΝ. 38. 87. Ααὰς ἴπο. Νύμι. 
11. 9. 16. 38. Ψ9.ἀ. 1]. 1. 6. 
αὐτὸς ἀνέζευξεν εἰς τὸν λαὸν αὐτοῦ, 
ἦρεβα σοὶ ἴῃ ῥδαϊδση βύδιῃ, οο]]. 
ΧΥῚ. 19. ἀνέζευξεν ἕκαστος εἰς τὴν 
χληρονομίαν αὑτοῦ, τευεγέεδαξε Ὀπιυ8- 
αυΐδαθθ ἀσαῦπι διιδη. 3 Ἐπδβάσ. 

«11. 80. τορροπάες ΟΒαϊά. ν}}4, αὖ- 

ἐξ, Ἐδάν. ΓΝ. 48. Τρία. ὙΠ. 68. 
ἀναζεύξαντες ἀπὸ τοῦ α«υταμοῦ, ὉὈ] 
ϑγτυϑ Βαροί Ἰ, 4 ἄω., ρ»»γο- 

65ὲ,) νιρταυϊ. Μαῖίἢ. ΧΙΧ. 1. 
1 Μερο, ΧΙ]. 82. ἀναζεύξας. ἥλϑηεν 
εἷς Δαμασκοῦ, τευεγέεηδ νοτϊοραὶ ὨᾺ. 
ταδοοῦσα. ἔἸοαγοῖ. ἀναζεύξας, ὑσο- 
σηόψας;, ἐκ αφαφοδς. ἁρμάτων. 8 
Μαες, Υ. 11. 4 Μδοός, Ι΄, 82. ἐσ’ 
αὐτοὺς ἀνέξευξεν, σομῖτα 608 ἐτρεά- 

116 Ανοῤιώνυμι. 

ἐΐονπεοὶ διδοορέ. Αἀὐὰδ ΧαπορΗ. 
Ηϊεῖ, Οε. 11]. 1. 8, ἀναζ' σφ. 
λον, ἐδεν ράγαγθ, οἱ Ογεσρ. Υ111. 5. 
1. οὕτω δὴ ἀνεζε Ρμἱ]οπίγαῖ. ἀδ 
γε. δορὶ. 14. 1. Ρ. ὅ14. 

ἈΝΑΖΕΏ, ἤέγυεο, εδιιϊβο, ΚΓ. ΓΙΑΤῚ 

Ηρ. ὁ ἢ Ἷν 7 νυεξαοῖο, ἐδεζετε 

μοῖο. 70». ΧΙ,1. 28. ἀναζεῖ τὴν ἄβυσ- 
δον, ὥσπερ χαλκεῖν, εἰεγύεεοετε ἔαοῖ! 
γΡιοίιπάυπι, δου οἶα. ᾿Αναζεῖ 
δηΐμι ἢ. 1. Βαθογο ποθοπεχω. ΒἰΡἶ1}1- 
ὁδὶ ἀυρίο οαγόῖ. Ασχα. μαρεῖ χα. 
χλάζει. --- ΤΥ)» εβίοτεο. Ἐχ. ΙΧ. 

9, φλυκτίδες ἀναζίουσαι, Ῥαδιαΐεα εἰ 
βονεδοεπέεε. 8 Μδοο. ΓΧ. 9. ὥστε καὶ 
ἐκ τοῦ σώμανος αὑτοῦ σκώληκας ἀναζεῖ, 
[τὰ υἱ οἰἴδπι 6χ ΘΟ ΡΟΣε 6}0}8 νΈστρο5 
δϑοαίξωτίγεπέ δὰϊ ἐπαδοεγεηέμγ. 

᾿ΑΝΑΖΗΤΕΊΏ, γτεφεῖγο, ἑπηκίγο, 
«ἰκάϊοεε φμῶτο. --- ΘῺ, ΕΪᾺ. 008. 

Χ. 6. ὅτι ἀνεζήτησας τὴν ἀνομίαν μου, ἃ 
αἱ ἐπρμῖγαξ τ 6. ριεμὲαϑ) 1τνι Ὑ ΘΆΠῚ 
Ἰηϊ φυχίαζατα. ---Ὑγ, φμγο, γεηιγο. 

7200. ΠΠ. 4. μὴ ἀναζητήσαι αὐτὴν ὁ 
Κύριος ἄνωϑεν, πο ομγεί δαχὰ εὰβ 
ἀδβυροσ. 9 Κορ. 1. 2. υδ]᾽ ἀναζητεῖν 
ΒγτηΏΔ ΩΣ παπ6 86 ἐπιζητεῖν δρυᾶ 
ΙΧΧ οεὶ οοπεμίεγο, οἱ βρϑεϊδέϊπι ες 
οὐδ Ου] 19 δα μθοῖυσ. Οοταρὶ. μαδοὶ 
1θὶ ἐαερωτῇῆσαι, εἴ ϑγτατηδοθυβ ἐΣ αἷ- 
(οτα, υἱ νἹάσοιν, εὐϊάσπε «υϑέσϑαι. ! 
9 Μδοο. ΧΙΠ]. 21. ἀνεδητήϑη δὲ χα 
κατελείφϑη,Γεφιίδίίμα Βοὰ δἐμαοσεμα- 
φἰίμς δεἰ δυΐοτῃ, οἴ ΠΟΙ ΡΓΘ θη θ8.. 
᾿ΑΝΑΖΥΓΗΙ, ἐτρεάϊηο, ἱξετ, ςαδίτο- 

γαπὶ πιοίίο. »ΡῸ; φτοίεοῖο. Ἐχ. ΧΙ, 

8ὅ. ἐν «άσαις τοῖς ἀναζυγαΐῖ, αὑτῶν, ἴὰ 
στρ ϊηπίβ ἐἐμογόδμα οογασα. Ο͵οβδ. πὸ 

ναστροφαῦς. ϑαιϊά, ἀναζυγαῖς, ἀγαδερο-. 
Φαῖ,,. στρατοατδώαις. Ηοεγεὶν ἀναζυ- 

ΓΧ. 4. ἀσχήμονα ἀναζνγὴν συήσασλα,, 
τατρὶεν τεάϊτε. ὅϑοῦταο δυΐθτα 1Ρὶ. 
οδὲ ἀ6 Απᾶοοδο, 4υἱ ν. 1. ἀϊοϊξυγ,. 
ἀναλελυκὼς ἀκόσμως. [1ἅ. Χ]1Π1. 426. 
τῆς ἀναζυγῆς ἐ ὥρησε, εἰ δγεάδίμδ οοτι- 

Ὀρη υὉ] ἀραξογὴ ὁρροιϊζαν τῇ ἐφόδῳ. 
᾿ἈΑΝΑΖΩ ΝΝΥΜΙ εἰ. ἈΝΑ ΖΩΝ.. 

ΝΥ, αοοΐπρο. Ἢ )τν ἰάφῃχ. “υὰ. 



᾿Ανεζωόω... 

α ΧΥΙΙΙ. 16. οἷ ἀνιζωσμένω τὰ σχεύη 
τῇ; ταρωτάξιος (5ες. ΔΈ.) ἐπείγμοίὲ 
αττηῖβ, πῦῶὶ το αὶ ᾿Ρ τὶ Βαρθης 
ζωσμένο. Ῥτον. ΧΧΧΙ. 17. ἀναζωσα- 
μένη Ἰσχυρῶς τὴν ὀσφὺν αὑτῆς, ἐμοὶ". 

ἔοκυεσ Ἰπποθοθ ϑ6ο8. 
᾿ΑΝΑΖΩΟΏ ( ἷπ Το- 

βϑε1τῸ ΒΙοΙϊ5πο ἰοριίας ᾿ΑΝΑΖΩΊ), 
Ργορσῖὶθ γχγευϊυμοεγε ὕαρῖο, ϑαηϊαϊέ 
γεδέτεμο, γεοὐάο εαἰκέξ ; τηθίδρῃοσίοθ κγοξετνὸ τρ νεΐδονς Ἴ: 

Ρειΐεὶε, ἔπ σἰαίωσι ρτιεἰέπιεπι. ---- ΠΤ, 

σνευίῆδο, τευϊοίξοεγε ζαοῖο. Ααα. εἱ 
ϑγτασα, Ηρ. ΝἾ. 4. ἀναζωώσιι ἡμᾶς, 
γεαάεί Ὧοδ ἑαπιίαϊξ, ἢ. 6. ζονίωπα 
ργέξεέέσμκε. (Οοῃῖες ΕἸΒΟΒογὶ (Ἰανοτα 
Ρ. 32. δοα. ὅϑγιη. Ηδν. 1Π1|, 1. 
Αχια. 5. ΧΧΙ͂Χ. 4. υνῖ Ηἰδτγοηγ- 
Ἰ18: συἱυὲβοαείΣ πε. ϑγτώτω. Ῥβδῖσα, 
ΟΧΨΊΙΙ. 1490. 
᾿ἊΝΑΖΩΠΥΡΕΊΏ, γηγσ οἱ ἀὁ ποῦὸ 

ἐπβο, εχϑεοῖίο, γεσξιιδοιίο, γσϑογεο, ἰῖ, 
γευξυῖδοο. ΓΤ οἷθο, Εἴτα γευϊυΐδοο. 

σευ. ΧΗ͂Ν. 327. ἀνεδωκύρησε(ει θαυ]. 
εὐελησει στο }}15 νυἹάοδίο ἑαυτὺ) τὸ 
«εὔρες ᾿Ιακὼβ, τευϊυοεδαὶ ορὶγῖτυακ 
ἡεδεοῦξ, Ἦ. 6. νέος ἐχ γέροντος γέγονεν, 
ἰηϊεσρτεῖα (βμγυγϑοείοωιο Ηοτ!], 65. 
πὶ Ὅτε. [τὰ οεἰ αυοαὸ 1 Μδος. 
ΧΙ. 7. Ἄδα μένα ιδὲ τὸ ανεῦμα τοῦ 

ὰ γαοῦ, τευΐσὲ βρί τϊῖαβ ρορυὶῖ, ἢ. 
δ. τεζεοέμε δὸ οοη γηιαίωξ εεί. Ο]οβ8. 
τὰ Οςίδι. (οὐ. Εαρτίς. ᾿Ανεζωπύρισεν, 
(ϑεσῖδ. ᾿Ανεζωφύρησεν.) ἀνιχτήσατο τὴν 
ψυχὴν καὶ ἀνενεώσατο. 11Ὰ οἴ ἰπ Ο]οΒ8. 
Οεῖαε. Μοπίδαυοου. ΒΙΌ0]. (οἰδἰίπ. Ὀ. 
401. δὲ Δαν : χαὶ σαρ- 
«Ὡοἰὐγήϑη. (,]069. ἴῃ Ν, Τ' δῦ ΑἹΡασγίο 

ναφλέγιν. ΕἸΘεγοῖ. ἀναζωπυρεῖ, ἀν:- 
« γεξα, Ἰάοτα : ᾿Αναζωκυρῆσαι, ἀνανεῶ- 

σα,, ἀπεγεζα:;, ζωῶσα. [εδοθηῆιϊξ 
δοΐοιθ ψεγθυϊη Εχ ἀνὰ εἰ ζωξυ- 
ξεν, ἱποεμάεγε, τεζοοίἑίατε, εἰ Ἠος 
ἀετιναῖατ ἀπὸ τῆς ζωτύρας, χυοὰ 20- 
ἔπε τοὶ βαδεῖϊϊμηι εἰσυϊῆςαί, αυϊδυ8 
ΔὈτὶ Ἰσήοτη Ἔχρυβίδηϊ, ἘΠΕσγςδῖαε : 
Ζωεύρας, φυσητῆρα; δωτιχὰς, ὅϑεν αἱ 
χαλκευταὶ τὸ εὖρ ἐκφυσῶσιν. ϑὲ'ς ΘὨΪΤΩ 
εχ Ῥπανοῖῖο οἵ 1 ,εχ. Ονν}}} Μ8. 
Βεναι.. Ἰερειμίσηι Ῥὸ ἐχφυσσῶ.. ΡΥ] 

νοι. Ἰ. Μ 

17] ᾿Αναϑάλλκο. 

εἰγηιοϊορία ἀγβὸ ἀναζωκυρεν τΪΉΪ ἢ 
αἰϊυα δὲ χαδει ἐρηένι μάπε ἐξεξϑπο- 
ἔπ βαδεϊϊο τιιγσεσ εἰ ἀξ πουο ἱπβατε 
ἘΞ ΤΟΜΗΒΗΕ Οοηΐεν 1,χ. Ν. Τ. 6. 
.Υ. 

᾿ΑΝΑΘΑ'ΛΔΩ, γεἤογεροο, γευΐ- 
γέδοο, ἴ. ἤογεγε ϑδεὰ γεἤογεϑοενγα 
πο. ΓΥΘΙ͂ Ἦν». ἃ ΠΡ» ,Ἄοστενε 

υἱαοῖο. Ἐπ. ΧΥΤΙ. -94. ἀναϑάλλων 
ξύλον ξηρὸν, Χἀοίεπα, τ᾿ τευϊγεεοαῖ 
δῖθοΣ ασιάδ. --- Ὧν ἐχεΐίο. Ῥεαρῖτα. ς 

ΧΧΥΙΤΙ. 10. (7.) ἀνέίϑαλεν ἡ σάρξ μου. 
[Ι(ὰ Τβεοά. δὸς ΧΧ,. οὶ οοῖ ἀνα» 
ϑάλλεν Ἀ. 1. τιοίαρδβοσίοθ, χυΐᾳ ἀ6 
οογάδ εἰ δηΐσηο βοϑίωο δϑξ, ποίδί 
ἐέεγῶπι ρακπάετε, ἀὐϊατίαίεης απίπεὶ γε- 
αἴρετε, σΖυδτα δἰρτι βοδιίίοποτα ᾿δ ἄθτη 
αυοσὰδ Βαρεῖ νοχ ἀνϑιεῖ αρυὰ βγηι- 
ΤαδοΒισα. Οοπῖ, Βιχίοσῆϊ Απεϊουϊς, 
Ῥ. 621. -- "πιΡν οπάρεν. Εἶοι. 

ΨΊΠΠ. 9. αὶ ὑγὸ 40 ΤῊΔ ΝῚΒ ἃ 
ΣΟΥ ΘΝ, ομπαβὸρ δοἰαγίμα σοἱδὲ 

Ἐρήγαδη, ϑγτυωΐη. μαδεῖ : χαὶ οὐκ ἀν- 
ἴϑαλλιν ἐν ἐμοὶ ᾿Εφραῖμ, Ἰεζοη 8 εἷἰπ 
ἁυῦτο ΥΊΒΝ ὙΔ ΤΠΘΝ ἐξ δος 

ΒΘΏΒΙ : ΠΕ ΡΕΥ͂ πιὸ δεαίμξδ 6556 σμρὲ 
Ἐράγαϊηι. 1, ΧΧ δαΐοτη ἰγαπεῖαΐο- 
τυηΐ : ἀνέϑαλλε καϑ᾽ ἑαυτὸν ᾿Εφραΐω, 
Ἰάοτα Ἰεχεηΐθβ. Οδρρεῖ]ο Ἰερίεβα. νἱ- 
ἀδπίυν "7 5)» 4ιθπαι Γαΐ γ σοὨδ- 

ἴπο ἐδ Βυχίοτῆυπ ἢ Απεοσιίςα ὑ. 
682. ααΐ οομίγα κἴδταϊ, ΤΧΧ 9 ἢ 

ΔΟσΟΡΪ888 ἴα, αὖ νῷ 5ἷξ ἰοοὸ “Ἱ ροεΐ- 
ἴππι, ἃς ὑτονοοβὶ δα Ηος. ΧΙΠ]. 18. 
ὉὈῚ ρϑῦτω γογθυτ ΤΡ δεουηάυμι 

Ἰπογργοίθβ ἴῃ ἤπθ βου [υΣ ΡῈΣ δ. 
ἐξ "Ὁ, ὀχέγαλο, εὐἄμοο, εἰτίηρο. 

Ααυ. Ρεδα. ΟΧΧΥΤΙΙ. 6. ἀήϑαλεν, 
γευϊγμὶξ, ϑεηρυτα Ἐχρζεβείς. ΕἼΣ 
Θεΐμλ οἵ δἰ Βευῦθε, φυδπᾶο ογθϑ- 
οὐμΐ εἰ νἱγεπί, ἤογεβθ οἵ ψϑιτοΐπβ 
᾿ππαυδὰ 6 ναρίηδ δάθοεσο νἹάθῃ- 
ἴγ. Ηΐθο ϑγχωγηδοῦο ροῦϊυδ ηἴϊδηι 
Ααυΐρε μᾶῃς νογβίομουι ὈἼρμετα δὸ 
νἼΟΣΣ 6 τη, οι. ΘΓΟΏΥΤΩΙΙΒ : 

νοΐ εἐφέξης; κέ υὐγμοΤὶδ, ἐσαγιβέ. ὅ6ρ. 
. 4. κἂν γὰρ ἐν κλάδοις «βὸς χομρὲν 

δι- 



᾿Ανάϑεμω. 

4 ἀνγαϑάλῃ, οἰαὶ εχξ ἀπ κατοὶρ »ᾶ ἔεμα- 
Ρὺβ βεγπιίπουετμ. δὶσ. 1. 15. φάβος 
κυρίου ἀναϑάλλων εἰρήνην, δὲ ἀναϑάλ» 
λιν βϑῆβιε: ὈΘΏΟ οϑρίοϑε μγοΐξγτε τὸν 
ταί. σα]γ. σερίεπς, ἢ. 6. Ρίεπε αἴέενβης. 
[0]1α. ΧΙ. 93. ἀναϑάλλει εὐλογίαν, ΞΕ 
οἷ, πὲ εἰὲονγεεοαί Θϑύυγα Ῥτοθρουαβ᾽ 
8ε1} ἐοὶ εἰϊλ8. Ηαρεῖ ἐπ ἀναϑάλλειν 
᾿. 1. ΟΒΌΟΒ ΘΗ Ἐπ] σαπι. 
[ρϊ4. ΧΩΝῚ. 15. τὰ ῥστὰ αὐτῶν ἀγα» 

ὃ ῶάλοι ἀκ σοῦ «ύσον αὐτῶν, Ὦ. 6. αἱ ἐρ» 
ΒΟΧΉΧ ὙΠΘΩΒ βρηθμον εἰ θοκίάβ εἷς 
ταθιηοσα. Εδάσιῃ ἔοτταυα ἰΙοφῳιφαὶ 
ΤΕΡΕΡΓαΣ ἀυοαὰς ᾿ἃ. ΧΤΤΣ, 11], 

. ΓΙ. 1, 11. ὡς ἐλαΐα ἀμαλάλλουσα 
καρπούς. 

᾿ΑΝΑΘΕΜΑ,. οχ ρεε, υἱ εὖπ5- 
δα οὔϊ ζἸη!β οϑὲ δίημε ἐνάδημα (Ὁ 
ἀναείϑδημε, δεροποὶ), χῦι οὐχ οὐπάδθση 
δηθρὲ σμυ ρα εἰστῃ σδοησνα, υμὠδ 

ο Ὅοῃ βο]υτα δια ΣΗΡΘ φεσωδαίδἝα ἴῃς 
ψΊοθὰ ΤΕΡΟΠΠπίΣ ἀπ οοἀά. γοίί. 
ἘΧΧ μα. (ν. ο. [ον. ΧΧΥΊΙ. 90. 
δαά. ΧΥῚ. 19.), Ἰδιοοδογοι ((οηίεγ 
Βανοχὶ ΟἸἹοκβασίυχῃ Τβεοδαν. Α. ἢ. 
ν.) οἴρ., 864 ΘΌρΙΩ Ῥτοχηΐβοια ἰϑῳγ- 
μι βυῃί 8ἃ βευΣ ρίοΣθὰ8 Ογροῖ, υἱ 
οουὐ Που]ηρσιυβ ΟἾϑ8. 585. Ρ. 1]. 

ῃ. 42. Βιστιβολὶ δυΐοεμα ἀνάϑεμῳ 
Ῥτορτία εἴ ἰπ πη νθυβυτῃ Ὀηπεηι γθηὶ 

« ἴδεο ἀευοίαπι οἱ α υἱεραγὶ αὐ σοηιπιμηὲ 
δῷ δοραγαίαπι, ἀοϊηάθ δυθθιη οδ- 
ΚΑΟΒΓοβῦςσα ογηηθ, φιοὰ δε εαἰέὶο ἀδς- 
ἀἀμαίωπι, μοῦ ρεγάμιν, αἰείρίμ; αὐ 
οαοίπαάδωτ. (οκέον Τμβεοάοργείυσω 
8] σλρ. ΧΙΠ]. [6βδ16 Τ', 11. ν. 960. 
εἰ δὰ Βαπι. ΙΧ. 8. Ὁ εἴ 9» 

γὸ6 αἱγὺὶδ νεὶ Ἰπέοπεοιοπὲ ἀδυοσία. 1γ0. 
1ν. ΧΧΥΠ]. 21. ΧΧ θους ΝΗ. 
36. ἀνάϑεμᾳ ἔσῃ ὥσπερ καὶ τοῦτ, ἴτα 

4 ἀενοῦ βεγεῖβ, αἴ] Χ65 1ρ88 δϑῖ. [01 α. 
ΧΙΠ. Ρη. ΧΧ. 17. ἀναϑέματι ἀνα- 
ϑιματιῖτε αὐτοὺς, 6Δ8 ῬΓΟΙΒᾺΒ ΘνΟΣ- 
το 8. 308. ΨΙ. 17. 18. 1 Ῥαγ. ΓἸ. 7. 
ὅς ἠσυνϑϑέτησεν εἷς τὸ ἀνάϑεμα, αυἱ 4ἀ611- 
ααυϊ ἴῃ ργσάα ἀευσία. Ζαοῆ. ΧΤΙΥ͂. 
11. χα) ἀνόϑεμα οὐκ ἔσται ἔτι, δ. ἢὨο- 
γὰ ὑυασίαϊο ἱπέετοϊα. --- Δ 

τ,νἀ.ωτὉὍ 

ἤογημα, ποτηθῃ Ἰοοὶ αὖ ακουβὥομα 
ΕΥΤΤἢ ἀονοξίοῃα βὶς ἀἰσ. Νιμη, Χ Χἧῆ, 

118 ᾿Αναϑεμασισμένον, 

3. ὑπα, ἴ. 17. δ᾽ ἀνάϑεμα ἴῃ οοὐά, 
ααπε ἐξολδϑρευσις . -- 3 
Μαερε. 11. 19. ἐπιστολὰς βασίλέων σερὶ 
ἀκαδεμάσων, τεζυπι ἀε ὠ»- 
ΡΣ. Δὰδ Του. ΧΧΥΤΙ. 28. 29. 
ὉΔὶ ῥτὸ ἀνάΐδδηρια ἄπ (οὐ. Αἰος. Ἰορί» 
68 ζράδεμα, Τσορὶορλυς ἀδ [δς νοῦδ 
ἐσραβαὶ 'π ἔοχίοο Ἀ΄. τ 

ἈΝΑΘΕΜΑΤΙ ΖΩ, απαίβεηιαιίεο, 
το οοπδοοτο, αἰγὶς ἀδυουοο, ἐχξεοτοτ. 
ΘΥΠΣ Ἠ!ΡΉ, Ἀ Χ) Ὁ) ἰάδι. Ααι. 

Ἐχ. ΧΧΙΙ. 40. Οἱ λομποὶ Μίςεϊ. ΙΡ. 
13. ΕΧΧ Νυτο. ἈΧΊ, 9. ἀγᾳϑθεματῷ 
αὐτὸν χαὶ τὰς πόλεις αὑτοῦ, αρυουρεῦο 
εἰρας οί ει8 ορρίἀδ. 1[ρὶά. υ, 8, 

ουζ, τ 15. ἀναϑέματι ἀναϑεμα- 
τιεῖτε αὖτήν. ἴῃ Οοβᾷ. υϊοιθάδτη 
ϊς βογίρζατη 8586 ἀναθέματι ἀναϑε- 
ματιεῖς αὐτὴν, ϑυβρί δι εϑί Βίεϊυ. 
[πᾶδ φηΐπι Ῥγοοι ἀυδίο ΟἿοθς, ἱπ 
Οείαδί. ἀναδε ἔματ, ἀναϑεματιεῖς, ἀξα- 
νισμῷ ἀφανεῖς τὰ σχῦλα. Θϑυδ ἰεζίο 
Θἄδτια οὑπὶ Τοχία ἘΟΡΥ. πιαρὶϑ οὐπ- 
νεπδς, δ'εά φούεεί Βεοὸ αἴοβεδ σ80- 
486 δὰ ΧΧ, 17. μῷ Ἀποϑι τ ὅο ΥἹ. 
41. 7 ᾳὰ. 1. 17. ἀνέλεινάκιααν αὐτὴν 
καὶ ἐξωλάϑρευααν. Ἰγκι. Χ]. 44. τῷ 
ἀφανίσαι καὶ ἀναδιαμαιτίσαι πολλούς. -- 

ΓΞ ΗΙΡΒ. αὶ γῃ:}, Ῥεπομίο, οοοῖάο, 
Αχια. Ῥεαϊ. 1ΠΠ| 3. ἀναϑεματίσαμεν 
εχ οἀϊξ. ἄουι. εἱ Ὀγχιυιβίο. βιὰ Νιοπί. 
ὥος νἱ 6) βιιβροείατα βαρεῖ βδπο. 
Ἰοσείομοιι, δάτηααδ Βις 6χ τογϑῖὶ ὕ. 
ὉΔῚ Ἰερίτυγ ζ9 1» ΕΔ ηε᾽ςίδπι ορ]- 

δία. --- "Γ)), "ποσγίοτ, ἐμέο βοῶν. 
Εχ. ΧΧΊ, 10. ὉΡὶ μχὸ ΠῚ" ΠῚ, 

πεογἑδνο «ποτίοίεγ, ΤΒοοά. βαρεῖ 
ἀναϑεματιοϑδήσεται. ᾿ Μδοε. Υ'. ὅ. 
ἀναδϑεμακίζεσϑαι οιρδαῖ μλ60, υοΐ - 
Τ68 ἡρδογασι, σαα οπιηΐθαε 4] δὶ. 
ογαπΐ, 'στιθ σοι ΘΠ ΠΕΙΓ. 

ἈΝΔΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΊΝΟΝ, φυοῦ ἰκ- 
ἑεγηδοίοπὲ ἀευοίμηι δε, ἀν 
υοΐῃ ὁδί, οἴίδτα ἀξυοίιμῃ οἰπιμίοιε, 
ὩΣΎΤ. Νύχα. ΧΥΤΙ]. 14. «ἂν ἀνα 
ϑεματισμέκον σοι ἔσται, ΟΥΔΠΘ ἀοφοίαπιν. 
ἢ. 6. οὐιπο ἴοο δοπϑοογάξιαα, απ] 
οεΐο. Οοάοχ Θχοῃ. μαρεὶ Ποὺ ἀνεπη, 
ϑάμωενον, 6 πἰοκαδυιδῦρ, ω Ε σον 



᾿Ανάϑηρμα. 9. ᾿Αναιδὴς. 

« ῬΒαν. ὠναϑεμανιυμόνος, ὁπάρατος, ἣ ἀ- δενεγε, υ;ἢ πχαδεῖὶα χαοιημ]ῖ8 ἀοσοαϊ 
ποινήνητος. ϑηβοηΐς [δχ. Ηδδα. }. 300. Ῥοξαυΐο 
ἈΝΑΙΓΘΗΜΑ, ἀοπαγήη, ἤεο 5σῳ- οἴδιη ἰῃὰ τηρηΐ δαδυΐθϑϑα. νορρῃ 

ἐτῶν, εἰ δισραπείτι απί τεροσύμηι ἱπ ᾿γῚ »» οοπυϊεὶὰς ῥτοσοιαϊέ, διαρρλεηνα- 
ἐεπερίο. 9: εν. ΧΧΨΊῊΙ. 28. οἱδ.᾿ Βεὰ μεῖαξ' οὐήακξιασα σοϊμὲ ρσαεο 

σἂν ἀνώϑημα, ὃ ἂν ἀνα ἄϑρρωτος, τοι. εβθε νἱἀεέωτ.. Υἱάθ ἰϑηθα, 
αἴππα αὐυοὰ αὐ Πδοὸ ἄδνονι δὺΐ δὰ ἢ. 1. Μαμεῖ ας Ὠχισίυμη ἴῃ 
ςορβοοσανῖῖ. Πηὰ. νυ. 299. 2 Μδος. Εταρτη. ῃ. 8035. Αἀάς ϊοὰ. 8ῖς. 
ΤΧ, 16. καλλίστοις ἀναϑήαασι χοσμή- 11, Ὁ. 78. 14. ῬοΙγΌ. Χ, 46. 2. 

ἄμε, 56 γωϊεματεμχιβ ἐοπατδς ἴθτου ἈΝ ΑΊΔΗΣΣ, ὠπριάςσαξ, ἴξεπο, ἄμγψα, ὃ τα οχοζθαίζαμι 6096. 8. Νίδρο. : 
ἵπ|. 11. Υἱάο σὲ Ἰαάίρν, ΧΥῚ. 11. ΠῚ ΠπΊρῆν, αὖ {}},, οδάωτο, οοηγθεια, 
δὲ ἱὰ (οά Αἰεχ. ἀνάϑεμα βετ. τον. Υ1Ι1. 13. ἀναιδεξ δὺ «πμσώπῳ 
δι ; ὍΣ φροσεῖνεν αὑτῷ, ὑπρυσθοεὶ διαΐθια ἔδβείο 
ἐλ δα , δρήδημα, ΔΙ]οουα δῖ Π]υπ|. ΥἹάα οἱ ϑγτη, αὶ 
ἈΝΑΘΥΜΙΆΣΙΣ, εἰμ. ΥῸΣ Ιωβ. ΧΧΧΊΙΠΙ. 10. --- Ἢ Γν υαΐξώωΣ, 

ὅς ἴῃ Ἡδσχαρὶὶς εἴ ἃ ΒιοΙο ἐπ ΤῊ, ἀγα. ϑγυῆτη. ΕΖ. 11]. 7. ὯΠ 
δλθσο τεΐτίας δὰ γὴ ἼΓΠ Ὁ την, ἀμγα βοηίε, ᾿. 6. δοπίε ρεν- 
ἔμπεπα, εαὶ δῆς. 1}. 6. ἰπ ϑγχο, ρίρία, ἑπρμάειον, ἀναιδεῖς μετώπῳ... 
ταὶ μχαῖ6 τεδρομάσας ὡς ἀναδιυρωάσις, ἔασα. Αρβεὶ Ομδια. ν᾿ γπϑν ΤῸ, Ῥασί. 

ς ἐαπφυαοι εὐἤμια. ϑεᾷ τοδ]οτα θα - τι: τὴς; 
ἄξιπι βουῖρδτε ὡς ἀναϑυμιάσιως, αὐας ὅ ἩΣΓΡ “οροίεγαπα, εχ ἀδὰ Ι. Ατὐδδ. 

ὡς ἀπὸ ἀναδυμιάσρως, ἂξ δὰ εοραπεῦθ Εχ υὑσὰ], (αὶ ᾧ. αμζοτᾳ ὄνυχες, γὺὶρί- 
ΣΥΓΩΘΡῸ. “εἴία, τεετεπιάυτα αἱἷξ, “ἢ δ. "" 1. μεν ἀνα 
ΕΝ ς ͵ ϑοζοζυα σμγεη, : εἰϊς 56η.- 

ΥΧῚ ναι ται τ αρνκαμκατέν ἔρημα : υδὶ νἱὰ, ἀρ Βατέεπθ. Ἡΐδογοῖς 
ἈΝΑΓΙΔΕΙΑ, ὑπραζεαα. 8ι-. “"α"δὴῳ σχληρὸς, ἀναίσχυντος .---- ϑῃ μὴν αὶ 

ΧΧΥ. 424. ὀργὴ καὶ ἀνώδειια χαὶ τοῤογαίπε, δ ἢ» ναδάψς βμδ. 
αἰσχίσης ταυλϊετία ἴχα οἱ ἱπαρμιάστμίβ ςντοτη, 166. ΧΧΧΊΤΙΕ. 19. υδὶ [9 
τᾶρτσκο, οἱ τανοα ἰφϑθρμηηϊδιη Υ̓ 

ὁ τρητῖζο, οαἰδὶ ἃς αιῖς αδεκί. 2 Ῥορείωηι αἰτοσεπι ποία. --- ζ2.}}} 

ἈΜΑΙΔΕΤΌΜΑΙ, ἐνιρκάδπέετ. τε ΝΙιρῆ. ἱμαλσπαδεπόμς. Ῥχον, 
ἔέεγο. γυ. Πρ. δῷ ἢν» ἐθρ οτίο, ἔχν. 34. πρόσωπον ἀνωδὶς γλῶασαν 

οδάωνο. ΤὨεοὰ, Ῥγον. ΨΗ. 13. ξϑΐζο, βοῖεβ δμρμάξης Ἠπρτιάτη ἴτ- 
ἡναιδεώσικτο ἐν προσώπῳ αὐτῆς, ἱρφι- [δ --- ΠΏ) Ραττίο. ἔσεαι, ΝΊΡΒ. 
ἀετιῦρε Ξε σειεὶὶ νυ κα. 5 8 ΤΊ), Ρεέγυίποεης, ἱ, 6. φμρπρε μέτν 
πεν με ἧνματαπερίκηντς Βαροὶ " ἔσκε ρα, ἴξ. σίενπα, μενρείμα. 76:. ΜΕ. 
ποαΐα τ .}}} ἐγ 1 ϑυϊάαφ: Ἤναιδην. κ᾽ δωτί ἀπέστρεψαν ἀποστροφὴν ἀναιφῇ, 
χότες, ἀπκκωφχυντήφωτες. ΑὐλεΐορἈ. Ἐ- οὺχ ἴῃ δνεζείρῃθ δὰὰ ιἴ8 ρετίζιφκ ὁ 
4υῖς. γν. 8306. ᾿ : ᾿ δαξ, υἱ ΣΘΩΪγα πο ϊῖξ. ---- τῷ, τοῤωδέμα. 

.“ ἌἌΝΑΙ ἰμαῦς γλλν εθε δι θν Ὡρυς. ΧΥΊΙΙ. δ0. ἴϑιος ἀκοδὲς 
πεῖπμο. ϑγτωτα, ο}. ΧΥ͂. 4. ΝΙεὶ φροσώπῳ, ζει ωρυεῦθ (βεὶθ. Εδά; 
οἰδίμδβ, εὐτὰ ΠΟΓΠΪΟπθῖω ὙΟΣὶ 5) ) ἄετπι ἔοσιαυΐα ἰερτίυγ αἀποαῦυς Ὦ μι. 
ΝΡ β πὶ δας, δὐὲ ἯΠΙ. 38. ἴεε. ΟῚ. 11, ΣῊΝ ἂν 

οοὨμοίοπαο 14 νογίδβϑε, εὐσῃ ἔοσ- αεδεῖς, ---- Τῷ, τοῦτ, (οῖ, ΨΊΠ. 1. 
ἴλ966 ἴοοο 5) Ὁ ἰοβῖβοβ 2 ἽἼΛΠ 80- Ἰπκεέταλι ἐν» Πρ ΒΚ παῖς 

ταιδειάτιτι ετὶε. ας εητι γοχ βευὰ ᾿πῬαθεπέφε, αὶ ἤτολέοτα μιαῦος ἄυ- 
τᾶ ἨΘΊΞΕ ἔδρθνορα, ἰπδοίελ εν “ς ΤΑΙ εἰ ἔεετεθηι, βὲυ οὲ ὄνγων, νΚ 

ν 



᾿Αναιδῶς ὑφίσταμαι. 

« σογαϊοὶ Ἰοχσυυπίιτ. 856 ὶς βϑῆβιι 
δεῖ 80 ἢ. ἰ. αἰϊθη 8. -- Ὃν τἱο- 

ἰδηΐμς, ορργέβεου. Ἐὰ. Ν]ῖὰ Ῥβδΐτη. 
ΧΧΧΥΊῚ. 85. Ἐπῖ επί πορυάθηῖ8 
δυο βεῖιθ οοη πσησία στα νἱοϊεηίίδ. 
-- τπὺς ΡΒ. ργαοῖρὶο. 1 ϑδτα. 11. 

81. ἀναιδεῖ ὀφϑαλμῷ. Ιῖὰ Βίο6Ι18 86- 
ὀυῖι5 ΤΥοσησα τ, 864 ΠΟῊ χοσΐα 1Π- 
εἰἰταία οοἸ]δύομπε υἱτίαθαυα (οχία8, 
6 υ Ἰυουϊεπίον δρραγεῖ, ξογτου δι 

ὃ ἀναιδεῖ ὀφθαλμῷ ἩδΌταϊοο Ὁ Ῥο- 

ὕυδ γεθροπάσγο (ογη βδὶβ ὨΘπῖρ6 ν6Γ- 
μἱδ ἡ ν ὙΦ Ν) Ῥτὸ αυὸ Ἰερογαης 

Ὁ ρατίϊς. Ῥίδὶ Ὁ ἢ» ἴ αυο- 

αυε Ἰερὶ νος Μίοβιδδ]ῖ8. ὮΝ 1θ1α. 

ΧΜΊΙΙ. 9. εϑὲ ἐπυξαδοτε ἀϑρίοενε, βἰσαῖ 

ωκε δρυὰ Αγδρεβ. Βαὺ. ΙΝ. 1]. 

ἔϑως ἀναιδὲς καὶ ἀλλόγλωσσον, οοἰϊ. [6 8. 
ΧΧΧΊΠΠ. 19. δι... ΧΧΙΠΠ. δ. ψυχῇ 
ἀναιδεῖ, Ῥτὸ ἀναιδεῖ: ᾿ 

ε ἈΝΑΙΔΩ͂Σ ὙΦΙΣΤΑΜΑΙ, ἐπιριε- 

ἀεπέεν δωὀεὶδίο. 1ν71, ΡΝ. δὴ Πν, 

οδάμτγο, οοηογίο. Ῥτον. ΧΧΙ. 29. 
ἀσεβὴς ἀνὴρ ἀναιδῶς ὑφίσταται φροσώπῳ. 
Ψυλρ. ργοοαοίεγ οὗβγηιαί. Αἀνετ- 
Βίθτη ἀνωδῶς οσουΣτῖς ἀρυα ΑΥΒοΡΒ. 
ΤΒοδοΡη. δ81. εἰ ϑοόρῆοοϊ. (Ξα. 
Ἔγτ. 862. 

ἈΝΑΓΙΡΕΣΙΣ, εἰευαίδο, ὁχαϊαίδο, 
ἡζοτη συδίαΐϊο, οασασα, ἐμ ον πεοῖο. δα, 

ὦ Ἰῃῆῃ. ῬΓΟΏΣ. ἐπέεγβοϊδηο, χυὶ ἰλταθῃ 
ΒΕΒΌΘ ΠΟΙΛΙΏΔΒΟΙ. Ναμι. ΧΙ. 1δ. εἰ 
τοῦτο σὺ «οιεῖ; μοι, ἀπσόκτεινόν με ἀναιρέσει, 
5ὶ Ἰζὰ τη θοῦχη ἈρΌΤα νΕ 18, Τη6 ροίΐ8 
ἐπίονῆοο. --- ΠΟ »γο)εοίϊο, δῖ οα- 

οἰέας ρτγογέοίϊοπε αἴοιγες τοὶ Καοία. 
ς Μ])ηῃπυά, ΧΥ͂, 17. ἐκάλεσε τὸν τόπον, ἀναί- 

είος σιωγόνος. Ἡϊετομγταὰδ εἰευαξίο, 
ἀιρεὶ εβθοῖ ἃ ζ25) . αἰ βιεξξ, ουπὰ 
Ῥοζίιιβ εἰϊ ργῳγεοίϊο, ἃ πον »γη)έοϊο. 

«“ Ταάα. ΧΥ. δ. εἰς τὴν ἀναΐρεσιν αὑτῶν, 
κα ἐπίεγπεοίοπδηι, ἸἸοτατι. 2 δος. 

" ἮΝ 18. νέων καὶ πρεσβυτέρων ἀναιρέσεις, 
δαπιοχυτα εἴ ϑοπιοόσισα οσάσε. Ἐ16- 

. αγὸν. ᾿Αναήρεσις, ἡ τῆς κάρας ἐχτομὴ, 
“μὴ ἄλλως μονα δ» 

᾿ΑΝΑΙΡΕΊΩ, σεσεΐριο, ἰοἷϊο, ἰάχυς 
5 

.180 ᾿Αναιρίω. 

νὰ ρὸν αδέαίἑοποηι, ναὶ μὲν ἐμέεγζξο- 
ἔοπεπε. “γ ὶς ΡΊΒΕΙ ρεγίγε αοῖο, ρετ- 

ἄο. Ααυ. ϑγηιμ. 200. ΙΝ]. 11. ἀνε- 
λει -- ν Ὁ ΡΙΒ. «κοοίάο, γέβεοο. 70Ὁ. 

ΡΥἿ. 9. εἰς τἔλος δὲ μή μὲ ἀνελέτω. --- 
Π9Π ΗΙΡΒ. ἃ .73}» Ῥεγομέϊο. (εη. 

ΙΥ͂. 14. Ῥγευξ. ΧΙ. 15. ἀναιρῶν ἀν: 
λεῖς. [.6β. ΧΧΧΨΥ]]. 56. -- ΠῸ 

Ηἰἴρἢ. ἃ 7» οοοΐάο. Ιπιο. 1 Ἀεξ- 
ΧΥΤΙ. 40. ου͵ι8 νογϑῖο εἶδγα ἀσοεῖ, 
ἀναιρεῖν ἸΟΠ ΒΟΙΡΕΣ ἂθ "πογίε ογμεπία 
εἰ οἱοἰεπία, δβοὰ αὐυοαυς ἀδ παίῤκταὶι 
8 ρίαοϊάα κα ροτ!. ΠΧΧ [εε. ΧΙ. 
4. ΧΙΝ. 80. 70εἐ.. ΧΧΥ͂Ι. 1ὅ.- ὁ 
Δ7, οοοἱάο. Ἐχοά. 11. 14. 1δ. ὑυὰ. 

ΠῚ. 91. ἀνεῖλε τὸν Ζεβεὶ, οοοιδε 
Ζεῦεο. Μιὰς εἰ 4 Βορ. Χ. 18. ἢε- 
βυοδίαδ: ἀνεῖλεν, ἐφόνευσεν. 76. ΙΥ. 
81.-- ὈΝΔΠ 2. οοοίδιο ΟΟΟ180- 

γι. 106. ΧΧΥΊΤΙ. 7. --- ΠῚ α- 

οὐδῖο. 7161. ΝἾΙ. 80. φάραγξ τῶν ἀπ» 
ρημένων. Οοποζεΐυτα ροβυσγαηξ ῥΓῸ 
Δ δ Σϑοῖο. --- 7 ΗἸΡΗ. 8. Ὁ Υ., 

ὁχαΐϊο, ἰοἶο. τα. ΧΥ]. 57. ἀνέλεσθε 
τὰ συρεῖα τὰ χαλχᾶ, ἐοἰϊίε τἈυτίρυὶδ 
ΒΕΓΘΔ. --- ΟΥ ΗΙΡΒ. ἃ Ῥν ἐὐαοῦο. 

Εχ. ΧΡ. 9. ἀνλῶ τῇ μαχαίρᾳ μὲν, 
αἰδαϊο πθοὸ ρεγάθπίωγ. 8.61}. Οτίθῃ- 
ΚΑ] ΠΡυ5 ρἰδάϊι8 ἀϊοίτιν ἐνασμαγε 88, 
σὔμι ταυϊζμ εδηριίηἷδ εἰθπαι, 
Βοταϊποεηαιθ δηΐτηβ γι]! ϑροϊϊεί. 
Ηἰποῖς ΑΓ. ἴῃ 1Ψ. Οοτῇ. ποία (' 
βάϊ ταπριίμπεηι. Οηηξεν 1,εε δὰ 
Οδηῖ. Μοεὶβ ρ. 3919. 8β8ε4ᾳ. Νοὴ ορυβ 
ἴδαιια οϑὲ βἰδίυογο, υχχ ΣΠ ᾿ 

τηθηΐθ ἈδΡυΐβδε. ---- Ὁ ΤΠ» οοπ θεω. 

Αι. εἰ ϑγιγη. 4 ϑδτη. 1. 99. ἀν" 
μένων, οοοίϑοταχα. [1᾿ᾶστα βες. οοὐ. 

Ἡροΐπν. 108. θεουϊ. ΧΧΙ. 2.- ΠΡ» 

σαρίο, αοοἰρίο. Ἐχ. 11. δ. ἀνείλετο αὖ- 
τὴν, ἰοϊϊοδαὶ ᾿Πΐατα, δος. ἀγοδπι. ΟΡ. 
ΧΙ. 29. ὅς. Πρ αυοαὰθ αμξεγτε 

ποίδῖ.-- Ὁ Γ)Ὸ. δεῖϊενι, ργαΐμεπι. 

Ι.ω6ὲ. ΧΧΥΤΙΙ. 6. ΠΌΤ ἸΔΨῸ 

ΓΤ ΥΨ» ατνετίεπ με ργαίδωνε σἱἷ ροτο 



᾿Αναίσϑϑητος. 

αἰῶ. ΤΣ Χ χωλυόννων ἀνελεῖν. ϑαίδωτα 
βεζυϊ! σεπί, ποη νοΣΌ Δ. --- [1 Ὁ, "πὸ- 
γτογ. Νυα. ΧΧΧΝ. 51. ἐνόχου ὄντος 
ἁναιφεϑῆνα.. Βότια, αυἱα 7, αυὰ 
ΓΑῸ ἐπέεγ οὶ Ὠοϊαῖ, δὸ ἀ6 πεογίε υἱο- 
ἑεκία ἀϊεϊζυτ. ---- Ἂλ ΟΝ ἐχίγαΐο. Ἐχ. 

1.10. ἐκ τοῦ ὕδατος αὑτὸν ἀνειλόμην. 
- "ἩΤΌ. ἱπυεπίο. ἴπο. 1 ὅδ. ΧΧ. 

4). Ἐπὶ πεῖὴρε Ὁ ἢ. }. ἐπ ποῦο- 

Ὧ6 μγοηδηΐ, αὐ πο δοΐιπι ἐπυεηῖ- 
ὁ τε, δε σἴδια ἱπυεπέμπι ἰοἰΐετε αὐ αἵ- 
στε ποίει. ὕ ἱρ. υαάε εἰ αἴἴον πελὶ 
ταρμέαε. --- 7) ὕἄτνο, ρογίο. 008. 

ΓΝ. 3. ἀήλεσϑε. Τα αυοααα .20056- 
Ρδυε. Εἰοραπῖεν. Νδιι ἀνελέσϑαι 
ποη ἰδηΐστῃ ἀἰσυπίυγ ἐδ, φεὶ αἰσαία 
ἰοϊϊκπέ ἔπ πα ὑδηηςι, αἱ ἐλάαν ἀν:- 
λίϑϑα, ΤΒΡΟρΡὮν. (Βδσ. 10. δοα δἰΐδσω 
“, γυὶ αἰλζυΐα ἐοξίωπί ἐπ χωπιετοε δμοα, 

ἐρεὶ ξεγαπέ αἰἰο. Αἴαπε εἷς αἰξ- 
ἐς ἰετξ Δ ἀνελεῖν, ἀυοα ἴδταεῃ ν. 8. ῬτῸ 
τρραΐο ροηϊζτ. Ὠ4π. 1.. 16. βδοῦπ- 
ἄυπι ΟἾΐα. δς Ὑπεοάοί. --- 9), ἐγ. 

γπο, ἐπρείκπι 7αοῖο. 1 Βερ. 11. 80. 
82. 41. ἴῃ στηηῖθιιβ 819 Ἰοςῖβ 9 

δαθοὲ πούομοτῃ δα)ιαποίδση οοοίάεη- 
ὦ, --- 0}, Ομ. οοοίάο. Ὅδῃ. 1. 

18.14. . 41. 392, εἰ Ἴ]. 11]. -- 
ὅαρ. 1. 11. στόμα δὲ χαταψευδόμενον 
ἀκωρεῖ ψνχὴν, υτΐ Βεειϊδομπείαθτο 

ἐ ἀναιρεῖν ποίατε νἹἀείυτ, υἱ ἀναχόπστειν, 
πίεγηι αἴσωεηι γεάάεγε, συπεπεῖς οὗ- 
ταεγε πιβογ δε. Ῥοδίζατα Ἰοχιυν 
ἀρ. ΠῚ. 1. ο0]}]. Μεαῖν. Χ. 28. οἱ 
φις οὕβοσνανι Κυϊποοῖ ἢ ΟΌ 88. δα 
ΝΙΤ ἐ Ρ.ἃ ἢϊς Υ. Τ. δὰ 
Ἰύου. Ί11. 11]. Εοτταυ]δ ἀναιρεῖν ψυ- 
χὴν ἱορίειν χαοατο ϑίν, ΧΧῚ, 8. 5ϊῖν. 
ΧΧΙΙ, 9. ἀναιρούμενος αὐτὸν, αἱ 11υὰ 
αὐτὸν κὦ ξέεγομς τοϊετειιάυτη οοῖ --- 

ἐ γιοὰ φαϊευπασε οοπέφεγίί. ϑγτιυδ: 
γιὰ ἐπμης υἱάεί. 

᾿ἈΝΑΙΣΘΗΤΟΣ, δεέησμ οαγέηξ, δία» 
ριάια. 9λ, δἰ. Τοοά, Ῥτον. 

ΧΡ. 42. --- ΓὨΡῚ 02, αδεέχμε 

ϑοϊεπα. ὅγτητα, 10». ΧΧΧΥ, 16. 
δὶ πὶ 4111 Ἰοσίταν ἀνόητος. 
ΦΑΝΑΙΣΘΗΎΤΩΣ, δ δένδε, σἴμ 

181] ΝΑ νακαωννίζω. 

γίάε, εἰοἰδα, ἐειιεραγῖε. δὲν 111. 421. 
χαλεπώτερα, σου μὴ ζήτει ἀνομαδήτως, 
(δες. Οοταρ].) ἀἰ πο ίοτα (ες πὸ αια- σ' 
Τ8Α ἑηδοϊσηίετ, ἢ. 6. ἱποοηδιαεγαΐε, ἐπ- 
»υγμάφηΐξενγ, 1. η. ἴῃ 564. ἐν ἀφροσύνῃ. 
Τυϊθυϊν ἢ, ]. ἀναύσϑησις αὶ, φυὶ π!- 
χηΐδεη 6 δὲ δὺο υἱγῖδυδ 9ι:185 δἰ ςἱ 
ἔονεϊ ορίπϊοῦσπι. (μεσ οἰίδπι ν. 
45. ΑἸαρκιν. {Π|..28. ἀναισθήτως ἔχων, 
πο δοηπέϊγε. 

ἈΝΑΓΎΤΙΟΣ, ἐνημοοφηςξ, ἑπμδοπα, σεἷ- 
Ῥα: ἐτρεγξ. --- ΓΤ, ἐγαϊία, ζγιδένα, 

οἰἰδιι ἐπεριεγίίο. ϑγτηνα. 70}. ΧΧΕ]. ς 
6. ἐπ᾽ ἀναιτίους, Ἀ. 6. Ῥχο ουΐρα ἐ2}εν- 
δια, αἴ ΠοΙῖρ6 ρέσημϑ Ἀ. 1. ἷξ ᾳυοὰ 
δρυὰ Οτεοοβ τὸ ἱκανὸν, ποτὴρθ δρον- 
δῖο. δ᾽ δυΐοπλ Ἐχοτρ 8 Ἰἀοηοῖβ ρτὸ- 
Βασὶ ἀν. φίδια ἐμῆς δἰρτθοα- 
Τα, φμὲ πείΐωπι ἀεδείωμε οοπέγασμ, ἢδτις 
ἸηΓοΓρτοιδεϊοπο ἰάθο ὑσγϑίδστειω, 
4υΐϊα πυ}}0] ἰγδάϊταν, “οῦυτα ἠυαϊοὶς 
ῬΟΥΒΟΏΔΙΩ διιδίπυΐε86. ϑεα ἔογίδδϑο 
δρθοΐεδ ἰπἰυτῖδ ὑγὸ ζεθσσα ἰν, 1. ρο- 
εἰν. Ααἀάδ 1 ὅδ. ΧΧΥ. 81. .-- 
Ὁ» ἐπηοοο. Ὠσδυϊ. ΧΙΧ. 10. αἷμα 

ἀναύΐτιον, (0]}. ν. 18. οἱ Χ ΧΙ. 8. 0..--- 
ΡΨ σμείια. ϑγισμι. 8. ὅδῃι. ΙΥ͂. 

11.--τ Ὡ Π, ὑπέεβεν. ἴῃς, 208. ΙΧ. 
40. Ηεεγοῖ. ᾿Αναύσιος, ἀϑῶος, ἀνέγ- 
χλητος. 

᾿ΑΝΑΙΤΙΏΣ, ἐπεπιεγίο. Ὁ), 57α- 

ἐμ, 7 γιαέγα, οἴδτα ἐπεπετίο, δε σα, 
45. Οἱ λοισοὶ 200. ΙΧ. 17. ΟἸγτα- 
Ρἱοᾶ. ΟἹ λοιποὶ, ἀντὶ τοῦ διακενῆς, 
ἀναιτίως ἐξεδωκαν καὶ δωρεάν. ϑγτημι. 
Ρε. ΧΧΧΙ͂Ρ. 8. δῖδ. -- γι Ὁ 395, 

δἰπε ργαυαστίοαίίομε, εἰπέ ΟΥ̓ΠΕΙΝΕ. 
ὅγτηηι. 700. ΧΧΧΙΨ. 6. 

ἈΝΑΚΑΙΝΙΖΩ, γέπουο. γῦ) οὲ 
ππ ΡΙΒ, εἰ ΠΕΡ. ἰάεσι. Ῥα. 

ΟΙ]. δ. ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀντοῦ ἡ 
μότης σου, ἱππουσδίενγ ἡανοηῖιδ 8 
ἱπεῖαν δα]. [δ]1ἀ. Ο111. 81. ἀνα καὶ 
χκαινιαῆς τὸ «ρόσωκσυν τῆς γῆς, ὨΟΥΔΙῺ 
ΤΟΥΣ ἔδοϊοτη ἱπάμποϊβ. ΤἬγχεη. Υ. 
31. -- "Ὁ Γ» ποιηδθὰ Ρσγορσίιαι, 

ανεν. 166. ΧΥΪ. 11. ὡς τεῖχος ἀνο- 
καίνισας. ἸἜροτυπί ΟἽ [» τισῖλα ᾿ 8.4} 

Μ 4 

᾿ 

τος; 



᾿Ανακδίο. 

«") ἰπ Ἴ.--- Ἴ2.» ὁαλδυεδο. Ῥρεῖνυ. 

ΧΧΧΥΤΙ͂Ι. 8. τὸ ἄλγημά μου ἄνεκαι- 
"σθη. ἩΜΟΌγαϊοδ: ἀοἴογ τεδδ δεί σ0Ν- 
ἐμγδαίμα, ΤΣ δα εἰρη βοδηῖ, 
ᾳυδτη οἷον πιδιι5 εἰ αὐπιοάπηι ἀμο- 
ἕως, απιότη βοηβασῃ ΟΥ̓Χ δὺο ἀνακαι- 
νίζεσλαι Ἔχρτίποτα νοϊπογαμί. πᾶς 
βἰται] αρρατεῖ, ΑἸ υτα Ἡ. 1. τῆλ ]8 
οΘμη]θοῖθ86 ἀνεχινῆγη, 85 ῬΧΤΟΨΟΟΘΒΒΒΘ 
δα ἀνιταράχϑη «ρυὰ ϑγτατηδοίτη, 

δ 85. ἀνέγρετο διύτερον ρα ἈΡΟΪπΑ- 
σχίσῃ. Οαῦστιη 5. }}1}18 ἢυϊς ἸοσαΒ 
τερετῖίας 2 Μδος. ΥἹ]. 9. ἀνιχαούδνη 
ἐπ᾿ αὐτὸν λύπη μεγάλη, τεογιάμεγαξ Β. 
παοέμς Ἐταί ἴῃ Ἰοςίο ἀοἷοῦ τβαστηιβ. 
ἈΝΑΚΑΙΏ, οὐπεδειζο, σορεπάο. 

ὙΥΣΩ͂ Ἡφ". Α Ὕ» αγεΐετε ζαοῖο, 

σοοομᾶο. ϑγτατη. Ρβ. ΧΧΧΥΤΙΙ. 4. 
ΙΤΙΧΧ ἘΣ. Ψ. 4. ἐν πυρὶ ἀνακαύσεις. 
-οΡ ΗΒ. Ἰἰάσιι. Ἐπ, ΧΧΥΝ. 

ε 10, ἀνκχαύσω τὸ κῦρ. -- “ΧΡ, φγυὸ- 

ῬιΒουΝ8 δυηι, φοσθᾶο. σ΄. ΥἹ]. 6. 
ὯὮΞ ΣῪ» ἀρρββομεν ιν ΟΥ̓ δεῖ, 

ἀνεκαύϑησαν αἱ καρδίαι αὑτῶν. διαϊαυῃι 
ποσυα , δὺὸ8 ἢ ἰδχίπ μαϊσαίαϑε 
ΤΊΣ Οχρρεῖϊο ἰορίδο νἹάεπίαΣ 

2: Νύσῃ δἀπιϊ ηα Ἐπὶ ᾿δός 

“εοηήεοῖσα: ἅδη Ἢ ΠῚ ἨΟῸ ποίαζ 

ἑηβαπιπιαγὶ, βεα ἐπεοοατὶ, ϑῖ Ἰεοῖο 
να δ ἤπρθη δ Ἵβθϑί, τη θ] ον βρθοὶθ 

ἀ αἰδεξεῖεαγ, 608 Ἰθμίβδα ΠῚ» ουὐα8 

'νοσὶβ δοῦρε δἰίδτα 6βΐ δἹίαυο βγοᾶο 
ΕΠ πΐς, δὰΐ ἡ: αυοὰ ἴῃ ῬΙεὶ εξ." 
τεπάυτη 81. ὅϑυπί ἀοηΐᾷμε, αυἱὶ 
Ῥυϊαπί, 605 ΠΟ σῖιι8 νογί 886, δς εἷθ- 
κῖνοα Ὑεῆνιη, σαοὰ ἐσπῦξκοι Ὡσὴ 
οοπσυα νἱάετοηῖ. ἈΕῚ γε ῦῸ 
Ὧ6Ο ΔΙῸ Ἰορῖδθο, πρὸ Ῥτο δ διζυ 
ἐταυιϑθλ}ὶδδθ6 νεηγ. Νίϑτα ἔοτσοι δ 
αρρίϊοαγε σον ποϊδῖ απίρπιμηι αὐἀυργίε- 

« ΤῈ, ἱπίεπέμπι 6656, αποᾶ φστηπιοῖῖα 8 
ἸΧΧ μΡὲγ αἀτάετγο, ἱποέπδιπι 6586 ΘΧ- 
ῬγΩὶ Ῥοϊεγαῖ, ἱπρσίγοῖβ ΟΡ δα ἀϊίδιι 

δὕϊοηστη οὑπὶ οἴδαπο. δὶς 
ὑσααθ ποϑίτῖ νοοίρυβ θτέππει, ἐὸ 

» εἴ ἐπίδιδηπί ἐε}ην. ἰο δὲ ἔη- 
βονιοε, αἰἱ Βαϊρῃί, Ἀορροάϊί, φυρή 
ΔῚΡ δὰ ὕδὰ 1. Αταῖϑι.. .,. 9. ἽΜΩΟΝ. 

182 ᾿Ανακἄάλυστος. 

σπε ἐπε εἰριίβοιοι. (ΩΌΡΡΟΧ οὐσι 
1ΧΧ τοπβϑιες ἢ. 1. φαοφος γι. 
Ψυάϊν. Υ11. 8. ἀναχαύσαντες συρὰν, γ 
ἐποοπάεπίες γα. Εβάθιῃ ἴοτ- 
ταῦ] ἰοκίσασ φυύσοαθς 1 Μαος. ΧΙ]. 
9Ά. 5ὲσ. [Χ. 9. ἐκ τούτου Φιλόοι, ὡς «ὔρ, 
ἀνακαίεται, Ἀΐης διρϊοϊθβ ἰδπαύδιῃ 
ἰρφοΐβ πουα πεϊτπιεηία σαρίϊ. 
᾿ἈΝΑΚΑΛΕΊΏ, υοοο, Τεῦορο, ΓΕΌΘΤΟ 

ἴοτ. ΓΥΔΤΙ Ηρ. ππαγογὲ αὐῶ}ῖο, 

αἴδὲρο, ἃ ἌΡΙΝ ϑγτνη. ΤΉχσεῃ. 1. 

12. ἀνεκάλεσε. Νυῶι ἀδάυχὶς νοοασῃ 
ΔῸ πλαὶ Ν.1,.. --- 5, πιο, πιο. 

υε0 πι6, υαοὶϊἶο. ϑγτητο, ἴ68. 11. 10. 
Ρτο ζσάι ραοὶς περ ἸΔΎΔ ΓᾺ ἐξ) "οὸκ 

κοέωδιὶ δὰ ᾽ποιρδδέ δε, Ὦδθθε: οὐχ 
ἀνακληϑήσεται, πον γευοοαδίέμν. ὅει- 
ϑῦτα 686 Ἔχρχεϑδὶῖ ; διὰ ἔσεαι δυί 
Ῥχοχωΐβεῖο ψδα δῖ, ααδπάο τενοοῦ- 
τις εἱ τχτοϊτβοίδθσ. 5ΠΏΣΙ το 0 
ἀνακαλῶν ερυὰ Ὅτεοοξ εκ, Ὡγυλαβ 
δσϑορθη ἀοσιῖς ΑὨσεβοῦ. Ὠῆυς. 
ΤὨυογά. Ρ. 711. -- ἐδ ὙΡῺ» οοποο- ἃ 

οφίία. Νωκα. Κ. 3. ὕσοντα ὅσο! ἀναχα- 
λεῦ; τὴν συναγωγήν. ᾿Αναλαλεῖ, δινδε 
αυοά εἰς τὸ Βυρριεπάυτα εγῖξ, δῖστι!- 
ἄρατε Ἦ. }. οὐπύσοστε, ἱ. α. συγκαλέδ, 
6 οφογητηδίθ βοαυθηΐε Ἰυδυϊοπίοῦ ἃΡ- 
Ῥατεί.--- 0)» Ἐσβγμειϑὲ δουνδπκα, Νιχὰ. 

Ἰ. 17. τούτους τοὺς ἀναχλήϑίντας ἐξ δνό- 
ματος, ὮΟΒ πηοο Ἔχ τΕβθ8 μοπιπαῖος. 
-- ΝῊ» ὕοσα, ποπιῖπο, Ἔχ. ΧΧΧῚ, 

4. ἀιαχάκλῃκα. ἐξ ὀνόματος. Ἐδάστα 
Τουπιι]λ οοσυστξ απο}. ἈΧΧΨ. 
ψ8.. δ... 1. 1. δὴ ῶχ Α]ὰ. ῥγὸ ἀνε- 
κάλεσε Ἰεκιίων ἐχάώλοσι, ῳπεχηδίτιο - 
ἄμσαι οἔίατα δρυά 1,κεπ|Ὸ8 χευόσατε 
ὉΥῸ νοδῶγε Ῥοϊζαν. .108. ΙΝ. 4. --- 
11, τευσγέογ. ἃ, ΧΧ. 48. ἀνὴρ 
ἀνεκάλεσεν εἰς τοὺς υἱοὺς Βεο. Α]ά. π8] 
Ῥοοὶ ἀνεχάλεσεν δα ρϑιλα)δήωτε οσιϊ 
ῥαυτὸν, τον ΙΓ ΘΔ δὰ ἅ]1ο8 Βθη)ὰ- 
τα. ΑἸ ΠΌΤ μαδθηΐ ἀνέστρεψαν, καὶ 
4111 νεσοὸ ἀσέσερεψαν. ἘϊοΒγοῖ. ἀνε- 
καλέσατο, ἀπέστρεψεν. 

ΦΆΧΝΑΚΑ ΛΥΎΠΤΟΣ, ἀϊδοσορετέκα, 
ποη ἴσα. Οὐσσυχτίς δος νοΣ, 4)δ6 
ἴῃ Ἰιοχίοφ ἀεελάρχαξοῦ δὲ ἃ βεὶς 
περίοοία οαῖ, ἴῃ το Το 1. 0. 



᾿Αναπολόστο. 

α φὺ πρόσιρέν μου ἀνακώλφενον ἦν. ἴθ 
πότ Ἰορήωξ 1η Οοέὲ. ΑἸόχ. ΑἸ. 
εἰ (οτερὲ. ἴῃ δα. Βοίη. ἐδῃένπι ἀκί- 
λυστον ΤΟΡΕΥΌΩΡ. 
ἈΝΑΚΑΛΥ ΤΩ, ἀείορο, ταυεῖΐο. 

ΓΙ} κίσα. Ἐσ, ΧΧ. 26. υδὲ οὐνὰ 

ἄποκαλύπτεν ἴὰ ΤΟΙ. ρεττηυϊείυγ, 
ὅσας ὃς Πεαί ΧΧΙ]]. 86. (οπξ πα 
8. Υ. ἀποκαλύττω. 1οὉ. ΧΑ. 47. ἀνα- 
παλύπτεν τὴν ἀνμίαν, τοῖεβετε, Ἦ. ὁ. 

ὃ ἴῃ ἔκεσεπι ὁ ᾿ιχυϊαιίεια. ἤν. 
ΧΧΧΗΙ͂ΠΙΙ. 16. ἀνακαλύπτειν νοῦν, εὐἶο- 
ἐεγε δὲ αὐπιομέγε δοίήθλοβ. γον. 
ΧΧ, 99, ἀναχαλύκνων βούλας, τευέ- 

“Ζευγείωπι. ἴεα., ΧΆΠ 8. 14. 
ΧΥΙΨΊΙ. 8. Ὅπι. ΕἸ. 21. κεςσ. (15. 
--ὐϑτ Ριδ ἄρο, οδίέρο. 70Ὁ. 

ΧΧΥΊΠΙ. 1. βάϑη δὲ ποταμῶν ἀνεκά- 
λυψεν. ἘΠοοάοί. ἐξηφύνησω. Ἰὐϊαγαιο 
ὉΞΓῚ εἰ ΡΩΝ δΟΥΜΟΥ, ῬΘΙΥΠΪΆΞ86 

ς γνιάεδτιε. Ψυϊς. ᾳποᾳπε μαρεὶ σονν- 
ἑαίας εεί, ἀθοπι εἰίδιι ΕἸ ΘΣΟΏ ΤΩ 
βεαυϊῶκς. -- ὅλ 6τεθ. ε;. ΧΧΙ, 

14. ὅπως μὴ ἀνιχαχορδῇ ὡς σὖρ ἡ ὀργή 
ἐεσα, θα ἱποαυδυν ἱρημῖ6 ρμαίοδδέ ΜᾺ 
5... Β6Ὧδ αἡποδά βδδθυτη. ΝΑΝᾺ 
κεῖτε αἱ ρνυάδεε ἰυ οἰπνθι8 ᾿ἱπρινδ 
γεν ταν εανὶ, ὃν ἰδσέηι γγοβαννι 
ῬΡοτδχιιτ. --- ΓᾺΡ» Ρ᾿ν ρερϑεγίο, Ἐεέ. 

ΧΧΙΝ. 1. ἀναχαλύψει τὸ πρόσωτον αὖ- 
ἡ τῆς. Ρεγτηαϊδῖεε τη ΠΕ ἢ. ἷ. 6886 ὙἹν 
ἀξηϊασ ὁ ΓΧΧ νοσεβ 77. εἰ [ΠῚ » 

ΦοΏξι. δατγηοάυτη, ἱησοτηταοάο, δυΐ 
Ροῖϊζδ. Ὡυ}ο. --- [}» ῬΙΒ. ἀεσηιο. 

ἴῖω8. 1]. 16. χύρος ἀνακαλύψει τὸ σχῆ- 
μα αὑτῶν, δι ριΐζεπάδ δοτασῃ. [6 
ἴερεῖ. δὶ Ηοχ. Μομπεῖ. ἀνακαλύψει 
τεΐετῖατ δα νόόθτη ΠΡ} Ὁ). δοαδίε ἰη}- 

εἰεί, οεὰ Βλῆς μὲν τατεικώασε ΕΧΡΣΘῦ- 
βοσυῃῖ. (οηξ, ᾿πίτὰ 8. ν. ἀσοχαλύπτω 

ε«ἱ ἢ. ΒΒ νεΕΌοΓοα ἰορτίτΓ Ὦδδς νῸΣ 
«ρου ἘΠΧΧ 769. Ἢ, σ. υδ᾽ τῷ 
ἀναχαλύψουσι 1] τεσροηάδεπ ἰσχία 
Ἡοεαϊιοσ. θη ἀὐδθσ ἐμ θρυπιὶ 
ἐκ πποςτοάξδηϊε οϑηγήαῖε Υχο 
253» εἴ αἰξοοορεγεί, 8 Ἑδάν. Χ11, 

“9. Εἰεῦγ. ὐμὴτιν Ῥϑίν. ΕΣ.6. Τόν. 

ΧΙ]. 6. τὰ δὲ ἦργα τοῦ ϑεοῦ ἀναχαλύπ- 

188 ᾿Ανακλίνν. 

ὀμρότγδ: εἰ σεϊξόγαγε οἱ 
ρ»υνωαίδεαγε Ἀσμουϊδειτη 6ο0. 
᾿ἈΝΑΚΑΜΒΤΩ, θὲ: δρόμον, (οσεμί, ἢ 

1. Βοκβ. ἘΠ|Ὶ06. Θν. μι 15.) γεδοίο 
Ομ δμῆι. Ἦ. 6. ῬϑυεΥίοΥ. "γγὉ. Τεοσθάο. 
7εε. ΧΥ. δ. ἢ τίς ἀνακάμψει εἰς εἰρήνη» 
δου, 4υὶ58 τοῦ], αἱ νΙάοδί, αυοτιο» 
ἀο ἴὰ να ]θδβ. --- 7) γεάεφο. Ἐχ. 
ΧΧΧΙΙ]. 26. 76υἀ. α 80. δὲ συμ 
ἐπιστρέφειν ἴῃ οοὐά. ρμεχτουίζείαν, ἐαι6 
80. 1 Ραγ. ΧΙΧ. δ. 2 ὅδ. 1. 922. 
ῥομφαία Σαοὺλ οὖκ ἀδκαμψε κενὴ, σἷα- 
αἴπι5 5.4} νδοὰθ ποη τεάϊραῖ. Αἀάθ 
ἴῃς. 3 εγ. ΣΧ, 5. Τβοοῦοι. «Ὁ. 
ΧΧΧΊΈΝ. 4. εξ Ααι.. ϑγταν. Τβεο. 
Ἐ2.1. 8. Αἀὰδο 8 Ἐάν. ΨΙ1Ε 80. 
4 Μδες. [. 35. ΤΑ ΤΑ ΡΒΟΥΟα πδυτρδ- 
(ων, υἱ εἱὲ ἐγέ, Ἀ.. 6. γέβετγε, πίον 
ἀενατί, τεύγαπατο, εἰ οὐτὰ φιμοῦν μεΥ- 
Ῥ Δ. 

᾿ΑΜΑΚΑ͂ ΜΠΤΌΟΥΣΑ ᾿ἈΝΑΚΑ'ΜΠ- 
τίν Ῥεθεγέδη Σ Ῥευ ΡΥ ΌΓ. “Τη. “ Θτειτ. 
"1. 
ἈΝΑ ΆΈΕΙΜΑΙ, ἀοομπιδο, ΒρΘΟΙΆ- 

ἔπη δὲ οὐηάηι. 8 Ἐπὰν. ΤΥ. 10. αὐ- 
φὺς ἀνάχεται, ἐσϑῆει; καὶ “νει. ΟομοΡ 
ΙΧ. Ν. Τ. 5. ΒΕ. ν. 
ΦΑΝΑΚΛΗΣΙΣ, γτευσσαίϊο, εἴ Βρ6- 

δξσα γευοοαΐο αὐ τεαίίμα ες οαρίιυϊ- 
ἐαΐε. (ετῖε δος βθῆβι σϑρουϊτν Προς 
ΥΟΧ (υδ οὐτεΐ 7 Ἰδβαυγιιβ ΒΊ6111) 1ἡ 
Ῥχοΐ. ὅἴτ. θεὲς. Οότρὶ. μετὰ τὴν αἦχ- 
μαλωσίαν καὶ ἀνάκλησιν, Ῥοβῖ ἙΠΔΡΈΪ:- 
ἰαΐοετα. Βαδυ]απίσαπι εἴ τεἀϊζυσα οχ 
ὁδν 
ἈΝΑΚΕΦΑΔΑΙΟΌΜΑΙ, τεοαρὶ- 

ἐεἶἴον, γ᾿ ΟΟρβΉΙΟΜΘΟΥ. Ὁ ΡΊΙ.. αδεοῖ- 

νοῦ, με οῖον, βηϊοσ. ΤὨδοάοι. οἱ 
νὰ Ἑά. 5. ΓΧΧΙῚ. 20. ἀνεκεφαλαι- 
ὥϑησαν, ᾳυοὐ Μοπίῖ οχροπαπάυχι 
ναῖε: τεοορπίξε δαπί. 

ΑΚΑΚΛΑΏ, γοίηβο, τοβεοίο. 
Ρ» Μερσμς 5εύθ. 5οὰ τεδεοῦ. ϑδταδε. 

βές. βι οῆοπ' οἂ. Ἀοτπαπ. ἔμεν. Ι. 
1δ. οεέ Ἰης: Καγ. Υ͂. 8. 4 Μδδς. ΧΙ. 
10: ΑἸοΡὮτ: ᾿. 28. 
ἈΚΑΚΛΙΝΩ, γεοϊΐηο, εἰεοιρῖδο. 

Σ 3.» νεπίδ. 1 βαυα. ΧΥ͂Τ. ὅ. Ὦ ὮδΔ 

ΤΊΣ ΣΝ, Ῥφλίδε πισοιθὴ ἣν υἱοίῤνμῶ, 

ει “Ὁ -ἐΘρ Π σ έν. ἀνανλίϑητε ΒΕ. 
Με 

ἃ 

ἐ 



᾿Ανάκλισις. 

« Οστρίοξ, υἱδὶ εἶπο ἀπδίο ἀθ θρυ} 18 
Βδου πολ] θαυ οορίασαπι, βδασθ ἃς 
ἱσησοῦι 1116 ἸΠΌΕΓΡΣΕΒ, αυἱ νοσα εὖ. 
φραύομωι Ἀ. 1. υδὺ8 68. --- [Π2.» 1π- 

οἶϊπο. Ααχὰ. Ῥτον. 11. 4. ἀναχλινεῖς, 
Ὁ] νοὸχ ἀνακχλίνειν ΧΗ δΙΆΡΠΟΥΙΟ6 βιγηΐ- 
[ῸΣ ἀ6 ἐποϊπαίίοπε απὶπιῖ, 560 αἰξθη - 
ἔοπ6 ἀο οἰμαϊο. 
᾿ΑΝΑΚΔΙΣΙΣ, γόοϊϊηαίο, αοσιδέξεδ. 

58. οἰγομῖζ8, απιδιίμα οἱγομίαγὶδ. 

ὃ (δῆς. 1.11. Αχὰ. εἰ ΧΧ ἐν ἀνα- 
χλίσει αὐτοῦ. Ψ αἶἷρ. ἐπ αοοιδίέμ δυο. 
Ῥοῖεκῖ ἰδπιθα ἢ. 1. ΡΟΣ ἀνάχλισιν οἴίδτα, 
οοποίαυε, ἐπ χυο αοομπιδίξεγ αὐ οα- 
παρε, βεὰ οαπαομίμηι ᾿ῃ 16} 6 αὶ. Οοηξ, 
Ἰηῖτα 85. ν. ἀνάσαυσις. (ἰῖογι δά. 
δυο χηοποπάυτῃ δῖ, σταυίυτη Ργο- 
ἰερ. ἱπ ΧΧ [πᾶ. Τ᾿ ΙΝ. ς. 4. ὃ. 8. 
Ῥτὸ ἀνακχλύσει Ἰεροπάυτη 6886 ΟΘΟ}}6- 
οἶδθε ἀναχυχλήσει, αυΐδ νοχ ἩΘΌτδΙοδ 

4 1168 8εε ρα τε αϊτυσ χύκλος εἴ χύχλω- 
.ς μα. Αἀάο Ηΐρροοτγ. (οβο. Ῥχϑποῖ. 

Ρ. 197. 1. 
᾿ΑΝΑΚΑΙΤΟΝ, γδοϊπαίογίμηι, ἴο- 

ομ5, δὲ αἰεομηιδίξω. ΠΊΕ ν “ἰγα- 

ἔμηι, ἃ ἽΒ) γ, ΦίΕΥΠΕΥΘ, διδοίογπετγε. 
᾿ Υ 

Οδης. Π]. 10. ἀνάκλιτον αὐτοῦ χρυσίον. 
ψυϊκ. γεοϊπαίονέμηι, Ἐ. 6. οοαγυϊοαΐ, ἴπ 
φμοά οαρεὶ γεοϊἐπαητ. 

᾿ΑΝΑΚΟΙΝΟΏ, οοηιπιμμῖοο. 4 
ἀ Μᾳος. ΧΙΝ. 90. τοῦ ἡγεμόνος τοῖς πλή- 
σιν ἀνακοινωσαμήνου, Οσὕτη ἄχ ΤαΙὰ 
ΟΠ ῬΟΡΏΪΟ σοτηταμηϊοαϑβοῖ. ΡΟΪΥΡ. 
ΧΙ. 26. 2. 

ἈΝΑΚΟΜΙΖΩ οἵ ἈΝΑΚΟΜΙΖΟ- 
ΜΑΙ, εἴεγο, ἀδρογίο, θἴδτα γεοὶρὶο, 
γδοΡΕΥΟ, τοδί ίμο. 3 Μδος. ΧΙ], 80. 
τὰ τῶν αροτεστωχύτων σώματα ἀναχομί- 
σασϑα!, ΘΟΣΏΟΤΑ τηοσζπιογυτα ἄδροτ- 
ἔαγα. ἃ Μδος. 11. 22. ἀνακομίζεσϑαι 

4 τὸ ἱερὸν, ἐδηερίμνι γτεξέέμιογο. [,δοῦο 
. στα ΑἸὰ. οἵ Οοταρ!. ἀνοικοδομεχϑϑ 
ἱπιεσργοϊδπιθηΐυμ οδί, συοα 6 τοδγ- 
βἷπθ ἰπ τεχίυ ἱγγαρβὶῖ. γα]. γε- 
σμρεγαγεηί. ϑγταβ, αυἱΐ ἰγδηβίυ: 
Ῥαραίμηε, φιεέμηι τεάάεγε, Βτεϊβοῖ.- 
Ποίάστο ἀνακοιμέσασϑαι, δορίγε, ρίαοὶ- 
εἴη νεδάογε, Ἰορκῖθβα υἱάδίυσ, Οφ- 
ζογυω, υἱ Ἰάδτη Οὔβοσ αν, ἸορΊ 
δος νεγθυσι οοάετα ἕΈσΘ βδπδιι οἱ 

184 ᾿Ανωκράξω. 

αρυὰ ρμγσέδησο, ν. ο. Ὠῖοι. Εαὶ. 
ΑἸτὶ. 111. 23. Τ. 1. Ρ. 474. οἁ. 
Ἐοίδὶς. ἀνακομίσασδα. ἡγεμονίαν. Το 
(488. Ρ. 87. οἂ, Βαίπι. ἀναχομωσϑδέν- 
τῶν αὑτῶν, 80. τῶν χαχουμένων, απττα 
αὖ Βοθῖΐβ Ὄρργεβϑοβ σουρογαββοίῖ, 
1. 6. Προγδββοῖ, ἴἢ σι πα Γεϑῖὶ- 
τυ ϊδϑεῖ βδίδίυτα. Ῥοΐγρ. ΪΨ. 88. 2. 
ἀνακχομώσασϑα: τὸ φρούριον τως Δυμαίοις. 
8 Μδος. ἵ. 1. μαϑὼν σαγὰ τῶν ἀναχο- 
ἐισϑέντων, ΒΟΟΙΡΙΘΏΜ 4Ὁ 113, ααἱ] ἔῃσ 5 
86 ταρθρογδηΐ, ρεγίμρι. Ἐπὶ δπῖτὰ 
ἢ. 1. τϑοίργοοβ ἱπιβ]ομοπάυτα: .:ε 
γεσίρεγε, ἰ. 6. τευετγίῖ, ευαάεγε. δὶς 
δριὰ Ῥο]γΌ. 1. 83. δ. οἱ 11]. 74. 8. 
ἀνακομισδῆναι! εδὶ τευεγίξ, ευσάετε ε 
παρ γαρίο υεἰ ριρηα αάνετεα. Ὗ. 
ϑομν οσμαυβοτὶ [,οχ. ῬΟΪΥ. 8. ἢ. 
Υ͂ 

᾿ ΦΑΆΝΑΚΟΠΗ,, ἐπιρεαμπεπίμνι. 
γ» ͵ “)ήαεοίωνα. Ααα. [68.1.01]. 19. 

Θρα οδί [01 Ἰεσιίο ποῦ 88:15 οογίδ. 
Ναϑ, υἱ Μοπιῆ, δά ἢ. 1. ἀοσυϊξ, ]ο- 
(0 ἀναχοτῆς [οτίδεβα Ἰεροπάαπη φεῖ 
διαχοτῆς, αὐᾶ νοςα ἢ. ]. ϑγτηταδοΐιβ 
οἱ Αφυΐϊα 4|}0ὲ ργο ευάδι Ηορσγαῖοο 
181 τοροσιυπίυς. Ὑ|ὼ46 δἴίδτη Ὁ 68- 
86} 1] ῬΤΟΡΔΡΙ]. Ρ. 418. Οεἰθσωσω 
ΥΟΧ ἀνακοσὴ ΓΟΡΟΣΓΟΣ δρια ϑίγαροσ,. 
Οεορτ. [11]. Ρ. 964. Β. εἰ Ὠϊου. 
Ηαϊϊς. ἀ6 σον. γε. 11. 97. 95. 
᾿ΑΝΑΚΟ ΠΤΩ, γέδεοο, ρτιεϊάο, ἴπ- 

λίδεο, δεάο. “7, οδίωπάο. ὙΒοοά. 

ψυά. Υ. 22. ἀνεχέαησαν, γεεοοίςΣ τιπί. 
ΘοΒΑτ δηΡοΥρῖο δὰ ἢ. 1. βοσι βοικάτεν 
νἹ εἴων ἀσεκότησαν, () Ὁ) αδεοὲε- 

δὶ, ἀπιρμξαϊὶ σιπὲ, 2011. ν. 96. ὅ6Ρ. 
ΧΥ ΤΙ. 248. ἀνίκοψε τὴν ὀργὴν, δεάα-- 
δαὲ ἰτᾶτα. 
ΦΑΝΑΚΟΥΏ, ἑἐπαμάϊο, αὐξοιζίο. 

νῸΨ᾽» αἰἶλο. ὅφη. ΧΧΙ. 6. ϑοὰ ἐδμὶ 

ἴπ Οοἁ. Οοἰοπίαμο νἱορε Ἰερὶ νἱο- 
ἴα ἀνακούσῃ, στῖαπι αἷπα ἀυρίο ὃχ 
ἂν ἀκούσῃ. 

ἈΝΑΚΡΑΊΖΩ, εχοίαπιο, οἷαποο. 
νῈ» ΗΙΡὮ. α γ»)0ν» οἰαπφο, υοοῖ-. 

εγου. 08. Ἱ. δ. ἀναχεχραγέτωσαν 
πᾶς ὁ λαός. 1 ϑδιτη. [Υ΄. δ. ἀνέ ε 
Φωνὴ μεγάλῃ. --- ΣΡ οανιο. Ἐπ. 



᾿ Αναπρεμάξω. 185 ᾿ Ανακτάομναι. 

« ΧΧΙ. 14. ἀνάχραγε καὶ ὀλόλυξον. --- 
δ)» ϑοοῦ, οἷαπιο. νἀ. Ψ1]. 20. 

Ἐξ. ΤΧ, τ. Ζεῦ, 1. 14. 17. --- χη, 
γερίο. 108]. 111. 16. ὁ δὲ χύριος ἐκ 

| Σιὼν ἀναχράξετοω ---- Ἢ 'ν ΟἰαηρΌΓ, 

αοοἰαππαξο παήπα. .06. ΥἹ]. δ. 
᾿ΑΝΑΚΡΕΜΝΑΊΖΩ, διδρεηπάο. Ἂν, Π 

Ἰάστα. ἴΏς. ἃ ὅσ. ΧΥ ΤΠ. 10. ἀν- 
κρεμάση, ἐκερεπεμς εἰ. 
ἈΝΑΚΡΥΝΩ, δογιθοῦ, ἐμίοῦτο, 

ὁ ὝΡΤΙ» ἐπυεεέϊρο, ἐσρίογο. 1 ϑδια. ΧΧ. 
12. ἀνακρίνω τὸν σατίρα μου, δοϊξοὶο ῦ 
Ῥαΐτετα τοϑυτὰ. 1.8. 1{Π]. 18. 560. 
ΟἾ8. ϑυβαπη, 48. 561. δ᾽ δϑῆξιι 
)παϊςΑ]ϊ δοοϊρίοπαάυχη δβῖ, ἀθ ἐπσι- 
εἰέτοπε ἡμαϊοὶξ. 
ἈΝΑ ΚΡΙΣΙΣ, ἐπφμέσιο ῥμα!οὶν, 

ἐεσέξεεπε ἐπίεγγοραῆο. 8 Μδοο. Ἴ]. 
δ. ἄνευ «ἀσης ἀναχρίσεως καὶ ἐξετάσιως ; 
01 Οτοῖζιι5 ποίδί, αυοά ἀνάχρισις 

ς εἷξ ἐεείδιιπε ἱπίεγγτοραίίο ΡὶΑίοη! ΥἹ]. 
ἀε ἐερίδια, εἰ αἸοεκαῖ Αςεί, ΧΧΥ. 
26. 

ἈΝΑΚΡΟΤΕΏ, ετρίοάο, ἐϊμάο. 
ὩΣ.» οὐπέμκπαο. Ἰδοοά. χουν. 

ΧΧΠΙ. 88. ἀνεχρύότησαν, ἐχρ]οδβεταηί. 
ΧΧ αἀυοίιε νοσεὰ Ηδῦτ. ῬῈΤ 
ἐμπαΐδειν ἰταμιδιαϊοταπε, δβἷηα ἀσδὶο 
τπαϊοϊορίδτι ον δπαϊ οδπεα., ὙἹάδ 
ἔστησε πῆγα δα ἐμσαΐζω ἃ τὴς ποίδίδ. 

« Αὐααᾶε Ασίδίορη. νεἼερ. 1805. 
ἉΝΑΚΡΟΥΏ, εἔ ἴῃ τηραϊο ᾿Ανα- 

προύοριοια, »μέεο, εἰ ϑροοϊδετ ἀ6 ἴῃ- 
Ξ ἀπ ΘΠ9 τοϊιδῖοῖα Δα δοζαν. ΓΤ 

υἱάεο. 1 Ῥατ. ΧΧΥ., 5. τοῦ ἀναχρουο- 
βθου (5011. ἐν ὀργάνως) τῷ (βασιλεῖ, χυὶ 

ΟΟΥΒΙΏ ΓΕΩῈ ᾿ΠΒΙΓΙΣΩΘΏΆ 
τηπδῖολ. οΙΠἸοοῖ ΓΤ εαὶ ν.11. αᾳ. 

δ 4} Ῥτορλείατε, ἃς ποῖαϊ Β.], οαν- 

ΝΟ ΖΠΎΟΤ σαηεγο σἀὐλίδιδἐε ἐμπσίγι. 
« ἸπεΉζ 5 πιμδίοίΖ. ΜΊὰο δὰ ἢ. 1. [π|ϊ.Ὄ 
--γτπ, ΡΙΝ, φ᾽ασμῖίον. Ζυὰ. Ὑ. 11. 

φωνὴν ἀναχρουομένων (5801}]. ἐν ὀργάνοις) 
ἀνὰ μέσον εὐφραινομένων, γοσετὰ μυ]- 
ΒΆΤΗ ΣΙ Ω ἱπείγασηθηΐα ζηϊϑίοα ἱπΐδν 
εχυϊαπέεα. Νοι Ἰεβεστιμς ΠΝ ΥΓῚ, 

δαρτέίανίογηνι, δοὰ γεὶ ὩΣ ΠῸν 

᾿ αυοὰ Ηοϑδ. Υ. 8. μεν ἠχεῖν τοΔάϊξυν, 
(νί6 ΠοραουἸοίηϊ ΒΙ0]. ΤΉΘο]. Τ. 
1. Ρ. 382.) νεὶ ὈΠῸ δαὶ 

ΦὩ  Ὁ 8 πὶ» υἱάενε, αυοά νἱὰε ̓  

ΒΌΡΓΑ. ---- 52 ΡΙΒ. δ Ὑ)}» “εἰ- 

“ο. 3 ϑδχω. Υ]. 14. ἀνικρούετο ἐν ὁφ- 
γάνοις. Νοι δδοιεὶ βυμς Ἰεσίίομεσῃ 
ΔῸ ἸΠΊΡΓο880 ἴοχίι αἰνοσβδιη, Ὡδγὰ 
ν. 16. ἐδάδηι γος Οτξεοδ υσὸ δδάσιω 
Ἡεδταῖοα υὶ δυῃξ: βεὰ ἀναχρούτοϑαι 
Τεβρομπάεϊ ἢ.]. ,δέῖϊπο ρμίρατε ἰεγταπι, 
υοά ρῥγο φαϊίϊαγε ἀρυὰ Ηογαίίυπι 
(1. Οἀ. 87. 3.) Ἰερίτυν, αἴχας Ῥὲπθ 
τῷ Ἵ7),12 Γεδροπάεσς, φυοὰ οὔδει κα 

φαἰέαγε ποῦ. --- 2) ΝΙΡΒ. ργορῆε- 

ἐο. 1 Ῥαν. ΧΧΨΥ͂. 83. ἐν κιννύρῳ ἄνα- 
κρουύμενοι ἐξομολόγησιν καὶ αἴνεσιν χυρίου, 
ὉΔῚ ἴῃ Οὐγαρ]. Ἰοσο ἀνακρούεσϑαι 16- 
δἰτας προφητεύειν. ὙΊΔΕ ποίδϊα δυρτὰ 
83. Ὑ( ΠῚ. - τ» ἰγαπᾳμέδεις φίηι. 

Ἐς. ΧΧΙΠΙ. 44. φωνὴν ἁρμονίας ἀν- 
κρούοντο, σταῖατη οοποδηζαπι ἱπρίτυ- 
ΤΩΘΏΓΒ την] .15 ἐβοίθθδηῖζ, δὶ ποῦ 
νἱάφο, χυοπιοάο μας νεγδίο οὕϊῃ ἃ 
ἰεχίι Ἡδῦγαϊοο σους], τὶ ροκεὶξ. 
ἌΝΑΚΤΑ. οχ ἤφο ΠΣΗ]ΠΕ[, ψφιω 

ἰερτίας δρυὰ Ααυΐδια Πεαί. ΥἹ. 8. 
ΡΐῸ Ηθργ. ΘΙ Ὦ, 7,7οηέαξα, ταῦ- 

1 ὯΔ οὶ οχ σοπ͵ίδοΐζυσα Μοηΐξξ, τη ΐ- 
ὨΪΠῚΘ ἱΩΡΥΌΡΘΡΙΙ ἱπ ἀγύαχτα, ἐγιοὺ 
ποία, υἱ αυδαγεϊ αὐτὰ ἀσάλευτον, 
αυοὰ ΓΧΧ ἢ. ], εἰ Εχοά. ΧΙΠ]. 16. 
ϑγίμη. ΤΗδοά. εἰ ΓΧΧ ῥγὸ δδάδη 
γοοΘ Ροβτιοσηῖ. ΜΙΏΙ ἴῃ τηθηϊδηλ 
νη, δηποη Ἰοροπάυτι εἰξ ἄναστα, 
Πδτη ἔγοπία]} 18 ΟΔΡΙΕ Δ] ραΐα ογδηΐ. 
᾿ΑΝΑΚΤΑΌΜΑΙ, τέσίαιγο, γΦΟΤΘΟ, 

γεομρεΥΟ, τεσιρίο. ΡΡ Δ, αηὶ- 

πιᾶπι γεγε ὕαοίο, Ὦ. 6. τέογεο.. 
ϑγτητα, Ρ5. ΧΧΙΠ, 8. ἀνειχεήσατό με, 
γεογεαυϊξ το. [τὰ Βίεϊυ5. ϑεά ἰπ 
Ηοεχ. Μομιῖ. τοΐοσῖασ δὸς νὸοχ δὰ 
)} 2» ἀμοεέ πιδ, ἴῃ ἤπια οοταγαδεὶβ 

δι: δοθά θη 5. ΥᾺΡ ας »αδίογίδις ἂν καὶ 

αἴας, φμὶ μέρει ἐπ ραδομα ἀρμηΐ. 
ΜΙΝ ῥὑγίυθ ργείδσοῃιπι 6596 νἱὰθος 
ἴα Οὗ ἰοσα τεϊίψυδ, δ] ϑγτηγηδοῆιι8 
ας νόοὺδ ὕτὸ ΔΙ υδὺ8 εεΐ, 



᾽Ανακείξζω. 186 ᾿Αναλαμβάνω. 

4 ὨΘΙΏΡΘ 1 ὅδπ, ΧΙ ΧΧ, 19, δὲ ὠνιχ- 
γήσατο Θοαὶ τοογφαυϊέ 46, αΔΒῚ αὶ δὲ 
νοῦ, οἰ ΤΏγεοη. 1. 16. ἀνακτώμενος, 
(0}}. Οτίχεμα Του. 1]. Ρ. 888. --- 
ν ΡΙΒ. δὴ ὙἽν, ἰαμιιπῖπο. 

γι. 8. ΟΧΊΥΊ. 6. ἀναχτώμενος, 
ΤΕΟΥΘΟΉΖ. «“- ΧΌ» ὕὕαπεσ. ϑγγάτα. 

Ῥε. ΟἸ11. 11. ρῥτὸ νοῦ Ἰζϑν 

)᾽απροηί, Ὦ. 6. δεααδιριέ εἰδέρε δπαπε, 
Βαρεῖ : ἀναχτήσειτω δίψαν. Ἡ!οχοῦ. 

ὃ γοβοῖαί. 
ΒΑΝΑΚΤΙΖΩ, τυγῆμς ΟΥΘΟ, γΤ6π0- 

Ὁ0. δδ Ἵν ΟΓΕΟ. Αᾳυ. Ῥε. 1,, 14. 

ἀνάχτισον, Ὁγὸ αυὖό ΕΧΧ ἐϊαρὶοχ 
χείσον Βαροπί, Κυουβδρίο δυΐθῃ 
ϑγΡ. Ρ. Π]Ι. ρΡ. 4. υγρεηάδ Ἀ. 1]. 
6886 νἱἀδίοΣ νἱβ γε ροβὶ Π0ἢ18 ἀνά, 
α0ε5. [ΙΏΘΏ ΠΟΙ ΤΆΤῸ ἴῃ ΘΟ ΡΟΒ 18 
τοἀυπάλε. Ψιάς ΕἸΒΟδοΥὶ ῬτοΪιιθβ. 
6 115 Τ1οχίς. Ν. Ὑ. ῥ. 96. β6ᾳ. 

ς Ε Ρ. 1394. 5εᾳ. Οαἴθγυμι ΓΟΡΟΓΙΌΙΣ 
αύοαυε ες νοχ δρυὰ «“οφερῆ. Α. 
ἡ. ΧΙ. 4. 8. ». δδ6. διταῦοῃ. ΘΟδορτ. 
ΙΧ. ρν. 617. (Ὁ, δο Ευδίδια. τὴ ἢ. γ. 
82. 82. 

᾿ ἈΝΑΆΤΟΡΟΝ, ἐσπερέκπε. ἡ νῸ 

“ἢ πὸ Δ» λαδιίἑασμζηα ἄοπιδ “}.6- 

λουα. ϑγτιατα, Ρ8. ΧΧΥ͂. 8. [ὴ Ηοχ. 
Μοπίξ, τοξεσίυσ αυϊάστα Βεδο νοὸχ δᾶ 
Δ], αἰίατε, ν. Θ. σεᾶὰ ρϑυρεγαπι, 

ἀ υἴ Δρρατεῖ ἐσ ΤὨβοαοχεῖο Τ᾿. 1. οὐ, 
ΗΔ]. ν. 766. ἀντὶ τῆς εὐσρυπείας ὁ Σύμ- 
μαῖζορ ἀνάκτορον τἔϑειχεν, Οσπῆ. Ορυθ- 
ουἷαὰ Οχδα Ρ. 183. (οἰογυχι ἔτο- 
406 }8 δβὲ δος νοχ ἀξε ἰδωρίο, δρυᾶ 
Ῥοδίαϑ ἰγαίοοθ ᾿ρτπ8, ππᾶ6, υἱ 
ΒΙοἸι8 τοοῖα ὀρϑογνανι, ΟΥεοὶ δὰ 
ΑΥΒιορ δ η18 Ανϑβ ῥ. ὅ78. ἄνακτας, 
σοὺς ϑεούς" ἔνγεν χαὶ ἀνάχτορα τὰ ἱερά. 
ψίάς Βρδημβεση. δα (8}}}20ὸὺὴ. Ηγτηπ, 

ε ἢ ΑΡο]]. ν. 77. Ηδθγοῖ. ᾿Ανάκτωρ, 
ψεὸς, βασιλεὺς. Ἰᾶεπι : ̓Αναχτόρων, ναῶν, 
ἢ οἴκων βασιλέων. 

᾿ἈΝΑΚΥΆΛΩΣΙΣ, οἱγοιμέμδ, ογδὲς. 
γιάο ἴῃ ᾿Ανάκχιο)ς. ῬΙαῖυ ῬΟΙ. 1]. 
469. Ε. Ροϊγῦ. Ν]. 9. 10. 

ΔΝΑΚΥΛΙΏ, πγουοῖνο. ϑΒὲν. 
ΧΧΧΥΉ. 8. τῶν ἀνεκυλίσϑης χαλό» 
ψῶ τὴν ξηρὰν, ἀπᾶδϑ ρμεονοξιμα ἐπ, 

86} Ῥγογθροὶδεῖ, αἱ ὁρότν!45 (ΤΑΣ. 
Βογῆιο 101 οδέ ἀφ βππϑυ πέλοια ἀτηΐϊςὶ- ἢ 
ἴε δυῖ :ῃβ]1οθα Ῥχογορύους βὰ 
δι οἰ δι. ; 

᾿ΑΝΑΚΥ ΤΩ, δρέρο οἄρω, ἐπεγενια 
ϑρεοίο, ἷ. α. ἀνανεύίω ἀρυδ ΑΟἤ:Π. 
Ταῖ. ΤΡ. Υ. α. 8. ἀνανεύσας εἰς τὶν 
οὐρανόν. υλὴδ ἡ 1 » αἰοίϊο οαρμί. 

ον. Χ. 15. οὐ δίνπωμαι ἀναχύψαι, 
ὩΟῺ Ῥοβϑυμπι δρυΐ δίζο ]]6γο. ὅπε. 
85. 8ες. ΟΒΐ8. ἀναχύψασα ἔκλαυῦσεν: 
486 αυϊὰ εἰ ὶ νεϊϊηε, ἕπεο ᾿ω τε] ρί- ὁ 
(ὮΓΡ ΟΧ νοθ]8 ΤΗροάοί. ἡ δὲ χλαίουσα 
ἀνέβλεψεν εἰς τὴν οὐρανόν. 
᾿ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ, διροίρὶο, αἰιοῖθο, 

γεοίριο, ἀρργελεπάο, τίς ξνο, ροτ- 
ἴο, ἑπάκο. Ὁ ἢ, ΗΐΡΗ. ἃ σϑῦ, 

Ῥοπο. 0. ΧΧΤΕ, 22. ἀνάλαβε τὰ ξή- 
ματα αὐτοῦ ἐν καρδίᾳ, ϑυδοῖρε οοΣὰδ 
ε]υ5 ἀοσαίπδιι, --- ἫΓ» αροῖπρο. 

επί, 1. 41.. ἀκαλαβένεις ἕκαστος τὰ 
σχεύη τὰ «υλιμωχὰ, οαρισπίες τῦτεθ- ἃ 
αυΐναυθ δζωλ, δὶς ἀναλαριβάνειν δ- 
λα 2 Μδκος. Χ. 27. ΧΙ. 7. εἰ δροᾶ 
Χαπορβσηΐοια (ν. ὦ Πϊεξ.. Οἱ. 11. 
4. 4.) δβαρίτε. --- ὨΌν, ααάο. ͵οὉ. 

ΧΥΙΙ. 9. ἀναλάβω ϑάρσις, αὐλτγνιαί 
«απλπιμε δμμδῃ, ---- ΠΡ» αρτίρεο, 

ὑωρίο. Οαμ. ΧΧΈΡ. 61. ΧΕΥ͂. 18. 
ἀναλαβῶνες τὸν ἀατίρα, οὐνδέξηι εἴτ 
αὐ απρεγεπὶ μαϊτοὶα; υδὶ ἰη οοὐά. 
ουμι Ψ ὈϊπΕ ΓΤ. ἐ 

Οοεῦ, ΧΕΝῚ. ὅ. ἐἰ ΧΙΥΙΗ͂. 1. 
Νυ ΧΧΥ. 7. ἀπυλαθὼν σωρεμείστην ὦ 
ἐν τῇ χωρὶ, ἴῃ τοδστὰ βιδοίασσο ρεσία- 
γεπί. 7υα, ΙΥ̓. 21. υδῖι ἀκλαμβάνεν 
Ρειτωυϊδίαν ἴῃ οοὐά. οὐχ λαρβάτειν, 
(9011. 34 ϑδη. ΧΧΙΙ. 17.) ἂς μεσ. 
διώπογε γοτϊθηἄυχη ε8ιῖ. ρ] ἃ. ΧΙΣ. 
438. ἀνέλαβεν ἐπὶ τὸ ὑποζύγιον, ἐπιροσμῖξ ὦ 
δϑίῃσ. 5 εξ. ΠῈ. 9. πρὸ ἢ ἄναληφοὦ 
)ῆναί με ὠχό συυ; δειλδμιατα ἃ ἴε ἀὩ- ἃ 
ξγατν, ποὰρα ' οοἰυχά, οοἱ!, τ. 10. 
Ρε. ΤΟΧΧΥΤΙῚ, 76. ἀνέλαβεν ἀκ σο;μ.- 
»ίων, ΕΧ 081}}}18. δεπιδις, ἂξ ποῖρο 8 
αἰρτιϊαῖοπι στορίδιη ουηξ ἐνοβοσεῖ, 
ΓΟ}. Ατηοβ Ν]]. 15. Ἐζ. ΨΙΠΠ, 85. 
ἀνίλαβέ με τοῦ χρασείδου τῆς κορυφῆς, 
ἀρρνεδενμεδδὶ τὴα τὰ οἰποίηπο ΟΡ Εἶ5. Ὁ 
ποῦ) εἰ με, ὑπ ν), ἔενο. Ἐδν 



᾿Απιλαριβάνω. 

« 1Χ1Π1. 9. ἀνίλαβεν αὐτοὺς κει ὕψωσεν. 
ὕαι, ΙΥ͂. 3]. τοὺς ὀφ)αλροὺς εἰς νὸν 
εὐρανὰν ἀνέλαβον, ἰευαδαπέ οσυΐϊοα ἴῃ 
οαἶαα, --- "0}» ἐεπῖο. ϑγτηχα. “οῦ. 

ΙΝ. 2. Ἰϑρῖ ΣΤΟΝ : πλιὰ ."} 

πιοὰο αἰξοΐϊεγε, ταοᾶο σα ποίδί. 
(δίογατα ἀναλαμβάνειν ἴθ] 1, ΔῸ πο σι» 
αἴρετε τοεροτνεηδ ποῦς οὐπανὶ, Ζμὲ- 
ἤκπεγε. (ομξες Βυχίοσει Απθοιξ. 
Ῥ. 10]. -α ΝΌ) το, ἐοίϊοΣ αεω. 

 ΧΙΝ. 91. τὲς ἁμάξας, ἃς ἄν ἀκί- 

νὴν τοῦ Μ' ς᾽ τ᾿] υλ 
Μοίοον,, ΟΣ ΝΣ ΝΟ Τ. 5. ἢ. νυ. 
Ναπι, ΧΙΨ. 1. ἀκαλαβῶσα (εο!ϊ, αν. 
τὴν) πᾶσα ἡ συναγωγὴ, ᾿πεμτζεης ἰοῖπΒ 

εοαία8 εἰδτιοσεια οὐεραὶ. .0Ὁ. ΧΙ]Π]. 
4. ἀναλαβὼν τὰς σώρχας μου τῶς 
ὑδῷσι, Ἄς. ἐάοεγθ σαγπδς τπεας εἴ. 
Ῥς ΧΙΙΧ, 17. ἀναλαμβάνις δκιϑή- 

τ μα διὰ στήμασός σου, τεὶϊ αὶ 
ἸΏΡΆΤῚ ΦΕΊΙΡΟΙ ἴῃ ΟΣα λαδεε. ας. ΙΥ͂.Ψ 
5. ἀκρλαβόντες (8ς1}. ῥαυτοὺς) φεύγεει 
ἐς Σιὰν, φεγρεηίες ἔπσὶθ ἃ 8΄Ί᾽οΩ. 
δε. ΥἹΙ. 28. ἀνάλαβε ἐπὶ χειλέων 
ὀξξνον, σόϑνε βοὰ ἐοίΐε ἰὼ Ἰαλα ἸΔ- 

ἐπιεηΔ, ΟΥἨ 49 Μδος, Ϊ. 28. 51..]}}- 
ἐν ΤΈτοη. Υ. 18. ἐχλελτοὶ χλαυϑμὲν 
ἀκλαβω, εἰεο! βεΐατα ἀεειωπεπί. 
Δάδε Τμοοά. 29». ΧΧΥῚΙ. 421. ἀνα- 
λψετω. υϊχαΐηθ: δοϊϊεέ δώσ. --.- 
γ)0 ὀφίαίο. 16. ΧΙΝΊ. 4. ἐγὼ ἀνα- 
λήψεμαν καὶ σώαν ὑμᾶς, ἜρῸ Ῥαϊειϊανο 
αὶ φσναῦο νϑα. --- "0, δραΐο. 

ἄσυ. Ῥίον. ἵν. 8. ἀνάλαβε αὐτὴν, 
αὐπμς φατα, βοϊϊ. βαρίεὐκίαυα, δοα 

ἐροῦῖπα ἐς ργεΐο ῥαδε, αϑᾶέπια. ---- 
ΤΊΡ ῬΙΏ. δ Ἣ» εγίρο, δίαἰππιῖπο. 

Ρε, ΟΧΊΓ. 8. ὀρφανὸν χαὶ “ήραν ἄνα- 
λήψεται, Ῥρ }ο5. δἊὲ τον αὐ: 
(αἰ, ῬΕ, ΟΧΤΙΥῚ. 6.----. ΠῚ ογτο. 

ὁοδ. ΧΤ, 5. ἀναίλαϊβε δὲ ὕψος χαὶ δύ- 
μ, ἱπάπε 6. ἀδεκηιε τοα]εθιαΐστω οἱ 
Ροϊεπξίδσζῃ, ἢ, 6. αὐεγὸ τὰ. ΒΝ εἱ 5ῖν. 
ἷω 19. ἐν τῷ ἀναλαμβονειν αὐτὸν στο. 

187 ᾿Αναλάμαο. 

λὴν δόζης, σαντα ὑπάμφτοί 1110 νϑϑίοτα 
εἰοτῖίεο. --- Γ᾿» αδοενᾶο. 4 Ἀδρ. 11.) 

11. ἀπλήφϑη Ἡλιοὺ ἐν φυσσωσμῷ, αδοεπ- 
ἐπ Ελιδς ἴῃ τὐχθίηδ ἴῃ οαὐἰιη), οοΪ]. 
δὲν. ΧΙΥΝΙΠ). 9. οἱ 1 Μδος. [1]. δ8. 
“-τὸῦρνν ογάϊπο. ες. ΧΊΥῚΙ. 8. ἀια- 

λάβινν ὅασλα καὶ ἀσείδας, αεενηεε ἂτ- 
Υὴ Δ εἴ οἴγροοβ. ὑυ τ. ΧΙΨΝ. 8. ἀνα- 
λαβόντες οὗτοι τὰς «ανοπλίας αὐτῶν, ἢ- 
ἀπουίοπ κὶ στανοτὴ ἀσσ δι ΔΩ δι ΔΉ. 
Οοπῆ. [μοχ. Ν. Τ. 4. ἢν. ν. ὅινυ. ΧΙ ΙΧ. 
16. ἀνελήφϑη ἀσὺ τῆς γῆς, τυδίαίπε αὶ 

᾿Π φϑ 46 ἴοττα, ἢ. 6. τηοζίμμμῃβ δῖ. 9 
Μδοο, [1]. 96. ἀναλαβεν εὐχοκίαν, αἱ 
οοπδεχμαπίμγ ἰδοΠδίετα. Ὁ. ΝΊ. 93. 
ἀταλεοιμβάνοιν λογισμὸν, ἙΟὨαΙ χα δε- 
φκὶ 8λ δβεινὰο. Τοῦ. 111. 6. ἀναλα- 
βεὺ τὸ αρεῦρα, ναι συϑέντε. ῬΙεο- 
φετόβ ἰερῖθ} 4ιοαὺθ Ὠδη. 1]. ὅ. 
δες, Οκ. ἀναληφϑήσισα, ὑριὰᾶν τὰ 
ὑσάρχωτα εἰς τὸ βασιλιπὸν, Ὀσεια νοσανι 
ἰπ ἤἄβουμ σερίυτα γεάϊεπένγ, 01 ἱπ κα 

ἰόχρα μοίρας γ) Ὁ ΠῚ Δ} ΛΘ ΛΠΣν 
ἄοπιις υοείγις ἴπ δἰεγωὶἐπῆμπι μὰ, ὡ 
ἔων. ἸΛΌοτο, βεὰ ερτερῖθ. ΟΟΠΙῈΓ 
οδλυ θη. δὰ ἢ. Ἰ. εἱ 8 Μδος. 11]. 
18. 7υάπη. ΧΙΝ. δ. ἀναλαμβάνιν 
ποίδί ργονγαίυοι ἡμηὶ πιαπα ἀρβγε- 
ἀεῆδανι ἐξοίωσε δι εὐίρενε. Ῥ]υϊατοῦ. 
ἂς αίσνιο ἀπιοσε Τ. 11. γάρ. 484. 
Ἅ. ἀνώλευνιν τὴν οὐσίμν εἰς σὺ Καίφαρος 
ταρεῖσ ἀναληφϑεῖταν. Αἰϊα ἀαίνιιΒί 
Ψαϊεϊχοινατὰὶ ποίεε δὰ Ἡεσζούοί. [4Ὁ. 
11.ὸ. 1490. 
ΦΆΝΑΛΑΜΒΑ' ΝῺ ῬΗΙΓΣΙΝ, ἰο- 

μον. ὕὥον. ΧΧΧΙΜΝ. 81. Ὁδ᾽ 15 

ὨΜΙΟ, ἜΘΗ ὙΝΝ ον, σεία σα 
δειτα, φκὶ ἀϊοὶ!, μεροτοὶ, ϑγυηνα. 
{ταδί : ὅτι πρὸς τὸν “ἡεὸν ῥῆσιν ἀνί- 
λαβον, χυὶϊα κα Ποῦπι βασι οἤ τὰ 
Ἡαρυΐ. Ὀσπηῃ]υηχῖς Ἃ ΓΝῸΣ σατα 

ἽἼΌΝ» οὐὐα8 Ἰοσοο Ἰεχῖς ἽἼὩΜ γτεὶ 

ἈΝΑΛΑ' ΜΠῺ, τοΐμοθθ, φρίνεῖθο. 
ΓΛ ΗΙΡΒ.. 4 7722» ὀδωνιίνο, ἐἄψ- 

2το. πο. 843. ὅλη. ΧΧΙΠ]. 90. ---- 
ἌΡ, ἐδ» ποη οαἶρο. [ε5. ΧῚ,11, 4. 

ἀναλά,μνψει, χυοὰ ἀε δἰκά!ο πον τίξίετν 

φ- 



᾿Ανάλγητος. 

α υεδοεπίς Ἦ. 1. ΘΧρ]ἰοαπσχα οὗίϊ. --- 
δε 9.» αἐϊοίίο. .ὅο0. ΧΙ. 15. οὕτως 

γὰρ ἀναλάμψει σου τὸ πρόσωπον. ὅ6ῃ- 
ϑυγη Ἐχρτεββοσιηῖ. αοίεηι αἰξοίεγε 
αἰουΓ 15, ααὶ ἃ σοΏϑο ΘΠ 86 ΤΩΟΥ81- 
θυ5 ΠΡ δι ἤρτ ταδί, 86 οἵὴ- 
ὯΘΒ ἰἰρϑσα δϑρίοοσε νϑ]εῖ. [π δος 
αυοᾳυς οδὲ ὠνάλαμψις δοὸὺ λάμψις 
τοῦ προσώπου. --- ΓΚ,» ἔσγμο. Ατωοβ 

Ψ. 6. ὅπως μὴ ἀναλάμπῃ ὡς πῦρ ὁ οἶκος. 
δ Ψυΐς. οοπιδεγαίων, Τα οἴ ϑυγυβ ας 

Ομαϊάδουκ. ΕἾ βοηϊθητία Βανοῦὶ 16- 
βετιηῖ γγν». ΜΙΒῚ δυΐετῃ ν] ἀθηζονῦ 

Ῥοῦϊαβ ἴῃ τλεηΐθ Βαρυΐββα γι ἀδ- 

ϑαγε. ὅδρ. 111]. 7. ἐν καιρῷ ἐπκισκοαῆς 
αὐτῶν ἀναλάμνψουσιν, ἴῃ ᾿δτηροΓα ν]8,- 
ἰδίου “εἰσεδεπέ, βίους βῦθ]]68 86 
8οὶ, ς0]1, Μαῖ8. ΧΙ. 48., Β. ὁ. 
ΒΙΙΩΤΩΔ αϊρτ αἰ δο ἐ]Ἰοἰϊαἴα οοῖ- 
δρίου! ὁγιηῖ. 9 δος. 1. 92. ὅτε ἥλιος 

ε ἀγέλαμψε, συγ 80] τείωσίδεεί. 
ΑΝΑΔΙΉΤΟΣ, σαγεης ἀοίοτε, ἐξ 

φμὶ εἰπε ομτὴς υἱυϊ, υαὐάδ ῬΉΓΑΒβ8 : 
ἡδὺς καὶ ἀνάλγητος, δμαυὶδ εἰ σαγεηδ 
ἀοίοτε, ἱ. 6. φμὶ Ζμιαυΐεῦ εἰ δὶπε ἀοίοτε 
υἱοῖί. ΘΨ Δ; υεγδιση ἰαδίο- 

γμπι. Ῥτον. ΧΙΨ. 938. ὁ δὲ ἡδὺς καὶ 
ἀνάλγητος ἐν ἐνδείᾳ ἔσται! : δὶ πίτνΐττη 
'ἃ ΨΕΙῸ δθῆϑιι γεσδοζυτη ΕΗθυγαϊοο- 
τσ δρεσσασιηξς, αυδῖ τ νογϑί οπὶβ 

ἃ δοῦσα σαϊοηεη τοσοῦ να θδπι, 
Ηδογοῖ. ἀνάλγητοι, ἀνηλεεῖς ἢ ἀμέριωνοι. 

ΑΝΑΛΕΤΩ, οοἰἶΐῆῇσο, τεοοίσο. 
ὯΡ.) ΡΒ. Ἰάθιι. 1 ὅδ. ΧΧ, 37. 

ἀνίλεξε τὰς σχίζας, οοἰϊερὶξ βαρὶτιδϑ. 
8 Μδος. 11. 92. ἀναλεξάμενος ἑαυτὸν, 
τεοοίδρεης δείρδωηι, Ἀ. ε. υἷγες τέ- 
οεἱρίοης. 
᾿ΑΝΑΔΕΓΩ ΔΟΊΤΟΝ, εχοῖριο δεν- 

ἽΠΟΉ ΦΉΣ. 217, »γαοῖδε οορποξοο. 

« Βερ. ΧΧ. 83. ἀνελέξαντο τὸν λόγον ἐκ 
φοῦ στόματος αὐτοῦ, ἐχοὶρίεδαπέ βογ- 
ΤΩΟΏΘΙΩ 6Χ ΟΥΘ εαἾ8. νυϊς. γσαρμο- 
γεμί υογδωμπι ἐς ΟΥΕῈ 4)μ8. ΑΥ̓ΔΡ. 

[λες Μοίπατε ποῖδῖ. 

᾿ἈΑΝΑΔΕΙΨΙ͂Α, ἀοίεοξιιδ. πποίοηίς. 
ἸΌΨῸ ἄε οἷεο, οἴδιωπ. ϑγτήώτα. Ῥδξ. 

ΟΥ̓ΤΠΙ. 44. ἀπὸ ἀναλειψίας, ἃ ἀείδο- 
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“Ῥέα ρασίογαϊδ. Ἰ)0)» ἰάετη, ἃ 

᾿'περιβόλου ἱεροῦ, πιμπέπιεη ΘΧΟΟ βυτα 

᾿Ανωλέσκω 

(ὰ υποιίοηϊ8. β΄ οδὶ Ὁ δαινια 
ἀ6 »γιυαξῖἧοπε δαὶϊ ἀεξεοῖιι ἜΘπρ)οδη- 
ἄυτ δῖ. Αὐροηάδ βυπὶ δος νοσθ 
ΤΙ χῖοα, αὰῶ ἰαπίαμι δάϊθοξζιντιτ 
ἀνάλειστος ΔΙΠΟΒΟιΗζ. 
᾿ΑΝΑΛΕΚΤΉΓΡΙΟΝ, οοἰϊσοίογέμηε, 

Ὁ οοἰξέρσο, ᾳυοα μϑδίοτεβ Σ1ὰς οἱ- 

Βυπι τοαυδβαυθβ τὲβ ποοδϑβαυῖηθ, 
ςοησεγαμῖ. Ααι. 1 ὅαπι. ΧΥΠΙ.. 
40. Ψοδερῆυθ Α. 2. Υ]. 10. Βαρεῖ 
φήραν σοιμενιχήν. (αίοτιυη Ὦεος νοσχ,. 
4υῶ ἴθ Τρ οχιοῖβ ἀρεϊἀοταίων, δά, 
οἰγτηοϊορσίδθλ γος Ἠερκαῖσθε δὸ 
Ααιυ]α Βοῖΐα 6886 νἹάδξισ. 
ἈΝΑΓΔΗΜΜΑ, αἰ ᾶο, τς. ταμηῖ- 

"πεπέιη, εὐΐία δἰσμοίμγα, μα γ 8 τπειπὶ- 
πιεπίϊ, χια ἰογίοα αἀἰοίίαγ. χα Ὸ. πο- 

ΤΏΘἢ ὈΓΤΟΡΤΙυτ ἰοσὶ ταὶ ἔτ τε 
ἩΙ]Εγοβοϊγτοϊίαπα. 9 Ρασ. ΧῚᾺ ΧἼΙ. 5. 
κατίσχυσε τὸ ἀνάλημμα τῆς ασόλεως Δα- 
β)δ, ἡπδίαυταθαῖ" ταυπηϊτηδηξεχεν χδῖς 
Πᾶνα. δῖσ. 1,. 2. ἀνάλημμα ὑψηλὸν 

ΥΩ ὈΪ(Ὸ8 ΤΙ]. Οδγηογασίο δὰ ἢ. 1. 
ἀνάλημμα εδβῖ εγεοίίο, δοα ἐΣρέανπαξο, 
αἱ εἴ δρυὰ γητανίυτ Βογοϊοσίο- 
συμ. ϑυϊά. ᾿Ανάλημμα, ὕψωμα, σνύ.- 

μα. 
ΠΑΝΑ ΔΗΠΤΕΌΝ ἜΣΤΙ, ἀσεμηξονι- 
ἄμηι εἰ, ΔῸ ἀναλαμβάνω, αεδιππο. 2 
Μδος. {Π1]. 18. εἰς τὸ βασιλικὸν ἄναλης-.- 
τία ταῦτα εἶναι, ἴῃ ἤδουχα τορχίτιτη δα 
γεαϊσεπάα 6886. ΟΟΠΕ βυρσα α. νυ. 
ἀναλαμβάνω ἴῃ ἤπ6. 

ἈΝΑΛΗΜΠΤΗΡΕΣ, τὰ] ἌΝΑ- 
ΔΛΗΠΤΗΡΕΣ, ῥογοῖρες, υεϊ, τὧξ δ ἢ. 
νοϊυπί, ἀσείτα. Αα ασδπὶ νοσετα 
Ἡερσαίοασῃ σγεΐοστὶ ἀθεδί, ἤοὰ ἐξα 
οογίυτα εϑί. 9 Βερ. ΧΧΨΥ. 14. ἀνα- 
λησπγῆρας ἴπ γεογϑίομθ ὥὄνχωτ. «ὦ 
Μομεδ 'ἰπ Ηδχ. τσεϊδίυσι εἰ δε 
ΣΟ ὙΠ» φοορας, ΡῚ Ψυϊχαῖα ἐγτερζ- ᾿ 

ἰα8 βαρεῖ. Ῥοϊεϑὶ ἰδβθη ἰδὲ φιο- 
406 τεΐεστὶ δὰ “Ἶ5)5,, οοολέξανα. 

Ἰάδιμι ναοὶ χυοαὰθ ἀε αἱΐετο Ιοθοο 
Αφυ. δ ΤΒοοάοί. εγ. 111. 18. ἸΏΣ 
νἱἀοηάυβ Μοητιῇ, : β 
᾿ΑΝΑΛΙΣΚΩ, οονδεριο. γῶ «εἶο,. 



ε᾿Αναλίσκαι. 

ι οπναιο. ϑγτώσα. Ῥεδὶσα. ΧΥΤΙ. 9. 
ΕἸΙΧΧ ον. 1. 7. ἀγήλισχον αὐτοὺς, οο- 
: πρόγγεπί οο8. Ἐξ. ΧΥ. 4. ἀναλίσχει 
; δὴ φῦρ, οὐπειῖέ ἰροὶα, 00}}. ν. ὅ. 
ΧΙΧ. 12, )οξϊ. 1. 19. --- ΟΣ 
Ηϊρὶν ἃ 0" αὐδο, ααἀγέοῖο. Ῥτον. 

ΧΧΠΙΠ. 98. «ἂς ταράνομος ἀναλωϑύσε- 
ταὶ, ΟΥ̓ ἶ5 ἘΓΑΠΞΘΤΟΒΒΟΥ αἰοσέγιεείε. 
ΠΠυὰ ἀναλωϑήσιτα, ρεαττατα ο8ῖ 8 
Ῥετάεπάϊ ποῦοσπο, ]δτα ὨΌΣ ουπὶ 

ῥ ΌΝ» Η)0 εἰ ΠΡΌ “οχαπιιηοται Βδ- 

δεί -- "ΩΣ ΗΙΡΗ. ἃ ἈΌΡΙ 

ἐπαπάρθ, ἴεν. ΧΧΥΙ. 32. ες. 
ὕχοπ. --- γ3, ,,είπο. ϑγτωμι. 
(δ, 11, 36. ἀναλώσε;, ητιε ἰδιηθῃ 
ΤΟΣ ρου δα Ὁ δ» εὐυδάσται οοτα- 

τλλῦϑ τοίεσε δ εϑῖ, αξ ἦδπι τποποϊς 
δοοδον] εἶπες ἴθ β΄. ἢ01118 δὰ ἢ. ]. 
δι ὐἽ ἢ ἴῃ 1. ΟΒδ]ὰ. ποίαδι ξεπέξγε, 

πηρδις ρεγοίρετε. Ἐουῖαββα ἤδῃς 
ΠΟΌΟΠΟΠῚ ΓΟΒΡΟΧΙΣ ΘὙτΩτΏΔΟΝΙ18. --- 
2, 2 Καὶ εἰ Ρίεὶ, οομπδωσιο. 

ὅπιπι, 0. 11. 8. 9. εἰ Ῥβδ]ηι. 
ΙΧΧ, 18. Τ,ΧΧ ἀεὰ. ΧΙ]. 30. 
ἀκιλώσμ ὁ λιμὸς τὴν γῆν. σοῃδυχησῖς 
ἴχηδο ἰοσταη. ἴἶοαο. ΧΧΧΙΠ. 10. 
ἀβλωτω ὁ φρυγητὸς, ΘοὨδυχηΐα οδὶ 

πηδουχία. ---- 2. αὐὀϑοϊπαο. Νοἢ. 

Ϊ. 15. συντετέλεσται, ἀνήλωται. --- 
Νλ5}, ἰεο πεθιαπῖδ. ὙΒοοά. Ῥεαΐπι. 

ΕΥ], 8, --- ΘΟ ἱπ ΗἸρΒ. ἔφιε- 

(μαῖα, Ἰῃς, Ῥβαῖπι. ΧΧΧΨΠΙ]. 14. 
- ὍΠῸ ατάεο, βαποπο. ΤΒεοά. 
ΡΕῚΝΊ]. δ, δετδυτ ἐχργαβϑῖββα νἱ- 
ἄεζατ, Βοτίαβϑα ἴβιιθι Ιοοο Σ 9 

δεῖς τγηγγ3)} 8 (αἱ ἀερί κοί! αὐἱάδ. 

- "Δ)Ό. οἰγοιπεο. 706. ΥἹ. 8. υδὶ 

ἤοπι, ἰπ ταατρίπο οοά. (οἶθ!. εες 
ἀκσίρία ἰπνεμεγαῖ : Οἱ λοιτοὶ - - 
αλώσατε τὴν πόλιν κύχλῳ τῆς πόλεως. 
εὖ ργο ἀναλώσατε ταβοῦθαεπάατα 
6. χυχλώσατε, εἴ Τ68 'ρ88 οἰδτηδῖ, 
 δίογυσα (οαά., αἱ Οχομ. ας Β481}., 
βεϊοτηέαθ οοκιδιτηδί, ἴῃ αὐἱρὰ ἀἱ- 
τῖε χυλλώσατε Βοτὶρίθτη ἰοροδδίυσ. 

189 "Αναλος. 

ΕΣ ἐἰφοιο, οὐπδιηνπογ. [668. 

ΠΧΥῚ. 17. Ττϑδο. νυ. 16. ἀνήλουν αὖ- 
τὰ, οομδνηοδαπὲ 6. Ἐστιτακῖυν ΔὉ 
ἀναλόω. 
ΑΝΑΛΛΑΓΜΑ. Μ Ια ἱπῆτ 5. ν. 

ἀντάλλαγμα. 4 
ΒΑΝΑΛΟΓΙΑ, οὐπιραγαίίο, ρμγο- 

φογέϊο, αὐ ΟἸσοτο Ἔχρ]οδὶ ἀθ ζὕπέυσγεο 
σα. 4. [πίοσρτοβ Οτασυθ, οὐ͵υ8 
ἔταρτηθιῖυτῃ ἴὰ Οοα, [0 8. πιλΥρῖπο 
ἰοσίυν, 1ον. ΧΧΥΤΙ. 18. γνεχθα : 

ΓΗ͂Σ ΘΙ ΘΝ» τωρεν οε 
ἀππογί γεδι μοι, 58. Ρ7Ὸ ταϊϊοπε 
ἀπηογηπὶ γε γεογωτ, ᾿ἴἴα ᾿σδηβίυ]ξ : 
κατὰ ἀναλογίαν τῶν ἐτῶν τῶν ὑπολειφ3έν- 
των. Ης ϑγταγοδοῖο υἱπάϊοδηάα ας 
6886, ϑοΒΑσ ἔδυ ρίυ8 τοοῖθ ορἱ πδῖαβ 
οδί ἴη Απἰπιδάν. δά ὕδθπο. ΧΕΥΊΤΙΙ. 
12. για Κυουβεῖρὶ ϑγταροὶ. Ρ. 1. 
Ῥ. 7. 

᾿ΑΝΑΛΔΟΓΙΖΟΜΑΙ, γεοορίο, πεὲ- 

ομπὶ γέρμίο ΤΊ» οορείο, τερωίο. 
ϑγττη. ΡΒ. ΟΧΧΨῚ. 16. ἀνελογιζό- 
μην, τεοοριαδαπι. ---- ἜΡΟΙ γεδρίοιο. 

ϑυτάτΩ. 860. (δίθεῃ. ΜΆ. (00ὲ ἱπ 
ΒΙΌ]. Ὦ. Μαγοὶ ἢ. 31. 200. ΧΧΙ. δ. 
ἀναλογιζόμενοι τὰ χατ᾽ ἐμέ. Αἀάε 8 
Μεςς. ΥἼ]. 7. 

ΑΝΑΓΛΟΓΟΣ, ργορογίδοηε γεξρο". 
ἄεπς, οοπεεπίαπειξ. ΓΝ)» ἐ γεβίοπμε, 

ϑγτατη. (ομεὶϊ. 1]. 15. ἀνάλογον τού- 
φου, ἢυϊο οομεοηα Ἠ μη. 
ΔΝΑΛΟΊΓΩΣ, οοπυεηίενίεν. 88. 

ΧΙ]. δ. ἀναλόγως ὁ γενισιουργὸς αὖ- 
τῶν ϑεωρεῖγαι;, ΤῈΣ Δ δ]ορίδτα ζοΏΟΤα- 
ἴοῦ βεῖὶ ογεδῖοσ δοσζιται οοπδρίοϊϊυν. ς 
1μοχ. Ογυ} ΜΒ, Βγεπι. ᾿Αναλόγως, 
κατὰ τὸ μέτρον τῆς τῶν δεχομένων δυνά- 
ἱμως. Ἡδφογοῖ. ᾿Αναλόγως, ἴσως. 
.ΓΑΝΑΔΟΣ, εἕνε “σαἴε, ἱπεωΐεμς, ἐπ εὶ- 

»ἰάιε. Ὁ Τῇ» οὐπιεπίπηι ἱποομ δέω. 

Αᾳυ. ΕΖ. ΧΙΠ], 10. ΧΧΙΠ. 98. 
ἀνάλῳ, τὰ ἐπδμίξα. Οουΐος Ὠγυδίατα 
ἴῃ Ετδστα. Ρ. 503. --- γῇ» ἐοξίμηη. 

ἴῃς. [δν. ΧΧΠΙ. 14. Μοπεί. δὰ ἢ. 
Ἰ. : Εοτῖο ταοϊϊυβ Ἰοραΐυν αὔαλα (Διὶ 

ἰμ8 αὐαλέα. ἨεΞΥΟὮ. αὐαλέον, λίαν 
ξηρόν.), ατφίαεία, ςἴοοσ, απ ἸπίεΓρΡΓΟο- 
1Δ[10 ΘρῬσῖτηο αὐδάγαϊ στη νοσα Ὁ. 

ἃ» 



ὃ 

[ 

᾿Αναλύω. 100 

᾿ΑΝΑΑΥΏ, Φοἶῖνο, εὐδοεαο, αὗεο, 
γρυεγίογ, τοάμοο. Κ Υ), ΥΤευονίογ. 

Βις. ..ω6. ΧΧΙ]Π. 8. Τοῦ. {1]. 8. ἀινέ- 
λυσα ϑάψας, ἄοπιεπι τεαϊδ 6 δαρυϊζυνα 
τοοϊίυοξετα, Μδ]ο, υἱ νἀοίυν, Βἰ6- 
᾿1ὰ9 σδηβίι τ: ἐεγμηι οὐδὲ δὲ 86. 
Ῥαοϊϊοπάυτα τοοξίυο8. ὁπάπ. ΧΗ. 
Ἰ. ἐσαούδαφαι ἄἀναλνων, ἔδεε ηδηῦφο 
αὐδιδαμέ. 8 Ἐδὰτ. {Π]. 8. δαρ. 1]. }. 

οὕτως ἀναλυϑήσονταί δον αἱ ἀμομρτίωι, 
βἰοιιξ βαυθηδίθ α191 ρ]Αςοῖ68 Βα ἰυ τ, 
14 δο] νθῃυ οαΐᾶ ἴυα ; ἈΝὲὶ ἀνα- 
λύειν τὰς ἁμαρτίας Θ58ῖ ΒΕ. ΠΑΡΌΝ ἌΝ 
ἄοπατγε Ῥεοσαία, αμρέττε ,Ῥεροαίογιπι 

Ῥαπαξ. ϑγτυβ: τοσκῴον οδβολον, 

αδ αδοίεπα Ῥεοοαία. Οοιΐ. ϑυΐοουνς 
Τῆσβ. Εσοΐθα, Τὶ 1. Ρ. 385. ὅ6ρ. Υ. 
13. ἀἰνῖνπε. ΒαρΊ ΓΑ δὲν εὐϑίως εἰς 
ῥαυτὸν ἀνελύϑη, ϑἰδιΐπλ 1 86 ἦρ80 σὸ- 
βοϊπθι5 τϑϊξ, δαΐζ ἴἰῺ βἰδῖυπι Ὀγ}θ}}- 
στη τοᾶϊί. ΝΙβὶ ξοζαβθε Ἰορεπάυτα 
εϑὶ ἀνεχλεΐδη, ἐπ᾿ δ μαεὶ οἰαμάϊέῳξ, 
μηξέων εἰ οοἷξ, τὰ ψυΐκος 4υϊ Βερεῖ: 
γεοΐϊυσις εἰ. Οτοῖῃυβ βυρεςασηάιτα, 
οσπ͵]οεῖς ἀνμλήλυϑεν. [01ἅ. ΧΥῚ. 14. 
οὐδὲ ἀναλύει ψυχὴ» ααραλειφϑεῖκαν, Ὧθςο 
γουοοαγα δυΐ γοάμοογε ροίεγὶἑ (ΠΟΤΩΡῈ 
ΟΟΟΙΔΟΥῚ δῃϊτηατω, 4185 Τεσορία δεῖ, 
Βοεβεῖ ἱσθθὴ αυοαὰε Ἰορὶ ψυχὴ σα- 

εἰ βαλεφϑεῖνα. 8 Μδος. ΙΧ. 1. ἀνωλιλυ-. 
κὼς ἀχόσμως ἐκ τῶν χατὰ τὴν Τ]ερσύδαι 
τάτων, Απέορίια ἸπρὶοΣίυ9 ἀδοσεεὶέ 
ΟΣ Ροχοὶδ. [0144 ΧΙΪ, 7. ἀνόλυδι ὡς 
αόλν ἤξων, αδοράρὦᾳί, 
βρυψὸ ἰδ θναμτια [Ὠ. ΧΥ. 48. 
μετὰ χαρᾶς ἄνα οντες, αἰτν σοῖο 
ΠΕ; (ομέονς Ῥεσὶα. δὰ 1}. 
ν. Ἡ. ΤΥ. 48. οἱ Ιχ. Ν. Τ.΄ αὶ ἢ. ν᾿ 

ἈΝΑΓΔΩΣΙΣ, οὐμδεηιῦο. ἘΝ 

4 ὁπ: γοῖ οοπδεο. Ἐς. ΧΥ͂. 4. δ. εἰς 

φνάλωφιν, δὰ σαῃφυταζίοσηα!. ϑὅθεταο 
ἴδ οδ. ἀθ 'ζθβ. ---- Σγ"}), Ῥα ἀμιο, 
Ἀευι. ΧΧΥΠΠΙ. 40. Βοῖοεϊ ἴδσθθῃ 
ἰμὶ ἀνάλῳφις αιῶσυο δ ΓΘ Το 

ἔεττὶ, χυοά Ϊα. ῬῈΥ ἐδεγίοηι ἘΥΆΤΙ8- 
εὐ, Ὦγχας. 1. περὶ δράχοντος ἀναλώ- 
σεως, ἀ6 ἀγδοοιιίβ ἀδεέγ μοξ 0} 6. 

᾿ΑΝΑΜΑΡΤΗΣΙΑ, ἑπηποοοπέα, ἐπ 

᾿Αναρμένοι 

ἱστίας υα:. ἿΝ ἐπποοεαῖα. ϑγτην. 

Ῥ9. ΧΧΙῚ]ϊ᾿ἰ 13. ; 

᾿ἈΝΑΜΑΡΈΤΗΤΟΣ, μεοδαὶὶ ἐΣΡετᾶ, 
ἑππορεαξ. τινῶν ἔατι. ἃ νὸν ἷ- 

ἔδνα. σαι. ΧΧΊΧ. 10. μὴ γναιξο: 
λέσῃ ὁ ἁμαρτωλὸς τὸν ἀναμάρτητον, τ6 
Ῥεδοοδίοχσ ὑῃὴᾷὰ Ῥαζάδι ἱπηοοθπίεπι. 
1 ἄρεσε νασίβσζυμϊ. Νίβῃη εἰβσπε ει ἰν. 
1, φοὐτίμξ, ἴω αδεέϊπεί α υοἰκρίαἰίδιω 
λεμς ταομίϊ, αάξοσμε ἐδὲ ρεροαί! ετ- 
»εγξ. ὕοπδ, ΘΟ ἰδηδῖιδ ἴῃ, Οτίσρ. 
Ἡεῦδν. Ρ. 178. 3 Μδος. ἼΠ]. 4. ὧν 
ἀναμαρτήτων νηπίων, ἸηδΌξυτΑ ἱκλο- 
σεπίϊμπι, Μιὰς οἱ 9 Μδοο. ΧΙ]. 49. 
“ἈΝΑΜΑΡΥΚΑ' ΟΜΑΙ, 1. 4 ἄκο. 

μασάομαι, τωμπιῖπο, τόπουο πιᾶ 
Ιερνς ας νῸὸΣ ἃ Βι6]ο οπαῖμα, 
[δν. ΧΙ. 46. Ὁδϊ Ἀζοὸ ΠΝ ΠῚ 

ΓΝ: εἰ γεπιπαίἑομξηι πον σδοέλ- 

ἄετε ὕαοίενα ἴπι Οοἀὰ. ΑἸεχ. ἰεφίευτ: 
καὶ μηρυκισμὸν οὗκ ἀναμαρυχᾶται. Ἐ6- 
᾿ιφαὶ πρτὶ Βαροης μηρυκᾶται. Ἐδίεπι! 
γατὶεἴαβ Ἰθοιοἷ8 εδὲ φυοαῦε θευΐ 
ΧΈΝ. 8. Τρίτον αυοηπε πθβν 
δρυὰ ΟἸγϑοδϊοτωυνα ἃ ἢ ΟἜπε8. ἢ. 
415. 39. χινοῦνεες καὰ ἀναμαρυκώμενο, 
ΟἹ οοάϊοοθ ποβν τὰν 
μηριχώροενοι. Ὗ΄. 801 ἘΠΕ68. ΑΡΡ. 
ς. 4980. Ἐ. Ὁ ὑαρ οι ἀκεμηχοκάνς 
μαι ἰοαίζαγ αρυὰ 1 μοίψα, βόμῃ. Ρ' 
το. Ὁ. 
᾿ΑΝΑΜΕ ΝΩ, επρροοίο, ἴΐοῦι ρὲ 

ἌΔΝΡΟ, ἐαγάο. ὅν» δρεέγαγέ 700, 

γ  67 ΔΏΡΤΟ, ἐκε δΎΏΙΙ. 
1 ϑϑαση. ΧΙΊ]. ὰ πΠτὰ 6. 
-ὙΠῊΠ ΗἸΡΒ. δ ἽΠ5» οἰπε ον 

Ῥχονυ. ΧΙΨ, 18. εχ υδὴ 
κατ (μεϊδαίαν, ἢ ἴῃ ασ6 ἽΠ9 δ" 

ἐρεοίατε Ὠοῖδι. ΟΟμξεσ 10}. ΧΧΧΥ͂Ι 
3. - ΠΡ ΡΝ, επερεοίο. 0. Υ͂ 

Ζ. ὥσπερ ̓μσλωτὸς ἀναμένων τὸν : 
αὑτοῦ, βίους τηργοθηδσίιθ, 401 ΕΣ’ 

τρογοθάστη βυδμ, 68. ΕΙΧ. 
" ον. ΧΙ. 16. ἀ ΤᾺΝ δὰ 
ΘΧθροο Δ Ὁ116 ᾿υσοτα. Θ 
Ῥβαϊη. ΧΧΙΨ. 5. εἰ [ἴποῚ Ῥααῖμ, 
ΧΧΧΙΣ. 2. --απῆ᾿ἰσσῦῦῷῪ Ριδεϊ, 

Ααυ. 1 ϑαα. ΧΧ, 19. τρμῖ ἡμέ 



᾿Ανεβιέσον. 

ἃ διαμενεῖς, ἴγεΒ ας βοιϑδηθοδϑὲβ: αδὶ 
ὑσοοῦ οὔατθ ΕΥΤΘΥΊ5 ονὐἱίαπᾶϊΐ οδαδα 
ταοπευιάυτα οδί, ποῦ δἰπιρῖοχ ὑφσο- 
κίεν Ἠεϊναῖοο ὉΠ) τεξροηθροσρ, 
956 ἰούδξα ἐοττητιΐατν τρεῖ; ἡμίρας ἀ- 
νχαΐένειν 6886. 568}. 
ΨΠ1:. 10. ἀνάμεινον ἐπα) τῆς «αρειμβολῆς 
φου, Ῥεγππαπε ἴὰ οδδέσβ (16. [Ὀ]α. 

ϑυμῶν, Ραξοηίοτ οσϑρθοίδί. 
ΦΞΆΝΑΜΕ ΣΟΝ, πιεάξτι, ἐπ 

περιῖδο, ἱπίεν, Ῥτὸ ἀνὰ μέσιν. "2, ἐπ- 

εν. 9 ες. ΧΥΙ. 14, ξρς. γαῖ. -τ 

ἩΩΌ» κενημίίαρ, τανε, 68. ΕΗ. 

5, ἀναμέσον τῶν πετρῶν δες, Ὗ αε. ϑοϊ]ΐορε 

ες αππιῶλ οβὶ ἀϊυϊδιέ, Ἃ δαΐοιι εἴ Ὁ 

δΒιδπᾶ ΤατῸ Ῥειταυϊδηζατ. 
᾿ΔΝΑΜΕΤΑΆΞΥ,, ἐπίστι γν Ααα. 

118. Θεδοὶ. | 
ἈἈΝΑΜΙΓΝΎΥΜΙ, πεώδοδο, ὑΟη 2080. 
Ὁ» Ά. Αφι. (65, ΧΊ. 9, το Ὁ, 

ππηρο. Α΄ιυ. ἔχ. ΧΧΙ͂Χ, 2. ὕπρυ- 
οπΐδ οπίτη δυπὶ μίγματα. Ἐστῖαββα 
τδσῃ Πα ἀναμερμγμῖνας δρυὰ Α- 

4 ηυΐϊατη Ροῦϊι8 δα ἀμ ςοΒ 608 Γ55}2 

πὶ χίας τεϊετοἄσηλ 696. βεὰ πρῃ 
ορυῦ ερἴ Βα οοῃ)θομιγα, οὐ ΠΡΌ 

σατι 22. Β. }. ἀϊδερίς μογηλισβρίῃτ, 
--- ,χ»Ό: τουτία. Ἐκ. ΧΧΤΙ. 18. ϑαπὶ 

δυΐετα ἀναμεμιγμένοι Ἦ. 1. ααΐ, αυδεὶ 
ΖοογίΣ, Θοταταῖχί δ Περσοπὶ τηρίδὶ 18. 
Ἡδρει Ῥγαίεγεα ))Ὁ ποῦρφμοιη ἐπι- 

»ποαηάξ 6 Ἰίησμα Αχαρίος ε'» εἴ 

ΩΣ Υ. βεδα)ξοηβίμτηῃ δᾷ Ῥέογ, 

εΧΙΝ. 14, -- ΔΥ ἴπ ἔοσια (Βα, 

ππίδεεο. Ὦδῃ. 1], 41. 43. --- ὉΌν 

ἀφρεγρο. Ἐς. ΧΤΙΝῚ. 15. τοῦ ἀναμίξομ 

τὴν σιμίδαλν, ὉΌῚ ϑγτρσῃ. ἐσιῤῥᾷνα! 

ἢεδοί. 5). 

191 ᾿Ανάμνησις. 
- 

΄σ. 

ΑΝΑΜΙΜΝΒ ΣΚΩ, γερογάον, ἱπ 
ἸΠΟΒΟΥΊΘΊ τ ουθοῦ. ἽΞΡ οἵ 3] 

ΚΑΙ εἰ ΠΡ ἰβεια. ὅϑγτημι. Ῥβαΐῃι. 
ΧΙ]. 7. υδὲ ἰδίῆθη ρτὸ ἀναμιημνήσχρει ᾿ 
μα! οἀκ Ἐπμιβορῖο οἱ (δίθρῃᾳ ὈΡ. 6. 
ΤΟ Τ. ν. 778. τεροῃοπάμιηι ρὶ ἀνα. 
μιμνήσχωμαι, αεε ἰδοῖΐο εἴἶβτα χλαρὶβ 
84 “|2} ὶ δοςοάϊς. Ααὰ. Ῥμ. ΕΧΠ]. 
ἡ. 1ΧΧ (εοη. Ν111. 1. θ6ο. Ψαῖ. μΡὶ 
ϑαΐοτῃ ἴῃ ΑἸοχ. εὐ ΑἸά. μνάομαι Ἰρᾳι- 

(ὰγ. ἴνϊ14, ΧΙ].]. 9. τὴν ἁμαρτίαν μου 
ἀναμιμνήσχω σήμερον, τοορρᾶογς Ἠοάϊΐο 
ῬΘοΟΔ τμρὶ. ἔχ, ΧΧΊΙΠ. 18. οὐκ 
ἀναμνησϑήσεσγε, Νυϊῃ. Υ'΄, 15, ϑυσία 
μνημοσύνου ἀναμιμνήσκουσα ἀμιαρτίαν, 
ν᾽ σχης τοοοχακξείοτιἑβ, ἱπ τηϑυγονίδσα 
ΓΟνΟΟΔἢΒ Ὀροοδίαμι. Νυ. ΧΥ͂. 37. 
Ὁ] ουτὰ μιμνήσχομναι ἷἱπ οοἀᾷ. ροΓ- 
τουϊαῖΓ. 3. ϑδῃ. ΧΟ, 24. ρεγιηυία- 
[Γ 'π σοἀδά. ουπὶ ὑτομιμνήσκειν, ς 
εἰ χειίβοεί α οοεπιοπίατι ἐς ἐεεε. 1 Ἀερ. 
ΓΝ, 3. ἀναμιμνήσκων, ΟΟΙΝΜΒΟΉΒΟΣΩΉ 9 
γοὶ α οομιπιδιατε. 516 Ἰερίθιν απο. 
4 ἀριὰ 448. 3 ὅδ. 111. 16. 
αἱ Ϊεα. ΧΧΧΥῚΙ. 8. ἱπ Μασγεῖ, υϑὶ 
ἷβ τοὶ ας 1 γ8 ΘΟ είς Ἰερσίξα» ὑπνν 
ρημακεγράφος, -το “» τεδπονία. 

ϑγτώτη, Ῥβαΐτι. ΧΧΤΊΧ, 5, ἀναμωμνή- 
σχοντες, ὉΔῚ Ααυ. μνημόσυνον Ῥοθυϊξ. 
Ῥγροΐοτεδ ἰαρίυν δρυὰ ΤΙΧῚᾺΧ 70. 
ἈΧΙΨΝ. 19. εἶτ' ἀνεμνήσϑη (86ο. Ὗ αὶ, 
,Ἶη ΑἸοχ. ἱερίζας εἶτα ἐμνήση) αὐτοῦ 
ἡ ἁμαρτία, απεθ νυ]ρὸ ταΐεστπὶ δὰ 
ἾἮΝΘΙ ψὰ ἐδ Ὁ» Δερωΐονιε ρῬεοσανε- 

τιπὶ, υὐ ΠοΙηρα Ἰρρεσιπῖ: δὴ Ψ 

ἽΝ Π- ϑίραρ, 1Π|, 14, ᾧν ἡμήρῳ ϑ)λίν 

ψειώς σου ἀναμνησϑήσεταί σου, ἴῃ ἀϊδ 
αἰ! εμδοηἶ θ᾽ τὰδς τεσονδδίξυν ξαϊ, ἢ. 
Β. Εἰθρζοῦυμα ἐπὶ τηοτηοσίαπι τοδὶ 
σοῦ: Πθο, ποιὴρθ δα ᾿πυση δοχηχῖον 

ὼ» 

πος 

ἄυτὰ εἴ ρῥγαταΐυση : ὉΡὶ ΘΟΠΗ͂ΕΣ νόσα. 

ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ, πιεηιογία, γερργάᾳε 
ἔϊο. ἈΜΡΊΙΣ ἰάριῃ, ἴεν. ΧΧΙΊΝ.7.-- 

5] ἱῃῶ ΗἰρΒ. 8 3)» ὧι πεειηον 

γέαηι τευοοο, τεοσογον. Ῥ86, ΧΧΧΥΤΙ. 
1.εἱ ΠΧΙΧ,. 1. --- 2» πισηιοτία. 

Νυπι. ΣΧ. 10, στ Ἴ2}» "πειιοσία. 



᾿Ανανεύω. ᾿Αναμνονῆ. 192 

4 ὅγιηϊη. Εσ. 11]..1δ. εἱ Ῥβ. ὟΙ. δ. ὲὲ μας νὸχ νϑγεῖο δὶῖιι ἱπίθυρυθῖδ 
Ιης. Ρᾳ. ΟΧΧΧΙΝ. 18. ϑαρ. ΧΥ]. 6. ρθε, αυὶ Ἰἴρεσε Ὧθο σταδὶα βϑιβεσω ἢ 
εἰς ἀνάμνησιν ἐντολῆς νόμου σου: υἿὶ 
ἀνάμνησις ΟΠ ΒΙΆΡΠΟΙΟΥ σεοογα- 
ἑΐοπεπι ποίδῖ, 864 δδϑη, αἴ: ΟΠ} 
ΟὈθογνδητία ΘοΠ͵ ποῖα οβῖ. Οοηξ, 
Ῥχγον. 11]. 1. 

ἈΝΑΜΟΝΗΝ, ραϊίοεπέϊα, ραΐϊδης 
ἐσερεοίαῆο. --- ΓΟ. ἴα, πια- 

τοι 

ἐεγία ἰαμάαπαὶ, ϑγτατα. Ῥβ. ΧΧ, 
δ 6. υδὶ εἶπα ἄυθὴο “"ΩΠ, δυΐ 

ἀνὰ Ὧν ἃ Ὡν δρεγαυ!, ὀ;ϑρεοία- 

οἱ, Ἰερίι. ἜΞΕΣ ᾽ν; ΠῚ Ὧν ΦΡές, ἐχδρέο- 

ἑαἰο. ϑγτατη. Ῥβαῖῃι. ΧΧΧΨΠΙΠΙ 8. 
ΗἨδεεγοῖ. ᾿Αναμονὴ, μακροϑυμία. 

δΒΑΝΑΜΟΧΛΕΥΏ, υδοξέδιις δεδ- 
“πουεο, φηιοΐοτ. 4 Νίδος. Χ. δ. 

᾿ς ἈΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΊΎΤΩΣ, ἐπάμδίίαη- 
ἐεγ,, εἰπε οοπίγουεγεία. 8 Ἐϑαγ. ΥἹ. 80. 

Θχργαβεῖῖ. ---- ὉΣῚ Ὦ, γόπουο, ἐπείαμτγο. 

ϑγτήχῃ. ὧσν. ΧΧΙ͂Χ. 90. Εεῦδον. 
111. 18. ἀνανεώσαφϑαι τὴν εἰρήνην. 1 
Μδαοο. ΧΙἼ]. 1. ἀνανεώσασλαι τὴν φιλίαν, 
ς0}}. 11]. 10. 16. 

᾿ἈΑΝΑΊΝΕΥΣΙΣ, χερμΐδα, τεπεΐ, 
ἴοι Ἰυχία Ἠδεγοΐ. ἀναβίωσις, ἀνά- 
φαυσις, ἀνάνηψις, γεαϊια αὐ υἱέαπε, 
γέσιβοδ, ευἰςιαξῖο. ΤΠ ΕΣ Ρίυσ. ἃ 

ἾῚ Π, υἱπσεία. Ῥεαῖτι. {ΧΧΠ.. 4. ς 

ὅτι οὐκ ἔστιν ἀνάνευσις ἐν τῷ ϑανάτῳ αὖ- 
τοῦ, αδὸ ΨΕΥΒΙΟ ἴῃ ἸηΘηὯο οὔθ δα 
ΡΙεγίθαια νἱβα δϑΐ, 86 νδγὶ 18 τηοάϊς 
ἜΧΡ ἰοδῖαν. οι ο]δοία Οτεεοὰβ ἴῃ 
οα. Ἀογαδῃα: ἀνώνευσις, λέγει τὴν μνή- 
μῆν τοῦ ϑανάτου. καὶ ἄλλος. ἀνάνενδις 
τὴν ἀπαγόρευσιν δηλοῖ, ἴ,. Βοβ. ἴῃ Ῥτο- 
Ἰερρ. ἐς. 8. εἴ ἰπ Αηἴα. δα Αυοῖξ. υὉΪ τεσροπᾶεί Ομ]. ἡ.) μὴ », 

ε μὲ "ΟΝ οὐεραΐο. Ἐπάν. Ν]. 9, αυοά 
ΤΠ ΧΧ νοτχροτυης ὃ ἐὰν αἰτήσουσιν. .10- 
δερῆι8β 4. ͵. ΧΙ; ς. 4. Ρ. δὅ8. οἀ. ΕΝ Ἢ 
Ἠἂν. καὶ τὰ ἄλλα, ὅσα ἂν οἱ ἱερεῖς ὑπα- Αἱ ες ἐπὰ τ μὲ ταρὶ χες: ἐδόν Ἀ 

γορεύσωσιν. ἸοΏγα. ΗΑ]. ἀε . ϑορί. ογεπε, αἱ ἀνάνινσις εἷξ 4. ἀνάπανως. 
(με. ς. 8. Ρ. 436. οἀ. Βεΐεκ. τῆς Τῃ Ρεα]δοσίο Βοσω. (οίεἰη. Μεάϊοϊδε. 
σαφηνείας ἀναμφισβητήτως Ἡροδότῳ τὸ ἐς Βρονϊανίο Μοξασδθίοο Ἰερίτων Σ 
χατόρϑωμα δέδοται. ΟΟΠΞΕΣ Βτείβοξ- πὸ ἐδὲ ἀεοϊηαίδο, ἀυᾶτα Ἰοσδομθσα 
πεϊάεσασα 1. ς. Ρ. 84. --- ΑαἸεςῖῖν! ἩΙΘΓοΏ τη τοὐιοῖς [1}0. 1]. ἀ6 ἴπ- 
ἀναμφισβήτητος ΕΧΘταρΪα δυμΐ 8 ἴΕγΡε}}. αν 415 οδρ. 8. οἱ Ἰεβεμάστν 

᾿ ἐρυδο ἢ ΑΡΡΒΗ͂Θ: δὰ ὙΒεβ, 506- Ῥυϊδῖ : ποη ἐπί τεοϊπαίϊο πιογίξ ξογεε. 
Ρ ἐπίῃ Ῥτοιδῖδ. τλῆ Ἐειταπάυβ οὲ Βοϊδηροτυθ ἀιθισδῃ- ἰἢ 
“ἌΝΑΝΔΡΟΣ, ρμαάγεπε υἱγιδιι, 4. τὰν, 1, ΧΧ [πιτ. (ΟΕ, ϑὅγυημι. Τμοοά. 

ἡ ανεϊπαΐεε, πιοίϊε. 8 Μαεςς. . 81. ἨΗϊοτγοη. οἱ ΟΒ δ] α.) ἾΦΙ Ἰομῖδβθ, 
ΨΊ. 21. Ηΐῃπς ἀνανδρεία ἀρυὰ Ὠίοη. ἜΝ. ἘΠῊΝ Ἐπ ΔΝ ΡΞ 

ἤβασθ αὐ ίο 48. Ἐεΐπα. Ηδεγοὶ, δ εώτο νοῦσοι αἰάκῦας ῬΕΙ͂ μνήμην 
ἡρλ δε  υρίν δίς ; ϑανάτου. Οεπεργαγάυβ αἷϊ, Γ,ΧΧ 
ΑΝΑΝΕΑ ΖΩ, γχέπουο, ἐπδίασμγο. ἔογίαβθε ἀδβαϊθθθ ἀνάδεσις, τεϊξσαίξο, 

4 Μδος. Υ.. 31. ἀνανεάζειν τὸν λογισμὸν,Ἠ ρῃειτγιροίϊο. Ψυϊραῖΐυβ: πον ἐξέ σε- 

ϑύέπεπι φιαδὶ τεάάετε ταιομετα. Ὁ. δρεοίμα (Ἰηῖς Ἰεκσὶ ἐοσίδβϑθε ροβϑαὲ ἀἄδ- 
ε ὟἯ. 18. ϑρεοίιι5 εχ Οτεθοα σοοα ρυΐϊδὶ Οεηο- 

᾿ΑΝΑΝΕΟΊΏ, γχεέπουο. δ) 75. 15 αἷ’ Ὀγχαγάιι8) πιογίς δογιπι, ἢ. 6. τοοχίθσῃ ἃ 

μη ἰγαΐο εἰ ευεῖο. Α΄4α. ῬΕ. ΧΧΙΧ. 891 οοπδίἀετδηξ εἰ τεβρί οἰυσπί, ποῖ 
9, ἀνανίωσάς με, 6χ νατϊεϊαί 160- Δ οἰυπίοΣ πιοσε τηοσί58. Τουρίὰπ 
ΜΝ ΜΝ ἴῃ Ετηοηάδί. πὰ Ηδδγοδίαμπι Ρ, 11. ομΐα. Κτογεεῖριυβ ϑγτροὶ. Ρ. ΠῚ. 857. διδανινος Ἰεμοι τὰ φοληϊειε. 

δ οἱ υρρυτρῆς τἰρώμεξο ὅσαι διὰς ϑίλγοκο Οδσΐηα Ὠδνίαϊδ ο]. 

ἰη εχ. φῬγοΐυζυσ, ΟΥἹρΊΠοΙΩ δ 81 Ι. Ρ' 61. βεα. ᾿ 
ἄερετε εἰδξαῖι. ϑοὰ τοϊπὶ νίάσιο; ΛΝΑΝΕΤΏ, γένειον) 1] ἩρΉ, 

τας. Ρ. 128. δυοίογιαἴεη Ὑὸσ. 

εἰοηΐθ Αγαδίςεε (υὐἱΐ δὲ τ ϑαΐςς, ̓ ἂ" 



1 93 ᾿Ανάξιος. 
. Στ ἢ 

᾿ς Ανανεξωσίις. 

«ἃ 5)». απρο, ἐγγέδεμε ζαοίο. Ν τη. 

ΧΧΧ, 6. ἐὰν δὲ ἀνανεύων ἀνανεύσῃ ὁ 

Ἰερίθθε ν᾽ θην 1 ΔῸὩϊ γεΐογεβ, ααὶ 
το δυπῖ: φμα λῶο μαΐέμτ, φιίξ ρον- Καὶ 

“ατὴρ αὐτῆς, 51] ΓΕΏΌΘΠΒ ΓΕΠυδὶ ᾿δΙΘΡ 
εἾα5. 186 εἴ ν. 9. δς 13. --- ΒΊ 5, 

ὦ 
ἕταυε, ασργαυαίμηι ἐεἰ. ϑγτητα. Ἐχ. 
ΝΙ]. 14. ἀνένευσεν. ϑοα τεοία ἀυθὶϊαί 
ΘΟΒΑΥ ΘΓ σΊΒ ἴῃ Ληϊτη. δὰ ἢ. ]., 
δὴ Ὦος γϑυθυτα εἰ διὸ ἴοοὸ οοϊ]ος 
ολἴασα, Ὧδς μοΐζίυ8 τεΐδσοηάυμ δὰ 
ἸῺ τέπει ἴῃ βοαιεητίθυβ, δἀδοαὰδ 

δ᾽ Αχυπ]ε ροῖι8 νἱπαϊσδηά τη, αυδτα 
ϑγτασηδοῆο. --α ἡ, σέπμο, ΙΒ. 

Αια. ἔχ. ΙΝ. 248. εἴ. ῥ9. ΧΧΥ. 
3. Αᾳα. ΡΒ. ΙΧΧΥ͂Ι. 8. υῦτ᾽ ἀνένευσε 
ἴι (βίεμα ΡΡ. 66. Τ. 11. ρΡ. δ89. 
ῬΕΥ ἀπηρνήσατο ΘΧΡ] οδῖαν, ΟΕΧΧ Εχ. 
ΧΧΙΙ. 17. εἰ Νεῖ. ΓΧ. 17. Ηδβγοῖ. 
ἀνανεύει, οὗ συντίδεται «ρός τι. Ιάδτα: 
ἀνανεύων, παραιτούμενος. 
ἈΝΑΝΕΊΏΣΙΣ, ἑππουαίο, τεηουα- 

εἴἴο. ΟΣ, Τέρεπδ, πουῖιδ. ϑγτωτα. 

2αὉ. ΧΧΈΧ. 20. ἡ δόξα μου ἀνανεώσει 
παροῦσα, μοι, σ,ἼΟΥΊΔ ἸΤὰΘᾺ ΥΘπον δ οης 

ς (Β. 6. ΒΕΙΏΡΟΣ ΤΕΠΟΥ͂ΣΐΔ) ῬΓΕΒΟΧΒ 
τΠ18] ἐστί. ΨῸΪρ. φίοτία πιδὰ ξοπιρεν 
ἑππουαδέέεγ. 1 βου. ΧΙ]. 17. ἐσ- 
στολάς “Ἐ2ὶ τῆς ἀνανεώσεως καὶ τῆς 

ἀδελφότητος ἡμῶν, Θρ᾽8ἴ01]25 46 τϑηο- 
γαϊίουθ Γγαίετ 8115 βθὶ δσωϊοι ἰδ 
ποπίζβε. ΟΟΠΕΥ δΌρσα 8. ν, ἀνανεόω. 

ἀ Αὐἄε «οδερθπτι Α. .. ΧΙ]. 7. 7. 
Ὀ. 617. εἰ Τδυογά. ΥἹ. 82. 
ἈΝΑΝΤΙΡ̓ῬΉΤΟΣ, ἐγγεβιαδεἰδ. 

ΓΙ} δ 8)» ποπ τεεροπάεδιξεγ. ϑγτητη. 

οῦ. ΧΙ, 2. υδὶ᾽ ἀναντίῤῥητος ἀἱοῖξΥ 
ἐδ, ΣᾺΣ ἨΟΝ ΤῸ σέμγ διαΐς σοπίγαΐ οὶ 
ἐεδεῖι. ἴθ. ἈΧΧΙ͂ΙΙ. 15... 
ἈΝΑΝΥΛΕΊΏ, λαμΐγίο, ἀοϊπάο, υἵ 

1,κξ. ἐσαπίζο, ρεγζετο. Ὠϊουγϑβ. δ]. 
Ἀπξ. Ρῥ. 658. 1. οἱ 1627. 1. ἀνήνελησα 

« πόκυ;. ΠΡ ῬΙΉ. οοποίάο, ρενζοάϊο. 

ψφοῦ. ΧΙΧ. 456. ἀναστήσεταῳ τὸ δέρμα 
μου τὸ ἀναντλοῦν. ΚῸΧ ἀναντλοῦν ατιο- 

πσῦο ἐχρσῖτηαι Ἡδταίουσα 5), 

οαπ ἀοςι 95ΐπηῖ8 Πλιῖ. ᾿σῃογασα [88 
εϑ. ωραπὶ εὐΐοτες ἀδάθγαμπί ἀνα- 
τλοῦς, ἴῃ αὰ8 βου ρίυτα νἹ 88 ἰδίε γα 
τιάδεμσ: ἰδρίῖο ρεπΐπα ἀνασλῶν να] 
ἀνατλᾷν. Ῥερῖου ΟΥ̓ ΖΘΠθτα ΘἢΪπὶ 8ὶς 

νο: 1. 

ἑαυϊέ ἔσο, φμοά (8.5. σογίμπι) ραδειπι 
ἐπί. Νοη αἰ88π}}}}5 οοξιαβῖο νοσ- 
ούτε ἀνάσλημε οἱ ἀναντλέω οσουττῖς 
Ῥγον. [Χ. 19. υδὶ ῥσοὸ μόνος ἀντλήσεις 
Ἰεροῃάυτηῃ εβῖ νε] ἂν τλήσει; (υἱ ατα- 
Ῥῖυβ νοϊεραῖ ἴῃ Ρτοϊεσσ. Τὶ. ΙΥ. ς. 
4. ᾧ. 8.) ναὶ τη] ἔοσία μόνος ἀνα- 
τλήσεις. «ζδτῃ 86 Π51:8 οὐὶῖ : γεβυγσοῖ 
ΟΟΥΡῸΒ τηθυχη ΘΧΒΠ [19 ἸΑΡοΣΡυ5 
ἃς το] οϑε 8 Βυ)ὰ8 νἱίθβ. Οεδίθσυτη κα 
ΥΟΧ ἀναντλίω]ρ᾽Ί τ ἀρυα ΒΓ θοποτα 
Ὄδορτ. 11]. Ρ. 918. 
᾿ΑΝΑΞΑΓΝΩ, γο οο, των σίπι σατ- 

πεῖπο. ἍΤ] Ὦ ΡΒ. δ "ὙΠ, ἀσοεπάετε. 

Αι. Τβεοοά. γον. ΧΧΡΛ]. 91. 
ΔΘΙΤΩΟ ἰδὶ εδὲ 6 αἰ ββίο ἃς 11|- 
Ῥυ5, ἀ6 αυΐδυ ἀναξαΐνεσϑαι, τεοτι,- 
ἄξδοοτε, βρεοϊαϊίτα δα μιδεῖυσ. ΨΊΔῈ 

. δοδυγοι σΒεθυβοσὶ Γ,6χ, ῬοΐγΡ. 8. ἢ. 
Υ. 

᾿ΑΝΑΞΗΡΑΙ ΝΩ, ἐχδίσοο. ὙὙἼΓῚ, 
τ 

Ἰάθῃ. Ααὰ. Ῥγονυ. ΧΥ͂ΙΙ. 1.ὄ υὕχΧΧ 
εγ. Ι,.. 27. Ὁ» ἐζάγέδοο. Ἦδοςε. 

ΧΠΙ. 15. 81-. ΧΙΝ. 9. ἀδικία πονηρὰ 
ἀναξηραίνει τὴν ψυχήν. Βιαταν δος 
ἀθ ἄνᾶγο εἴ Ἰυοσὶ ουρίάο, ναὶ ἢος 
ταβρεοΐι, αφυοαά ΔΗ ΠΤ 5018 Υη 866 
ἀϊδογαοίαϊ, ἀυτὰ ρΑγΕ τα βοροῦ 8Ρ- 
Ῥεῖδ ποὺ ἴϑπιθη ροιὰγ ΟΡρίΔΕ8, 
Ῥατίϊτι οὐ ΟἸ ΔΕ 8 ΔΗ πΪ 5101 τηδ]6 
ΘΟΏΒΟΙΪ ν χϑῖ, γ6] απδίθηιϑ ομ,- 
ΠΟΘ ΐδηθα ἢυπ)δηϊδίθη δχαΐζ, 
δἰϊοσυσησυθ ταδ]4 ἃς γηϊβογίδι ὯΘ6 
βϑητ αυϊάσιι, αυο ᾿βθῆδιι εἴ ποὸβ 
ἀἴσεσα βοϊθηβ: ἐξείπ θεῖ; (5: χὰ 
δετέγοιξεποί, λὲς ἀσατγὲ ἐς σμέίε ἀγὶδ 
πρ. ὅγτυβ Βαβρεῖ: ρογάιέ απὶπιχηὶ 
δμαπε. Ἄα]ρ. ἄοπεο σοηδιωπαΐ ἀτεζα- 
οἷεπς ἀπίπιαπι δέαπι. ΟθοοΓλ ΝῸΧ 
ἀναξηραῖνειν οσσυγτῖς ἀρυὰ Ηδετγοάοίῖ. 
ὙΙ]. 109. Ρ». 416. εἰ ΗΙΡΡοεςτγαί. ἀδ 
Ὀ1οΡ. ψυάϊοδξ. μ. ὅ8.38.. 

ἈΝΑΊΞΙΟΣ, ἐπάΐρημε. ἢ], υἱδέδ. 

ψεγοη. ΧΥ͂. 19. ἐὰν ἐξαγάγῃς τίμιον 
ἀκὸὺ ἀναξίου, 51 ῬΘΠΟΒ ἃ πιαϊίδ ΒΕΡΑΓΘΘ, 
αἰριοβ Ῥγεοιεῖβ 8. ἐβτηδίίοης 80 

ἥπεῳ 

᾿"» 

ἱπαϊρηῖς. δῖτ, ΧΧΥ͂. 11. ὃς οὐκ ἐδού-.. 
λευσὲν ἀναξίῳ αὑτοῦ, αἱ ποι βεγνιῖ 



᾿Αναπκαύο. 166 

α ϑ'γτηση. «96γο. ΧΧΧΕ 2. ΧΧ 
Ὠευις ΧΧΥΠΙΙ. 68. οὖχ ἀναπαύσει σε, 
ὨΌ]Π]}ὰπὶ αυϊδίται ἀοτγαο]πατὰ δ. 
Ι.58. ΧΧΧΙ͂Υ. 14. δον. ΧΙ,ΚΊΙ. 6. 
ἀνώταυσαι, ϑυμ5ὶβῖίδΘ. ϑοστωο οϑβί ἀδ 
αἰδαϊο. --- Δ) δεάοο. ΜιιοΝ. ἹΨ΄ 4. 

-- ΣΙ ΓΚ), γέφμέεδ.. 165. ΧΧΧΤΙ. 18. 

-- τυ» φμέεο. Ν ΘΒ. ΓΣ. 28. --- ΓΔ} 

ΠῚ» ΠῚ) Π Καὶ, Ηψβ. Ηορϊὶι. 

χιίσδοο, φωξεδοονα ἐαοῖο. Ἐχ. ΧΧΙΠ]. 
ὁ 12. 1 ϑαι. ΧΧΝ. 9. ἡ713}}»}} υΧΧ 

866. ΠΌΥΟΘ ΟΠ Π1109 ἀνέταυδαν, ὉΤῸ 
4υο ἴπ Ν᾽ δἴϊς. Ιορίταν ἀνεπήδησε. Ἐπὶ 
ἐπ ἀδεϊο τηθσα δα ἰοχίυση ΗΘ Όγ. 
85 ΠΕΟΘΒΒΑΤΙΟ βου οπάυτα ἀνεπαύσαν- 
το, διμεγμηί, οχδροοίαπέες ὩΘΤΩΡΘ 
675 γεδροηπδιηπ. ΟἱἨ λοιποὶ ΒαΡοπί 
ἐπαύσαντο. ΟΟηδ ἱπτα 85. γ. ἀναπη- 
δάω. 1 Ἄδρ. Υ'΄. 4. ἀνέσαυσε ἐμοὶ, φμΐε- 
ἑδηὶ ΤΩ ἀεφαϊ. 1 Ῥαγ. ΧΧΙ]]. 9. ἄνω- 

ς πΞαύσω αὑτὸν ἀπὸ πάντων τῶν ἐχρῶν, 
ἐάμηι ἩΪυτ ργαϑίαδο, βεὰ δογαδο 
ΔὉ ΟΥ̓Δ 5118 ἱπίτηϊςοῖ5, 00]}. 68. ΧΙΥ͂. 
8. Ῥγχον. ΧΧΙΧ. 17. ἀναπαύσει σε, 
γεογεαδὶξ το. Ζαςῖ. ΝἹ]. 8. ἀνέπαυσαν 
φὸν ϑυμιόν μου, ΔΕΪΤΉ ΤΩ ΤΘΌΤΆ ἐγ. 
χμλμηι τεαἀαϊάεγμηὶ. Τατι. ΧΙ]. 18. 

866. ΟΒΪ8. -- 9 ΝΙΡΒ. ρωηπήεὶ 

16. ὅογ. ΧΙ.11. 10. βϑῆβαμα Θσρυαβ- 
βοσυηΐ, εἴ ἀνωαπαύεσϑαι εβῖ ἢ. ]. 1,4- 

ἃ Ὀποχύτα ἀρφιεϑοετε. ---- ὮΝ} ἱηηῖ- 

2ογ, ΝΊΡΆ. ΜΙςβ. 1.11. ἐπὶ τὸν χύ- 
ριον ἀνεπαύοντο, ἴῃ. Ὧ)δο0 ΒΡ6 πὶ βυδῖὰ ἃς 
βαυιοίαπι ροθιασγυηί. --- "ὌΩΡ.Ων 8 

νυν περταυξ, Νοτλεη ῬΤΟΡευ Στ. 

708. 1. 11. φρὸς δρῦν ἀναπαυομένων. 
Εχ Ὡοπηυ]οσίτ βεπίθηςί ἰοροσυηῖ 
ΘΝ Ἔχ πιθα γΕΤῸ ΟΡ ΠΙΟΣΘ 

Τ,ΧΧ δὺυΐ ἀδάδγυωι ἀναπατουμένων, 
γεὶ ραγεεἰρίαμε σομπβίγ!θ, δι νυ οόδτα 

ε ἀεάυχοτυπί ἃ τὸς, ἱποίῥπατί, ργο- 

δίοΥΉ6Υ6 δ6. θα πον εἴ ὙΠ Καὶ 

εἰ ΗΙΡὮΠ, σεδο, ὀἐμδατε 7αοῖο. (ον. 
ΧΧΙΧ. 2. ΧΕΙ͂Χ. 14. Ἐς. ΧΧΧΊΙΝ. 
14: 16. -- πγν γεδρῖσο. οῦ. 

ΧΧΧΙΙ. 90. -- “πθὺν γερο τῖε. 

᾿ 4 

᾿Αναξείρώ. 

ἼὙΧΧ βος. ὁοά, ΑἸοχ. δυῖ ροῖπ9 
Ιπ6.. [ἰ. συά. ΨΙ1Π1. 8. ς0}]. ΕΖ. 1. 

94. υδὶ Ρεῦ καταπαύειν τε  αΣ. --- 
δ ΡΒ. ἐγαπχμλϊϊἶε ἀρο. Φετ. 

ΧΙΜΊΠ. 11. ἀνεσαύσατο, υϊείτ εἱ 7 
{δα 1110. τιδη δῖ, δοὰ Ῥάσεπε οοἶμεεί. 
-π 2)» οεδδο αὖ ορετε, φμίξδοο. 

Εχ. ΧΧΠΙ. 12. 168. ΧΙΥ͂. 4. ἀνααί- 
'φαυτῶμ, αὐ ἱποίίας τεάὐαοίμς ἐδ. ---- 
ϑὸ» οὐδο. Νυμ. ΧΧΙΨΝ. 9. -- Ἰ9 

λαδεῖο. Τὰς. Ῥτον. 1. 88. ὅγτηπι. 2 
ϑδχα. Ν11.10.ΧΧ θεοὺς ΧΧΧΊΤΙ. 
40. [68. {0Χ0]}]}]}. 15. ἀνασανόμενος, λα- 
δἱίαπδ. ---- ἸῺ» λίηρμεάο,. Ῥτον. 

ΧΧΙ. 20. Ἰοοο Ὁ ἰερῖς ἥδ 

εὐ] 6 ᾿ἰτονῖβ 15 1πὔϑενα!]ο Ὡθῃ ἀἷδ8- 
τἰηςτθ ἔδο1]6 σοΒ ΔΙ Ὁ Ῥοϊαξ. --- 
νῷ εἴ ΡΨ’ [εβ. ΧΙΝ. 7. 

ΠΥΤ]. 950. ἘΖ. ΧΥ͂Ι. 41. δι. ΧΤΠ. 
87. βες. (8. 51:ν. Π|. δ. ἀναπαύσει 
μητέρα, τοαῖτὶ σαμάϊμηι εἰ φιϊείεπι 
απὲριὶ οοπονιαδιί. Ὁ. ΧΥΤΙΙ. 16. 
καύσωνα ἀναφπαύσει δρόσος, ὉΘῚ ἀν. κ. 
οϑῖ δείαγε, πιϊξέραγε, ἐξπιρεγατε (Ἀ- 
Ἰογϑαχ οἱ βϑίυ. [Ὁ.. ΧΧ]]. 10. ἀνε- ἃ 
φαύσατο, αὐ χωείουι ρεγυεηῖί, 00]]. 
ΧΙΔΨΊΉΠ. 95. ἀνεπαύσατο Σολομὼν μετὰ 
τῶν «ατέρων, ἢ. 6. πιογίϊι 8 ϑεὺ. φερεῖ- 
ἔμα ε5ἴ. 

. ἈΝΑΠΕΧΙΘΩ, ρεγϑιαάοο, ἃς δεϑα 
ΤΆΔΪῸ ἀεοίριο, δεάμοο. ΠΛΌΓῚ ἘΡΗ. 

ἃ [Ὁ ἱποίέο. ἴπο. εἰ Αι. Ἰ)εαϊ. 
ΧΠ]. 6. --- φῶ ΗἸΡΆ. ἜΣ ἄε- 

οἱρῖο. ὅεν. ΧΧΙΧ. 8. μὴ ἀναςειϑέτω.- 
σαν ὑμᾶς εἰ “ψευδοπροφῆται, πὸ ἀδεῖ- 
Ραπὶ νοβ [8181 ργορμεῖσβ.0 δῇς εἴ : 
ΒΘ ΌΪοχ νοθυγὰ σείειν εἴ ἀσατᾷν 
δρυὰ Επϑεεν. Η. Εἰ ΥἹ. 41. εἰ Οδτν- 
βοϑίοσῃ. Ηοιὶ. 1. ̓ π ἘΡ. δά ΡΏΠΠ θη. 
τὰ ΒΥΠΟΗγ τη Ῥοπθηῖτγ. (ὐπῆ. 

χ, Ν. Τ.΄ 5. ἢ. ν᾿ 1 Μίϑδος. 1. 12. 
ἀνέπεισαν οἴϊδτη Βοηδιι τ38]0 δος ρ ἢ- 
ἄυπι εεῖ. 16 αυοαυδ ᾿πέτῃ 8. ἀνώ- 
«ἤϑω. 
᾿ἈΝΑΠΕΙΡΩ, γαήξασιρο, ἐἰγαπεῆζο, 

οοηῆρο. ἃ δος. ΧΙ]. 22. ταῖς τῶν 
ξιφῶν ἀχμαῖς ἀνααείρεσϑαι, υἱ σίδα!- 
οὕ τηποζοηρυβ ςοπβ εγε ταν. 
ἴΙπ εἀ. ες οὶ. νἱεῖοϑα ἸορΊΓ ἀνα- 



᾿Ανασετάζω. 

α «τρᾶσϑο, υπ8 ἰπ ΤΤΟΣατη1: ΟΟΏΘΟΓ- 
ἀκιτίαα ἀναττιράω νος. Αἀας Ηο- 
τοᾶοι. ΚΨ. 103. Ῥ. 966. εἰ Ατἰδίορᾷ.᾿ 
ἈΑεδαχα. ν. 1006. 

ἈΝΑΠΕΤΑΖΩ, Ἐσραμάο. Ὁ Ὁ.» 

Ιάσῃι. ]οὉ. ΧΧΧΙΧ. 96. ἀναπετάσας. 
τὰς τεέρυγας, ΕΧΡΔΠΘΉΏ5 448. 
᾿ἈΝΑΠΒΎΝΥΜΙ, φβῆἔδο, διρεη- 

ἄο. ρλτι ΗῬὮ. ἃ νῈ" 1άετα. Ααυ. 

Νυτ, ΧΧΥ͂. 4. ἀνάπηξον αὐτοὺς, 5ι18- 
δ Ῥεπῆδ ΠΠ|οβ. οςε μας παν οὔλας 
Αχι. 2 δαηι. ΧΧΙ. 6. (υδὶ ναϊμα- 
ἔὰ5 Ἰηϊεῖργεβ ἀδ ογμοϊβχίοπε τηῖετ- 
Ρτγοίδξαϑ εβι) εἰ 9. Αὐἱδίορῃ. Εσοοΐθβ. 
γ. 838. Ὠοη. Ηαϊὶ. 1. 442. 28. 
Ηαγοεῖι, ᾿Ανατῆξα:, ἀνεγεῖραι. 

᾿ΑΝΑΠΗΔΑΊΏ, “μδειίο. 58}» 5.α- 

ἰαγίο. Ῥτον. ΧΥΓΠΠ. 4. αὐα δε δ 
ἀνατηδῶν, ἤπνἧιβ νοσο δοσίωγίεπε: 
αδὶ Ααυ. εἰ ὅϑγτηπ). ἀναβλύζων, 

εὙΓπεοά. ἀνομιβρῶν. --- 77}, φμέδέδοο. 

1 ὅασα. ἘΧΨ. 9. ἀνεπήδησε. 81 16ς- 
[0 5518 δϑίῖ, (δὴ 4111 {0 τὶ Βαρθηῖ 
ὠέσαυσαν, ἀς αυοὸ βυρτὰ ἀϊςίαπι ε5ἴ) 
ΧΡΥΣΊΩΙ δ ΥῸΣ ὁ 6, 
484 σοττερίυϑ ἔμ ΝαΡαὶ, εἴ ἀύδτὰ 
εὔδσῃ ἴῃ: βεααυθμαρυβ βαζῖβ νϑγρὶϑ 
ἐχρσίτωϊΈ. Οὐ δῃΐμα δ᾽αυϊὰ δι- 
ἀϊαπξ ὃς νἀ επῖ, απο ὈΊΪδτι ̓ ρϑογυτι 
τηονοξ, σθ 51} δαί γϑβὶ ἶρο δοϊθηῖ. 

4Τυπς ϑδαΐεπι οἰἶδιη ΑἸΠῈΡ Ἰορ1596 
ΡΏΞΟΙΩΣ δυπί, ΠΕΙΩΡΟ τοὶ 1)» 8 5) 

πιουεγὶ, εοπμπουεγὶ, νοὶ] Ὁ)». ΕΓ- 

1.556 οἰΐδιι νοοετ ΗΕ ΓΙ ΟΆσΩ 8 Ὁ), 

δπὶ δ [}}) ἀδαυχετγαπί, δὰΐ ἰερθ- 

τυῆΐ 773» 8 1}. -- 1» δύ 7. 
1 ϑαση. ΧΧ. 84. 001 ἀνασηδᾷν αυοαια 
ποίδι ἐαδίτε βοὰ δμδει το, ῬΓΣ ἴγα 
εἰ ζέγοτε. Τοῦ. ΝἼ. 2. ἀνεπήδησε» ἶχ- 
ὺς ἀπὸ τοῦ σοταμοῦ. ἸΌ. ΥΙ]. 7. ἀνε- 

ε «ἥδησεν, ἐπ διέ, 8ο1}. ργα ραπάϊο. 
ἈΝΑΠΗΔΥΏ, δοαίμγίο, ΦΥΗΠΙΡΟ Ἢ 

“οαἐμΤ ρίπε. ν2» δοσίωγίο. Ῥτον. 

ΧΥΊΤΙΙ. 4. ἀνωκηλίαι 860. Ὗαῖ. Εογ- 
[1556 16:6 ῃ ἰεροηάυτη εος ἀνασιδύει. 
ΑἸ]α, ἀνασηδὼν μΑρεῖ. 

᾿ΑΝΑΙΠΗΡΟΣ, παπϑποις, πηι. 
43 Μδες. ΥΠΠ. 94. ἐν τοῖς μέλεσιν ἀνα- 

Ν 8 
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Αναφίστω. 

φήρους, τορτη γί ταυτ]δἴο6. (οπξ, 
Ι,κχ. Ν. Τ. 5. ἢ. νυ. Ηδδγοῖ, ἀνάση- 
ρος, σηρὸς, τυφλὸς, νοσώδης. 
ἀνάσηρος, ὁ χωλὸς, ὁ καϑ᾿ ὑπερβολὴν σε- 
αηρ᾿ωμέάνος μέλε; τινὶ τοῦ σώματος. 

ϑυϊαδα: Κ᾽ 

ΦΑΝΑΠΙ ΘΩ. Ψοχ πι}}}1, αυθ. 
ἴδῦδα ἴῃ Ηοσ. Οτίβοη. αρυὰ ϑγγητη. 
Αταοϑ ὟΤ]. 10. Ἰορῆαγ, υδὲ οἱ Ῥσο 
1 Ὁ» οοπγωγαυϊέ, τεδείϊαυϊ, (τἰρυ- 

ἴα ἀνέασισεν, αυοα Μοπεξ. τοι 6Ώ- 
ἄυπ ρμαίδί ἀνίδησεν, αὐἷα 4]ἰα8 ἢδης 
νΟΟΘΙΩ ῬῈῚ ἐνδόειν ἰταπείυ]ετῖ:. 86 καὶ 
βπ ἀυδίο ἰοροπάιμι οϑὶ ἀνέπεσεν, 
αυοά Ῥαζυπὶ αἰ εσ ἀρ ὝΡ 00. 

Φριγαίϊοπεπι ὕδοεγε, (γ146 ΒΌΡΤΑ 8. 
. ἀνασώδϑω) δαϊ ἀνέσεισεν ἄνταρσιν, διιδοῖ- 

ἑαυὲὲ οοη)κγαἰοπεηι. 
ἈΝΑΠΙΝΩ, αδεογὅεο. Χγ}}» ἀδ- 

ὰ ἴοῖιο, Νρῃ. νὲὶ Ῥίεὶ, σοηδΈΜΙΟΥ. 
Ααι. [68. ΧΙΧ, δ. ἀνααοϑήσεται ὕδα- 
τὰ ἀπὺ δαλάσσης, αδϑογδεδιπέωγ δαυες 
ἃ ἸΩΔΥῚ. ἘΕοτσίδεβε ἀδαυχὶΐ ἃ πῃ: 

δίδετε, αυοά εἰίδτη ἔδοῖβθο νἱδεπεαν 
Ι,,]. ΟΧΧ,, αὶ νοσα σαίνειν ι1.8] βυπῖ. 
Ααἀᾶς Ηίρροον. ἂς Ῥείβοβ Μεάᾶ, Ῥ. 
18. 9. εἰ ἀ6 Ναῖ. Ρυετὶ ῥ. 341. 42. 
᾿ΔΝΑΠΙΉΤΩ, ἀρσομηιδο, γεσιηηδο, 

γεομδο, οοπομπιδο. ᾿ 12, ἱμομγῦο πιξ. 

Οεη. ΧΙ ΙΧ. 9. ἀναπεσὼν ἐκοιμήϑη ὡς 
λέων, ργοσμπιδεπα Ἰδοι, υἱ Ϊ6ο. ---- 
2)» ἀϊβάμιάο πιε. ϑγνατα. 1 ϑδῆι, 

ΧΧΧ. 16. ἀνωπεπτωκότες, αἰ βηεεὶ ἴῃ 
ΒΌΡοσῆς!6 ομ:]10 ἴοΓτο ἀϊδοιμπδοδαηΐ, 
ᾳυδ νοςοα ἢ. ]. ψυϊμχαῖιβ 808 ἐοεΐ. 
γιὰς 1.χ. Ν. Τ. 8. ἢ. νυ. -- 22» 

ομδο. ὅγτωῃ. Ῥβ. ΕΧΥῚΤῚ. 14. ---- 
“Ὁ Ὁ » οολια δὶ, οοηγεποίι διέ, ἀρυαὰ 

ΟΒδιβοβ. Εχ. ΧΧΥ͂Ι. 17. ἀναπίαστον- 
φες (8Βο. ἀγκχωνίσχοι) ἕτερος τῷ ἑτέρῳ, οοπι- 
δίπαία ὑγ8 δὰ δἰ ἴδυγατη. -ἰν. ΠΣ, 

Ἡπῆρ. ἃ ν»ῦ» ετίομο πῖρὶ ἴεϑ. 

ΧΧΨΠΙΙΙ. 20. υδὶ ΡΓῸ ΨΔΟΪΤΌ» 

φμᾶσε μὲ 5 Ἔα ἰοηάξγε ροεεὶέ, δδβεηΐ: 
εἰς τὸ μὴ ἀναπεσεῖν, Δ0 ΘΘΏ ΒΑ) ΕΧΡΤΕ8. 
βεγῃηΐ. Τοῦ. 11. 1. ἀνώπεσα τοῦ φα- 
γεῖ, (0}}. Ζυά ἢ. ΧΙ]. 1δ. ϑιβαπη. 
80. ἀνέπεσε μετ᾽ αὐτῆς, τεηι παδιῖξ 
ΟΣ ΘΕ. 

-“" 

ὼ» 



᾿Αναχλάφσω. 

α ἈΝΑΠΔΑΊΣΩ, αρο, όνπιο. δα. 
ΧΥ, 1, ἐκ τοῦ αὑτοῦ πηλοῦ ἀνεα'λάσαεν, 
ἄρ εοἄθῃι ᾿μέο͵ ησι. 
ΦΑΝΑΠΑΒΘΩ, μπρίοο. χα) ῬΙΒ. 

ἰάρτα. Εχ, ΧΧΧΙ, 8. ἀνέσλησα αὐτὸν 
αγεῦμα εδὸν σοφίας, αδωπαάρ ἐπείγισὶ 
εὐτα Βρίγίτι ἀϊνίπο βαρί επί. 1 Ἀερ. 
ΨΠΠ. 10. νεφέλη ἀνέπλησε τὸὺν οἶχον 
866. Οὐμρ]., υδὶ ταϊαυὶ Ἐρτί ἔπλησε 
ἩΡΈΒΕΗΕ Εδάοσα νυβεϊθέδῃ ἰδροίίοπιβ. 

εἶδαν ἀποῆμε ἴθ. ν. 11. δίπ, 
ἸΧΙΝΠΙ, 16, ἀνέπλησας ἐν παραβολαῖς 
αὐνεγμάτων, Ἀ. 6, ρίωγώμκα οοηροεοείς 
Θοτ τηδίδ. 
ἈΝΑΠΛΗΡΟΏ, ἐηρίρο, αἀϊηηρίδο, 

γϑρίδο, οονιρίθο. ὩλΔΙῚ ἩΊΡΒ. 8 92)» 

Ῥεγέϊηβο, ρεγυεπίο. Ἑδῖμον. 11. 1ὅ, 
ἐν τῷ ἀναπληροῦσλαι τὸν χρόνωι ᾿Ἐσϑὴρ, 
ομπὶ ογάύο ἰβωροτοῖ ἘδΙΠΟΓΘΙΙ. -- 

δὲ) ΠΝ. δοί. εἐεὲ. Καὶ) εἰ ΝΙρῇ. 

ο Ῥεβῷ. ὅοη. ΧΧΙΧ. 98. ἔχ. ΝἼ]. 9δ. 
ἀππληρώδησαν ἑπτὰ ἡμέραι, ΤΕΥ 
ἴοι ἀ168 ἀμταν. εν. ΧΠ]. 6. ὄταν 
ἀγααληρωλῶσιν αἱ ἡμέραι, βηῖίο ἴρτηκ 
Ροτθ, (011. Εφι. 1. ὅδ. Δ ΤΊ. 12, .... 

ΥὙΡῸ: απο. Ἑβίὶ. 11, 13. - 28, 
οἷαμάο. φε. 1.21. ἀνεσλήρωσι σάρκα 
᾿ἀνε᾽ αὐτῆς, διυδείτέιδέ ΘΑΥΆΘτα ἴῃ α71.8 
Ἰροῦπι. --- Σὺ Ῥ8868. σονηρίεογ. 1 
Κορ. ΥἼ]. 61. ἀνεπληρώδη αἂν τὸ ἔρ- 

ἀ γὰν, ρεγεοίμηι, 68ὲ ὁτήθθ ορυ8. [68. 
ΠΧ. 40. -- Ὁ» »εγζεείωμε. Οεη. 

ΧΥ͂. 16. ὥσω γὰρ ἀναπεπλήρ αὐτὰ; αἱ 
ἁμαρείαι, ἐμ δ δηΐπι τὐηοηίο 
ρὰ φτυπρῖι ρτασιηη ρεογυθηθγωπηί. 
Ασα. φες; 6. βθειπᾷδπι ΑπιοΒ 1. 6. 
Ῥτο ΟΦ. 

τὸ ΤΑ θομη Ν ἈΝΑΠΛΗΡΟΏ, 
οοπερίεης οοπερίδο, ολ)γν πηρίεο, Ἐχ. 

ΧΧΙΠΠ. 26. 
ε ᾿ἈΝΑΠΛΗΡΟΏ ἈΡΙΘΜΟῊΝ, ἐν - 
»ἷθο περεθγμηι. πο ἘΜ ΔΥῸ. ΘΎΤΏτα. 

Οὐδοῖ. ἴ, 15. ὑστέρημα μὴ δυνάμενον 
ἀναπληρῶσαι ἀρίδμὸν, ποτὶ ΟἸΩΠ6Β 468- 

ἐπ Ῥοεδεμέ. 
ἈΝΑΙΔΗῬΏΣΙΣ, ἐνρίεϊὲ 

“Π Ν 12)» αὦ ωρίοηάνπηι. 1 6. ΙΧ. 

2. εἷς ἀναπλήρωσιν͵ 866. (μα. 8 Εϑαν. 

198 ᾿Ανατοδίζω. 

Ἰ. δή. εἰς ἀνασλήρωσιν λόγου κυρίου, οἱ 
ἐγεπῖι: ΟΡ ΘΙ νεσρῦτα 40- 
τοίη, χγγ δου τοὉ 2 Ῥατ, ΧΧΧΥῚ. 91.» 
Αἀὰς Αγϊδίοί. ἀ6 Μοεῖρυε [{Π]. 18. 
Αστίδῃ. ἀθ Ἐχρεάϊς. Αἴοχ. 1). 1]. 
Ὁ. δὅ6. 16. 

᾿ΑΝΑΠΔΟΏ, οαραπάρ. Ὁ: 

ϑγτήνη. [65.ὄ ΧΧΥ͂. 11. 
ἈΝΑΠΜΝΕΥΜΑΣΙΣ, ὑυαροτ, ἤεπεμα. 

ἼΘ᾽ Ὁ» δέπας, ἵπ|. Ηδῦγ. ὅεῃ. 

ΧΙΧ, 48. εχ Ηἰ!ϑγοβυιὴὶ Θυιρεῖς. 
ψοσορυϊαμι μοο Οτβοῖβ ϑοτίρίοτίρυο 

ἐπ ἀμδίιπη ψοεανῖ βοΐ. σ΄ ἱχυοῦιτα 
ἔφη. δα ἢ. 1]. βυ ρο 612 ἀναϑυμίασις, 
οελαίαξιο, υαρογ, φχονοῦδῃβ εἰπιυὶ 
Ῥαγύπι δὰ δυοίοτιἐαίοη Ἡεδγοδ 
(ἀναθυμιάσεις, ἀτμοὶ, χρυχνοῖ), Ἰματτίτι 
δα Ἰοοα 55., υδὶ ἼΡ οἰ ἀεεινδῖα 

ϑυμᾷν δοὸ ϑυμέόαμα τοπαυμίυγ. δεὰ 
ΟἿΣ δ0] ]ὐϊαπιάδ εἷξ Ἰθοῖίο τθοορία, 
οημϊάσδῃι ποὴ νἱάθο. (οσαμιοάθ δηΐτη 

ἀϊοὶ ρμοίεδ» 
᾿ΑΝΑΊΤΙΝΕΥΣΙΣ, τεερίγαξϊο. ΠπΥν 

Ιάδμα. Αφι. Εχοά, 11, 18. 
ἈΝΑΠΝΕΊΏ, γεθρῖγο. [γ. ΔΨ» 

γεάμοο τρίτη, 000. 1Χ. 18. --- 
ΓΙ γεϑρίγαξίο, τεΐγίσοτίμηι. ΤΒοοά. 

1 ϑδχη. ΧΥῚ. 458. ἀνίανεν, 50. ἑαντὸν, 
), ᾳ. ἀνέψυχεν δρυὰ ΤΧΧ. 

᾿ΑΝΑΠΝΟΗ͂Σ γεερέγαίιο. "Σὲ ἴγα. 

βάση. Ῥβαϊῃ, ΟΧΧΧΥΠ]. 7. ὉὉὲ 
ΤΧΧ Βαρθηΐ ὀργὴ, υπάθ Ἰπου]οπίεν 
ΔΡΡαγοῖ, ἀναπνοὴν Ἀ. ]. ἔγαπι, ἤμγΌτ οτα 
ποΐζᾶγο, αυκσαιδαϊηοασυτη δ 8 

ΣΝ δρίγαυΐξ ΠπΟΥΟΘῚ ΒαΒοῖ. δεα δος 

ἐρδῦσω τὴ6 τηονοεῖ, υἱ Ααῃ]ο ἤδης 
γοοδαὶ ἢ. 1, {Ἰρυθπ δ ΟαΠϑεδτη. 
ΞΕ: ΠΟ)» λαΐϊέιω, βαίαε. Α4υ. εἰ 

ΠΧΧ ἴο6. 11. 24. [πο. Ῥ9, Οἱ. ὅ. 
Αι. ὅϑγτωσηι. Τμβοοὰ. Ὅεῃ Η. 7. 
ὄγιση. δον. ΧΧΊΤΙ. 8. --ὄ. 3 δ'!ῥι- 

γίδια, λαίμε. ϑγτασα, 90». ΥἹ. 4. 
(οδεὶ. {Π1. 19. Αφᾳυ. 20». ΧΕ. 7. 

᾿ΑΝΑΠΟΔΙΖΩ, ὋΣ, γείγο- 
αγοφάϊον, τοΐετο 8. εἰ ϑαμώρδα δὲῦε 
τὰ 3αὲ τειγοοοεκάφ, δὲν εἰΐαηε Ῥθἢ- 

β6ΡῃΡ- ἥεπμις, ἐσλαίαϊδο ἀναπνεύμασις Τυγπαςὶς 
ἀ 



᾿Διωποδισριὸς.. 

α εἰπἰσπο αὖτημό αἰετὶοτὶ πιο. ϑ.1Σ. 
ΧΙΨῚ. δ. ἀνεσόδισεν ὁ ἦλι;, τεϊΓούδ5- 

᾿ φῇ 50], 00}}. ΧΙΨΊΙΠΙ. 426. Τιεχ. Ογ- 
111 ΜΆ. Βταση. ἀνεσύδισιν, ἀνέχαμλ,τα. 
Οἷοικ. Μ55. ἔπ ϑῖγδο. ἀνεαόδισεν, ἀνέ» 
λυσῖν, ἀπέχαμνψε.. Ἐχ φεηξεπβα Α]- 

Ηδαγοὶ : ἀνεσήδησεν, ἀνέχαμνψεν, ἀνέ- 
λυσεν, δὶ νοὶ ἀνεπόδισεν οοΥτ ΘΟ η υχΩ, 
γεὶ διιοῖος σίοομα ἀρυά ΒιγβοΙάΘτῺ 

ὃ γετε Ἰορὶξ ἀνετήδησιν, γνες ἰῃουτητηοῦθ. 

δε Μετὰ υοηιε γοχ ἀνασοδίζειν γεὶ 
: ἐσθὰς χῷ 5. ὨΘΈ ΓΑΙ ΠΟΥ 519- 

υἰδεκγο γοϊεδί, στα γὑτωροοίο ἀνὰ 
Ξυ πᾶς Υἱπὶ ππἴ] στὰ ἴῃ ὀστηροείἶσπο 
δαροδὶ. ὃ δος. ΧΙ͂Ρ. 14. τῶν δὲ ταχέ- 
ὡς ἀναποδισάνταν, σύτα, δυΐεπι ΠῚ ο6- 

ε Ἰοτδον γείγορεαογεπῖ, 
᾿ΑΝΑΠΟΔΙΣΜΟῚΣ, γεργεξει, γὸ- 

ἐγοσεεξῖο, γοπιεαίϊο, τοάμα. ὅδῃ. 1]. 
5. οὖκ ἔστιν ἀναποδιαμὸς χῆς τελευτῆς 
ἡμῶν, υϊα. ποη δεὲ γευέγεῖο πὲ 
ποείγὲ ; ψοσῦα οὐτὰ ἐποΌΤΏσΩΟ- 
ἄντα βοησύτη πάλη, ἐμνποδισμὸς ΙοοΟ 
ἀναποδισμὸς Ἰεροῦα τ δ] ]οτω, Ὦος δ86ῃ- 
81: ΖΈπι0 πιογίδεε ἐὰ θρρμμε ; “(. 
ΓΕ νεσβ. Ασα. Ηδϑυ δι υερῶι 

ἐ ξπσανάλωυσις. 

᾿ΑΝΑΠΟΙΞΏ, ργώραγο, πιΐδοθο. 
Ἦπις γμετῖ. ῥχῖ. ρδ88. ᾿ἈΝΑΠΕ- 
ΠΟΙΗΜΕΊΝΟΣ, ρυαρατγαίμα, πιϊσίν. 
8 μαγί. Ῥαδῇ. νεδένω, πεϊζέμδ. 1.6. 

ΥΙ. 40. ἀνασεκοιημίνη ἦν ἐλαίῳ. ἴΌὈϊα. 
ΥΙΙ. 4. ΧΧΠΙῚ. 18. Νυμι. Υἱ]. 185. 
ἘΝῖ συγ νόσα ἀναφυράω Ῥετγηυΐϊδίοῦ 
ἦπι οοὔᾷ., εἰςυΐ εἴ σοΐέω ἃς φυράω ἷπ- 
νίοσει ἰὉ. ν. 9, ρεστωυϊδῃΐυσ. Ε16- 

ἐ ἐγοῦ. ἀνακικιημένην, ἀναζυμωδεῖσαν, 
ἀκωπξεφυραμένην, (011. 1κν. ΙΧ. 4. --- 
τυ ᾿)ενπιεπίαΐμηι, τ. πιέγωπε. [68. 

ΧΧΧ, 924. ἄχυρα ἀναπεποιημένα ἐν 
πρό, Ῥαΐφας πυχίδϑ Βογάθεο. Οἷοββ. 
ἐμ Οξῖαϊι. ἀναπισωημώνα, Δέντα. 
φπασταν συ ΔΙΠΡῸ. Τροά. Ἐχ. Χ, 

4. 
ἹΠῊΙ ᾿ἈΑΝΑΠΙΕΠΟΙΗΜΕΝΟΣ, ΟΝ 

Ρναροναίμε Ἄοὺ περί, ΤᾺ ῬΤ- 

199 ᾿Ανασφερόσμαι. 

δου. 1.ον. ΨΊΙ. 40. ϑυσία μὴ ἀνα- 7 

ᾳυ7κοιημένη, 5οὶ}. ἐν ἐλαίῳ, ᾿δαδτηε πσῃ 
ταϊχίτιπι 

ΦΑΝΑΠΟΛΑΏ. Ψοοσδαι Βαπς ἃ 
ΒΙιοιο Ῥγα ετσοίδθοια ὑΓῸ ἀνασυλίω 
δαΐνετις ἀυο οοάοσα ΟΟἰενΕ πὶ δ. 
ΧΧΧΝΊΠΙ. 4. δραὰ ὅγπιαι. ΡἈγὸ 
2 Δ τηράμαξίο, ἃ ταῦ. ἌΡΑΣ Βεὰ 

ει θοπάυτηῃ εἰπε ἀ]ο εἐδὲ ἀνωσυλεζ, 
ἡποα νἱάε ἰηὔνα. 
ἈΝΑΠΟΛΔΕΏ, γευοίσο, γΦΟΟΡΩΟΥ͂, 

αηπέκηρ ὑεγϑ0, ξορίο, πιρμογ. Δ» 

ππραϊασίο, ἃ ναὰ. ΓΔ: ϑγτητοδοῇ, 

Ῥρ. ΧΧΧΥΊΙΙ. 4. --τ νιν τεοοτάοτ. 

ϑγισια. Ῥε. ΧΙ. 5. ΕΧΧΥ͂Ι. 13. 
ϑιθάκε: ἀνασολις ἀναμιμιήσχεταν. 
Ῥμδν. Ρ. 1642. 

᾿ΑΝΑΠΟΣΤΡΕΠΤΥΟΣ, κᾳπὲ ανετίὶ 

ποθι ροίονί. δ Ὁ), πολ αυεγίεί- 

ϑγτητη. εἰ ΤΙΧΧ βεο. σοπιρὶ. «00. 
ΙΧ. 18. νυἱς. ειδ, ευῦαδ τ πέριθ 
φεϑ ίεγο ρμοέεϑί. 

ἈΝΑΤΙΡΙΩ νοὶ ἈΝΑΠΡΙ ΖΩ, τγέ- 

δεοο. Ὦταο. 1. ἀναπρισϑὶν παράδενγμωοι. 

ἈΝΑΠΤΕΡΟΊΏ, αἴαέμπι 7αοῖο, αἶα 

αὐάᾶο, φωγεμπὶ υοἷατε ἤαοῖο, ΕΠῇΈγο, 

ἸὨΘΙΑΡΆ., ἐσοΐίο αὦ αἰϊαμία ἀρεπάωη. 

ΔΤ Ηρ. ἐἤέενο. Ὀδηῖ. ΥΙ. 4. 

ὅτι αὑτοὶ ἀνεσείρωσάν με, ΟὈὶ ἰοοο ἀνπ- 

τίρωσαν ῬΆΙ]1Ο Οατραῖι. Ἐρίδο. μαρεὶ 
ἀπατίρωσαν, αἱ ἀποαὰς ἰερίαις ἴῃ 
γοῦβ. Αὐτὰρ. ὅὥσσταο δὐΐθαι 10] οϑί 

ἄς ὁου}18 Ῥ6}}]5, αυΐδυβ ἀναπτεροῦν 
αἷρδυϊαν, χυδίοπυδ συρί ἀϊαῦθα 605» 
εἰἴαπι. δι: ΧΧΧΙ͂Ν. 1. ἐνύπνια ἀ- 
ναπτεροῦσιν ἄφρονας, δοτημΐα 50 ἴπλ65 
ἔετιιπξ ἱποϊρίοηΐοβ, ἢ, 6. ᾿ῃβ ρ᾽ δῃῖεϑ 

ϑοτηηἶ8 δυΐβ στεάεηῖθβ 4} Ἔγμπέω' 
απέπιο, Ῥυϊαπίεϑ 861]., [116 810] ὄσεῃ.- 

ἴατα, αὐρε βοτηπίατιιπι. 1 ς δι ΠΕτῚ 

ὙΒε8. Ἐφοἶαβ. 8. Β0 ν. 
᾿ΑΝΑΠΤΕΡΟΌΜΑΙ, εὔρουν, υοἷα- 

εἰδε, σοἰδέαιιε πε, ἀπο ἰλΐερο δον δλίο, 

απὶνιὰ ἰφυὶδ εἰπι. πῸΠ ματί. ἔσω. 

Καὶ ἐν Γ» “ἐγΈρογα. Ῥτου. ἼΙ. 

11. υδὶ ταοχοισίχ ἀϊοίτας ἀνεστερωμένη 

καὶ ἄσωτος, ἔεταχ εἰ ἰυχυνίοεα. Ὧξ 

λοιοῥηίδας ομρίἀαίς εἐ τποίκ απόπι 

Ν 4 

φ᾿ς 



᾿Αναετύσσω. 400 , ᾿Αναρφάζω. 

α οοποίξαξες ἀϊοίτυν ἀνίστασδο (ϑορΆ. 
Απες. 1419. Αὖδς. 702. υδὶ νά, 
Θ΄. Π0].) εἰ ἀναστεροῦσϑαι, ἀ6 αυο ν] 6 
Μοϊϊυα 86 Ἰοηρὶ Ῥαβί. 11. 4. ". 
150. Βοά. Αἀάε Αὐϊβίορϑ. ἄν. ν. 
1436. 8εᾳ. εἴ Ηδνετο. δὰ Τογίι)}}. 
Αροϊοχεῖ. Ρ. 300. 

ἈΝΑΠΤΥΣΣΏ, εἰραπάο, εὐυοῖΐυο. 
Ὁ» Ἰάρα. δι, ΧΧΙΙ. 17. ἀνα- 

ατύξουσι τὸ ἱμάτιον, ἐχραπαάδηξ γοβῖϊ- 
ὃ τοίη. 204. 11. 956. 4 Βορς. 
ΧΙΧ. 14. ἀνέατυξεν αὑτὰ ἐναντίον κυ- 
ρίου, Θχραπάεραϊξ, τευοϊυεδαέ 111Δε (86. 
06 788) οοτα Ὠουχῖπο. Εγδπί πϑτη- 
Ῥ6 ἴυχμῃ ἴοι ροΥΒ ερ᾿βδίο] οἵ 1 τὶ 
ἴῃ ΟΥ] Πανὶ ἔοσσδσα σοηνοἹαῖ!. Οοη- 
ἔεν χυοβ ἰδυάαὶ γ᾽ οΙῆι δὰ ἴκπὶς ΙΝ. 
17. 

“ἈΝΑ ΠΤΩ, αἰδρο, σμδρεπάο. ῬΒ. 
ΟΧΥΝΤΙ. 97. δὰ νεσῦβ απο οσα 

ο ΔΙΌΣ ΥἼΌΝ 8 Μοπεξ πῖον 

δἰ εἰ πες ἴῃ Ηδοχ. ρῥτοίδσυπίαν : 
Ἄλλος. στεφανώματα καὶ κλάδους ἀνά- 
Ψψατε τῷ ναῷ (1ἴδ δηῖτα Ἰοσεπάυτη 68 
Ἰοοο λαῷ, ᾳιοὰ Βοβίιε εἰ ὈὨγτυδβῖνι8 
εὐἀϊάεγυπί, δίᾳφαο ΠΡΡΑΥῚ  αβϑῖτα συ τὰ 
ναῷ οοπἔιάοσνυπε. Υ΄. ϑερδαγσ. Απίτη. 
δα ἤδη. ΙΝ΄. 1.}. 00], δὶ αυϊὰ ν]άο6ο, 
ἄυε ἱπίογργοίδτομοβ Ἴοδ] θυ ηΐ, 
αυδταμα δυσίογεβ 7 ἀεαυχογυμί 

ἀ ἃ )7, τοίμπάαυϊ ἐπ ρίοδιπι. Μιὰς 
Καεγϑϑιρι ϑγιαροὶ. Ρ. 1, Ρ. δ. 864. 
οἵ οοῃέον ϑΘοἢυνειρ βϑυιβουῦὶ ἴ,6χ. Ρο- 
ἸγΌ. 8. ἢ. ν. Ῥμῃανογῖῃ. ἀνάκτειν, 
ἀναπέμπειν, παρατιδίναι, «τῬοσάγειν. λή- 
γεται δὲ καὶ ἐπ) τῶν ἀναπεόντων τὸ αὔῦρ. 

᾿ΑΝΑΓΤΤΩ, αορέπάο, ἱποοπάο. “γν Ἃ 

1άετ. Ααυ. ἔχ. 111. 9Φ.1ΧΧ Ῥεβΐπι. 
ΧΨΝ]]. 10. ΤΏτοη. 11. 8. 2. ϑ΄ϑτχη. 
ΧΧΗ. 9. υὐὲϊ ουὐτὰ ἐχχαίειν ραττωιζα- 

« ἴαν ἴῃ (ο6α. ----γις 1 ΗἸΡΗ. δ ἡ) ἐν. 

Μαϊὶ. 1. 10. οὖκ ἀνάψετα; τὸ ϑυσιαστή- 
ριόν μοὺ δωρεὰν, 865. Ν᾽ ῖ. υδὶ πο ]6- 
β 1886 Ρυΐαπαϊ δυηῖϊ Ἴδϑν» Ββ6α ἀνά- 

, ψεσαι ταυϊαπάσυτη οὐὶς ἴῃ ἀνάψετε ε 
γ6γ8. Ασα. ϑ'ς χυοαὺὰθ ϑυσιβ 8ς 
Ομ άευβ. --- ΠΥ ΗΙΡΗ. δ Γι, 

αοοεπάο. ΤὨεοα, Ατι. 1. 14. ΟΧΧ 

ζεν. ΙΧ. 11. ΤΆγεοη. ΓΝ. 11. Εν. 
ΧΧ. 47. Αἀᾶο “2Ζεγ. ΧΙ. 16. 5ος. 
ναῦς. -τ μῦν ἐσεο. εν. ΧΙΝῚ11. αὶ 

9. ἁφῇ ἀναφϑήσεται, ἴασῖὰ δεοεπάε- 
τ. [(ὰ Βιίοῖ8. ϑοα τ ῆὶ Ηἷσ ]ο- 

ει ὰ8 εδὲ ἀδ τηϑηο δβυβρεοίυθ. Εσογ- 
ἴλ886 ΠΟρΡΊ ΤΌΣ 46 νοΟδ .7}}, συο- 

ἴαγο. Ὑιὰθς ἰηΐτα 8. ἢ. ν. - Ὧπἢ 

ΡΙΆ. ἑποοηάο. .8]. 1. 19. 11. 8. Μ6.. 
ΓΝ. 1. ἀνώψει, ρεγαεί. ----- 7γχ» αὐοΐο. 

ΤΏγεη. Ν᾿ 15. ἁφῇ ἀνήφϑησαν. Νοη- 
Ἠ}}} βίδῖασηῖ, ΓΧΧ Ἰορῖδθο ἢ. 1. 
Μ) 8 τᾶ. γχ), πᾶς δὲ ΥἿΤΣ 

δοϊηξείία ἐρπὶς ; 81118 νεσο, ν. ς. ὑδρ- 
Ρ6]1]ο π᾿ Οὐιῖ. 5. ρ. 580., τερο;φῃ- 
ἄυχμ νἱάδίυγ ἀνέστησαν, αὐοίατγιεπί, ἃ 
γῦρο στη, αυοά ἔοστηδῖ 5υδ ἴδσα- 
ΡοΥὰ ἃ «τάω. ϑεὰ “νὴ εὐπάρφῃι βὶς- 

πἰβολίίομεπι ᾿αρθῖ, ἀυδτὰ γνν). -- 

» 2» ΝΊΡΗ. αοσεπάον. 8. ΟΧΧΥ ΤΙ. 

98. --- ἌΝΣΣ αδοεμάο, ᾳυοὰ εἴδπι ἂς 

δδτοτηδ δεγρθηΐε ἐπ αἴμεηε ΔΒ δξατ. 
Ζυαά. Ν]. 21. υνὶ νὰ. Βοδασίδηθ. ---- 
ΠΡ" 7εγ. ΧΙ. 4. 

᾿ΑΝΑΡΙΓΘΜΗΉΤΟΣ, ἐππαπιογηδίζες, 
ἔπθεπε, υαἱάδ πιμῖμιδ. ΘΟ» 

εἰπα πιρμθγο. Τμεοᾶ. εἰ ΧΧ 700. 
ΧΧΙ. 88. 708}. 1. 6. --- Υρ γεν 

δπε πο. 20". ΧΧΙΙ. ὅ. -- Ἴ..5), 

ἐπρέης, υαἰάμα. 9200. ΧΧΧΙ, 95. εἰ 
δὲ ἐα’ ἀναριϑμήτοις (6:1. χρήμασι) 
ἔδϑέμην χεῖδά μου ; τύατα ν6ἴῸ ἴΏ Οραπαι 
ΤΟΡὶΔ ροδαὶΐ τ πυτη 8611 ΒΡΟΤΩ τ βιὰ ὃ 

-- Π7Ὁ2 δ) ἼΒΌ) δὲ» πον πω- 
ἩΙΕΡΟΥ͂ πέομδ δερρμίον, 1 Ἐδρ. ΝΠ]. 
ὅ. -- νῦν Ροΐεηβ, πιωηπεέγοδιςξ. 

ϑγτχη. ΤΠροά. ἃς ΤΧΧ Ῥγονυ. ἼΠΠΙ. 
926. 

ἈΝΑΡΠΑΊΖΩ, αἰγίρίο, δροῖ!ο. Ὁγ. 

Φυὰ. ΓΧ. 425. ἀνήρκαζον, Βρο! Δθατις 
οταπ 68 Πὰς ἴξαν ἔἈοΙθηζεβ. ---- ΝΟ ΤῚ 

ΡΙΊῊ. εγιρὶο, ἰἰδεγο. Αχια. 8. ΝἼΙ]. 
5. ϑοιοοῖ νοχ Ηθργ. ῥτεεῖοσ δ]185 
βϑί σο  βοδομ68 μαρεῖ δζίδεῃ Ποῖ θσα 

θ9μ 



᾿Αναῤῥένω. ἱ 90] ᾿Ανασαάο. 

α “ροξαπαϊ εχ ἀδὰ 1. Αταῖ. {...λς..} 

εἴ ϑγτίδοξθ ἴω» υπάς Γρτν 

ἐτευὶς, λοείδιδ, φμεαεὶ ἀείτασίέα. ---- 

ἢν ταρῖο. ϑγταση. 70}. [Χ. 12, 

ἈΝΑΡ̓Ῥ ΕΏ, ἐπνγένσι ἤμο, ξοαξμγΊίο. 
ἈΝΑΡ̓ῬῺῊ ΟΜΑΙ, ἰθοσῃ. ἌΡ “40 6η- 

ἄο. Ἀφᾳιυ. ἴεκ. {1Π|. 2. 8ε6. Επμ86 Ὁ. 
ἴῃ Ἰογηοηβῖσ. Ενδησ. Μοπίῖ. ἢϊς 
τπρηαγη δυϑρίοδίι!8 δῖ, ΠΟῸῚ ΘΉΪΤ 
οοἴατθαθ ἀδ Ταπιο αἶοὶ Ῥοββα ριυϊδί 

δὰ "“ ϑδεὰ "ἡ ν ἀϊοῖυν ἀ6 

ῬΤΟΣΡΕΡΩ ογέδομηξ 
εἰ »πασέτπε τἀκεβιοήας ἡ γα θῇ ὕπάε 92οπβδίμδη 
μδρεῖ δ ΠῚ ογεεοεί, τεαρπμς ετὶ 

τεὶ λαδεδείμτ, δαῖ, υἱ τοδάετε αχιο- 
4πὸ μοδββὶβ ἐχ δῖ γε δρᾶ ἘδΌ- 
Βίποβ, ἐπαυρωταδίίωγ, απο δἤϊπθ 
ταδχίσηθ δὲ τῷ ἀναῤῥηλήσεται Αφυϊ]α:. 
Ἑσοτίκδβα σποίμιο ἰοροηάιυχη εβῖ ἀνα- 
βληβήσετα; γοὶ ἀναβήσεται. Β ΘΈΡ 

ε ἕπεο! Ῥοιτωυδὶ ροϊποσιηῖ. 
᾿ΑΝΑΡ̓ῬΗ ΓΝΥΜΙ, ἀμγεπιρο, ἀ8- 

εενρο, αἰπαοετο. νΡ2 ΡΙΒ, Ιάδτ. 2 

Βερ. 11.934. ΥΠ|Ι. 12. 01 Ῥγζὸ ἀναῤ- 
φήξως ΑἸ ΠΡΥῚ Βαρϑης διαῤῥήξεις. ΕΔ- 
ἄστη Ἰεοομ!Β ναυείδα σορεστον συο- 
4αε 1014. ΧΥ. 16. 
ἈΝΑΡ Ρ'᾽ ΟΦΕΊΩ, αδεογδεο. ΣΝ» 

ἰάετα. ϑγτηση. Ψ0Ὁ. Υ΄. δ. ἀναῤῥορφῆσω 
διψῶν τὴν δύναμων αὐτοῦ, αἱ ΔΌΒοΓΡ δ, 

4 δαϊ οοπιδυτηαῖ, δ᾽ {68 Ορδβ 6}08. 
ἈΝΑΡ̓ῬΥΏ, ἐδενο. δὺς ΗΙΡΒ. 

8. 3). Ααυ. ΡΕ. ΧΧΧΊΙ. δ. 

δες γε ϑο τα ἑποοπς, ἐπδῖ- 
5.2, ἐπειριάμε. 3 Το δισίριάμδ. ΘΉΣΩ. 

7.5. ΥἹ. 6. ἀνάρτυτον, 80. βρῶμα, οἷ- 
ὅκα ἑποομαϊέια, αὐεοημε ἱπεὶριώμα. 
γιὰ6 εἰ ϑὅγιπι. ΕΖ. ΧΙ. 10. 
ΧΧΙἧΙ]. 28. Αἀάοπάᾳ δεῖ δο νὸχ 
Ι,εχὶςεῖβ. 

« ΤΑΝΑΣΑΛΕΥΊΏ, οὐποιίῖο, φμα450, 
αρέίο. --- Ὁ)» φμείαοίμα φεπι. Μιοἢ. 

Ι. 4. ἀνασαλευϑήσιτα; δες. οοὐ. Β. ἴῃ 
-ΤΊΔΥ;.» ὍὈῚ τοὶ αυὶ ΠΌΥ] σαλευϑήσεται 
μα θαηξ, ΘΘ:ΘΌΤη ἜΧΡΌΓΤΟΒΘΟΓΏΗ : ΠΛΙᾺ 
ΤΩΟ65 ΠΌΒΙΟ ἰοττα τηοΐὰ ἀ68- 

ἐἰσυυπίυτ, Ἰηυοδοτὶ νἱάδαϊιν. Αὐἀάο 
Ι,αεΐδη. 6 Αδἴτοὶ. Ρ. δ45. Β. νετ- 
υπι Βοος 5:)6 οχηπὶ δυςίογι δία ργο- 
τα ΘίορΒδπιθ, αυδηὶ ΘΟΒποιάδγιυϑβ 
δας. 

ἈΝΑΣΕΙΏ, οοπεμουέο, οοποίϊο. 
ΓΙῸΣ Η;ΡΗ. 8 7,0. οοποίξο, ἑποείο. 

Ασὰ. 90}. 11. 8. ἀνίσεισας, σοπενιο- 
υἱέϊ, δ6ὰ ἱπρέραφί,. ϑδηοι τη δ]ο ἢ. 
Ὁ μύπάθι κα νάο [δχ. Ν, 7. “5. 

Υ͂ 
ἈΝΑΣΚΑΊΏΤΤΩ, εβοαϊο. ἽΒΩ 

Ἰάοια. Ῥβαῖ. Υἱ]1. 16. λάχχον ὥρυξε 
καὶ ἀνέσχαψε αὐτὴν, ἔονεδιῃ Ἔθοῦ!ι οἱ 
ἐχοαυαυῖ. ---- ΓΌΞ; ἐχοϊάο. Ῥβδῖταω. 

ἘΧΧΙ͂ΧΣ. 17. ἀνισχαμμίνη, Ὁ], φυΐα 
46 νἱϊα βούσῃο εϑ, ἀνασχάστειν τααὲ- 
οἶδα ευείεγε, ρεπέμς ἀεσίτμετε Ὧο- 
(δῖ. 

᾿ΑΝΑΣΚΟΔΟΠΙ ΖΩ, ραΐο , 
ἐπ ΟΥ̓μΟΕῆι αβο, δωδρεπάο. Ἐδιδ. ΥἹ. 
11. χαϑότι ἐ ἐχείνῃ ἡμέρῳ χεχρίκει ἀνασχο- 
λοασίσαι αὑτήν. Ηδετοάοι. ΠΙ. 182. 
ΤΙ ποίδη. Ῥτοτηθῖῃ. Ρ. δ6. Ο. Ὠιοάος. 
δῖος, Ὗ. 892. βοχὶ. Ετωρὶν. Ῥυσσδοῃ. 
Ηγροΐγροϑ. Ρ. 1]. 6. 94. ῬΒαν. 
ἀνεσχολοσισμένος, ἀνισταυρωμήνος, σχόλο- 

“ες γὰρ τὰ ἐξία ξύλα. Ἰάετι : ἀνεσχο- 
λοπισμένοι, ἐσταυρωμίνοι εἴς.  1άδ αυο- 
486 ϑυϊάδξηη 8. ἀνεσχολοκισμένον ἃς Η16- 
ΒυΟίυτη 5. ἀνασχολοχήσιι. 

ἈΝΑΣΟΊΏ, δέγυο. Φυε Β΄61118 
Μοπῖέ. δποϊοσιίαία Ἰηἀυςῖῃθ εχ ἈΒ. 
ΧΧΙΧ. 4. ἴθ ΤἬρβδυσιπι δυυτῃ 8. 
ἢ. ν. ςοπίυ εξ, δὰ ἀνασώζω τεξετεπάα 
διιπΐ, αυοά νὰ βυο Ἰοοο. 

᾿ἈΝΑΣΠΑΊΏ, ϑυγεῖη ἰγαλο, 6π:- 
ἐγαῆο, τείταλο. ἌΡ] ΗΙΡΗ. αϑοεπ- 

ἄετε ζαοῖο, εἶευο. πο. Ρε. ΟΧΧΧΥ. 
17. ΓΧΧ ἨδΌ. 1. 15. ἐν ἀγκίστρῳ 
ἀνέσπασε, Ἰδτὴο οχίγαχὶξ. --- ΠΡ» 

οσαρῖο. Ἀπ. ΙΧ. 2. ἐκεῦϑεν ἡ χείρ μου 
ἀναστάσει αὐτοὺς, 11}ὴς ἀυοαὰδ ΤΩ8- 
ΠῸΒ Τὴ68 ΓΟΓΓΑΠος 608. ΟγΩΊοΟ 10] 
οϑὲ ἀδ 118, χὰϊ δα ᾿πέεσοβ ὑϑῃδίγα- 
ταπέ, εἰ ΠΡ Βαρεῖ Β. 1. ποϊοπεσω 

τ ρτδηΐοση, σὩΡΊ ΘΠ 8. Ἰοεΐ οἴ δὰ- 
ἔδγεπάϊ. -- Ὁ» Μηρο. [ε8.ὄ ΧΧΙ. 

᾿ὅ. ἀνασπάσατε ϑυρεοὺς, 860. ΑἸὰ, εἱ 

. 

β 

ἂν» 

ὃι- 



᾿Ανάστασις. φΦρΦ 

α (σερ]., υ8]᾽ γε οὶ Πρ τὶ ἐγοιμάσανε 
Βαῦδης. ὅ88᾽ Ἰοσῦο βαὴϑδ δδξ, ποῖ 16. 

δεταπῖ ΣΟ ἂὉ ΑΥδὸ. («ὦ 

ρτγελεμάενεξ, ᾿ς ἈΟΘΠ}}18 Ὁ] ΔΟΌΪ, ϑρὰ 
νοὶ ἩΨῸ οἴ ΨΖῸ ᾿ἰανίοοπι Ῥϑσταυ- 

ἰασυηΐ, νεὶ, φυοα τ Π] χηαρῖϑ μ]δςοί, 
ΒΕΠΘΌΤ ΘΧΡΥΘαβοσιηΐ. Εγδης Θηΐπι 
βουα ἸΟΥ͂Β ἱποίτυςία ἀραιὰ νοΐογεβ, 
χυΐρυ διϊεαϊιὶ οἱ τοδὶ Ῥσίθοσδηϊς. 

ἈΝΑΊΣΤΑΣΙΣ, γτεξιγτεοίο, εἰαέετγα. 
ὺ ρυ διδείαπέδα, οὐδε ποῖ διδ- 

εἰσίμ. ὅεη. ΧΝΤΙ. 4. τὥσαν τὴν ἀνά. 
σνγασιν, 560. ζοίσῃ., υδὶ το αὶ 1 Υ] 
ἀνάσεημα εἱ ἐξανάστασιν Πα δηϊ, δ΄60- 
406 ἀνάστασις τπιοῖδι ἃ φυοά ἐχεκτρί. 
Εδάδτα ἰδοῖο σϑρεσῖαι αἀποαὰθ 
δρυὰ ἴμπο. ἐπ Ηοχ. --- “ΛΔΥ 

ἐγαπδῖγε ζαοίεπε. Ὅλη. ΧΙ. 90. εἰς 
ἀνάστασιν, θεο. Οἢὲδ. Τἐρίτης ὙΥῸ ὃ 

Βοιμδοὶ Εαϊτι. ἰσδηϑειοχαης φαὰ 
ς ευεγδίοπεηι, εἰ τοςῖθ, αἱ νἱάοξι. --- 
ὯΔ, φγρο. Ἰθτοα. ΠῚ. 62. υρὶ 

ἀιάδναα;ς ἱμνγγδοίλονδη; 8. ἱπόεσία- 
ἕδοπδνι ποίρέ. βόρῇ. 111. 9, "7 
ΔΌΣ ΚΟΤΕ Εἰτα] οἶτον εἰ ρτι βοαῖς, ΠῚ» 

δίαίωτα. χα. Οδηΐ. ΥἹ]. 8. 9 Μεδος. 
ΨΙΙ]. 14. ἀνάστασις εἷς ζωὴν, (Ο]}. ν. 
986. Ιδ]4. ΧΙΠ. 48. 
᾿ ἈΝΑ ΣΤΑΤΟΣ, ἑηδίαδίδε, ἀμ εἰ 
ἐξόμο ἐδιιδαη2, υαρειξ. ΔΩ ἌΒΥΣ 

ἐ ἵῃ οοπιριοίίοπεηι ζμἷ. ϑγτητα. οἱ οἱ Σ 
ΤΏγρη, ἴ. 8. ἀνάστατον, Όϊΐ 411} ἀνά» 
στατος ὨΔΡΘΏΪ. --- 5.1) ΠΟΙΉΘΩ Ῥχο- 

τυ τα Ἰοοὶ. ϑγτητη. βθο. οοά. Μοβαυ. 
ϑῃ. ΓΝ. 16. Πεάυχίς ἃ ὙΠ) "α- 

βατὶ, --- δνὴ, υαβιιδ. ϑγτοτα. Οεῃ. 

ΓΝ. 14. βϑεο. οὐ. Μοβαὺ. πυδιῃ 
. Μαρῖ σαπέυξ ἴῃ Εἰοδθοσι. Β2- 

Ῥογῦοσ. ΒΙΡ]. εἰ Οτ. ζὐϊογαῖ. Τ. ΝΡ. 
Ρ. 362. --- 112 ἰάδμι, ἥγτατι. 168. 

6 ΧΥῚ!. 4. 

᾿ἈΝΑΣΤΑΤΟΏ, τὸ ἀνάσταφον 
φοΐω;, ἃ ἴδηι γοδάο, ἐξίογγεις [ῶ- 

οἷο, ο):οῖο, φμδυετίο, ἰγαμδιπέρτο, δε- 
εἴδηε ηρείο. δι} ΟἸΔΙά. ἐγήωγο, οὐν- 
ἐεγο. Ὦδῃ. 1]. 438. 86ς. ΟἸΐβ. ἀνα» 

᾿Ανάστεμα. 

στατώσει αὑτήν. --- Ἃ)» υαφοτ. Ααυ. 
Ῥᾳ. Χ. 1, ἀναστατοῦ εἷς τὰ ὕρη, ζεσε 
ἴῃ τηοηΐεβ, 860 : υάσαγε δ τιοπέεβ. 
Ι͂εεὶὶ 1) οὐαὰ ΧΧ. -- ΤΊ» 

Ἰάρτη. ϑὅγυωση. ἴω. ΧΧΙΙ. 5. Της. 7 
͵ος. ΧΙΙΧ. 15. .-- 27. ποτπθα 

τορτίυτα Ἰος. ὥρια, ἃ Βρρ. 
ἐ- ΤΙ. 84. ἀνεστάτωσεν. Ῥαϊαν!ϊ 6566 
ἩΙΡΒΙΪ νογθὶ ν3)- Αᾳυ, ϑγτωση. 

[ε6. ΧΧΧΥΊΤΙ. 18. --- νῺΠ ΗΡἢ. 

Δ 9)» ΟΟΝΗΒΟΘΕΟ. ϑγσω, Ῥδδίτ. 

ΤΥΙΠΙΙ. 13. ἀναστάτωσονν Ἔχίοτ- 

περ ὕδο, ἴα. - ἥἼχσν ἐπρασειοο. 
ἴπο. ἮδΡ. ΠΠ|. 16. Νοῦο ῥσορτσὶβ 
νοοῖϊβ Ἡρῦσ. οδὲ οονμπουεκαϊ. Ὗ.. 
Βουμποοὶ Ῥχοϊοοίςξ. ἰῃ Ἰδοτηοβίῆ. ἂδ ας 
Ῥβοα Ρ. 108. οὰ. Βεεοῖς. Ηδσροοτν. 
ἀναστατωϑῆναι, ἀγαδχενάσασθαμ. 

ἈΝΑΣΤΕΛΔΩ, οὐπίταλο, τ 
ἈΝΑΣΤΕΛΔΟΜΑΙ, '"ποῦδοῦ, οὐποι- 
ἐἷον, ἀείεγδον, ἵξ. ΕρΓΌΝΟΥ, οολέδεοτν. 
Ὁ Ὁ»» σέοϊϊο. ΑΝ. 1. δ. ἀφεσειίώλη ἦ 

γῇ ἀπὺ «ροσώπου αὑτοῦ, πιοία νεῖ ἀε- 
ἐωγδαία ο8ῖ ἴοεττα ἴοῶο δμὸ ἃ ἔδεὶθ 
6.4. Ηεϑγεῖ. ἀνεσταίλη, ἐσεύσϑη, μετ. 
ἀκλονήϑη. Οἷοεβ. ΜΆ. ἴῃ Ῥχορῆ. 
ἀνιστάλη, ἐφσωώεϑη, ἐκινήϑη, αὐὑξ δος. ἃ 
δυάδι μετεχινήϑη. Οαρροῖαε, ἄνε- 
στάλη οομίγαὶέ 6 ταλάδυβ, ἀτεθοοῖ 
ΠΟ ἀνεστάλῃ, βοα ἀνίστη Ἰοχῖοδα ΘΟ" 
δῖ, τὰ μι) δ Ἰρεῖδ σεδάϊρας 

Νυμ. ΧΥΪ. 8. δεὰ εἴπὰ ρτανὶξος: 
Β.}. οἴταβϑε ἴαχε οὐβεγνανυ {,. Βοβ. 
ἴῃ Ῥγοίεβα, οὐ ἸἸΧΧ [πη ο 8. 
1 Μδος. ΝἼΙ. 94. ἀνιστάλησαν τοῦ 
αυρεύτοϑαι εἰς τὴν χώραν, γεργεδεὶ δεεκ!, 
86 οολδεδαπένγ Ἰυγαάετε γτερϊοτιοτη. ο 
ϑγτυν Βδρεξς: ομϑαδὶ, υὐ αῷὗδο 16- 
κἰδρο νι ἀοδῖαν ἀσεστάλησαν, Ἐ͵ϊοα. 
Ψ. Η. ΧΙ]. 64. ἀνισνάλη τοῦ δρόμου, ᾿ 
φολ δεδαίωεν ἱπιροῦλ. Ἡθαγομ. ὦνα- 
στέλλω, κωλύω, ἀναφράττω. 

ἈΝΑΣΤΕΜΑ, πδέμάο. ΠΟῚΡ 

ἰάετα. Αχὰ. 1 Βερ. ἼΊ. 106. Ῥγο 
ἀνάστιμα Ἰερεπάϊν 6896 ἀνάστημα. 
(φυοά εἴδη ν. 4. 1ὼ εἰυδάοτα Α- 
4015 εἰ ἸΤμοοὐοίοιμῖο παρτοστιῖῖε. 
ΟΟΟγ), οἰκία Κυογεοῖρδ τὸ 



᾿Αιάφειρρμα. 

ι βγωθβηὶ. Ρ, ΠῚ. Ῥ'7. ϑοαὰ οὐείαζο 

μ0}}} γάδέων ἰοσια δόρδοη, 11. 14. 
0 μῸ ΠῚ» κεάαυξ, τὰ Οοα, Αἴοχ. 

ἀκόστιμαι Ἰερίτιν, ας Οοχερὶ. ν᾽σθο 
ὠνάστιμμα Ψαῖλο. διαῖοπι ἀνά. 
σῆμα, ἀπὰς δρρδσγοτο δι διξσοσγ, 46 
ποππῖθυ8 ἀνάσγεμα εἴ ἀνάστημα 
ἰάεπι σαΐεσε, συοὰ ἐδ νόσδθι}18 
ἀνδιμα εἰ ἀκθδημα δι; Τὰ διπι 8 8ρὶ- 
«δῦ. ὙἸὰ6 συοφις τη, σύστεμα εἴ 

ὁ φύστημα, 
ἈΝΑ ΣΤΕΜΜΑ. Ὗ. νοσδὰ ᾿Δνά- 

στεμα. 

ἈΝΑΣΤΕΝΑΊΩ, ἐπιρεππίδοο. 7}. 
ΝΡ, Ἰάσδι, ΤΈγεῃ. 1. ὅ. δὲν. ΧΧΨΥ. 
40, ΐ ϑυδδη. 451. 
2 Μᾳρο, ΥἹ]. 306. Αὐάε ΖΕ δον]. 
(μοι, 88. Ηετοά, 1. 86. ν». 8ὅ. 
ἈΝΑΣΤΗ͂ΜΑ, εἐγοοίο νοὶ ομοῦ 

εἰριίεν οἱ αὐδεγρίὶ, πεπὲπεενέμηι, αἵ 
εἰ νάο, «οἰαίωνγα. Ρν διεδείαπέα, ἰά 

φορά συδειδέϊί. ἄσει. 11. 4. 923. πᾶν 
τὸ ἀάστημα, οταῖνρ απο 86 ετὶρῖ, 
ἢ, 6, οἴμηΐα δηϊ πα σιίῖα, ποσί ΕΣ ΘῸ- 
ὕο, σαπὶ φυγρυσξ δαῖ τοῖα δ[(0]- 
ἰαπίιν, ἐφ ᾳυεράατη ὕψωσις. Αὐοςὰ- 
᾿π5 δασεῖς [πζ΄ Ἡ. 1. τοπὶ ἀεῆηϊ- 
τῇ, Πτηῖβ Θἷ πὶ σ,ΘΠΘΙΑΪΕ Θδῖ : ΟΥΔΏ ΘΒ 
[63 οὔδδίρο ἴῃ [ΟΥΤαι ασϊοϊθηΐθβ. ΟΠ τγΥ- 
τοδζοιαια ἰεχὶς ἐξανάστααιν. ---- ΓΝ 

ἐῬδ, ὀεπωάο, ϑορῆ. 11. 14. δος. Κ δὲ. 
ἀότι χέδρος (ρτο ὡς κόδροφ) τὸ ἀνάστη- 
μα αὐτῆς, χαΐα δἔςαΐ οεατ! αἰναο 
εἶυ8: δὶ ποημ}}} σἰδϊποτιης, ΟΧΧ 
γιῖαιϑε, ΓΙ» 6558 8 γγ.ν» ἐτοίίατε. 

δεὰ οἴδτη Ὶν ποιεῖ Ῥγοα ΝΟ, 

ιγρεέ, τὶ ἄἀοουϊξ Ἐπησκίυθ ἴῃ 
ϑγυῦ. ὰ ἔν . 5. Οοά. Ρ. 4. 566. 
Ηεεγοῦ, εἰ Οἷοθο. ΜΒ. ἰὴ ῬτορΆ. 

ἀνίστημα, ὕψωμα. --- κὰν, ἐτετοῖς- 
εἰ, ἤδον. ΓΧ, 8. ὑσοστήσομωω τῷ οἴκῳ 
Μὺ ἀιάστημα, δῖατο ἴδλοίασα, ἀοταυΐ 
ρα τηπηϊηοπΐαμι. ἔ,ορἴ686 γ᾽ ἀθΏ- 
ὡς ΠΤΌ 8. τοῦ, Ὥγὴ στῆκει. --- 

5.0} αἰμἐμάο. Α4α. Τμοοΐ. 1 σα. 

ΥἹ. 20. σὰ. ϑγιιπι. Εσ. ΧΙΝ. ὅ. 
ἦμάμ. ΓΧ. 11. ϑθραῦσον αὐτῶν τὸ 

ἔγαπιρε οοὔάχι οεἰο πα ἷ- 
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πρθχ, ἢ. 6. ῬΩΡΝΟΙ εἰαίοε μθ δονμὶ 
απίριος σοταργῖταθ. υΐς. )εγοοίαφι. 
[ριὰ. ΧΙ]. 8. εἰς ἀνάσεημα, δὰ ενὶ- 

οἱ ἐπσέοϊϊενείοα δϑιλοῖοα. (ω- 
ἰοτατα οστιῖ. {τ|. οὐ Ἠδεγοιέαπι 6. 
ἢ. τ. 

᾿ΑΝΑΣΤΡΑΤΟΠΕΔΕΥΏ, οπείγα 
πιοῦεο, Τευ ΤίοΥ ομδὶ ἐτεγοίίμ. ἃ δςα. 
ΠῚ. 85. ἀνεστρατοπίδευσε χρὸς τὸν βα- 
σιλία, σὐπὶ ἐχοσοῖςα γράμ δὰ τερβοϑῖ. 
Ααἀάδ Λοϊγθ. {Π1]. 110. 4. εἰ ΧΙ͂Ν. 
10. 8. 
ἈΝΑΣΤΡΕ ΦΩ, γευεγίον, ἐπυεγίο, ας 

ευεγίο, εἴ ἴῃ ταϑὰ. ἀνασερέφομαι, γεν» 
807, ΟΟΝΌΦΊΜΟΥ, απιδαΐο, (67Ὸ πιξ, ἡδἢ Ἃ. 
νεπίο. ὅεμ. 111. 11. δθς. δῖ. υδὶ 
ἴῃ Οὐσμηρὶ]. ἰοχίταΣ ὠσίέσνρεψε. --- 
217» Ἡ ΠῺΣ εἰ ΗΠ ΠΡ. απδε- 

ἴο. ϑγιωτα. ὅὕδῃ, Υ. 94. δος. οοὰ, 
Μουηι. “20ε. Υ΄. δ. ἀνέστροεται, ἐξῈ 
)εοενγωιπὲ, ἐγταγωπί, υαραΐς σωπί. ἴῃ 
οδάσση νεσβίοσια νοτῦδ χαὶ δύο ἀδἰοτὶ 
ἀεθεπέ, οἵ νετβ τῇ ἹΜαβδαρίειδι καπί κα 
Βεουά ἀμ 16 αἰΐθπδ. 1 ὅδπ. ΧΙ]. 7. 
860. Οὐρὶ, εἴ πο. Ῥσου. ΧΧ, 7. 
ἀναστρίέφιτω ἄμωμος, ἱπῖοχτα υἱσῖξ. 
ΕΣ. ΧΙΧ. 6. --- ΒΓ οὐμυεγίο πε. 

Φυὰ Υ]Ι1. 18. ἀν γ αὐτὴν ἄνω, 
δες. δῖ. 00] το αυἱ ΠΥ] κατόσεροψεν 
μδροηι. 014. ΧΧ. 80. 41. -- ΓΘ 

Η;ρῖ. γεωρίοῖο. εν. ΧΊΊῚ. ὅδ. δεῖ. 
Γ᾽ ἀὐοαιο ποίας δὲ γεῖτο ὑυετγίεγεα. 

ὦ ὅδ. 1. 7. 90». Ὑ11]. 30. -αὶ ς 
τον ΒΙΡΆ. ἃ ὉΘῸΤ ἰδ ρβεί. 

ὈΛΟΤ. “πιρέμς. Ἐπχ. 111. 1ὅ. 

ἀνασνρεφόμενος ἐν μέσῳ αὑτῶν, οαπνοῖ. 
ΒΆΣ5 ἴῃ τρθΐϊο Πόσα. ὙΙάσίαξ 
δῖα ἀνασνρεφόμενος ΟὨλλοθα οὔθ γὸχ 
δίμρογενε δὰϊ οοιππιοίίοπεηνι απέπε 
εἰρτίβοιπθ. Ηογοῆ. ἀναστρεφόμενος, 
«τρπρχόμενος. Οὐυἱά εἰ Ἰερετοία ὡρῖ 

φάμενος, 856. τὴ ἣν (Ο]}. ΠὨ᾽Ιοά. 
Βίο. 12}. ΧΧ, ἃ νῤύῳ Βοὰ Κὶ 
οδυβ αυοαῦθ εἰ ΤΒοοῦοί. "0 ] ῬῈῦ 
λαδέαγτε σχρεθαδοσαι. --- 

ϑγισι. Ζοῦ. ΧΧΧΥ͂ΤΙ. 12. ἀνασερί- 
φιται, ἱπ ογδδηι υϑγίεΓ δαὶ υοἷυϊξ 86. 
Ψα] ρα. φκα ἰμοίγαπέ ρέν οἱγοιεέξωηι. ---- 
2» απιδωΐο, εο. 1 . ΕΠ, 6. 9. 
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α 1 Βερ. ΝἼ. 19..--ι ιν» ἐξθο. 9. ὅδτῃ. 

ΠῚ. 46. --- ΣΤ Ρἱυν, αριδι- 

ἔαοτα. Ζδοῖ. 111. 7. θὲ συγ αν. ἃς 
ὅΞ'γγχο υἱ ραγοϊρίυμα νετίδγαηΐ, βορὰ 
ΟὈβοῦΓΕ ἐξ βθηϑι ἔδγα πῈ]]0.---- τῶν» 

δοῖο, ἐναοίο. Ἐπ. ΧΧΤΙ. 7. ἀνεστρέφον- 
“Ὁ ἐν ἀδικίαις, δἀτιοάυτι 1η͵υβῖδ [“86- 
ΤΑΡδηΐ. ---- »Τ Ὁ)» γερρὶριο, οἴϊδτι οὐη-, 

τΤ 
υεγίο πιε, γτευογίοτ. ϑὅγτητα. Ὠθαῖ. 1. 
40. --- ον ἀοίωδ. ϑγτατα. Ε1οβ. 

ὃ ΨΤ]. 16. τόξον ἀνεστραμμένον, ατσιβ αυϊ 
ΒυΡὶῖο νογεταν, οἱ ου]ὰ8 βαρὶεϊθ ἃ 
ΒΟΟΡΟ δραπουπίυγ. --- Ὁ} Καὶ 5ώ- 
Ῥ  88ϊγγ6, οἴ ΤΆΤΟ Ἄν ΗΙΡΗ. Ααυ. 

Ῥε. ΙΧ. 18.1ΧΧ ὕξεη. ΥΠΠ]Ι. 7. δ6ο.᾿ 
Ναὶ. υνὶ ἴῃ ΑἸὰ. ὑποστρέφειν Ἰερίταγ. 
Εδάδυα νυ θίαβ ΘΟ ΟΠ]8 οδὲ φυοαιια 
1014. ν. 9. ΧΙΥΝ. 7. ὉὉ1 Ποὴ 8Βο]υ τα 
οὐχ ὑποστρέφειν, Β6α οἰίδτη οαπὰ ἀπο- 
στρέφειν ἴῃ οοὐά. Ῥαγτηυϊαίυγ, βίου 

οἸνιά. ΧΥ ΤΠ]. 14. οὐπὶ ἐπαναστρέφειν, 
ἃς Ψυά. Ψ]111. 18. οὔτ ἐσιστρέφειν. 
208. ΧΙΧ. 29. ἀναστρέψει τὰ ὅρια εἰς 
'Ῥαμὰ, οοπυογίμη 566 ἤπ68 «1 ἢδ- 
ΤΏΆΤΩ. --- Ἅ εἴ ἘΡᾺ ἡυποῦπι. 6 Σ. 

ΧΙ. 14. --- "πὴ πιεγσ. Οδφη. 
ΧΙΕΙ͂Χ. 22. ΛΝ, δΏΡΟΥ πτῖ- 

γμηϊ, πρός με ἀνάστρεψον.  εΥΡα πες 
Οτεοβ, 4185 ΠΟΠΠ1}}} δά απ θοθάθῃ- 
εἶα γυν σλ δ Μ, δΈΡΕΥ )οπέοηι, τϑίουτα 

ὦ τηδϊαοσυμπῖ, οἱ Ἰορονίης: 1) Ὁ Ὁ)» 

ἢ. 6. σα πιὸ τεϑρίοθ, μετεϊπθηΐϊ, αἱ δ 
οοἰἸδίίομβ υἱτίαδαιιο τοχίαβ ᾿που] ἢ- 
[ΕΣ δρραγεῖ, δὰ ηϑσλον, [8 Ὧ- 
ΤΏ6Π, υὐ ΠΟ Ἔ ὕΤῸ ἼηὉ» γεέοείο, 
αἱ Ἰτοτητοΐυβ νοϊορδῖ, δα νὴ νΝ 

Ἰερογιηΐ, ΄υοάᾶ 41115 »᾽δουῖ, βεα ρο- 
[8 Τεϑροχουῖπς ΠΟΌΟΠοα ἐπέμεπαι, 
οοπέεηιρίαπαϊ, αὐτὴ “Ἃγ}) Βαραῖ, υἢ- 

, 46. ἀεοίπάθ, υὐ ΑτΆΡ. ΕκΩ: ἐγ, ρὈγὸ- 

4 Ποϊδοὶ ποῖαι. ΕΠἸΟΒΒογηΐυθ Ιπίροὰ. 
Τ. 1. Ρ. 466. οσοπήοῖς ἀνάβλεψον. ---- 
ΩΨ» ἰέεγο. Ῥτον. ΧΧΥῚ. 11. υδὶ 

ἀναστρέφειν ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ ἁμαρτίαν οδὲ 
ἷ, 4. ἴὴ ἰοχίι Ηρ. ἰορίτις ἑἐξεγαγε 

᾿Διβαρθμίδίθ οορὶξ δχβοίνεγε ϑιυυπὶ 

δέμ ξέξαπε. ---- Ὁ 57, σαγεπία ἰἰδετο- 

γώπι, ογδιίας. ϑγτοσα. 8, ΧΧΧΙΨ. 
12. υδὶ Ἰοσο ἀνεστραμμένα (Ὠταβίυβ 
ΘχΒροῖ ἀντεστραμρμένα) Αρε] 8 16- 
ὥόγα τολν] συνεστραμμῖνα, 8}}} ἀσεο 
σγραμμένα, αυ18 γ δ. ἰῃ ὉΒΙΨΟΥΞΊΠῚ 

ποίδε ρῥγίυαγε, ογδατο. ἘχζῸ ΨΕΙῸ Το- 
οθρίδπι Ἰοςτοποιη 80]}1οἰαπάδτη εβϑ6 
ΤΟΣ δΥρΙ ἔσασοσ. ὅν. 11]. 9. ἐν ταῦ 
παροιμίαις αὑτοῦ ἀναστρέφου, ἴῃ Ῥάγας 
ΤῊ 118 6].8 σομῦογϑαγ6, 80. ᾿πεηΐέ, ρέο 
ἰγαοίαπάο εαθ' ας πιρἀιαπάο, οο}}. 
ΧΧΧΙΧ, 8. 66 1,. 80. δ΄ ὑεγδαποῦς 
ἐπ αἰἴσμα τὸ ἀβυτραῖαν δρυὰ 1,Δἰπο8. 
[δἰα. ΧΙ]. 14.. μὴ ἀναστρέψας σι στῇ 
ἐαὶ φὸν. τόπον δου, ὯΘ δυογέεης ἐξ οὐζι.- ἔ 
Ῥεῖ ἰοσυτα ἔπυχα. [υἰά.. ΧΧΙΧ. 10. 
ἀγαϑιὰ ἀνὰσερέφει, θοπΔ ἐποετίἐξ, ἢ. 6. 
Ἰοπίϑ γαδΐὶα σελ τς. [8 Βί οἰ α5. Μαὶ- 
Ἰρτὼ δυογέδέ, συχα ὩΘΙαρΡῈ Θυπὶ 8.18 

ἀορίζαα. Ιρὰ., ΧΧΧΊΠ]. 13. ἀν- 
στρεψε αὐτὲς ἀπὸ στάσεως αὐτῶν, εὐεγι 
1108. 6 βϑίδιίοπθ ϑὺ8. Ηθεγοῖ. ᾿λνι- 
στρέφειν, ἀνατρέπει. Φυάι. [. 1]. 
ἀνέστρεψαν τοὺς ἀγγέλους αὑτοῦ, ΤΘΉΙ- ὦ 
δεγμπὶ Ἰερσαῖοβ οἾὰ8, ΟὉὶ ἀν. εϑὲ ΒΙΡΙ- 
1166, γευεγίλ ξασεγε. Τυάῖ. 1. 15. 
ἀνέστρεψε πᾶσαν τὴν δύναμιν, ΟἸΊΠΕΙΩ 
ἐχεγοϊζατῃ ἐπ ἤμραπι οοη)εοῖί: 
ἈΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ὈΡΘΩ͂Σ, 

οὐπύεγδαὴ τεοίξ. “ΧἹ  ὙἽ» ἘΡΙΗΣ 

δόρεπι. Ἐπ. ΧΧΙΙ. 80. θη φορά, 
ΒΘΏΒΙΠΙ: ΠδΙῃ ὉΪ Ἦ. 1]. οἰοραηίετ. 
ΘΟΙΏΡΑΓΑΠΓΓ ΟΌΤΩ 115, ΤᾺΣ ΤΩΔΟΘΠΕΙ͂Π, 
᾿πίουροηυηΐ δὰ συϊΐμαπ [ουτ ἱπιρέν ' 
αἰεμάδῃι. ; 
.«ἈΝΑΣΤΡΟΦΗ,, οοκυογϑαίίο, νη. 

ΤΟΡ. Ι΄. 19. 7.3, σεσαιδευμένος ἐν τάσῃ 
 ἀναστροφῇ σου, εϑῖο ἐγ ἀἸτακ ἴῃ οπιπὶ 
οὐπυεγδαίδοπε ἴᾳᾶ. 8 Μαος. Υ. δ. 
καχῆς ἀναστροφῆς, υἱΐας, ταδὶο δοῖξ. 
Ηεβγοῖ. ἀναστροφῆς, Φωῆς.  ὰθ δυ!- 
σου ΤῊ οβ. Εροὶοβ. Τ. 1. ῥ. 832. εἴ 
ΙΧ. Ν, Τ. 8. ἢ. ν. 
ἈΝΑΣΥῬΩ, σαγϑίπὶ ἐγαῖο, ἀείερο, ! 

τευεΐο. ΓΙ, πιάο, ἀεπεάο. Λαὰ.. 

1ε9. ΧΧΧ. 14. ΧΧ [66. ΧΙ. 
2. ἀνάσυρε τὰς πολκὰς, ἀείοσε οὐδοῦ. 

ΝΌ]1Δ Ῥγοζβὰβ παοεβοίἑδίε Ἂὐβίϊ. 



᾿ Δνασχί ζω. 

α ΒΟΙΠΌΪ δἰδίυεγυπί, ΓΧΧ ΙἸοοο 
ἼΘΙ Ἰορῖββ6 ΘΟ 8 ΠῸ 50 

ἽΠῸ- αποὰ ἐγαΐεγε ποῖδι. δεν ἢ. 

᾿Ανεδῦραι, ἀποχαλύψαι, ἢ “περιποιῆσαι. 
Ιάετα: ᾿Ανεσύρατο, ἄνω τὰ ἱμάτια ἔσυρεν, 
δὶ ν. ἴπ|ϊ. ᾿ 

ἈΝΑΣΧΙΖΩ, αἰοὶπάο, αἀΐεέοο. 
νῸΣ ̓ Ἀπάο, ἀϊβέπαο, ἀΐξγιπερο. Αὐαοβδ 

1. 18. ἀν᾽ ὧν ἀνίσχιζον τὰς ἐν γαστρὶ 
ἐχούσας, ῥτορίετοα αυοά ργαν 88 

ὃ ἀϊαβρουογιπί. Οομοσ ν. 8. Αἀάβ 
Ηετοά. 111. 8δ. ν. 173. ΟΥΡΗ. [μὰρΡ. 
ν. 8. Ρ. 2903. 
᾿ΑΝΑΣΩΊΖΩ, δαΐνο, εαἴνσμηι ἡ πεῖο, ἐῃ 

εΐα οὐπδεγυο. αν 860 μοί [γ5 

ΡΒ. ἐνρελο. Ἄχυ. Ρε. ΧΧΤΙ͂Χ, 1. ἀνέσω- 
“ἄς με. Τἵ,εςτοποῖι ἢδης (46 ἰδτηθῃ 
δρυᾶ Οτίρεπει Τ. Π1. Ορρ. εα. Ρα- 
ἥς. Ρ. 640. φπσοατς σοροσιυτ) Κτογο- 
ἰστὰθ ϑυτρ. Ρ. ΠῚ. γ. 6. ἔταρ- 

ς ηρῃΐο ΘΥΤΩΤΊΔΟΝΙ ἀνεζώωσάς μι (αυοὰ 
ν. 4. ἴθ Ηδεχ. ρῥτοΐοσίυυ) ογιρίπθωι 
παπῖ ἀοῦστζε δἰδίαϊς. ΜΙΗΙ δυΐεὰ 
γουβίο δἰἴι18 ᾿πίοσργεῖβ δα βϑηδϑυμι 
ἴλοία εβϑὲ νἹἀδίυΣ. Ὠδ}16] Βαυθατυϑ 
ἰαθεὶ γεσεγυαείς πε, Αἱ 8118 ψοοίβ 
γεβεγυατε ποῖληι8 6βί. ---- ΝΥ 

ΗΒ. ἃ νῶν ΤΗοοῦ, ΟΧΧ (εἰίδῃλ 

ΕΩ. Νεα εες. ΗΪοτοηγιθῦτα) ΑΡά. 
41. ἀναβήσονται; ἀνασωζέμενοι ἐξ ὅρους 

ἀ Σιὼν, ΝῚ ἀνασώζεσῥο εβῖ 1. α. εἰτηρὶοχ 
“ὠζεϑαι ἩἩΪετομγταιβ ὑὐδηβίμ τ 
τεξάπὲ. (ομέ. Ηας. -- Ὁ, 5212) 

ΡΠ. εἰ Νίρῆ. 7ε-. ΧΙΝῚ. δ. μὴ ἀνα- 
σωὔίσϑω, Ὥοπ εὐυαάαί. 018. 1.1. 6. 
Ζϑκῖι. 11. 7.--:Ὁ }9, ευαάο. Ἐκ. ΝΤΙ. 

16. -- 8.5} ευαάεηξ, ευαδογ. Οδῃ. 

ΧΙΨ. 13. τῶν ἀνασωδλέντων τις», ΘΟΓΙῈ 
ΑἸΙχαΐ8, χυΐ ευαφεταπὶ. εἴ. 1.. 28. 
φωνὴ φευγόντων καὶ ἀνασωζομένων. 

ε Τγαυ. [{.- 92. ἀνασωζόμενος χαὶ κα- 
ταλελειμμένοςς Ατα, ΙΧ, 1. μὴ διασω- 
γ5 ἐξ αὐτῶν ὁ ἀνασωζόμενος, πὲ ευσάαὶ 
πἰέμα. --- ΓΟ Ὁ9. ευασίο. 24 Βα. 

ΧΙΧ. 31. 7εν. 1... 29. 208]. ἢ. 8. 

32. 
ἈΝΑΣΩΣΜΟΙ͂Σ, εαἰἱναΐίο, ἀδεγαίίο. 

ΣΙ.» ευαείο. Ααὰ. ὅεα. ΧΗΝ. 7. 

205 

δ βορβοοὶ. Τ 

᾿Ανατέλλο. 

ἈΝΑΤΑΡΑΎΤΩ, ρεγίιγδο. γ,, 

ἰάδιμ. ὅγτηπι. Ραβ. ΧΧΧΥΠΙ͂Ι. 8. -- 7 
“0 οοὐπερίγαδοπεπι͵ ζαοίο. ϑγτατω. 

560. οοα. Βαγροσῦ. Απιος ΥΠ|]. 10. 
ἀναταράσσον, εχ ΨΑΙΪΔ Ἰεσίίομα δυῖΐ 
οὐϊίίοιια δἰίεσσα. (οη͵θοίυτα Μοπίξ. 
δα ἢ.]., χυΐ ρυϊα)αῖ, ἀναταράσσον ρο- 
[1586 ΠΙΡΓΔΓΟΘ ῬΟΏΘΓΘ ὈΓΌ ἀντῇριν, 
(υϊδ πεῖῶρθ ϑ'ιγιωσηδοῆυβ νόος ἄν- 
τάραις Ῥχὸ Ὕ Ὁ υϑὺϑ ἔμε 1), ΡοῚ 86 

ΟΣ 5818 ὈΤΟΌΔΡΌΙΝΣ, οοὸ ἔδει. 8ι1:- 
ῬοΓβθάθγα ῬΟΒΒΌΤΩΙ5, 4110 σογῖλι15 6ϑ, 
ἀναταράσσειν ἐδ} ἃ 8: Ρ]6Χ ταράσ- 
σεν ΠΟΙΆΓΟ δεαἐἑοπεπι πιοῦετε, αποὰ 
δϑὲ Ἰρϑυτα ΗΘΌΓ. ἽΨ». (είεγυτα 

ΡΙῸ ἀναταράσσον νεὶ ἰερεοπάμυπι δὶ 
ἀναταρώσσων, νοὶ] δε] θοπάπιπι ἀνετάρα- 
ξεν. Θυἱὰά δὲ Ἰορογείιρ ἀνέσωσεν ἄν- 
φαρσιν, ξιδοίασι οοπλειγαξοπεηι ὃ Αἀ- 

ἐμῷ ἐνῇ ν. 322. Ηἰρ- 
Ῥοοσ. ὕοαο. Ῥχεμποῖ. Ρ. 171. Β. 
ἈΝΑΤΑΊΣΣΟΜΑΙ, οοπιροηο, οτάϊπο. 

δι ΡΙΠ. “ρε ἀεείεέμο. (ΟἈ. 1]. 10. 

ἐπίστι τοῦ ἀνατάξασϑαι τῇ καρδίο 
866. ΠΕ ὉΔῚ ᾿πρῤηνηθλα δὲ αν 5. 
Ιοοο ἀνατάξασϑα, τεςῖυ.8 ἔοχίαβ56 δὲ 
Ἰοσίον 6 Ναὶ. ἀποτάξασνα,, μὲ ΟΟΤ' 
πιέεῆς υαἰραϊοεγεὶ οπιπὶ ἰαδοτὲ, αἱ Ἶδτα 
ΒΙΘΙυ9 τοῦδ σροπι. 

ΦἈΝΑΤΕΙΓΝΩ, φηγειη οπσίεησο, 
φυγῆι ἰοἰΐο, αἰἰοῖζο. 9 δος. ΧΥ. 21. 
ἀνατεδας τὰς χες εἰς τὸν οὐρανὸν, 566. 
ΑΙοχ. εἰ Οοιαρὶ. Βα χυΐ Δ θτῚ Βδ- 
Βαῃΐ αροτείνας. ϑγτυβ ΧὩ δ᾽, δεδίο, 

4 σους. ΝἼ. 6. ὑψηλοὺς ἀνατείνας εἰς 
τὸν οὐρανὸν τοὺς ὀφθαλμούς. Το (488. 
Ρ. 1028. εἀ. ἘεδΙπ). ἀνέτεινε τὴν χεῖρα. 

ἈΝΑΤΕΙΔΛΩ, ογίον, ἐχογίοῦ, ἐνας- 
ΟΟΥ̓, ρτορεγηεῖπο, ἤογεοο, ογέϑοο, ἰΐθτα 
ἐπαξοὶ ἃς ργορεγηιέπατε ζαοῖο, (ΕΟ ΤΊΡ. 
Ηδετς. Εὐν. ν. 1606.) ργοίετγο. "χ 3, 
ἀδ 8016, οοοἰάο. “πὰ. ΧΙΝ, 18. σρὸ 
φοῦ ἀνατεῖλαι τὸν ἥλιον, Βες. Υὶ Δἴϊο. ὈᾺ1 
τεϊδαυὶ ἐντὶ παθδηῦ πρὶν δῦναι τὸν ἥλιον. 
Ιπορσῖμ 1116 ἱπύουρσεϑ, 4υὶ ἀνατεῖλαι 
Βαδεῖ, τηδῖς ἄς ογίω δοῖβα ταϊεγργεῖα- 
[5 εϑΐ, αυΐα ᾿ 1 αυδηάοαμ οἴϊδηι 
ΡὈγοάϊτε πιοῖαϊ. --- 7; ἐΤαάϊογ, ργο- 

οεάο. Νὰ. ΧΧΙΨΝ. 17. ἀνατελε; ἄσ» 

ᾶ 

ἢ 

ὃν- 



᾿Ανατέλλω. 906 ᾿Ανατίϑημι. 

α τρον ἐξ "Ἰακὼβ, ον ἰγ σἰεῖϊα οχ ..8- 
ΟΟἶ -Υῦὦ» δαί, Ῥατί. ῬαΒ. Ῥι. 

ΧΟΥ͂Σ. 12. φῶς ἀνέτειλε τῷ δικαίῳ, 
ταυΐαῖα, πειῦρε (ἐχ βομίθηζάα (ϑρ- 
Ρ611}) Ἰοοσπο νὰ ΠῚ» ᾳυσὰ 

ΠΟΙ βγτηδίυν ᾿σοο μΑγα 16}. ΡΒ. ΟΧΊΤΙ. 
4. δῖ. αυοαῦς ὅϑγτιιβ. Βαηχίοχῆυθ 
ΘΟ ἴῃ ΑΠΕΟΣΙ. Ρ. δὅ88. ρυϊδί, οὐ 
γ6] δε δῦ) ΘΧΡΡΘΒΑΙΒ86 (ΠΑπὶ ἔμ 
ϑαία εν ἡμσίο, οοἱ!. Ῥα. ΟΧΧΥῚ. δ., 

ὁ ὩΠ}}| δἰϊυὰ ϑοξ, αιδτω [υοΐο ᾿πχ, ὑἱ- 
υἱ αἰϊᾳυδιηά!υ δυθοοημάδίον, ἰδπάθε 
Τδιηθη ΟΥΘΌΙΣ δΔΟ ὈΧΟΒΟΓΙΩΙΏΒΌΙΣ, ἱ.- 
Βῖδν ϑθγαϊῃ 8 δἰ αυδυλαϊω 1 ἴοστα 1δ- 
[δηἴ16, 8εα 8.1.0 [ΕΠ ΡΟΥΘ ΘΥΏΤΩρΘὨ 8 
οορίοβ6), γεΐ ἀϊοὶ βοββε, 1108 ᾿)ὴ}} 

δι υλ9ῖθ866 ὉΤῸ ΠῚ ΡῈΣ οοτηχωμίδίϊο- 

ποῖ Ηΐεσαγιτι ΠΟΙΠΟρ ΠΘΑγΏτη. ϑιΐς 
7οξ!. ΠῚ. 16. γγην ἡιχία χυοϑάδηι 
ῬΟΊΝΌΙΡ ῬΓῸ ἡ ..7ἐδπαίε, αἰ οὔ» 

ὁ Βουνδῖυν ἃ ἢ. πε οὲ 4}116;. οἱ 
ἸῸ 60, αποὰ 4 εχ. "1. 18. Ἰορίουν 
ὑφ, [ε6.ὄ ΧΧΧΙΧ, 2. εἰπῇ ἐνὶ 

ΠΟΙ -- ΓΙᾺ ἐπθόοο, ἐχονίον, βρθ- 

οἰδξίηη ὧδ «οἷε., ὕεη, ΧΧΧΙΙ. 81. 
ἀνέτειλε δὲ ὁ ἥμος, 00]1. Εχ. ΧΧΙΙ]. 3. 
δυα, ΓΧ. 858. 2 Ῥαν. ΧΧΥῚ. 19. ἡ 
λέπρα ἀνέτειλεν ἐν τῷ μετώασῳ, ἴεργα ἴῃ 
ἔτομδ ο᾽ι8 ἐγωριί. 168. Τ,Χ. 1. ἡ δό- 
ὦ χυρίου ἐπὶ σὲ ἀνατίταλκεν, ρἹοΥὶα 

ἃ Ἰϑοταῖηὶ δρον ἴ6 ογία εεἰ. ἩΕγ ΟΣ. 
ἀνατέταλκχεν, ἀνέτειλεν. Μαὶ. Ι΄. 9. -.... 
ΠΡ» γευβαὶθ, σρίγαπσ. Ηδῃ. ΓΙ. 8, 

ἀνατελεῖ εἰς πέρας. ΤιΘρὶθθε νἱἀοηζυΣ 
νῦν εἴ αρραγεδίξ Βοὰ ἐϊϊωοοδοεί. ---. 

ΜΝ ν ἐξεο. 1.8. ΧΙΠ]. 10. ---.- ΡΨ 

οὐύπμο. ἔπο, “00. 111. 6. 
ἀνωτεῖλαι ἐπ᾿ αὐτὸν (σκότος), ογίκαηϑων 
δΌΡεν οὐ (ομοῦσε : υδ] ἀνατέλλεν, 
αιοα 6}14ὲ 6 δοΐὶδ δὲ ᾿πηΐπο κἀξ έ.- 

4 εΐωξ, ἀ6 ἐεπεδγὶ υϑαγραῖαν. Οουξ 
4 δάχηῃ, 1. 9. χανίσχε με ὀχόφος δενὸν, 
πἰοὶ μτὸ χασίσχε ἴῃ ἐεχει ΕΠ οῦτ. Ἰορὶ- 
θετ ΠΝ -- ΘΎΘ» ἄτα]. ραΐρο- 

ὄγα, “ον. 111]. 9. μὴ ἴδοι ἑωσξόρον 
ἀνατέλλοτα. 16 Βίο] 86. ϑ'οά νο- 
αἱ Ηδοῦτ. ποῦ ϑοΐψτη ἀνατέλλοντα, 
8041 σώδιβ ἑωσφόρον τεορσπᾶσί, πος 
γγ8]6, σαὶ 66 ἀμγογα ἀϊοβέιγ, αἱ 

ἀοουὲ Βτηομίθ ἴπΠ 1σ. Ἡθδγ. ρ. 
1166. Ῥοτίλδθε διεγασυ δο- 
γύχω νευθοχυτη Ὑεγβεσποολ δἰϊιδ ἰη- 
(εργεῖίϊβ οοῃεποεῖ, εἰ πεῖρα Ῥοβὶ 
ἀνατέλλοντα βαρρίοδίιν ἥλιο. Υἱιὶ- 
δῖυβ ἰδιῆθῃ διαρεῖ: ογίμπι δὰ7- 
επί σπνΌΤα. --- Γ᾽ ,ογῶ, ξετ- 

τπῖπο. 1ον. ΧΕΥ. 48, Ρε. ΧΟ. 1. 
ἐν τῷ ἀνατεῖλαι ἁμαρτωλοὺς ὡσεὶ χύρτω, 
οὐπὶ Πογοαηέ Ῥαδοοδίογεθ ἰδησιδῃ, 
βταιηθῇ, Ηδε8. ἀνατεῖλαι, ἀνδῆσαι. ἴε8.. 
ΠΟΧΥῚ. 14. Ῥ»χγο ἀνατελεῖ 4111} μιαθεηῖ. 
ἀνδήσει. --- ΥἹ ΠΡ» αρετγῖο. ἴε5. ΧΙ, 

8. Ῥεοὸ δοῦν. αρεγίαί δε ἐεγτα, ἷν ε. 
Ῥγοάκμοαί, 1, ΧΟΧ Ἰμανοπῖ: ἀνατυλάτω, 
ἢ γῆ, ὉΡὶ ἀνατνάλλειν Ἰῃ δἰρτωβολθσῃε, 
ΗἸ ΡΒΠ]ΠΙοΑ δοοϊρίθημάιιτα εϑῖ, εἰ απ. 
βλαστάνειν γαστοιίαζατ. --- ΠῸΝΣ ἰπ΄ 
Καὶ, Ῥέῃ. εὖ Ηρ, φεγπιίδο. ὅγιμι.. 
ἴοα. ΧΕΙ, 9. ῬΧ ὅκα. [ΠΠ]. 18. 
υλρετς ἀνατελεῖ, (τἰρυΐοο ργοίσεὶ. 

ν, ΧΗ]. 397. θρὶξ μέλανα ἀκιτύλῃ 
ἐν αὐτῷ. ες Ῥδεα ογειοεμέε ὑμτ-. 
Ραΐασ αὔοαῦε δρεὰ [ηο. 100. ΧΥ͂Ϊ. 
44. ΟΟὨΓΕΥ αοαπο 4 β6τα, Χ. ὅ, ] 
Ῥασ. ΧΙΧΣ, δ. ἴθ, ΠῚ Ὁ ἐὐ τῇ 
ΒΌΡΙΒ 8. ἀνεγγάλλω δὲ 1 ͵ 
11. ἀνατελεῖ δικαιοσύνην, ἐεἸἸοἰ(αὐ6 δεα- 
δὲ!. Ἐπ. ΧΥΤΙ. 6. ἀνέσηλε, ργοφετ- 
"πίπαυνϊ!. Ἐξεεγεῖι. ἀνέτειλε, ἐκβλάσ- 
φησιν. Πα, ΧΧΙΕΧ, 91. ἀνυπλεῖ κα 
ἔας, ογεδσεί ΘΟΥΊνα. --- ΙΔ θ6 ΚΝ. 

Ῥβ. {Χ]0..11. υδῖὶ ργὸ ΠΡΟ ὅτ 
"δὴ 675, Ἰοπετυμί πποῦπ- Ὁ" 

δηγΑο, τι ΊΆΡὮ. ἐσονίου. «00. ΧΙ. 17. 
ΠΡΩῚ  ᾿ΑΝΑΤΚΝΔΛΩΝ, "ἊΜ 

οΥεη. ἽΠ 1» Αϊέμα αυγονα, ες 

ΧΙν.1. 
ΤΑ ᾿ΑΝΑΤΕΛΛΟΝΤΑ, ἔα φιῖ 

ογμπίων, πεηῖρε Ἢ ἔογγα. τδτρ, φροηίε 

ποίμηι, 3. ὅδια, ΧΙΝ, 20. - ΠῸ 

ὅκῃ. ΧΙΧ. 425. 
ἈΝΑΊΥΤΚΊΜΝΩ, ἀΐφεοο. Τοῦ, ΥἹ. 

4. ἀνάτεμε τὸν ᾿χϑῦν. 
ἈΝΑΤΙΘΗΜΙ, γερονο, μαρενῖο, 

, οὐομδεέογο, εἰδδίημοίς ἐΝΑΓΓΙῸ, 

ἐσροθο. ὈΣΥΊΤΊΣ,, οΟΝΘΘΩΤΟ. εν. 

ΧΧΥΊΉΙ. 48. 994. Ναα. ΧΥΗ͂Ι. 11. 

δὶ ουχα ἀναϑεματίξων ἴῃ οοὐά. ρέ- 



᾿Ανεείκεν. 

α τηρίδέτιν,. Μ|ίοδ, ΕΥ̓͂. 18. - ἽΠ) 

ὧο. ἃ Βορ. ΧΧῊΠ]. 11. ἀνϑηχαν, 
οὐπεουΥ ὩϑετανΝί, ΤΑ β τρ σαὶ. νοϊΐχψουὶ 
ἐἰδτὶ οῖνοπι ὅδωκαν) δοὲ πάστιν 4}06- 
βεῖιδ, αὔο ᾿πχρανίι9 ἀοσάτο γοϊεί, 
διδίναε Ὦ. 1.. αἱ 12) ([ον. ΧΧ. 2.) 

ορμεοοταδαδ Βοθοποτ ἤδροζο. --- 
ὩΌΣ ΠΡΌ. ἃ τ9γὉ» Ῥοκο. 1 ὅδγωη. 

ΧΧΧΊ. 10. ἀνϑηκαν τὰ σχεύη αὐτοῦ 
εἰς τὸ ᾿Ασταρττῶν, δισρεπάεδαπέ ἀττηα 

ὁ εἶπα ἴὴ Αδίασίρο. --- ΠΡ ἼΔΕ» 

οοέδα ογέε. Μιοῖ. 1]. δ. τοῦ ἀναϑόα- 
9.4; ο) αὖτῇ ; δὲ θοιδιπηι ΘΟ. σαεπί. 
4 Μδου. Π1. 9. ὠνῖϑενγο “ερὶ σοῦ γχε- 
γοόνος ἐμφαυσμοῦ, ἐπροϑωϊ [ΠῚ ΤΑ 
ἔδοῖο ἑπάϊοῖο. Οοπέ. 1χίς. Ν. Ὑ. 5. 
δ, ν. 
ΑΝΑΤΓΚΤΩ, ἑδογεηι ρατίο. Φ 

Μαδοο. ΧΝῚ. 13. ἀνατίχτουσα, τϑ- 
εἐσεανε. Αἀάρταα δὶ Ἐξ νΟΧ Ἰχὶ. 

ε (18. 
᾿ΑΝΑΤΙΝΑΓΜΟ.Ι͂Σ, ἜΈΕ δίαίμα 

»αμέαξο, ἀξποίίο, ΠΡ 30» ευσομαξίο. 

Νὴ. ΕἸ. 10. ΗρεγεΝ, ἀνατιναγμὸς, 
μοτάστασις, (υἱ οὔδηη ἐχροπέϊαν 1Ώ 
ΟΙοοα. Μ5. ἰὼ Ρτορμεί.) μοτακἱεησζ. 

᾿ΑΝΑΤΜΗΤΙΚΟῚΣ, εὐσεεοαηξ. 
ΓΊΡΙΙ» «υἱοί κίαάδ. ὅγτατα. Ῥβ. 

ΙΝ, 22. Ὀδ6 αυοδα δοηβυχα. 
ἈΝΑΤΟΛΗ,;, ογέμσ, οτγίεπε, 

ἀ ἄογ, ἔωρμεη. ΤῊΝ» ἐμαγμκα, ῬῈΝ 

ΧΕΙ. 20. 1ἦθατα νεχίεσαπε. --- 
“ΠΌ» (βιακοδίι, πουλθα ρεοργίισω 

υὐϑῖβ. ἴοα. ΧΙ. 11. ἀπὺ ἡλζου ἄνατο- 
λῶν ξες. αῖ. 1 Ἔρογυπξ ΠΌΤ 4 

«οἷε, κεἰ, ογἱεπέο. ---τΥ ΟΠ ΔΙ α, αἰον. 

Τλαπ. ὙΠ]. 4. 6θο. Ομ ίβ. --- 310» 

αἴϊατε. Ἐπ. ΤΠ. 5. 1,Ἔχοταηῖ Ὁ» 

μαροι πεν Νοα ΠῚ 88. ΤῈ 

11. ̓ Ῥσι. ΓΝ. 41. -- τῶν δρίθιάοτ. 

165. 1,Χ΄. 109. οὐδὲ ἀνωτολὴ σελήνης φω- 
τιεῖ σου τὴν νὐχτα, πιο] βρίοπάος 
ἰπῶβο ΘΟ δ δι ποοσΐετῃ ἴμδτω. --- 
Γδκ ἱπῇ αν ἐτίγε, ἐσίμ. συ, Ἴ 
Ὗ. 831. ἀνακολὴ ἧλον. --- πον δεν- 

20] ᾿Ανανρύτα. 

εξ. 76Γ. ΧΧΗΙ. ὅ. ἀνατευλὴν διπιιίων, 
δοδοίδηε . Ὁδὴ ὄγταμι. βλάσ- 
“μα Βεροὶ. Ἐς. ΧΥ͂. 7. ἢ ἀναιγολὴ 
φτοῦ ἀγροῦ, Ἀεγδα ἕπ ἀργὸ σογπήδναπε, 
0011. ΧΥΨΊΙ. 10. Ζδον. 111. 8. ]. 14. ἢ 
- θυ; » Φρφιδίο, Ἐπ. ΓΧ. 2. κατ ἀνανο- 

λές. ϑδεά, συν δ νεγίσεζωη, 
τ ΣΡ, σον: ἘΣ. ΧΙ]. 1. ΧΧΥ. 4. 

(} 5.δο]. κατὰ δὲ φὴν τρίτην ἔκδοσιν 
ἀνιτολῶν ἡρμήνυσαν.) εἰ Δ}}}»} βεερίπα. 
- 8. Πν υέπῆω οὕίθνβ. Ἐπ. 

ΧΙΤΙ. 1ὅ. -- Ἐ31}’ ογίσης. Οεῃ. 
1. 8. 9ο6. ΝἾ]. 2. Χ7πἃ, ΥΠ1|Ι. 10. 
11. εἴς. «-Ὁ -- ΟἽ. οτἱεηίαΐ,. Ἐπ. 

ΧΙΥΨΊΙΙ.. 0. -- Δ) ΟἽ» ἰάσεται. Ἐς. ς 

ΧΙΨΊΙ. 10. --- ὝΠΥ᾽» ἀατότα. ἴης. 

Ι.6. ΧΙΨΠ]. 11. 
ΑΦ ἩΛΙΌΥ ᾿ΑΝΑΤΟΛΩ͂ΈΆ, Ω 

δοΐξ οτίπ. Ὁ ἢ» ἡμέ ον σηζ. 

200. 1. 8. τῶν ἀφ᾽ ἡλίου ἀνατολῶν. ἴοε. 
ΧΙ. 14. -α ΣΡΌ» αὖ ογίομέε, ἴθι. 

ΙΧ, 18. ᾿ 
ΨΈΞΒ ᾿ΔΝΑΤΟΛΗΙ͂Σ, ἐς ογίενίε. 

ΔΘῚΡ δπίε. ΛΑαὰυ. ὅεπ. 11. 14. 

860. (ο18]. ΠῚ 

᾿ΑΝΑΥΤΟΛΙΚΟΙΣ, ογίεπίαξ. ἿὩ 

Ὁ» ΙΝ, οτὶομε δ. ἘΠ ΚΆΡΗ ὅο». 1. 

8. Ν᾽ὰε ΟἸτγϑοσίοτι. ἕν Οδύσμα Ῥ. 
14, .--- πον ΡῚ ογίεπίαϊ δ. ΕΖ. ΧΙ, 

11..-- ὙΜΟΝΝ Ἰάεηι. ϑγσημι. ὕει. 

ΧΡ, 19. 666. οοἀ, Μορᾳυ. 
ἈΝΑΤΡΕΙ͂ ΠΩ, εςογίο, φιδευεγίο, 

»τοδίογπο, 5 ἔβαν υεγίο. Π ΠῚ, 5-- 

»εἴο. ῬΑ. ΟΧΥῚ. 18. ἀνιγράώπην τοῦ 
«σεῦ, ἡπρμίξωα σωπι, αὐ οδάουσπι. ---- Ὡ 
17 ἀείμγδο. Ῥχον. Χ. 8. ζωὴν ἄνα- 

τῖψει. - ΑΨ, τεάμοο, ϑγτασα,᾿ 

2 ὅδτα. ΧΙΡ, 18. ὡδὶ ἀνατρέπειν Βᾶ- 
Βοΐ δαῆσ πούὔσμοσω σϑυίοσγθῃ, υἱ δἰ; 
γεάμοενε, γεαάϊγε ζαδετε, γευοσαῦε ἐζ 
ἐπί ϊιο, 1. α. ἐκιστρίφειν, αι νοοα Ἀ. ], 
ΤΗεοά. ἐς ΧΧ  υὶ ϑιιηῖϊ. ϑϑυτηο 
Θπίτ ἰδὲ οϑὲ ἀθ ΑΡβοΐοπηο ἰῃ δχὶ] ἕο 
νἱνθηΐδ. --- υἢ 3: δερρτίπιο. Ῥτονυ. 

ΧΧΙ. 14. δύσις λάϑριος ἀνατρέπει ὀργὰς, 



,.᾿Ανατρέφο. 208 ᾿Αναφαΐνω, 
“΄ 

α τυπυ5 οοουϊτυχα σερργμμέξ ᾿γα8: υδὶ 
. ἀνατρέπειν οδῖ ρεπέξμδ οὐέδατε ἤοενε, 
1. 4. σβεννύειν ἀρυὰ ὅγτητι. ϑβουῃ- 
ἄυμαι Οοοσσοίυτη τοϑροχοριηΐ δα πο- 
-ἰοποιι νοσῦὶ, φῦσα ἐπ Ταϊτηθα Μ6- 
μεῖς: "95 Ὁ εβὶ υαδ ἐπυσγϑίηε. ---- 

9239 Ρατί. ΗΝ. ρυάονε δεμπ- 

-ἄεπα. Ααὰ. .20Ρ. ΧΙ. 8. υδὲ ἴδιθθῃ 
ξοχίαββα ὑτὸ ἀνατρέπων ΒΟ ρΘΠμ ἀμ. 
οὐδ ἐντρέσων, δὶ αυ]8 ἰδία θγα ταδὶ, 

ὃ ἀνατρέσειν, χυοα 1π υπίνογϑαμη οϑῖ 
ἀναταράττειν, Ὦ. 1. Ἰἄοτη αὐυοα ἐντρέ- 
πεῖν 5ΙΠΪἤΠΟΑΓΘ, σατ αὐ νΟΟ6 οἰἶδπὰ 
ἢαυά τσᾶσγο ἰῇ οοάά. μοττουίδίυγ. 
Οομξ, Βομννε θερυβοσὶ [οσ. ΡοΪγΡ. 
8. Ἀ. ν. -- Ρ 1)» ΝΙΡΆ. οοποαίεπογ. 

Ομ. ΧΙ]. 6. «ἀνατραπῇ τὸ σχοινίον. 
ΒΟΟΣ βυηΐ ᾿ἰδοϊίομοια ΟΒΟΙΠΡΗ, 
ΡΠην γεοοαεί. Ζἀἢ. ΧΥΙ. 9. ἀνε- 

τράπησαν, ἐπ ἤέβαπι υετδὶ δεπέ, (0]]. 
ς 1 Μδος. ΥἹ. 6. 2 Μεος. Υ΄. 18. ἀνε- 

φράπση τοῦ ϑράσους, αὮ δυάδοῖα σύετ- 
δι Πεϊ. Ὁ Σ τ 
ἈΝΑΤΡΕΦΩ, δάμοο, πμίγῖο. ὅδῃ. 

ΝΠ]. 4. ἐν σπαῤγάνοις ἀνεγράφην, ἴῃ 
Δ 860118 σπεἐτ ἐι5 διιηι. : 

᾿ἈΝΑΤΡΕ ΧΩ, δσοιγτο, ΥΤΕΟΆΡΤΟ, 
αϑδοεπάο. ---- Ἅ), Τευεγίογ. ἴμδν. 
ΧΧΥ. 41. εἰς τὴν κατάσχεσιν ἀναδρα- 
μεῖτα;, τεάεαέ δὰ Ῥδίτιδτη ῬΟβδ865- 

ἃ βἰομοα: δὶ πυ]]ατὶ Ῥγοόσϑὰ8 ΟἹ7- 
γεηαδ ποϊςοποτα δαϊυποίατη ἢαθοί. 
Οοπέ. Ροϊγν. 1. 50. 4. 23 Μδεος. ΙΧ. 
45. ἀνατρέχων εἰς τὰς ἐπάνω σατρατείας, 

ἐχροαμέομεηι ζαοιεηδ ῬΘΥ ΒΌΡΘΙΊΟΣΘΒ 
βδίταρίδβ. Ὁ. ΧΙΝ. 48. ἀναδραμὼν, 
ἀϑδοεπάεπε ἔοτ ΟΡ ἸΏ τηυχυτη. Χο- 
πορἢ. Ηἰἴβ8ι. ατ. ΙΝ. 4. 4. Η68. ἀνα- 
δραμεῖν, ἀναβῆναι. 

᾿ἈΝΑΤΡΟΠΗ),, ευεγεῖο, διδυοτοῖο. 
« ΒΟ Ρδτγί. ΡΙΒ. αἀμπρεηδ. ΤΙΧΧ 

εἴ εα. ια ΗΔ. 11. 1δ. ὁ ποτίζων τὸν 
αλησίον ἀνατροπὴν ϑολερὰν, αυοά ΑΥΔΡ8 
Ῥθηα (τδηβί ἥσοοπι ἐμτδιάαπι: 30- 
λερὸν Θῃΐτη, 51 ἀ6 114 1118 τιϑαγρδῖίοΣ, 
ποίδξ ἐπιπιμπάπηι, ἐμ διάμηι, οἕ ἀνα- 
τροιτὴ εϑῖ δεδυεγδῖο. ΕΤρΟ ροίϊο 5ι7- 
διπὶ ας ἀδογδμηι τποία αὐἀεξοχιο Κα. 
ΝοΠΠΜ]} νοϊυπί, 608 Ἰορῖββα ἸΘῸ 

ΓΝ Ὁ» πα ΘῸ δε Ῥοί τειζίω 

αο φιιδυεγσμα. ΟΔΡΡΟἾΪο ]Ἰεβίβθε. υἱ- 
᾿ἀεπίαν 9,12» Πᾶσα Ἴ) εδὶ ἀνα- 
τρέπειν, - ευογέεγε. ΑἸδ οομσα [- 
Ῥυππί 18 ἐθοϊίομοτα ΤῸ ἢ ΠΡ9Ό- 

561}, [72 ἐϑὶ ἀορτίπιεγε, τείρετο, 

“διδυογίεγε, οἴ ΥἹΔΤῚ ρετγίμγϑαίίο, εἴ τὶ 
οαπὰ ἀθ σερυβ 8ι0141}8 υϑυχρδῖυτ, 
αυΐδυδ ἔδεοαβ βιιηΐ, ἐσοίίαίο. Τυὰς 
ἀνατροκὴ ϑολερὰ Θδδεῖ φυδυοτεῖο ἑαὶμ, 
φμα ἤξοος ἐποϊξαπξιγ : Πϑνὰ ϑολόω 6εὶ 
ὈΓ. ἐωγδο, οαπὸ ἱιεομίρμίο. ἐποιίαιο. ὃ 
ϑδοουμάυχη Οτγανίυτη ΡῈ ἀνατρὴν 
δρυὰ ΙΧΧ εἰρσηίβοκίυν, φμοά αἱτ- 
σιρπασίο δραίδα ἔἰφμογο ἐπὶ δογρλο 
δγδης υεγίἑωγ. ΜΠ νΈγῸ ὙἹάοπτ 
ἸΧΧ βαπβῦσα δχργεββῖββθ. ΠΡ 

ὩΘΏΡΘ ΡΓ. ἐδ εχ υϑὰ ]. Αγ. 

. εβιπάονε. Εἰεῖο δαΐει 

6δὲ ϑυωροίυχη ἐπέεγεξες 'π 55. ογ- 
ἴλ586 οἴίατα ἰοσο ἀνατρυπὴν 1661 ρο5- 
βαῖ ἀνατροφὴν, ᾳυοα οπιπῖδ ΘΕΜΕΗ ἢ 
γείεοίδοπεια εἰστήβοαι, ταίεταα Ἰ6- 
αἴας 8 Μδος. Ι΄. δ. υ] ἀκιτρυπῆς 
ὁρμῇ βιαίας ἃ ατοῖίο νεγὔξυΓ: Ὁ “ι- 
δία πεοῖξ. - 
᾿ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ, εὐμοαέϊο. 8ὶ Μδρο. 

ΨΙ. 93. τῆς ἐχ παιδὸς καλλίστης ἀνα- 
τροφῆς, ορίΐπιᾶ ἃ Ρυοδγα ο(ὐυςλιοπῃθ. 

Αἀάδε 4 Μδςος. ΧΥΙ. 8. 
᾿ΑΝΑΤΥΠΟΏ, εἤέρεγο, ἰψρο τέ- 

φγυωξβεπίο. ϑαρ. ΧΙΨ. 17. τὴν «ῥοῶν 
ὄψιν ἀνατυτωσάμονο, απ, ἱπίοτρτγεῖε 
Βαάμ611ο, φμὲ ἥόγυιαπι, υμΐμοι ἤξυ- Ὁ 
γαπιχς Ποπιϊηὶς αὖεεπίὰς αὐ τειποί! 
φομίρέμγα γοίμσγαπὲ δὲ ἐαργυἐδϑεγαπί. 
Μυϊραῖ. ὁ ἰοηρίπσμο ρβώγα ἘΟΤΙΝ 

αἰϊαία εἰς. ϑ8ιΡ. ΧΊΧ. δ. 566. (ομηῃὶ. 
ἀνετυποῦτο, φμαφδὲ ἀδ πουο ογεπδαίαγ 

εἰ γοζογπιαδαΐμγ. - 
᾿ΑΝΑΥΞΉΤΟΣ, πὸπ σπροικίκϑ. 
δ δοί ἑαγίμα, σίρε ἰἰδετί. Λα, 
860. δ, δεομπᾶσπι 7ον. ΧΧΙΪ. 8380. 

Αἀάς Ἐυδίδι, ἴῃ Πίαὰ, Δ’, Ρ. 16. 
13. εἱ Οὐαγβ8. Α΄, Ρ. 8. 7. 
ἈΝΑΦΑΧΙΝΩ, γιαπίβείο, οεἰεπάο, ὦ 

οχλίδεο, εὐο, εἴ Αναφαίνομαι, ἀρραγίο. 
-- "υὐλ, ἀδρίϊο πιο. (απῖ. Υ Ϊ.4. 

τ ᾿ 



᾿ΑΔιαφάλωντος. 

8 αἱ ἀπφάτησαν, 5860. αί. εἰ ϑοδοὶ. 
γυν. σὰς ἀρραγμεγενί. Ῥετταυῦία- 
ταπὶ βἰπο ἀυδ]ὴο γῦ 9) συπὶ 10.» Ὡϊ- 

8ἱ ἰογίαβθδαε Ἰεζοπάυμη οδὲ ἀνέβησαν, 
φυοά τεϊϊχυ! ἸΠτι ΒαΡθηί. --- ΤΡ 

ογογ. ἀχυ. σαι. ΧΧΧΊΙΠ] 8. δος. 
Μομεῖ. ϑεὰ δοδιαγέδβηρ. δὰ ἢ. 1. ἀνε- 
φάνη μοῦπϑ δὰ 9)}}} τείεγεπάυτα 

ΥἱἹάεζατ. --- ἤτον, ἐξεο, ργοάεο. ἴῃς. 

Ηδβ, Π]. 183. θαμὰ αὐυοδὰ βοηϑυπι, 
δ Ὥδπι Βέῖτηρ ἴθὲ δβῖ ἀα ἢδο. 4Φ Μδοο. 
1. 4, χυμείων ἀναφαίνεται ῬτῸ χυριύει. 
δὲ νοοδ ἀναφοώνεσϑα, νἱά. Η. Α. 
Ἠλυδακον 1,ςεῖ. ῬΗΠοαίταϊοας Εδϑς, 
Ϊ, Ρ. 17. 866. ---- ὙΙ86 ΔΙΌ Δίκαιος οἱ Ἐϊ 

ἈΝΑΦΑΓΛΑΝΤΟΣ, τεσαϊυαείεῦ βου 
δὖ απίεγίογε ρατίε ἰαπέμπι σαΐνκε, οἱ 
ἴ ἀἰδετε ἃ φαλαχρὸς, φωὲ σαἴυτι οὐ 
Ῥεχζεοίε. γγλ, Ἰάοτη. 1,μεν. Χ]Π]. 41. 

ε Ο]οεα. ΡΙ σχεῖν. ἢ εθαττυε, ἀνάσιλος, 
ὠκφάλαντος. ΟμἸοτη. Καῖ. Πεοαίσως, 
᾿ ας. (ὐοπῖον [πηἰἰ. δα ΡοΪ- 
Ϊας. 11. ο. 8. δ. 36. εἰ δὰ Ι,τοίδη, 
Τίῃ. Ρ. 146. 
ἈΝΑΦΑΛΑΓΝΤΩΜΑ, γεοαϊυαξίο, 

οαἰυϊέξεπι, ἴοσιες τεοαίυμα. ΤΓΥᾺ, 

Ἰάδῃν. "εν ΧΙ]. 42. 43. εες. ΑἸοχ, 
εἰ ὕομΡ]. Εδρεσίζαν αὐυοαὰς εβο 
ΥῸΧ ἜΡΩΣ τῆ ιγεμιάα. τ, σε. 
Αναθ [δος αχ. Ρ. 12.) δἊὸ 
Αὐϊδῖοί. Ηἰ5ὲ. Απίτω. 11}. ΠΙ. ς. 2. 
ἈΝΑΦΕΡΩ, δεγδπι ἔέγο, αἰοϊζο, 

Ῥοτίο, αἴετο, οὔῆεγο, ρτοΐξεγο, τεξξετο. 
ΝΠ ΗΙΡΆ. ἃ δ» ὑυεπῖγε 7οῖο. 

Ἶπε. Ῥρβαΐχω. ΧΙΙΝ. 156. ΧΧ Εχ. 
ΧΥΗῚ, 19. ἀνοίσεις τοὺς λόγους αὐτῶν 
πρὸς τὰ ϑεὸν, ἀφίεγες ϑοζυσα οδυβαϑ 
δ Πεδυπι, 6011. 92. εἰ 26. 108. ΥἼ]. 
23, ἀνήνογκαν «τῬτὃς ᾿Ιησοῦν, ἔδγοὈδηΐ δὰ 

ε Φοδιδιη. 9 Ῥας. ΧΧΙΧ, 8]. ἀναφί- 
βέτε ϑυσίας αἰνέσιως, οἤετίε βαοτιβοῖα 
ευοδιανβεῖςα. 9 Βερ. ΧΧΙΠ]. 8. υδὶ 
(πὰ ἀνάγειν εἴ ἐξάγων ἴῃ. ςοἀὰ. μετ- 
τηίαξαχ, ---- ̓ ΝΔ 171 ΗἸρἢ. δ Ὡν 

αὐάμοο. Αχα. Ἰμοοά. 0}. Χ. 19. 
Δ1 ἀσάμοετε, ἰγαηΣ ες πιοιλῖ, ὃς 
ΧΧ ἀπαλλάσσισϑαι ποταηΐ. 
νυ. ἰσαηπδίαίι. {(ΟΧΧ 165. ΧΥΤΙ]. 

γο-. 1. 

209 ᾿Αναφέρα. 

7. ἀινενχϑήσιται δῶρα. --- ἼΥΣ 
ΗΙρ. « Τν ἀεεοεμάεγτε ὕαοίο. ἢ 

1. ὅδ). ἾἽ. 15. οἱ Λευῖται ἀνήνεγκαν 
τὴν χιβωτὺν, ,δνϊζοε ρογίδθδηξ δολσα. '-- Δ ΗΙΡΆ. 8 “ἴ2»» δοπεηη 

υἱά σέων, ρίασεί, 1 ϑαα. ΧΧ, 18. υδὶ 
Ἱἴθοτα νουϊοσυμῃί. --- ἢ Π Η;»Η. 

ἢ}}» αρίίο, εἴλατα οὔξεγο εἴ ὀὐπδέοτο, 
81] 46 Βϑογῆο 8 βΒούτῃο δβί. ἴ,δύ. 
ΝΠ. 57. εἰ ΧΧΠΙ. 11. -- ῬΌΛ 

ΟΒα!ά. Αρβεὶ ἃ »ΌὉ ̓ » αδοεπάετε ζα- 

οἷο. Ὅδῃ,. ΝΊ. 43. ἀνηνέχϑη ἐκ τοῦ 
λάχκου, εχίγαρίι 6:ὲ ὁ ἴογνοδ. --- 

ΘΧργοβδουης: πδὴὶ νὸχ Ηδῦσαῖοδ 
δι, 1, ἡπεπιοίατε ποίαϊ. νυ. υἱ ἐπὲ- 
δαγεπί. ---Ὁ ΠΟΥ Ηἰἴρι. αδοενάεγε 

7οῖο, οἴ ἰὰ Καὶ ἌΣ αἴαῖγάτο. σεῃ. 

ΨΠΙ. 20. ἀνήνεγχεν εἰς ὁλοκάρπωσιν. 
διά. ΧΙ,. 10. νἱξδ νἱσγϑὴβ ἀνενῆνο- 
χυῖχκ βλαστοὺς, Ρτοΐετεθαϊ Ῥσορϑν 
δἴμοβ. 7υά. ΧΥ]. 3. ἀνήνεγκεν αὐτὰ 
ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ ὅρους, ροτίανὶς 1118 
ἴῃ νοσίίσοσα τηοηζίβ. 9 ὅ8πι. ΧΧΙΨ, 
432. οἵ ΑἸ[ὈΪ μαβαεῖτα. --- ὝΌΡΠ 

Η!Ρ. αὐοίεο. Ἐχ. ΧΧΙΧ. 18. 396. 
μεν. 11. 16. 4 Βερ. ΧΥ]. 138. υδὶ 
συπιὶ ϑυμμᾷν ἴῃ οοὐ.. ροττηυίδίν. -- 
ΡΠ» αρρτορίπηματε ζαοῖο, ΟἴΐΈΓΟ, 

ΗἸΡΗ. Α 2. ἴεν. ΠΙ. 14. Βευΐ. 

1, 17. -- ὩΣ Π Ηἰρῃ. ὁ 9)", 

εἴευο, εἴδατα οἤεγο 1)οο, φαογίϑοο. 
ἴῃς. εἰ ΤΧΧ [κν. ΧΧΙ]. 15. υδὶ 
στα προσφέρειν εἴ ἀφορίξειν, ἴῃ Ἄοοαά. 
Ῥοιτηυίαΐῃγ. --- 32,5, ἐφμέξαγε 

7} οῖο. 8 Βερ. ΙΧ, 428. ἀνήνεγχαν 566. 
Οοταρὶ. υδὲ του Πἰρτὶ ἐσιβίβασαν 
Βαρθηΐ. -- Σιυυ  ΗΙΡΒ. ἃ ηῦ, 

γεάϊγε ζαοῖο. Ἐχ. ΧΙΧ. 8. ἀνήνεγκεν 
φοὺς ους,. τοί εἶδ ΒΟΥΤΩΟΏΘΒ, ---- 
δ Ὁ ΡΙΒ. ἐτρίο, οἵδενο σαογ ποίη 

ἐπρίαἰϊοπῖδ. ον. Ψ]. 26. --- ΠΠΒῸ» 

ἀρετγίο. Ῥτον. 111. 6. ἀνώσω ἀσὸὺ 
χειλέων ὀρδὰ, ργοΐεταπι Ἰα ϊϊε τϑοῖδ, 

Ο 

3 

φος, 



᾿Αναφϑέγγομαι. 

α --- χη} ρογίο, οὥδια οχ δὰ λαποῖο 

οὐΐενο. Νυτα. ΧΙΝ, 88. ἀνοίσουσι τὴν 
ἰαν, ἀεξεοσ 0018 ἱμεηί. 

Ὁδυς ΧΙΝ. 94. 900. ἼΙ. 18. ἀνοί- 
σὼ δὲ «ρὸς ἐμαυτὸν ἰδίᾳ λόγον, ὈΪ ἄνα- 
φέρειν λόγον εϑῖ ἰοφμὶ. ΨυϊραῖιδΒ: εἰ 
γευείο δ οῆι ἐπ δίγαίο 
πιο, βοουπάσστα ῬΑΓΆ 16} βου 86" 
τϑμτίδσπι, δ] ἰοοὸ λόγον Ἰερὶ 
νἰάδίυν λέγων. [68. 1.111. 12. αὐτὸς 

ὃ ἁμαρτίας πολλῶν ἀνήνεγχεα, Ρ86 ὉΓῸ 
Ῥϑοοδάβ τηυϊζοσιιπι φαΐῥπίξοϊξ. ---- 
22» δα)αῖο. [66.1.11], 11.- τῶν, 

ἵποῖο, οὔάδια «“αοτίβοο. 1 ες. ΧΙ]. 
47. Ῥε. ΤΧΥ΄-- 14. 8 Ἐδάν, Ι΄. 6. 7. 

᾿ ἀγαφέρουσι τοὺς φόρους, αὔεγμπὲ {τθὺ- 
Ἀρέα ἢ τρῷς πηγοὶς ἃ ΙΥ͂. δ. 18. 
δίν. 111. 234. μὴ ἀναφερίτω σοι έν 

ἄλση ἘἾΡῚ πο μαροδῖ. 1 Μαδςς. 
1. 44. ἀνήνεγκε ϑυμὸν, φιδέμδιἑ ἐγατε, 

ς Β.. 6. Ὀτυπῖο ἱπίοχργεῖθ, υελεηιεπίεν 
ἐτοαπάμ. 2 Μδοο. Χ. 7. ὕμνους ἀνί- 
φερὸν, Ἀγτήποδ οΔηΔΡδΠϊ, α. ἀ. 4υχλ8] 
ΒΑοΥ ΠΟ Ἰοοο οδετεραπὶ. ΠΡ]. ΥἹ. 
10. δύο γὰρ γυναῖκες ἀπηχ κτν “Έρι- 
τιτμηχυῖχι τὰ τέχνα αὑτῶν. ὕ υἱρς. ἄυσα 
Θῃΐῃ του] Ἰοτ 8 ἀοίαία διπὶ 8]108 βιλο8 
οἰγουτηοί 1896; ὉὉΪ δβῖ ἱ. 4. ν. 11. 
μηνυϑέντες, Ὠἶδ] ξογίαββα ἴδ] Ιθοροπάυτα 
εϑὲ ουδιὶ ὅγτο ἀνήχϑησαν. Ηϊης ἀνὰ» 

ἃ φορὰ εδἰ ογἱνπἰπὶς ἀείαξϊο. 
᾿ΑΝΑΦΘΕΊΤΟΜΑΙ, ἔοφαογ, ἼΣΤ 

ϑστημι. 700. ΧΧΧΙ͂Χ. 35. 
᾿ἈΝΑΦΘΗΣΙΣ, ἐκχισίδο. 2» οόπι- 

δωγο. Ααυ. ϑγιησω. [68. ἰ. 81. υ8] 
Ἰοοο 3} ἐσ δὁμοσεηεπέμγ, βὶμ6 

ἀυνίο Ἰεχεσγυπὶ ΠΥ 3 σἰ ἱποῖη- 

ἄξεηι. 
ἈΝΆΦΟΡΑ,, ρογίαϊϊο, ἴξ. οὐϊαίξίο, 

υεοϊ φαΐ. ) Ω Οἰδ! ἃ. υεοέέραϊ. Ἐϑαν. 

ΦΥ͂]. 98. ---- ΝΘ Ὁ, οι. Νυπι. ΙΥ΄. 

20. χατὰ τὴν ἀναφορὰν αὑτοῦ, βοουῃ- 
ἄστα οπες ἱρεῖ ἐεγεπάυχη. ---- 9} 

οδίαϊδο, φαοτὶβοίωπι, ϑγτατα. Οδῃ. 
ΨΙΠ. 20. Ρ5. ΧΙΧ. 4. εἴ 900». Χ111. 
8.ΧΧ Ῥκ. 1,. 20. 

ἈΝΑΦΟΡΕΥ͂Σ, υεοίϊν, δαΐωξμε. 
12» ἰάδηι, Εχ, ΧΧΥ͂. 18. 14. 15. εἴ 

210 ᾿Αιαφύφις. 

αἰἱοὶ. 4 Ῥαγ. Υ.. 7. 8. -- ΔῸ» Ὀεὼ 
εἰ “εγείγμπι, φμο αἰδυλά ἴοοῦ πιουείαξ. 
Νυμι. Ν΄- 10. 12. 1 αν. ΧΥ͂. 15. 

ΟἸοεβ. ἱπ Οεῖαϊ. εἰ Ηεθγοὶ. ἀϊα- 
φορεῖς, οἱ ἀνέχοντιες, οἱ ἀναβαστάζωντες. 

ΙΧ. ΒΙΡΙ. Οοἱβὶ. Ρ. 494. ἀναφορεῖς, οἱ 
ἄνω ἔχοντες. 
ἈΝΑΦΡΑΎΤΩ, οδείέρο, οδεερίο. 

ὉΠ’ ἰάφπι. Νεδ. ΕΥ̓͂. 1. ἀνιφράε- 

σεσϑαι, Ἦ. 6. ἰζογυγα μερπέγὲ οἵ ᾿ς 

οὐδερίτὶ. ἄφοτς. Ῥαοίγτα. 11. Ηἰ. 
ς. 37. Ρ- 80. Β. Ομσγεοεῖ. Τ. 1. Ογρ. 
Ρ. 196. Ο. ἔ 

ἈΝΑΦΥΗῚ, μδΈΡΙΒΕΝ ΤΈΡΟΔΟΙΝ. 
ΤῸ Ῥοπιεῖ Ῥσορσ. Υἱτὶ, φυοὰ μῦ 

ἜΡΡ τοῦς ξερπη ΒΑΡαΪ [Ὡς, Ζϑεἢ. 
1. 8. ἃς Ααυ. (6 οοῃ οοϊαζα παρε ῦ 
Μοπεῖ) Ζεαοῦ. ΝἹ. 12. 
᾿ἈΝΑΦΥΡΑΏ, οοιπνείβοοο. ἢ} ὃ 

ἰἄετα. [μν. ΓΧ. 4. υδὶ συπὶ εἰαρ Πα 
φυράω ἴῃ οοὐά. γεττηυίαίαγ, ἰσαὶ 
εὐ ἀναασοήω Νυπι. ΧΥ͂, 0. φυσι 
δατηοάυπι σοήω οἴ φυράω ρετηθθαν Β΄ 
ὍΣ ἰηνίσοιι Ὁ. ν. 9. 
ΦΑΝΑΦΥΩ, οοπεπείδοεο, χυοὰ αὶ 

Ῥαυΐϊο υἱἰζαϊίυβ, αι ἀ 
Ἐαπγὶρ. Βαοςδ, 740. ων. 11. 4. 

Ηθθτ. ΤᾺ Γ 5521 ΓΊΚΌ ΠῚ). 
Β. 6. ρίαοεπίας ποη ἡεγπιρείαία; εἰ 
οἶτο ρεγβεβασ.0 Ααὰα. ὅϑγυμ εἴ 
Τηοοά. βυ ρϑξαθγιιηΐ κχολλύρας ἀναε 
αεφυρμένας ἐγ ἐλαίῳ, νεῖ ἐλαίῳ, υδι ᾿ 

Κιεγεεϊχίυβ ϑὅγιαΡ. Ρ. ΠΙ. Ρ. 7} 
ἀνακιφυραμένας ἰΙεβοτο χαλυυϊξ, ααυθ 
ἴη ΤΠΧΧ ἢ. ]., υἱ ΑἸ], οχϑίεὶ προ 
ραμένους, ἃ Μσπιε, ἰπ φεφυρμένους ταῦ- 
(δία. Οεμΐοσυμη (6 ρασιλυβθοθε: 
υἰτίιϑαυθα νοοίβ νἱὰβ Οδβδι. εἰ 

Ἐχγμοθιὶ φὰ ϑυεζοη. Τίρεῖ. 6. 51 

Νυμα. ΥἹ. 1. ρῥτὸ ἀνασικωημίνε; 
Οοὰά. ΧΙ. Ηοῖπι. ἀνασεφυραμένς 
Βαροῖ. Τεχίυβ Ηθῦσ. μαρεῖ 1.) 

ἈΝΑΦΥΣΙΣ, γερωϊαίαϊίο, τερέγ- ὃ 
πῆποίο, γεὶ,. ὡξ Ῥδγθαγο νοσδθυΐο 

αἴαγ, τεβεπεγαίδο, ἃς ταθιδρβογιοδ 
οὐπαϊοπὶς αὐοία πεμέαϊδο ἐπ 
ἐσέξμεχμε. ἴῃς. 5900. ΧΧΧΥΉΙ. 37. 

δὶ ὩΨῚ δὲν), ἐξ γέλεεπε βεταομδ 
ἄς δουρὶ ᾿αἴδ ρυ ]υϊαπαρυβ 80 

' 



᾿Αιεφύω. 21] ᾿Ανάψυξις. 

ἀνεχ; 
πΝψι . ἐνεχύϑη. υϊα. ἀἔβμα εεί. ἀετϊναγὶς εχ ΠΡ], αυοα ἀναφύειν ΑΝΑΧΩΡΕ, Ἄ 'ο. βεσὶ 7 

τοὰαϊάϊς χαοχαθ μδης φορετα Κτογα. [1 ὑυδΐο. Ἐχ, 11. 16. ἀπχώρηε 
ἀπὺ προσώπου Φαραὼ, ἔαρίερπὲ 4 ἔιεία 

ΧΙΝ. 14. ὑτὸ Ηορσ. ἌΡΑ) (σεαεν- Ῥ[μαγδοηὶβ. 7εγ. ΓΝ. 29. οι. ΧΙ]. 

πεἱπαίίο, τεπουαίίο εἰ ἐπειεαίαίϊο, Ἀ, 1. 12. --- Ἴ2}» 40. ὅγταπι, ὕαπῖ, Υ͂. 
τεει διῖο τ "εν »γσἤπμα), αὶ 17. -ο ΡΣ ΗΠδρ. αὐγμνερο νες, 
Ὠθὴο ἢ ἁγία φύας Ἰερίξατ, διελών του 

δ΄ ἈΝΔΦΤΏ, τεπᾶμοογ, τερωπωῖν, ἤαδϑ το τα ὁ ὅποι ΝΡ. δον 
εἰδέη ργοάκοῦ. πΝἽΓ» ἐσίτε ζαοῖο, Ρν : ὐολι ἀρόσκοντες. --- γ8. ΝΊΡΒ, 6 γ}}» Ρὲν- 
Ῥννάμο, ὅγταχα. “οὐ. ΧΧΧΥΤΙΙΠ.. μον, 706. ΨΊΠΙ. 15. 1πὰ Βίοϊίαι, 
δ. αὶ ἀκ ὠπταρ!τοῖθαν ργοάμοενε Ε 
ποίδ Νοὸὺ7ὴ οπὶπι θοσιαο ἰδὶ δὶ ἀθ ὃο. ν}} ποῖαϊ ἃ. 1, πρέτε, εἰπεκίατε ς 

ξεπιαϊπῖναν δορὶ δινείο, δοιὰ ἂε δἰε]}6. 58 Ῥεγοίαεμηι, αἱ δᾶθο οβδοίιιπι 6σ- 
υὶρ. πα φυϊα ρτοάκοίε. ---- ϑγψν, λυ λαρεθξ ἰοῦ. Ἀρὴ τοῦ» 1] ἀνχώ- 
ἐπρο. ὕλαν. ΨΊΠ]. 9. ἀννφύη κόρας, εος. ἔν ταΐετίαγ δὰ γ0γ,., "αθεγιηί. --- 
Ολία, πρὸ ΟἸαἱά, μϑδιυαὺς Ὅλη. ἾὯ2)) ΝΊΡΒ. οοαγοίαία συν, 1 διὰ. 

ΥἹ1. 8, ἄλλο ἣν πίρας ἀνιφύη, εες. ΧΠΠ. 6. ἀνιχώρησιν ὁ λαὸς δες. 
εὐοι, δὲ ἘΒοοὶ. νοὶ ἀναβαίνειν (ομρὶ, 1ερεγαπὶ εἶπ ἀπρίο εξ 
ἀκα «εἴ. -- ἼΟν, αφοενκῖο, εἴϊατη Ὁ Νοῖ δρρτορίπαμδγε δε" Ῥσο-᾿ 

ὁμογοῖοο, [.8β. ΧΧΧΙ͂Ν, 18. ἀναφύει ἴτε δὰ (ο]. 7υά, ΧΧ, 428. 
ἀχάνϑινα ξύλα, ογεφοιπὲ Ἰίστια σρίποα, εἴ 1 ὅπ, ΤΠ. 10.) δβῖ ἴπ βὰς οὐδ - 
δες. ΑἸά, υἱὲ ἴπ Ὗαῖ. ρεσρογαπι Ἱερί- ΟΠ βεσῖα, ἐπὶ ἥεβαπι υετίδ, τείτοοε- 
ἂχ ἀναφυήσε ῬτῸ ἀναφύσει, φῃοὰ τ6- ἀετε. 1) ἰρίο, υαρον. γα. ἩΠοοὰ, ἃ 
ἴα! ποτὶ Πιαΐρετνί. ---- ΤΠ ᾧ, ϑεγνείπο. 156, ΧΧΧΊΙΙ. 8, --- Ὁγ., Πιρίο. συὰ. 
Αηα. ἴεβ. ΧΙ... 9. ΕΧΧ ὅεη. ΙΝ. 17. υϑὶ συπὶ φεύγειν τὰ οοἀά, 
Χ],1. 7. ἀνεφύοντο, ἂδ ατίβιίβ. Πυϊᾷ, Ῥετεαῃΐϑαις. 1 ὅβηι ΧΙΧ, 10. .-- 
ν. 98, υδί ὑτο ἀνφύοντο ΑἸά, Βαροὶ “ἼἸῸν ἀγράπενπ, Ρτον. ΧΧΥ͂. 9. 

ὁ ἐφύοντο. 10. 40}ὁ νοοδδ οἴΐδαπι 

γέροδο. 3} ΕΠΙΡΆ. γεοογάατὶ [ποῖοθ,Θ ἀδοεπάο. Νατα. ΧΥ͂Ι, 94, 8ς. Πὺν 

δακαιρροσο. 1 Ῥατ. ΧΥ͂Τ. 4. ἀναφω- Ἀ. 1. ποίδι σεοενάεπαο 46 “μδηιουετε, 
κῆπας, 80. δαὶ ρῥστεαϊοδπάυπη δὲ 8. ἀἱφοδάσγε. 
ἰλυδξηάπτι δα, .-- γΌΨΣ ἈΝΑΧΩΗ͂ΣΙΣ, δεοεξξίο. ΤΊ» 

Ηγὰδ οκάϊδγο Καοίο, ξοπππὶ δἄο. 1 ταραπάο. ϑγτατα. Ῥε. ΕΤΝ. 8. ἐ 
Ῥπ, Χν. 28. ΧΥῚ. δ. 42. 4 Ῥαχ. Ψ. ΑΝΑΓΨΥΞΙΣ, τεερίταϊϊο, τεέβε- 
12. --ὶ 11). ἴῃς. Ηδῦ. 1.10. ταΐδο, τείοοϊμαίίο, τεογεαξίο, ἀν πολ . 

Ὡδ[ ἀναφωνεῖν μέζον τοδσὶβ τεροπάτε ΠῚ Δ γ» Γεαμέει. Ααα. ἴτε, ΧΧΥΤΙ.. 
ἐποίκ. 12. --- )» “ριγίδι. βγτοῶτη. 68. 

ἈΝΑΧΑΥΝΩ, (1 Βέοὶιὶ ΤΠδδδῦγο Γ ᾿ξ οχίδοϑο 
γαικτακοϊορίσας ἀναγρμέοι. δέου, ἀε. ἘΣ δ» Τάμπὲ πΥν 
ἀβου, ᾿ἷο, οδ αἀαρεγίο. 4 Μδος. ΥἹ. γείαχαδο, γ ἰρεγίη. ϑοά 7)" 

18, ἀναχανὼν ἠναγκάζετο φαγεῖν, οοβε- ρρῃᾷοτα 4υοαπα πσύομοτα Βαρφί, εἰ 
ἐετλει ἐκειὰ πωὸρ μρςς χιδ: τξρασίεη φχ Θεω, [Π1. 8. δρρατεῖ. “ατὴν 

γερίγαῖο, ἘΣ. 111, 15. ὅτι γύγονεν. ᾿ἈΝΑΧΥΏ, τοβινάο, ὉΥΊΓΊ, υδ ἀνάνψυξις, τοδρίταϊίοποπα εἰθὶ βιοίδητ 
' 4 



.᾿Ανἀψυχῆ. .4}9 ᾿Ανδρεία. 

α ἢ. δ. ταᾶϊυμὰ βυθ]δῖαμ. 6886 ον. 
ΧΙΙ͂Χ. 80. 860. Οσυμθὶ. ΕΕΙ͂ΤΕΣ: 

| ἀνάψυξις, ἀνάπαυσις. 
᾿ΑΝΑΨΎΧΗ,, ἰάδση. ΜΝ» οὐδων. 

᾿ ἀεῖπαδ 1. 4. ΝΠ ἀἰυμία;, ορο5. Ησα. 
,. ΧΗ. 8. εὐρηκα ἀναψνχὴν ἐμαυτῷ. 

. πμαϑ. 4 δος. 1. 8. Ἰθοδυχεραηΐ ΔΡ (τ Ὁ Ι, φεϊευϊέ, ατιὰς 

᾿βυθαῖ. φιῖες οἱ Ἰραπφωϊηεαδ. γι άθ 
᾿Β5Ποηβ Ρ. 65. Βαβτάϊίιβ. οοῃ)οίε, 
605 }ορίε86 ἢδΝ ἔς, αποά (τορίος 

ἃ ἀ6 τείδαδοπκε ἀϊοῖξατ. «οπδίηδη μὲν 
“ταρίπας ἱπλοτρτοίδοιν, ἢ. 6. αἐγηδ8 
ἐπ) υβῦθ μασίδβ. --- ΠΩ ν δεοιγ ξαϑ. 

"θεν. ΧΙΙΙ͂Χ. 80. εἷς ἀναυψυχὴν, ὧπ 
ἐγαηφμε  αίε.͵ ---- ον ΠΡ ὩΣ 

ἑπεὀτίαπε. Ῥε. ΙΧ 11. Ι,οροτυπίὶ 
πῆ υἴ αὐυοαῦθ ἰπογργοίβδξιιβ οβί 

᾿ΟΒαΐάρειο, ἀὰ} Βαβρεί ΝΏΠ 

ΟΝοΠΏΪ 8. βαμθατα ἱδηΐαπι βδοιτί 
6986 γἹἀξηίυγ. Ηδτοη, τε ἐρενένι. 

ς Ἡοθγοῖ. ἀναψυχὴν, «αραμυϑίαν. 
Ααᾶαο Ρ]αίοῃ. ὝΟΩΙ ΧΙ, Ρ. 919. Α. 
Ευτίρ, ΒΌΡΡ]. 616. Ιση. 1604. 
ἈΝΑΨΥ ΧΩ, γεβρῖτο, τεβοῖο, τὸ- 

7οοιίίο, τοοῦοο. ΠΡΆΝΝ Ηι!Ιρἢ. 8)» 

γέογεο πιθ. Ῥβ, ΧΧΧΨΠΙΙ. 14. ἤα 
ἀναψύξω, 'ῦ τα γέοτεεπι. ---- Ῥψ ΣΤ, 

φτεδοϊαίμα δωδι. Αγυ. 166. ΧΧΧΙΨ. 
14. ἀνέψυξεν, 56 ἑαυτὴν, τεοτεαυὶξ Σ6. 
ἘΝῚ ἈὉ Π, υἱῦο, τευϊυϊδοο. υὰ. ΧΥ. 

ἀ 10. μὲν ἀμ τῳ σὺ «νεῦμα αὐτοῦ καὶ ἀνί- 
ψιξζε, ἴ δηΐῃια 6]0}8 ἂς πουαϑ υἱ- 
γ68 διρηδὶξ. ---- "ΤΟΣ Ὁ» οογμερίοο. Ααὰ. 

Ἔχ, ΧΧΧΙ, 18. δὶ νϑῦρα χαὶ ἀν,- 
υξεν τοὶ ἱ δ] ̓ὰβ ἱπίθσρσθεβ νοσβῖο- 

, ΘΙ ΘΟΠΕΒΟΣΟ νἱἀοπίυν, απ δυΐοιῃ 
ΠΟ ΟΡ ηοηΐ δα ἢ 53} 84] αυοὰ 

Μοῃαδ τοῖς, οοὰ δὰ 792») ἢ 

ἤπεῖν. 17. --- ἱθ) ΝΙΡΒ. εχ ΡΟ 

᾿δοάυσξυτα, τεογεο πιο. Ἐχ. ΧΧΙΙΙ, 
«13. 32 ϑάτα. ΧΥΪ. 14. ἀνέψυξαν ἐκεῖ 
φυϊεροεδαπέ ἴθ. ΗἩδεγοῖ. ἀνέψυξεν 
ἀνέσφαυσεν. ---- ΥἹ 7» γεδρίγαΐο. 1 ϑᾶτα. 

ΧΥῚ. 98. ἀνέψυχε, Βα. ἑαυτόν. Ῥοῖεεὶ 
αυσοαιθ ΦΙΡΡΙοσὶ αὐτὸν, 8011, Δαυΐδ, 
γΙάΘ 864. νοσόσῃ ἀναπνέω. 2 Μεος͵ 

5 

ΙΝ. 46. ΧΙΠ. 11. βραχέως ἀνεψυχότα 
λαὸν, Ῥϑδι]υ υτ τεϑρίγδηΐθα ρορυ- 
ἰαπι. Ἐογίδβδβα ἰοβροηάιτι ἄἀναψυ- 
χόντα. ἩεΒγοὮ. ἀνα ψυχόντα, ἀναανέον- 
τα. 
ΑΝΔΡΑΓΡΓΑΘΈΙΑ, υἱγέϊέαι, 4“1.ὲ- 7 

ΦΑΝΔΡΑΓΑΘΕΣΙΣ, υἱγίϊίας, εἰτε- 
ιἠίαδ. 1 Μδος. Ὗ. δ6. ἤκουσε -«--- 
τῶν ἀνδραγαϑέσεων δες. Α]οχ. Ὁ] ἀνδρ. 
αοἴϊοπεηι ἀΐσπαηι υἱγοὸ ζοτγίς εἰστυθοδί, 
εἴ ἰῃ τοὶ αυ8 10 τῖ8. ἀνδρωγαϑιῶν 16- 
εἴϊατ. 
᾿ΑΝΔΡΑΓΑΘΕΏ, υἱγίδιεν ἀρὸ. 1 

Μάδςο. Υ. 61. οἰόμενοι πρ κρδλίκι 
ΘΥΓΤῸΒ ΥΔΏΒΟΪ : φμοα ὑέ 
δἰδὲ σοεραγαγε δοπόύεηε εἰ ρίοτγίαπι. αὶ 
Βα ΠΠον ν. 67. 10. ΧΥῚΪ. ἰὐφήναν εἰ 2 
Μδοο. 11. 92. 

᾿ΑΝΔΡΑΓΑΘΗ͂ΜΑ, υὲγῆε 7 ποίπηε. 
᾿γ} 2. τεοξἐμάο, ααᾳμίίαφ. ϑόγτατα. 

ΟΟμεὶ. Ν. 10. 4 Μαος. ἢ]. 22. τος 
ὑσὲρ τοῦ ᾿Ιουδαϊσμοῦ φιλοτίμως ἀνδραγα- 
ϑήμασι, αὶ ἴδγαθπ Ἰερεπάυπι νἱάε- 
[ῸΥ ἀπο γάθηθκοι δίγαρο ὕδορτ. 1. 
86. Β 

ἈΝΔΡΑΓΑΘΙΑ, υἱγεδέας, ξἰγεπμῖ 
ἐἔα8, ΘἴίΔτα υἱγίΐε ἐποίεε. Γ})22» "ο- 

δα, υἱτίωδ. Ἐπ... Χ. 2. τὴν ἰσχὺν αὖ- 
τοῦ καὶ τὴν τό α, φλόθα ϑγτητω. 
Οοδεὶ]. Χ. 17. 1 Μαςςο. Υ. δ6. 2 
Μδος. ΧΙΝ. 18. 

ΦΑΝΔΡΑΠΟΔΟΝ, πάλ ἐῥείρια: 8 
Μδος. ΨΙ1. δ. Ὁϊο (δββ. Ρ. 15. οὰ. 
Βεΐτη. ἐν ἀνδραπόδου τρόπῳ. 

ἈΝΔΡΕΙ͂Α, υἱγέϊίαε, ξονεώμαάο, 
οἱγέμδ. ΓΛ)» γοδωνγ, υἱτέμξΣ. ΘΑΤΩΆΥ. 

Ἐχ. ΧΧΧΙΙ, 18. --- δα 2.55» οοἶκε. 

Ααυ. ϑὅγτημι. ΤὨεοά. Ργον. ΧΧΧΙ. ἐς 
19. υνὲ Μομιῇ. Ἰερομάυση δυδρίοα- 
ταν ἐν ἀνδρείᾳ. Ψιάοπίυν ἀφάυχῖθθο ἃ 
Ἔν, γεοίμια “με, φυδηηυδπὶ αδἴξασω 

Ἵν: Ὁ εδηάδυι ποιίοηθτ ΒΑΡεί.---- 

ὙΦ)» χεοϊἑμάο, απ ῳμίέας. ΟΟἈ. 1. 

21. ἐν ἀ υᾳ, “ονιδίον εἰ τπῶρπο απὲ- 
γπο. 10. ΤΥ. 4. Ψ. 10. -τ ΠΥ γὲ9 

ΡΙυν. ἀ τρὶς Ρε. ΟΧΥΤΙ. . ἢ. ἱξά- 
γῶν πεπεδημένους ἐν ἀνδρείᾳ. ψνυ]νσ. 



᾿Ανδρεῖος. : 

α Ηϊετοι. ἐπ Τγἐἐἐμαΐπε. ϑεοιυπάυχι 
οἰσόσααα ἵπι|ῖ- ΗΘρν. νόοετα ἀ61]- 
γατιηΐ ἃ γι άπρετε, σρες. 7 25- 

ξασε λοξέες, χυοα ποξίοπεπη ,ύγέξέι- 
ἀϊπὶς δἀ)αποΐατα μαῦες. ΜΙΒΙ δυΐοηι 
ἀνδρεία Ἐ. 1. 6886 νἱάείῃν 1. 4ᾳ. ἐλευ- 
ϑερία ἃς. ἐν ἀνδρείᾳ μοδιΐαση ῥτὸ εἰς 
ἀνδρείαν, ᾿ς Βετιξαπι ἜΧΡΓΘΒΒΟΥΙΠΐ. --- 
ΓΔ» Ἰπ εϊϊερεπέα. Ῥτον. ΧΧΙῚ. 

80. οὐκ ἔστιν ἀνδρεία, δὰ ἀυδτα Ἰοσῦτα 
ὁ Ψοζογαδ: π}}1} δηϊτν, Π1}}} Ποσγο- 
στα, ᾿. 6. ΓΤ) ο8Ρ. ΠΙ. 14. 

ΕΡ. “ζετ. 40. ϑαρ. ὟΠΙ]. 8. 
ἈΝΔΡΕΙΟΣ, υἱγεῖδ, ᾿ογες, δἰγε- 

πμιιδ. δ.» τέ, υαϊδάμε. ϑγνατα. 

Ρᾳ. ΧΧΧΙ͂Ι. 16. [ε6.ὄ [1]. 2. Αἴωοβ 
11. 16. --» οἷν, ἴἴὰ ἀϊοῦι ἃ υἱγῇ- 

δι5. Ῥτον. ΧΧΥΠΠΙΙ. 83... 7» 70- 

ὀμγ, αἰγεπιιίασ. Ῥτον. ΧΙ]. 4. γυνὴ ἀν- 
ὁρεία, Ὑαἶον οπιπὶ οἰχίμέε ἐτογπαία, 

ς« (011. ΧΧΧΙ. 10. -- Ὁ» δεάμίμε, 

ἱπαμαίτια. ΤΗροά, Ῥτον. ΧΙ]. 94. 
ΤΧΧ Ῥχον. Χ. 4. χεῖρες δὲ ἀνδρείων 
φλουτίζουσι, ταλτυ8 ὙΘΥῸ δίγ ΜΟΥ Μη 
ἀππβπε, ο0}1. ΧΙΠ]. 4. -- γῳν γεοίιδ, 

ἄψφεμα. Ῥτον. ΧΥΝ. 20. υδὶ ἀνδρεῖο 
ορροπαμπῖυῦγ τοῖς ἀέργοις- ---- γ» 

υἱοίεπέις, ργαυαϊάμα. Ῥτον. ΧΙ. 16. 
εὐ δὲ ἀνδρεῖδι ἐρείδονται πλούτῳ, υἱοῖ 
ΠΡΪΒῚ γνν “απ νη, “«οἷεγε, δε(μ- 

ἐ ἰμα, μοττηυΐαβεο, δυΐ υὐσδιθαυθ νοὸ- 
δὰ Οοϊωϊθηθβ ΠΆΡΕΤΘ ὨΟΈΌΟΏΕΒ 
δίδει ῖεβα νἹἀθηΐατν. --- 7} .2. οοίμα, 

υετἐϊομίμπι. Ααὰ. ϑ'γιη. ΤὨοοά. 
Ῥγον. ΧΧΧΙ. 19. υδὶ ἰδπηθ ΡΓῸ 
ἀνδρελα ἔοτίδ ταοἶτπ8 Ἰορδίον ἐν ἀνδρείᾳ, 
ἐπ ἐἐΐπε. Μ΄. βΌρτα 58. ν. ἀνδρεία. 
ϑισ. ΧΧΥ ΤΙ. 16. γυνὴ ἀνδρεία, ἱ. 4. 
γυνὴ ἀγαϑή. 146 δι Ὁ 77. 

ΦΑΝΔΡΕΙΟΏ, υἱγέίοηι τεάάο, υἱ- 
ε τὲ ονειαϊπε εδεο. 4 δος. ΧΥ, 

938. τὰ σελάγχνα ἀνδρειώσας. (ἀταπὶ 
Βδς νοζε 1 οχῖοδ. 

ΦΑΝΔΡΕΙΏΣ, υἱτεϊεν, ζονένεγ, 
εἰγέπιε. 1 δος. ΙΧ. 10. 3 Μδος. 

ΨΙ. 47. [δὰ ΧΙΨΝ. 48. υδὲὶ νεζὸ 
στρ. εἱ ᾿ΑἸοχ. ἰεριππί ἀνδρωδῶς. 

218 ᾿Ανδρίζομάι. 

Ἀῖο Οδθ8. Ρ. 1010. δά. Βδίιη. μα- 
χομένους ἡμᾶς ἀνρδείως πεσεῖν. 
ΦΑΝΔΡΕΥΏ. ΠῚ ΕΒ. ἀδούριο, 

αῖϊο. Ῥτον. ΧΧΥΤ. 19. ὥτως πάντες 
οἱ ἀνδρεύοντες τοὺς ἑαυτῶν Φίλους. Ηδος 
Ττοτχαχηῖ, 18 ἰδιθῃ, αἵ, υπδ βὺδ 
Βιαυβοσις, ἱφπόσοα. Οὐηπθθ δηΐτ 
εα1Π ΠΡτῖ τοοῖο μαρθηΐ ἐνεδρεύοντες, 

ἈΝΔΡΙΑῚΣ, εἰπιιζασγεπι, εἰαίωα, 
Ρτορσῖα υἱγέ. τῷ ἑπιαρο. ϑγτοτι. 

δι. 11. 31. ἀνδριάς. Μιὰς Ἡΐετοι., 
ευΐυδ ἐχοεγρία δα ἢ. ]. ἀοάϊ Μοῃί- 
ἐδ ΟΟΣ Δι. 

᾿ΑΝΔΡΙΖΟΜΑΙ, υἱγίιεν ἀρ, υἱ- 
τινι πιε ργιξείο, ἕπ υἱτιση εὐαάο. γ᾽ , 

γοδιμέμς ἔπι, 3ο. .1008. 1. 6. ἴσχνε 
καὶ ἀνδρίζου, οομξοτίαγο οἱ υἱγέξέεν 
αφε, (011. 7. 0. 18. 1 Ρασ. ΧΧΥ ΠῚ. 
90. ΝΆ. 11. 1. --- 91.» 'ππαρπως 770. 

Βυἢ. 1. 12. ἕως οὗ ἀνὸρισϑῶσι, ἁδαὰθ 
ἄυχα αὐοίεδοαπέ ; ὉΌΙ. οαπὶ ἀδρύνω. 
εἴ ἀνδρύνω ἴῃ οοαά. Ῥοτταιιζαγ. ---- 
[3}» Ῥγοάεο, ργοάϊγε ζαοίο. ΜΙοᾺ. 

ΙΝ. 10. υὖὲ Π]υἀ ἀνδρίζου 1,4. ἐπεὶ 
Τοϑροηάοσε ν᾽ ἀθίυγ, ΘΕΣΊΠ]Ο Θηΐτὰ 6δὲ ἡ 
ἀ6 ἔωσαι. Οοπῇ, 664. --- Ὑ}1 ΡΒ. ἃ 

,}» σέεγπο. 24 Βορ. ΙΝ. 84. υδὶ 
ἀνδρίξεσϑαι δαὰὸ δ διαχινεῖῦϑδαι, ἷπ 
ΟὐμΡ]. 6586 νἱάδίυσ ομτε ἐπιρείε 
δίογπιίαγε. -- ΣΑΙ ναξϊιις δώης οἱ 

,ο. Ὥευι. ΧΧΧΙ. 6. ἀνδρίζου καὶ 
ἤσχυε, ς0]]. 7. 238. .008. Χ. 425. ᾿Α»- 
δρίϑεσϑωαι εἰ κραταιοῦσδα, Ἴοοπ͵υῃ- 
δυπίυν 4 ὅδ. Χ. 192. Ρ5. ΧΧΥῚ], 
20. ΧΧΧ. 82. ᾿Ανδοίζεσϑα: εἴ ἰσχύειν 
'ΪΏ οοὐὰ, ὈϊδηυΣ 1 Ρᾶγ. 
ΧΧΥΠΙ. 10. Αἀάε Ῥδη. Χ. 19. 
866. (ἢ ΐδ..- ὗν) ΝΙΡΒ, ἃ νὰν» 

ἄεερενο. 11ἐν. 11. 45. ἀνδριοῦμναι. 1)6- 
τἰνατυηῖ Ὁ ὺὖψόν» αυοά ἴθ ΗΠΒρ.. 

σὲγεϊίδετ' ἀρόγε τιοϊαῖ, δὰϊ ΔΌ τὰ υἱὴν, 

4ᾳ. 4. 3αηι υἷν, ευαάαπι ἐπ υἱγεπι, 
[άετα ναϊοί ἀθ ἰοοο ΧΥ ΤΠ]. 12. -- 
ἫΝ 5: ἢν. Πδῃ. ΧΙ. 1. 866. ΟΠ. 

ϑῖν. ΧΧΧΙ, 29. ἐν ονῳ μὴ ἀνδρίζου, 
ἰὴ νἷπο ποῖ ,γίεπι ἀρσέγε. 1 Νῖδος. 
Π1, 64. ἀνδρίζεσϑαι ἐν τῷ όβμῳ, μγὸ υῖο 
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᾿Ανδρὶς. 

4 νὴ δ ἵποεγε, αυθε ἷἰπκ Ἰερὲ ὑσιθοορία 
δουηΐ, δυϊ ἐκεγὲ ἰδρδής, 

, ἈΝΔΡΕΙ͂Σ, υἱνα, δΌ ἀνήρ. “Ψογθατα 
βοίωτη δὰ ἰπιϊξβιοηεια Η ΘΌΣ. τι 

ΔῸ υολφ οἷν, σὰϊ τεβρουάος δρυὰᾶ 

ὅγτατη. δ, 11. 928. ΨΩ. ταδὶς υἷ- 
ΤαβῸ Σ ῬΆΙΩ υἱγαρὸ εδὶ περέβεν ἀπδηϊὶ. 
υἱγίϊε, χαρὰ σευ αποπάδτι Ατηδ' 
5ΟΏ6Β, Β6α υἱγα Ἐ βίο δυοίογε αὶ 35. 
τεῖπα. Ν. Ὡχυρὶὶ Οὐεροίς. Ηεῦτ. 1.19. 

δ᾽ ᾿ἈΝΔΡΟΤΥΝΟΣ, απάγορψπως, Ῥσ. 
φμὶ οἱ» εἰ απεῖπα εἰπιμὶ 56Ὲ μἀτίμδσυε 
δέσει ἐδἰ, ᾿ξ, ραίλίοις (Ἱὰ. ὕποοβμά 
ἴπ Απίδο]. Τ. 11]. Ρ. 480.), εἴα- 
πιπαίμΣ, ἐπιδεῖδε, ΡῊΝ Ἰεσία 
δεο νὸσ Ρχου. ΧΥ ΠΠ. 8. ψυχαὶ δὲ 
ἀνδρογύνων «εἰνάσουσι, υἱοὶ δε Βίτα, ο0]- 
Ἰοοαγεῖ ὀρεγϑιω, 8 χυΐβ ουπὶ Εοῦτ. 
οὈΠΟΠίδτα ψεΠεῖ. Τγοτησοὶυβ ἰδιηθα 
Ἀν ν. Ῥοῖυ δὰ 1 υεπέογ, Ἰάστα 

ὁ ψαϊεῖ 6 αἰΐεσο ἰσοὸ ἱμἱά. ΧΙΧ. 186. 
δὲ Ῥγο ΠΟΤῚ “οΡον Ῥοῃὶ υἱάσίιαν 

Ἡρο. ὑγος, ὁ ἑρμαφρόδιτος, καὶ ὁ 
ἀσϑινὴς, ἤγουν ὁ ἀν γιά Ρἢδ» 
νοῦ. οἱ ϑυϊάδ». Αα46 Ἡοτοὐοί. Ι΄. 
67. Ῥ. 949. 

.΄; ΦΑΝΔΡΟΔΟΤΕΙΟΝ. 5: Μεος. 
ΣΙ]. 48. κατ᾽ ἀνδρολόγειον 566. οοά. 
ΑἸεχ. βοὰ εἴη ἀυθηο δοσϊβεηάστ θὲ 
δὲ ἀνδρολογίαν. 

ὦ ᾿ΑΝΔΡΟΔΟΓΙΙΑ, υἱγόγεης οοἶϊδο- 
ἐο αὐ πεῤῥέέανα, εἰίατα οοἰϊοοίδο φιαι- 
υῖ, υἱγπι. [Ιῃ 'ΟΣΘ 
δἰ σ ΠοΔοηΘ Ἰορίυῦ 9 Μδοο, ΧΙ]. 
ἘΝ κατ' ἀνδρολογίαν, υἱγίἐεμε οοἰϊέρεη- 

᾿ΑΝΔΡΟΌΜΑΙ, υἱ; ευαάο, αἷὦ υἱ- 
γόΐεηι αἰαίενε ρεγυεηΐο. ")1}» πᾶς. 

πδ ἤο, αὐοίξθοο. Ἐχ. 11. 10. ἀνδρω- 
νοὶ ἐν βε0.. οοά. 569. Ηοΐα;. -- 

. ΣΥΝ Ρίυτ. ῥγορμαξέ, ργόραρο. 
200. ΧΧΥΊῚΙ. 14, ἐὰν δὲ ἀνδρωϑῶσ;, εἰ 
γεο αὐ υἱγίΐονι αἰαίεηι ρεγυενῥαπί. 
1Π1δοότο νοχιθοσυμηί. 

ΑΝΔΡΩΘΕΣῈΣ ἘΝ ἈΝΘΡΩΠΟΙΣ, 
Οἱ» [ποία ἐπ δλοπεπίδιιδ. Π Δὰν, 

ὈΔΘ.Ν» αὐ ἀἷες αὐοϊοεεξοομέδ. «100. 

ΧΧΧΊΙΠΠ, 24. 
δ 

214 ᾿Αμκλιπὴς. 

4 Μαοο. ΙΧ. 1δ. 
᾿ΑΝΔΡΟΦΟΎΊΝΟΣ, λουιοίδα. 4 7 

Μδες. ΙΧ. 48. | 
᾿ΑΝΔΡΥΝΟΜΑΙ͂, αὐοΐδεου, ἰπ υἱ- 

γμῆὶ ΟΥ̓́Έ50Ο. 21)» πιαβπμς 0, αὐρ- 

ἔριοο. Ἔχ. 11. 10. ἀνδρυνϑέντος δὲ τοῦ 
«αιδίου, στη διιϊΐδτη ῥρΌΕΥ δἀσίεβοετεί, 
δες. Α]Α. εἰ Οοιιρὶ. Ἐεϊχυὶ Ἰυτὶ 
Βαροηί ἀδρυνϑέντος. Ἑδάσῃι ἀϊνεγε- 
[Δ8 Ἰεσιἰομῖθ τοροσίταν αυοχοε 7υά. 
ΧΙ. 2. Βυζῃ. 1. 18. 4 βκιι. ΧΙ]. 3. 
ἃς 2 Βερ. ΓΝ. 18. ἔ 

᾿ΑΝΔΡΩΔΩ͂Σ, υἱγεϊεν, [ον δον, ἰ, 
4. ἀνδρείως, σπι αυο οἔΐαπι ροπηῦ- 
ἰαῖαγ τὰ (οαι.. 1 Μδοο. ΥἹ. 31. ἐπο 
λέμησαν ἀνδρωδῶς. 93 Μδος. ΧΙΝ. 43. 
86ς. ΑἸοχ. εἰ Οοσαρὶ. Ἐεϊψυ [ἰὴ 
ἀγδρείως ἨΔΌΘΩϊ, 
᾿ΑΝΕΓΕΓΡΩ, εσοῖίο, οἴδπι γε» 

πο, τεβίασινο. ὈΡΠ: [εκ. ΧΙΙΧ, 8. 

ΥΩ Ν τὺ αὐ γεσίαμγακάσῃι ἰετ- 

γαπι. ϑγτχοτα. ἀνεγεῖραι τὴν γῆν. ϑὅγαια. ἢ 
Ῥβδίη. ΧΙ, 1 Ἰκκυμέίμ οὐ ΠΟ» 
(αἴ τεφέϊέμεγα ἐπ ῥγὲδίξπαπι ἀἰσπὶ 
εἰ Μεἰλοϊἑαίεπι. ϑίταςο. ΧΙ ΪΧ, 15. 
ἀνεγείρειν ἐξόγωπι σαὶ , τεσ κατε 
ααῤ ποῖοι ποιαῖ. Δ 2 συ. 

80 

,“οαυΐ. 

Φ᾽᾿ΑΝΕΙΚΑΣΤΟΣ, δερηθενε ἱπ ὅμο 
Ἔπεγε, ἱποοπιραγαδεϊίε, φωαεὶ φιὰ κεὶ- 
ἐπιαρίπε ἐπργίπιλ ροίεεί, ὁ ἰχαύμῷ Ὁ 

τὶ μὴ ὑποβαλλόμενος, αἱ ϑυΣ.Δ8 ἰπἴεῖ. ἐς 
Ῥτείδἔιβ εϑί. 8 Μδος. 1. 98. ἀκίχαθ Ὁ 
τὸς βοὴ, διπεπεμα, ὑεβεπιεηἐ εείπειις οἷδ- 
ΤΟΣ: δὶ νι, ϑγχιι5. Ὠίοι, Ηδλὶο. 
Ι. 4δᾷ. ἀνιίκαστος ὕβρις, συταπιδ εἰ 
ἱρδυα ία ἐπήιγία, οὐ δἄδο πὸρ Ὀρ08 
εἷς οὐτὰ ΥΥ͂. Ὁ). ἀνήκεστος Ἰεζετε. 

᾿ΑΝΒΙΛΙΣΣΩ, ἐραπάο. ΡΩ 

Ιάδυ. Ἐς. 11. 10. ἀνείλισσεν αὐτὴν, -᾿ 
Ῥπηάεθαϊ 1Π|δτ, 86. δορί διοίαπι. Υ. 
μοίδίδ βᾶρτα δὰ ἀναπνύσσω. τ᾿ 

᾿ΑΝΈΚΛΙΠΗΙΝΣ, ἱπάξεὶμεπε, πὸι 
ἀἰεποίενα. ϑαρ. Ν11. 15. ἀνχλισὴς 
“ησοιυρδῥ, ἘΠΟΕΒΌΤΩΣ Ἴθι σῇοιεη8, 
νῈ] ἐμοσλαιόέι. προς ΨΠΠ. 18. 

πλοῦεος ἀνεκλυτὴς, ἀἰνίκδα ρελδινει. 
Οὗ Τκχ. Ν. Τ᾿ κ" ν᾿ ἀνδαλώντος. 



᾿Αμλεημοόνως. 

«α« ᾿ΑΝΕΈΛΕΉΜΟ ΝΩΣ, ἡπννοέδεγίοου- 
εν, οὐ ἰεέμεν. Ὕ3Ν), δι ογνάείενι. μοι 

γοῦν. ΧΧΧ. 91. 'ϑῖτας. ΧΙΠ. 19.Ψ 
8ε6. ΟΟσρ!. Ῥυρίῖογεδ ἰορτν .000. 
ΥΙ. 21. υδῖ νἱάείασ ροξβεσιδ εχ 
ΤΑ Ἶπ6 {ταπεἰδίυτη ἴῃ ἰοχίαπι. 
᾿ΑΝΕΔΕΗΜΟΣΥΈΝΗ, ηπριΐξεγίοοῦ.- 

ἴα, ογνάεδίαε. ΤᾺ ΓΥῚ δ» 1ο- 
ἙἘκπολαπια, ποσθθὰ Ῥγορτίυση. Ηοα. 
Ϊ. 6. βες. Οοιιρὶ. Ὁ. ν. 8. Ἐδέ αἰπια 

ὃ ἱπίεγρσεῖῖ. (αίοσυσ ἢος νϑολρυΐο 
οαχοπὶ 1, ἐχίελ, 

᾿ΑΝΕΑΞΗ ΜΩ͂Ν, πηι δεγίοογε. 
ἶϑὲν» οτεἶξε, εαυι. Ῥτονυ. Υ͂. 9. 
εἰ ΧΙ. 17. --τ ἰάσσω. σον. 

ΧΙ. 10. ΧΥῚΙ. 11. -- ην 3» 
ετείξίαε. Ῥχον. ΧΧΥΤΙ, 4. Ξ-- 
ὙΥΠΠῈ σεγεπίαιπεν αἴἰδεκοί! σωπί. 

7ΖοὉ. ΧΙΧ, 13. οοΏ͵υΣσιο- 
ὕπει γ} 58}. δα. ΧΙ], δ. ΧΙ͂Χ. 1. 

ε ἀννλεήμωιν ϑυμὸς, Υἱπάϊοϊα ὑδαυ6 δὰ 
ἱπιϊοσηδοίομπειυ. ὅσ, ΧΠΠ. 18. 
ΧΧΧΥ͂. 19. 

᾿ΑΝΕ ΔΙΙΣΤΟΣ, ἀεερεταίω,, φχεὲ 
εἰ οἷνε δρε. Ὑ0 2» Ῥεορσ. ἥπεα 

ἄκεα. ἴεβ. ΧΥΤΠ. 4. Ἰρετυαηὶ 
ἹΡ δ ΓῊ ἐτορεοίαγε, ϑρεύατε. 

Ἐοκῦλδθε ἰδιοξῃ δοσβοβόνι εσὶϊ 
ἐλαιστό. (τα ἰμπέγα ν. 7. Βαρδηΐ 
ἑλαζον, ὉΌΪ ἴλθθη 1 ΧΧἧ ἱεεῖο Ηϊ6- 

ἐ ΣρΏΥΤΣΩΟ οἰδηι ἀνέλαιστον ῬοΟΒΙ ΘΓ Πΐ. 
νι Ττεϊεσῖ οι Ἰδίσουμι ΗΊΡροςσ. 
Ρ. 185. 

᾿ΑΝΕΛΠΙΣΤΩΣ, ἐσὲ αίο, ὕῬγα- 
ἐεν ϑδΡ. ΧΙ. 8. ΡοΐγΡ. 1. 68. 
Υιοῦ, Βὶς. ΧΙ. ν. φϑ6. 4. 

ἌΝΕΜΟΣ, σνυοηίμε. Ὄ» ,»ε- 

εἰβα. εκ. ΧΥΊΠ. 14. Ιδρεταπε 

καύσων) εἰ πρθ πτκ᾿ στϑαιέ ρηττεμα 
εἴδει . 1.9. ἢ. ν. μὲσ ἄν-ὀ Κῶ 

; χαύσων Ἰπϊετρτείαξαδ εϑῖ. Οοηΐες 
ϑιυπιοτα 1οχ, Ἡθῦσ. Ρ. 1401. -- 

5.» τεπέμ. Ἐχ, Χ. 13. 19. εν. 

2] ᾿Ανεμοφι)όριος. 

ΧΙ ΙΧ. 35. Ὁ ὃν σἂσ' τοῦ ἀνό- 

ς, ἀἰδρεγζατι πὶ ονιπίδιις ἑετται 
Ῥίαρίν, απῶξ ἐρίταπὲ υσμέϊ. ἴπ Βδς 
εἰρτι δοκίοτιιο Ἰορίτυν ᾳυοησο ἄνεμος 7 
ΕΣ. Ὗ. 10. 19. ΧΙ]. 14. Ώδη. ΧΙ. 
4. Ζδο. 11. 6. (οπε οχ. Ν. Τ. 8. 
Ἀι. ν. Αὐἀάε πο. Ῥβαῖα. ΟΧΙ,ΥΠΠ]. 
8. ϑ.μοὶ. Οοῆ. 1. 17. ϑγτησα. Ἦθτσ. 
ΤΥ. 19. υδ] ἱ ἀνεμευ ἴῃ ἤπιε ΤῊ ΔΘ) 
ἐδὲ ἴῃ αὐτοῦ, αἱ ἦαπι τεςία οοπήεοϊξ 
Μομεῖ ἴποὸ. 76Γ. 1. 94. ὕδη. ΤΡ. 
1δ. δες. (ἢ]18. - ΠΏ). “ἴαπενια. 

205. ΧΥ͂. 80. οχ Ἡδρσαΐοδ σοϊηὶ 
Ἀν. 1. νεοῃξυῃ οτἹεηίδίεση, ϑανεων 
ἀτἸοΐζατα, δἰ χη ἤσδτα νἱἀδξατ, τἴ οὐΣῃ- 

Ῥοαὶὶδ εἱξ ἐχ ΡΥ ΌΝ οεἰεν ον ἑνοε» 

“, εἴς κβρν, αδέϊῥ ἐπ ἀεεεγίμηι, ἴῃ 

ᾳυο δὶς νεπίωδ ἔυγοσε δοϊεί. --- 
ὩΣ Ι3, αόψεεια. Ῥτον. ΝΙΠ. 97. 

πρϑαῖ αἱ Βεπο τοοπυΐξ ὕδοεβεσαθ δὰ ἢ, 
-, ΠΏ ἈΝ. 1. ποῦ "νάγε πιοϊκῖ, οεὰ 

υασέμη ᾿ἀξαίννι, φιὶ οαἶωνε ἰσγγαπιχμα 
ἀεμηρὶ, ἐπ ον γοβίοπε να 
ἀρρερηπαηΐ τεηίὶ. ϑῖν. . 9. μὴ λήίχμα 
ἐν σαντὶ ἀνίμῳ, πὸ ἴδ νομπεῖϊοα, ἢ. 6. κἃ 
ἀραδ, τοονοαΣ εἰ ᾿ΠΠδοῖΔ5 1π ΟΠ ΘΤΩ 
νεπίστ : ἢ, 6. 26 δοσοιηπιοᾶεβ [8 
δὰ οτασιθθ δουοΐμοθ δὲ ΟἸΩΈΡΙΩ ἢ)» 
Ρυΐδυπα. Ταχδῖων δἷα νευθὶθ ἰενῖταο 
εἰ ἱπεοοποϊοηῖα. 
ἈΝΕΜΟΦΘΟΡΓΑ, ΠΟΣῚ δπβὲ υεμέξ 

γῈ} αξγίς οογγωρέδο, 5εα σογγωρέϊο, 
φμα ΝΣ ἃ ὑεπίο, ἐρεοϊαῦτα πγεάο, 
ἐν ψέκίξ οαἰονγε πέριϊο πέων 
δερείεε. Αὐυσῖος ΑΧΙΟΟΝΙ 6. 3. 8 
Ῥεϊϊαι ἑπσέκαυσιν. ΠΡ. γπδίρο »υλτε 

Ηδρα. 11. 18. -- ἤθτῷ» υγεάθ. 

Ῥευϊ. ΧΧΥΤΙ͂. 13. εἰ ὃ Ῥαγ. ΨΊ, 
98. Αχι. ϑγτηγα. Τβοοά. Ατροϑ [Υ̓͂. 
9. -ὄ. Ἰξλο]πν: φρλιδέσα. ας. ἴεν. 

ΧΧΥΙ. 16. πὶ ἐατβέῃ τπδίλοτι μαπο 
νοοεπὶ δὲ βεάθεπα ἢ ἽΡ τεέεττε. 

ϑυϊά. ἀνεμοφϑορία, ἡ “ληγὴ τῶν ἀή- 

“ΑΝΕΜΟΦΘΟΊΡΙΟΣ, 5) ϑόπα 

ἐμ5. Ἦσε. ΨΙΠ. 7. δβοό. οοὐ, ΑἸαχ., 
ὉΌΣ ἰδυγθη α σο . 815 σἸντὶϑ ἀνεμύφϑορα 

Ο4 



᾿Ανεμιόφϑορος.᾿ 

 ρμἰοετίϑθαυς χορομεπάνμ νι ἄδξιν. Υἱ 6 

᾿ΑΝΕΜΟΦΘΟΡΟΣ, υδηΐο ΟΟΥ̓ΤΜΡ»" 
ἐμα. ὉΠ.) Ρατί. ΝΊρἢ. ἀδρμίδιις. [ε8. 

ΧΙΧ. 7. Μοχ πεῖρα Ηοῦτγαϊοα ἢ. 
1, οογγμηρὶ ποῖδί. --- Χγγ υεπέμδ, 

Ηοβ. ΝΠ]. 7. δὶ ἀνεμόφϑορα 'ρθοδ 
νεῃΐοδ ΘΟΣΤΙΙΤΩΡΘΏΓΕΘ 8. ῬΘΓΏΣΟΙΟΘΟΒ 
ποΐδτο νἱ ἀδίυσ. (ὐοσία "Δ ἱπίεσυσο- 
ἰδίῃ εθ[ Αταῦβ. Εοο αυοαμδ νο- 

ὃ Ἰυΐδθα νἱ ἀδείας διιοῖος νδγβίοηΐδ ἀνε- 
μοφϑόρια ἴῃ οοἄ. ΑἸοχ,, πδτὰ φϑόριος 
ἐβέ οοὐτιρπρεπαὶϊ υἱπι λαδεμε. Ἐσοτ- 
ἴλ586 ἀνεμόφϑορα βιπ| δεηιέπα α Ὀυεηίο 
ΟΟΥ̓ΤΗΡία 85. υἱδαία, Ἦ, 6. ἐπαπία, ἐπ 
γυλδμα πεΐϊα εοὲ πιοάιῖία, 001}. Οδη. 
ΧΙ. 7. --- ὈΣῚΡ πὶθὺτῷ Ρΐυν. 

ἔα. ἔωγο αὐμείςσ. ει. ΧΙ... 6. 
(δ ἀνεμόφϑοροι ἃ ϑοδοὶ. ΧΡ ἰοαΐας 
ἐφδαρμένοι καύσων, αυφρυγμένοι ἀνέμῳ,) 

ς 7. 38. 27. 
ἈΝΕΜΟΦΘΟΡΟΣ ΓΙΝΟΜΑΙ, υεπ- 

ἐο οογγμρέεδ 70. 1) ΝΙΡΉ. δοροτε 

οὗγμογ. Ῥτον. Χ. 6. υδ]᾽ νἱά, .46- 
δετυσι, αὐἱ ἰδιιάδς Ἑλοχηση σβμυδὶὶ 
βοη(δηίζίδση ρυϊδηίί8, [π|ῖϊ. ῥγὸ ἀοσ- 
τηϊθηΐο οχ θυ ΐεδο ", 6υ0- 
ἴδηι, 41] 8 ϑαχηυ γεηΐο ρεβεϊθηα 
τεηΔ ρεγίεσίης, ἀοτιηϊ θη συ δρο- 
οἴθστλ ὑγεοίδσαί. 

ὰἂὰ ἈΝΕΜΠΟ΄ΔΙΣΤΟΣ, ΠΟῊ ἐπιρεύϊέιι:. 

ϑδρ. ΧΥΤ]1. 90. ἀνεμαοδίστοις ἴ ἔργοις, 
ορεσῖθυθ, αὐ ἑδηθοτῖν Ἐ}8 
ΠΟ. ἱπυρϑαϊεθδηζας. Ιϑϊὰ, ΧΙΧ. 7. 
ὁδὸς ἀνεμνπόδιστος, νὶα ΚΙ δ, δὲμε ἐπι». 
ρεαηηεπίο. 

᾿ΑΝΕΝΔΕΗΙΣ ΓΡΝΟΜΑΙ, ΟΝ 
6βεηδ ευασάο. γ ἑκα ἀεβεοῖο, ἀσεὶείο, 

γτητ. (866. Οοἰεῖ. Λαυῖα) 1 ὅδ. 
11. δ. ἀνενδεεῖς ἐγένοντο, ἀμεεοιπί. 

4 «Υυὶρ. δαίεγαία διέ. -.. ἜΠἸΟΠῸ ἸΝ» 

ποὴ ἀξίξοίμΦ. Ῥτον. ΧΧΥΤΙΙ. 97. 
860, (ΟΣρ]. δθὰ ροῦπια [πὸ. [ηξ. 
ἈΝΕΈΝΤΡΕ ΠΩ. ΓΛ Ηίρε. 

οεάϑαγε 7αροίο, ἃ ΓΏΨ: ϑγτησι. Ἐς. 
ΝΠ]. 24. υϑὶ ᾳυ. καταασαύσω, ΧΧ 
ἀποστρέψω ΒΑΡεηῖ. ϑυδρίοον ἰδιηθῃ, 
δ πισηδ οι υσα ἀνατρέσω Βοτὶραϊδδο. 

216 ᾿Ανεκίβασος. 

ἈΝΕΞΕ ΛΕΓΈΤΟΣ, φμὶ δε σἷκε 
γεσαγριέίοηε εἰ οαείἐραἰοηε, νοὶ ἐπεΣ- 
»ίοναξιξ, ἐπιρεγεογι αδιὶϊ. ὝΡΠΠΙΝ»." 

πὸ ρμεγδογμίαίίο. Ῥτον. ΧΧΥ͂. 8. 
καρδία, δὲ βασιλέως ἀνεξέλεγκτος, Ὀδὲ 
Οὐ]. μαροί οχ δ]1ο ᾿πϊοσρσζοῦθ δας 
Εἰ οοϑαιηδῖα ἀνεξερεύνητος. ---- Ἅ Ὁ) Ῥατέ. 

ἀεγεϊηημεης. Ῥτον. Χ. 18. ται δεία 
(ϑοσῖθα σαιδεήρ) δὲ ἀνξέλογχτος «λανᾶ- Ὁ 
σαι, 4υἱ αἰ. 11 πα 86 Ὧοσ ΘΠ ἀδΣῚ 
ρΡδῖαιγ. (οπέον δα ἢ. 1, Ῥϑδσβοισυσα 
Ῥγρῖ. ἰῃ 1 ΧΧ. δυϊά48: ᾿Ανεξέλεγκτος, 
ἀβασάνιστος (Δ ΄υαοαυς Ηδογο ιν, ς 
υ]1 νἱά. [π||.) ἀγύμνασευς, ἀδόκιμος. 
ΤΒυογα. ΙΝ. 126. 
᾿ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΕΤΟΣ, ἐπι ρετ οτα- 

ἐαδὶλιε, ἐνιβενυεείἐσαδέϊιε. ἽΡΩ γν» 

"ΟΝ μεγεογμίαϊο. ϑγτητα. εἴ (οερὶ. 
Ρχον. ΧΧΥ. 8. -- 3)» » ἱἹακάκέει.- 

ἐμπι. ὅγτοσα. εν. ΧΥ ]]. 9. 
᾿ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΟΣ, σι ἐχανπένατὶ 

ΜΟΝ ροίεεί, ἐπιρεγεογμίαδι μι ἼΡΆ Ἰνν 4» 

ηοΝ ρεγεογίαξο. Ααὰ, Ῥτον. ΧΧΥΝ. ἃ 
8. 

᾿ΑΝΕΞΙΚΑΚΙ͂Α, ἐοϊεγαπέϊα ᾽πα.- 
ἔογμηι, ραξεπέξα εἰ οὐπείαπεα ἐπ πεαῖὲΣ 

ὀγοπά. ὅϑαρ. 1]. 19. Ἠδογο ἢ. 
ἀνεξικαχία, ἡ ἀνοχὴ τοῦ χαποῦ. δὲ 
νἱ6 [π|ϊ|. οἱ ἢ Ὄσνυ:)]ο δὰ (παεσίε. 
ΨΠΙ. 4. ν. 616. 

᾿ΑΝΕΞΙΧΝΤΑΣΤΟΣ, ἠίῥεθνα 
ξαδίϊις, ας δ θῦιν ΕΣ 
60, φυοὰ ἐπ Πεο τπθὴβ ἢυγηδπβ 88- ἐ 
Βα δ. ῬΕΣΒρίοασα ΟΠ 
ὝΡΠ ἸΝ» πὸ Ῥεγυεεί,βαἴδο 
. 9. τὸν «υιοῦντα μεγάλα καὶ ΗΠ ΘΟΝ 
αστα, αυὶ ΤΩΔΩΤΙΔ Ὀχεθδίαξ οἱ Ἰχρο Υ- 
νοβΌ ρα 1116, ο0}}1. ΓΧ. 10. “οῦ. 
ΧΧΧΙΝ. 44. Οταὶ. Μαπβϑϑβ. ν. 6. 
ἀνεξεχνίαστον τὸ ἔλεος. Ψι46 εχ. Ν. 
Τ. 68. ἢ. νυ. Ηδεγεῖ. ἀπξιχιίαστος, 
ἀχατάλῃατος. ϑυ άδθ : ἀνεζεχν ἕἴαστον, 
ἀνεξερεύνητον, οὗ μηδ᾽ ἤχνος ἐστὶν εὑρεδ. Δ2Σκ 

᾿ΑΝΕΠΙΒΑΤΟΣ, ἐμαζοδεσμδ. ΓὙ}) [ἢ 

ἼΔΩ; λαδέδαξέοπες ἀεεοτίϊ, Ἐ. 6. ἔοοα 

ἀεεεγία. Μαὶ. 1. 8. ὅντηζα. εἰ Τβεοοά. 
ἀνεαίβατα, 580. μέρη, ἰοσα ἐπαροεδδα κα. 
υαδία. ΓΛ: ποῖαι ἢ. ]. δεάεδ, ἀοπιὶ- 



᾿Α"ειστημόνως. 

α εἶδα, ἃ [λ.) λαῤῥ(αυϊξ. Οοπξ, ΕἸδοματῖ 
Ῥεοΐαδβ. ἀδ Ν ετββ. 66. Υ. Τ. ῥ. 185. 
5εη. Εχ δοσυσι θϑπῖεπεδ [7 οἴατα 

ποεῖ, φποά ἐεέ εἰπε ἐεγηῆπο ἰαέειηι, 
δάδοημα δἴδπι ἰοοα ἐπασοέδδα, ἃ ὯΠ Γν 

αυοᾶ, τι ϑιτηοηΐδ ἀοςαυϊί, ἘΠΕΡΟΒΙΟ 
ποϊϊομετω μεδεί. ΟΟηΐδν αυοαιθ 
Ἐοβεονα  ]οσυ δὲ Βοοδατί ἩΊοτοΣ. 
ὙΤ. ΠΠ|. ν. 322. εἰ Τγοδιϑοηντα δὰ 
ῬὮΠΟΪ]. ϑγτ. σἂρ. 98. Ρ. 147. 5864. 

ὅ Αἀάᾶε ϑίχδδοη. ΧΙ. ὑ. 821. Ὁ. οἱ 
Ἀ]Ἱοά, ϑ8ίς. 1. Ρ. 48. 21. 

᾿ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΣ, ἐπσοίοηΐεν. 

ὉνὉ» »τγαυαγίοαξο. ϑγτηγα. {0}. 

ΧΧΙ. 51. 0ῦ1 ἀνεχιστημόνως, 81 ἰοσξίο 
880,8 δεῖ, νογοηάυμπι οδὲ νογίζαξὲ τ. 
Ῥερηπαπέετ. ϑ'6α βἴπια ἀυϊίο ἰεσεμάθππι 
ἀπευστήμονες. δ]. ομπι τ ϑροηεῖο 
ϑεσίγα γὲ οδέεπδα δέ υογϑξαξι. 

Αἀ46 Ρ]δίοὴη. 46 ἸερῪ. 1. ῥ. 686. Ε!. 
ε εἰ ϑεδμοῖ. Ατσἱδίορῃ. Νυθ. ν. 186. 

᾿ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ἐπδοίμ, ἐπιρε- 
γέέμς. ὝΜ» ὀγωίμε. ϑγυατη. Ῥδβδΐχα, 

1,Χ ΧΙ]. 42. --- νην δδ, ἧβποτο 
πο. (ἔογίε ὅγτωπ,.) «ζ0ἀ. 11. 2. 
Χουορὰ. Μεαι. 1]. 8. 7. οἱ 8. Ν͵άθ 
Ἐπυπέδίι. δὰ Οάγβ. 11]. 179. 
φΦΑΝΕΠΙΣΤΡΕΠΤΩΣ, πὰ ὦ πον 

οὐποέτίατίς. 8 Μδοο. ἴ. 90. ἄνεαι- 
σερέστως ἤϑροίξζοντο βεο. οοα. ΑἸ6χ. υδὶ 

ἀ τεϊλανοὶ [101] ἀνεαιερίπτως Βεθοπί, ἀδ 
4υο νἱ΄α ᾿ἰπΐγα. 

᾿ἊΝΕΠΙΣΤΡΕ ΦΩ, αυεογίο. ΟΣ 

Ητρῆ. ἃ }, τευεγίὶ ζποῖο. {ετ. 

ΧΊΎΧΤΙΤΙΙ, 42. τὸν λαόν μου ἀνεπέστρεφον, 
Ῥορυΐυτα ταδιτὰ ἀνοσίοσε δια δγεηζ, 
8ς. ἃ ῥταν εἴο. Ηδρεῖ ἢ. ν. ϑοβιποὶ- 
ἄσστιθ εχ ἀσίεμιάοσο, Οὐπέοσ 1,ο- 
Βεςκ. δ Ῥῃτγγηῖςῖ, Ῥγ. 11]. Ρ. ὅ. 

ΦΑΝΕΠΙΤΡΕΤΠΤΩΣ, κα μὲ ποη 
ε σομ εξ εΣῖο δέω ρεγηιῖδεῖο ἀείωτ. 8 δος. 
20. θος. αι. ϑβεοὰ εἰποῦσα ἰθοῖο 
εἰ ἀπο εδὲ [01 ἀνεσισγρύίσγως, 
ιαχιχμδτα οἱ ΑἸΐστα ἰοοιμ ἜΝ 

ΦΑΝΕΡΓΟΙ͂Σ, 1 4 ἀεργὺς, ἑπετε, 
Ῥίρεν, ἄξεεε. ων ρ»ίχεγ. Ῥτον. ΧΥ. 

19. ἀνεργὼν δὲς. Ἡθδτοα ὨΟΒΠι]- 

2}} ΜΝ : 
Ανγευ. 

ἴοε; ΑἸ Βαρεης ἀεργῶν. Ευτίρ. Ηεϊ. 
866. 
᾿ΑΝΕΡΕΥΝΑΏ, ἐπυεείέρο. ϑθπ.. 

Ἰάεπι. ϑγιητη. Ῥβαϊωα. ΧΧΥ͂Ὶ. 7. 
4 Μδος. ΠΙ. 14. ἀνερευνώμενοι, ἀΐ- 
φμέγεπίεε. Ρίαιο ῬΒερά. 1. ». 63. Α. 

᾿ΑΝΕΧΟΜΔΙ, αδοεπάο. νὴ}; 
υεπῖο. Οεῃ. ΧΙ,1. 57. υδὲ συτὰ ἔ 
αι Ῥοτταυϊδίυν ἰη οοἀά, «]0υἀ. 
8.1 ὅδ. ΧΥ͂]. δ. 

ἽΑΝΕΣΙΣ, γεπιΐδδοῖο, γεἰαξαΐίο, υφπῖα. 
“ΓΔ 7, γ ἐξεταίϊο, οοποεδεῖο φωῖε- 
ἐΐδ. ϑγταπι. ΤΏτσοη. ΠΠ. 40. --ὌνὉ ἐ 

ἄυδ]ι8 εχ Ἵ πιαπεα. 3 Ραν. ΧΧΠΙ. 

15. ἔδωχαν αὐτῷ ἄνεσιν. Ἀεδθροχογυπξ 
ἔογτδϑϑθθ ποῦσηοπι δραΐδ, αὐδπὶ νῸΧ 
Ηδεῦτ. αυδπάοαυα δαροῖ, δος νεῦρα 
Οσεθοα νοσίθμδ σππῖ: ἀεάεγεικέ εἰ 
δετίαίεης ἐπεμπάὶ. ἙἘχοιάοτο αὐο- 
αι ρῬοξις οὐχ δῃηΐε ἔδωχαν.---- - πῆγν 

γερρίταίίο. ϑγτιατα. Ἔχ. 11. 15. 
-- γγ)ὼ) Οαϊά. ἐγγον. Εβάγ. 1. 22. 

Ῥοάυχετιπέ α τῳ» δυῖ ἡ». φμὲε- 

ἐμε, ἰσαπφιζίειε Αι, 8 Ἐράτ. ΙΝ΄.. 69. 
ἔδωκεν αὐτοῖς ἄφεσιν καὶ ἄνεσιν, ἀσάϊῃ 
1116 ̓ θετίαΐεχα. εἰ υεπίανι. δῖ:. ΧΥ. 
20. οὐκ ἔδωκεν ἄνεσιν οὐδενὶ ἁμαρτάνειν, 
ΠΟαῸΘ }}}} ἀεαϊ οεπέδαπι ῬυΘοσδη αὶ. 
γυΐρ. φραΐδιε, ἢν, 6. ἀϊΠ]διϊοηδιω, νυ. 
ο. ἴπ ἤοτε Ἰανεηζαξίδ, αὰο ταυεὶ ρὰ- 
ἰδηΐ Ἰἴσεγα 8101 δρυῖὶ δα ὁσηποῖὰ οι- 
ιν αι εἴ πραυϊτίατα. Υ'΄. ὅδρ. 11. 

δι.. ΧΧΥῚ. 11. ἄνεσις εβῖ γε] οο- 
σασίο, αὐ Ψαὶρ. ἐτδηϑί ς, γεὶ εάν- 
δαξο πιπμδ ϑευέγα. 

᾿ΑΝΕΤΑΊΖΩ, ἐπφμῖγο. ΟῪΡ Ἰάθιι. 

7υά.Υ!. 40. ἀνήταζω, ῬΡεγοοπίαδαν- 
ἐμγ. ϑυβ. 18. ἀνετάζοντες ἀλλήλους 
τὴν αἰσίαν, φοϊδοϊἑαπίεα δὰ ἱπνιοριῃ 
ΘΔ ΌΒΆΤΩ. 

ΓΑΝΕΥ, αδερμε, δὲπε. ΣΝ πον 

Ἑχοά. ΧΧΙ΄. 11. Αὐτὸς {Π1]. ὅ. --- 
Μ Ὁ» ποη, Ἑά. να Ηοε. ΡΠ. 16, 

.ΙΧΧ 1 αι. Ν1ἼΊ. 7. Ῥβαΐγη. Χ. 6. 
ἄνευ χαχοῦ, δὶ πο νἱἀομίυῦ Ἰορῖθ80 

ΧΙ. 

“γε οὐ Ρὲν ταϑδ Ποῖ Ὁ) Ἢ νὰ 

Ψυς. δίπε πιαῖο, ---- δ), ἵ1π ΠΟΉ. 

ἂ»»- 

συ: 



᾿Ανευλαβὲὴς. ᾿ 

« ἴε5. Ὁ0Χ. 1..-. Μὴ} σα ποπ. 8. Ῥαν. 

ΧΥ. 3. υῦϊ᾽Χ οὔτι ἐν οὗ ἴῃ οοὐά, ρεγ- 
τη ἈΓΏΥ. --- ὃν, ργαίεν, εχ ἀδι ]. 

Ομδϊά. ϑὅγιιπι. Ῥβαὶπι. ΧΥ͂. 2. --- 

ὙἼ Ὁ» Ῥγαίεν, ργαίεγφωαπι. Αφι. 
σε. ΧΙ, 16. --- 164. ΧΧΨΤΙΙ. 1 
ἄνευ ηΐα οἴου νεῖ ἀξ συο δὐάἀϊἀοτιιηέ 
ΧΕ, νεὶ νετὲ λεβετυῃς 585). δῃΐθ 

)»». Αἀάε [ε8. υΧΡ. 10. υδὶ ὅϑγτι- 

ΤΩΒΔΟΒ 8 Ὁ (δου. Ῥγορζ) Ηϊο- 

ὃ ΤΟΏγτοΟ [δῖα Ὀδηδί τ: σόδομε πε. 
ΤΑΝΕΥΛΑΒΗΪΣ, ἐγγείρίοειια, ἐγ- 

γεθεγὲπα. δὲ γν ἐφ Ὁ) ποθ ἱμπέο. Ααχι. 

ἴοα. 1011. 11. ἀνιυλαβής. [τὰ δηΐῃ 
ἘΡΝ εϑὲ ἰοοο ᾿αργδϑδὶ ἄνυ 

ΠΆΝΕΥΟ᾽ ΔΩΤῸΣ, φιῖ πολ ῬγΌσρεγε 

ἀπο Ῥτορσῖε, φιὶ ποη ἑξεν' ἐσρεάιέωπι 
λαδεί. ΠΩΣ ε4Ὁ, ῸΝ ῬΤΌΕΡΕΙ͂ δπηι, 

ἴησ. ε.. ΧΧΙἧ]. 30. υτνὶ νἱά. ἴ,. 
ς Βοε. 

ἈΝΕΈΥΦΗΜΕΊΏ, δεποάϊοο, ἰσεζο. 
1)» οαπίο. ὅγτατα. Ῥβδὶπι. {Χ]. 8. 

-ἀνηυφήμουν, Ἰαιιίαδαπε. 
ἈΝΕ ΦΙΚΤΟΣ, ἱἐπασοξεεις, ἵπαο» 

εὐξεὶδίδε. 8 Μδος. 11. 15. οὐρανὸς 
ἀνίφικτος ἀνδρώποις, 001}. 1 Τίωα. ΥἹ. 
16. 

ἈΝΕ ΧΩ εἴ ἴῃ τηρϊϊο ἀνέχομαν, 
δυξίϊποο, ἰοίενο, δαλμῖο, ἱξ. αδείξποο, 

ἀ απήξτο, ἱπλίδοο. Ἢν} Η!:ΡΆὮ. ργο- 

Ὁ, φγοίονβο. ΦοΌ. ΨΙ. 11. τίς μου ΤΟΙ͂ 
" ᾧ χρόνος, ὅτι ἀνέίχεταί μου ἡ ψυχὴ, υδὶ 

ἀυδέυτη 6886 8] υἹθίυσ, δὴ ἀνήχεσ- 
93α:, (6 5ρ6 δ᾽οπάα, δυῖ ἐδ τη8]15 ΒΡεσ- 
ὥουδη δ ὁ δοοϊρὶοαπυτα εἷξ. --- δὴ}, 

πιείιο. Ὅσαι, ΧΥ ΤΠ]. 29. δες. Οχοι. 
Ασοοορασυμπέ ")} ἰῃ ποίομα τεοὶ- 

μέσηι. --- ῬΌΝ ΠΣ Ηρ. γεργέθιο 

πε. ὅεῃ. ΧΙ. 1. οὐκ ἠδύνατο ἀνέχεσ- 
«ϑα),) 08 μοίεταϊ 4έδε οἰἰειέδμα οὐπ- 

ἔπεσε. ἴεβ. ΧῚ,17Π. 14. ἀνέξομαι, ἰα- 
οἶδα τὸ οοππεαηι. [Ὁ. 1,Χ111]. 1ὅ. 
{ΧΡ 11]. -.- ὅν Ῥοεδηι, υαΐοο. 

ἴε6. ἴ. 14. οὖχκ ἀνέχομαι, Ὡοὰ ἐοίεγατε 
ΔΙΩΡΪἰὰ 5 κἰρύκτατ, λον τὴ οὐχ ἀνέχο- 
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μαι, οὗ καταδέχομαι. --- ἐν, οοδέδεο. 

Ηδρα. 1. 10. ἀνέξει ὁ οὐρανὸς ἀᾳκὺ δρό- 
δου, οὐεἶμηι τογένι υοδὲΣ ποραδιέ. Ο]ο56. 
ΜΚ. ἴῃ Ῥτόρῆι. ἀνέξει, ἀνάστασιν ἔχει, 
ἀεπιϊρταίίοπεπι ναὶ αἰδοοεειπὶ ἀαδεί.. 
-- ΓῺ» αοοὶρίο. σε. ΧΙ. 11. 

ἀνίσχον, διδίμϊι. ---- ἡ), ἐπλέδεο. 

Ατλοϑ ΙΥ̓͂. 7. ἀνίσχον ἐξ ὑμῶν ὑετὸν, 
Ρἱανίδοι 4 νοῦἱβ οοὐίδαϊς. 16χ. Ογ- 
Τὴ] Βτόσα. ᾿Ανέσχον, ἐχώλυσα. ἘΪ165. 
ἀνέχω, κωλύω, Ἰάσιαι: ᾿ἀνίσχον, ἀνά- 
στασιν ([οχίαδθα ἀνάπαυσν) ἐποίουν. ----- 
δ.» Ῥάσί. ΝΊΡΒ. αγλϑ» ὅὃ!ε ἀεεΐ:- 

ἐμέ. Φοῦ. ΟἹ. 96. ---. ἍΝ }.}}. ὕέτο, 

ἰοἷογο. ϑγτατα. ὅοὉ. ΧΧΙ, 5. ἀνά- « 
σχισϑε, ἥτε τὰς Ἰοηπαπίετα συϑὸ 
ἀπο, ζαυείε ἔηρωΐῖ, ραϊεμέεν ὡκ 
αἰϊε. ΨῸΪς. σωοίἑρπείε, ---- ))0» δαζαῖο. 

Ιε8. ΧΙ,ΥΊ]. 4. ἀνέχομαι ὑμῶν, δαγειΐο 
το ἕα “παΐεν υεῖ πιέτίΣ ἐπγαπίες. 
Ηδκ8. ἀνέχεσϑαι, ἀναδέχεοσναι καὶ τρό- 
φμπ. --α Ιάετα : ἀνέχομαι, χαταδέχομα;. 
Οὐμ ον ϑαϊοετὶ Τμεα. Τ. Ι΄ Ρ. 8343. 
“- ηῃδ» ἐγαλεπε, ᾿ξύεγγενε. Ααα. 

ϑγιτη. Ἐμοοᾶ. γον. ΧΧΨΊΙ]. .Ὼ 
ὑετὸς ἀνοχηκὼς, Ρ᾽ανα τείεπέα. ΠΟ 

ποθομουι αερβεγεμάς ἃς γεί!- 
πεπάν ΒαΡυΐδδαε οἱΐτα νἱάεζατ. 
“Ο.» αποεπάο. Ϊης, 1 ὅδ. ΧΙΠῚ. 

12. ἀνέσχον, φυοὰ ἴαταεει τοΐμὶ ροῖηθ 
τεΐεσεμάυχῃ ν᾽ εἴων δὰ ῬΞΝΠΙΤ ῃ 

δοϊοοεἀομεδυδ. ϑῖγδα. ΧΙΝΊΠ. 9 
ἀνέσχεν οὑρανὸν; ἑπλέδεξέ οοείπτα, τ ὃς. 
Ρἰανίαμα δηλ τετεῖ. Ὑαϊς. ἐξαίαυϊ 
οαἶπι. (611. αυο δἰοτθβ. Ὠυῖνεβ 
δυπί,, 60 ΤᾺΪΠῚ18 Ὁ] Δ Τὰ ἀεπαϊίαπε) 
Εἰ δὶς οἰΐδιι Θργοεΐπα : ἀνέσχεν, 

τῆσεν, ἄνω ἔσχεν, ἐπῆρεν, ὕψωσεν. 
4 Μδος. ἴ. 84. υδὴῇ᾽Άᾳ Ῥτο ἀντέχεται το- 
Ῥοπεηάσσῃ δεῖ ἀνέχεται. 

ἈΝΕΥΤΟ᾽ Σ, οοπεοδτίπεξ, 
ΓΝ υὐ7αίεν, εἰ ἀείμάα 

ϑαηρμίπεκα. ὅση. ΧΙΝ. 13. βες.. 
Ὅχου. --- [ὁ 1 πα ραϊτωῖ, Ν τσ... 

ΧΧΧΥ͂Ι. 11. Ηεογοῖ. ᾿Ανεψιο, ἀδελο 
φῶν υἱοί. 

ΦἌΝΗΒΟΣ, ἐπνρωδεν, φοιὰ ποπάννο 



᾿Ανἤβεεστος. 

« αὐ πιαξεγῶνε 9ὲν γδέωει ρενυενὲ σία» 
ἕεε. 4 Μδοο. Ὗ. 18. βϑο. ΑΪοχ, 
ἀνήβων, ὉΌΪ ἰδτηδη 411} τεςε 8 ἀνδρῶν 
Βαδοιί. Ηδσεγεῖι. ἄνηβος, ὁ μήτω φ3ά- 
σας τὴν ὀρώλουσαν ἡλικίαν, τουτέστιν δω- 
δεχαέτῃς. 
ἈΝΕΓΚΕΣΤΟΣ, ἐπεαπαδις, ἱπίο. 

ἴρναδς. Αἀάε. Ἐκ, 11]. 1δ. 
εἰ ΧΥῚ. 4. ἱπεαπαδεῖδε. 4 Μδος. ΙΧ. 
ὅ. ἀνήκεστος τῶν σπσλάγχγων ἀλγηδὼν, 

ἣξς ΥἸΒΟ ΤΌΣ ἀο]ο0Υ. 8 Νίδοο. 
Ὁ ΝΡ. 2. βοο. ΑἸά εἐ Βοπι. Ἡδεγο. ᾿ 

᾿Ανηχέσταν, ἀναάτων, ἀνυπομονήτων. 
᾿ΑΝΗ ΈΟΟΣ, ἱποδεάΐξεης, γεδεῖϊ. 

45» γεδεῖδο. Ναχτα. ΧΥΤ]. 10. --- 

Ὑὸ Ῥασί. οοπνέμηποας. 61. Υ. 28. 

Σαρὰΐα πάπα ΜΝ 9 δἽΡ. οοπ- 

ΧΠΙ. 1. Αἀᾶο ΑἸεῖρβν. ΠῚ. 86. 
ς ᾿ΑΝΗΈΩ, οὐπυεπίο, ρεγέεο. 
δι, σεπίο, ἱπργεάίδου. 1 ϑαϊω. 
ΧΧΥ͂ΤΙ. 8. ΝΜ 3» ἱπρτεάιεπίε ες, ἀσὺ 

ἀνηπχόστων. ᾿Ἔρετυίπῖ "2 γοὶ ὩΝ3 

1 δε... Χ. 40. ἀχὸ τῶν τύπων τῶν 
ἀνηκόντων, ἃ Ἰοοὶδ οοπυεπιεπδδιξ. Πυϊὰ, 
γ. 45. δκὰ τὸ ἀνήχειν αὑτὰ τῶς ἱερεῦσι, 
ηυοὰ [114 δὰ Ξαοεγάἀοίεα Ῥεγ ἐπε πέ, 
ΟΠ. ΧΙ. 38. εἰ ἃ Μδος. ΧΙΝ. 8. 

ἐ ᾿ΑΝΗΓΔΑΤΟΣ, πον ἐπερεζσια, ἐπι 
ποίει. ΓΟ ΠΣ ἔοτα. ἐπβετίογ. 20". 

ΧΙ]. 16. ἔστηχε δὲ ὥσπερ ἄκμων ἀνή- 
λατος, πίειϊς δυΐεοτ ἰδπαῦδτη ἴπουϑ 
πασοίτ8. [{6 ΒΙ6Ἰ 15 ἜΤΟΣΩΓΑΙ δι 
ἑοτίταῖοτη ϑεσπῖιβ. ϑ'6ἃ γ4]]|οτὰ τ6- 
ἕεττε δὰ ΡΨ» ἄμγδ, πᾶτὰ ἀνήλατος 

αἀἰοίξαν ἄς »εείαϊίο, φμοά σμάφηο ποΉ» 
ἐκπε εὐποίϊδέωηι εἰ ευδαοίμπι ἐεἰ. Ζο- 
πᾶγ88 ἴ,6χ. ἢ. 171. ἀνήλατος, ὁ μηδέπω 

ε δαμαασϑεὶς ὑπὸ ζυγίων, ἢ ἰλασϑεὶς,. ἢ ὁ 
αι ής. Ε 

ΦΡΑΝΗΉΛΕΗΙΣΣ, 1. 4. ἀνηλεήμων, ἐπε 
"π Σ ΕΥΟΟΥΣ, γε ρε, οἱ, εἱ ἀθ ὈδβΕϊ 
ΒΕΊΊΠΟ δὲ, γένω, δαύιμς ἱηπαηΐ. 
8 Μδου. Ν. 10. τοὺς ἀνηλεεῖς ἔλήίφαι- 
τας. ἨἨεδγοΐ. ἀνηλεὶς, ἀνοίλτιφτιν, 
μῶν. ἸΎΔΏ: ἀνηλεῶς, ἀνοίκεως, ἀ- 
σελάγχιος. ὉεῖμιΣ αἴΐαπι νηλεής. ΄ 
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᾿ΑΝΗ ΝΥΤΟΣ, ἐπ ξοίκε, ποη ο05- 
σωπεριαΐμε. 8. Μδος. Ι΄, 15. υδὶ ἀθ- ᾧ 
βουϊριίο «70 ἀπογιπι ἀϊείαιν ἀνήνυτον 
λαμβάνουσα τὸ τἕλος ἐπὶ ἡμέρας τισ- 
σαράχοντα, ἥππετη ΟΠ ΘΟΠΒΌΤΩτααίυτα 
ΟὈὔποΩΒ ΡῈῚ αυδαγαρίπία αἴ65, ἢ. 6. 
408 Ῥεῖ αυδαγεαρίπία ἀΐε5 δὰ ἤπεπι 
Ρεγάυςϊ πο μοζιοσῖς. Ηδεγοῖ. ᾽Α- 
νηνύτῳ, ἀπράκτῳ, ἀτιλειώτῳ. Ἰάστα: 
᾿Ανήνυτα, ἄσρακτα, δύσκολα, ,ἀχαεόρ- 
ωφα, μὴ ἀννόμαενα. 

᾿ΑΝΗΣῬ, υὲν, λοηιο, γππαγίξειδ, δΡον- αὶ 
τρίς υἱν ἐπ ὅμὸ βΈΝΕΙΕ τς μϑκῇ 
“ίαπδ, Ὀγίποερε, δίγεπωμξ, 

σαΐα; ὑπάοϊεε (βιμϊοειταε. γι. ἀροῖ! 
Ι. 16. Ιοοπ, 11. 8392 Ασιδίορμ. Ἐσυ. 
ν. 178. δβοα. εἐ Ευτίρ. Ηετδοὶ. 996. 
Οοπέον Οδίδιοσ. Απίοηίΐη. ΓΡ. 
8. Ρ. 97.), αἰϊφμὲς, μπιιδημέεχεε. Ὁ} 

ἄοιπο, δἴδσω υἱσ. 1 Ῥαδγ. Υ. 21. Ῥε. 
ΧΧΧΙ, ἡ. Ῥγον. ἼἽ. 13. ἤδη. Υ111 
16. -)ιῖν Ῥονῖπιε. Ατα. ΥἹ]. ἃ 

γ. 866. ΑἸεχ. εἴ ΑἸἹὰ. υϑὶ ποῦ ἴστε 
Οδν Ἰεκετυπῖ, βοὰ ἰῃ ταθηΐα μδραθ- 

τὰπί Ἰοσῦτα Ζαοῖ. 11. 1. -- γον» 
υἱν. Οεη. ΠῚ. 28. ἐπ τοῦ ἀνδρὸς αὑτῆς, 
ΟΧ πα ΤῊ δυο, ο0]]. 111. 6. 16. ΧΙΧ, 
8. ΧΧΙ͂Ρ. 16. 11ἐν. ΧΥ͂. 2. ἀν 
ἀνδρὶ, ἰπὶοιέσως, (011. ΝΌτα. Υ΄. 14. 
ΝΣ. ἴ. 52. ἀνὴρ ἦν τῇ ἑαυτοῦ πες 
κὐἰσπόναν μὲ π ογϊπε δυο. Ὑ᾽ 6 εἔ 
Νεδ, ΧΙ. 8. ΧΙΠῚ. 10. 6ὲ. Θοηξεν 
σεπ. Χ, δ. υϑ᾽ γι» τεάϊρυν ἕχασ- 

ΦφΌς. Νυμ.. ΙΝ. 50. ἄνδρα. χατ᾽ ἃ 
εἰηπριίος, υἱγίδηα. μη χὶ ΥἹ. 8. ἄνδρα 
ἘΡΡΤΎ ΤΡ τορβείδτς (οι 

δῇ. 111. 16. εἰ ΑΗ οὐδ ἰη (σῃ- 
οοτῦ, ΤΊοχΩσΩΙ,, Ὁλὶ γδολᾷ ἜΧΡΟΜΙΓΟΣ 

σις. δὶς ἀνὴρ μάντις αρυὰ Ηετο- 
“μὲ Ί. 88. Ἰς προς Ἄν 88. 
τὴν μα ὐάσηε, (οπῖ, 1,εχ. Ν. τ 

“δ, πεῚ ΠῚ. 49. «ἄντα ἄνδρα ἐ 
ἀὐηιλει οὐϊνήδιῃ ντυὰ ἐοτύετη. 
γιᾶο εἰ 1 Βερ. 1. 42. ὕυὰ. ΧΗ. 2. 
ἀνὴρ ἀντιδιιῶγ εἰμοὶ ἐγὼ, ᾿ἸΌρονατα Ἔκ. 
Βίγα τα χοιρ)α, δὲ ἀνὴρ τοἀτγάδέ, 
υἱὰε ἴῃ [εχ Ν. Τ. 6. ἢ. ν. 1 Βορ- 
ΤΙ. ᾳ, ἐσῃ εἰς ἄνδρα, τέλψον, 4818 ΥἹΥ Ῥ6Σ- 
ἔεοϊιδ, ς0}1, ΕρΗ. ΙΝ. 18. 1 

φὃς 
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4 11. 26. ἀνὴρ ϑανάτου, υὲγ νιογίε ἀξσηα. 
Οοηέονς ΨΝογβεϊ ῬὮ1]οὶ, 5. Ρ. 11. ς. 
24. ΝΕ. ΙΝ΄. 238. ἄνδρες τῆς προφυλα- 
χκῆς, υἱτὲ ομεδίοαδα, 1. 6. υἱφείοε. ΝΟ. 
ΝΠ]. 7. ἄνδρες λαοῦ ᾿Ισραὴλ, νἱγὶ ρο- 
ῬῸΪ [βναδὶ, ἢ. 6. ἰϑγδδ]ῖρβ. 1 ὅϑῃι 
ΧΥΤΙ. 838. ἀνὴρ πολεμισεὴς, ῥοϊαίον. 
νιάς εἰ 4 ϑαιὼ. ΧΡ]. 8. ἘΣ. 
ΧΧΧΙΧ. 90. εἴ ςοηξοσ 1 ὅδι. ΥἹ. 
8. υδῇΆ ΣΌΠΙΣ ΟΝ διπυρὶ τοῖος 

ὃ το αϊτυῦ αολεμστὴς, οἰ Εχ. 11. 14. 
Ἵ δ ἄρχων. δὶς ἀνὴρ βασιλεὺς, 

ἐψγγαππς, δρυὰ ἘΘΤΡ. ΒΌΡΡΙ. ν. 
444. Ηΐδθ4 ΒΙ[6]1ο δι ποίδεβ δά 46: 
ψυά, ΙΧ. 61. υδὶ ἀνὴρ ουτα ἡγούμενος 
ἴῃ οοὐά. Ῥεττουϊδευν, φαριηδάπηο- 
ἄυπι γύνες μδυα τατο δϑὲ πόσηθῃ Βο- 

ὨΟΥΊ8. Ζυᾶ. ΧΥΊ. 9. υδὶ Ἰεςἔο ἄνδρα, 
4ύδῃι βοΐ δῖ. Ἄχ !ροῖ, τη! τῆθσα 
απο ἀδῦο 864] ἰοχίυμι ΗθΌΓ. 6686 

ς νἀ εἴν. 2 Ηορ. . 1. ἀνὴρ εἰ ἄνϑρω- 
«ος ἴῃ οοὐά. μοττηυΐδπιν ἱπνίοδηι, 
αιεπιδατλοάμη 4 Ηδρ. ΧΙ. 11. ἀνὴρ 
οἱ ἕχαστος. --- δ) λ). λόπιο. [68. ΤΕΥ. 

4. ΨεΣ. ΧΧ. 10. τυ» ΡΙυ». υἱγὲ, 

σευ. ΧΙΝΙ. 838. 8ὅ. ἄνδρες χτηνοτρό- 
εἰ ἄνδρες κχτηνοφόροι, ραδίογεε. 

Ζοοῦ. ΧΧΊΙ. 9. ἄνδρες λῃσταὶ, ἴα» 
ἔγοπεα. ΑΒά. ν. 7. ἄνδρες τῆς διαθήκης 
σου, ιεαεγαί ἐμὲ. ζοι. [11]. ὅ. οἱ ἄν» 

ἃ δρες Νιοευ), Νιυιευϊία. --- "γλὴκᾳ» ἱρηῶ. 

Ἐς. Υ1Π|. 2. υδὲ τήν» Ἰοχεγυηῖ. -- 

3» Με. 1 ϑατα. ΧΙ. 8. ΧΥ͂ΤΙ, 68. 

4 ὅδιι. ΧΧΤΊΙΠΙ. 20. --- Ὅν), ἀοπεέπειδ, 

"εαγίέμδ. ὅση. ΧΧ. 8. Ῥγον. ΧΙ]. 4. 
Ψοξϊ. 1. 8. νύμφην σερεζωσμένην σάχ- 
κον ἐπὶ τὸν ἄνδρα αὑτῆς «αρϑενικὸν, 
ΒΡΟΏβΒδ) 88000 ἱπᾶδυΐδμλ Ῥτορίον 
ϑρομδιηι Ἰρ51..8 ὙἹΓΩΊ ΠΘΌΠΙ. ΞΡ Ὶ »» 

ϑαίσιν. 5300. ΧΧ. 45. ἄνδρα βος. οοὰ. 
4 ΑἸοχ. ἴῃ αῖ. Ἰερίξυν ἄστρα, βορὰ ε- 
416 τηδΐθ, αυΐὶα νοοΐ ΗἩοῦγ. πουΐῖτα 
Βασυτ ΤΠ (ΟΥΡΣΕ ΔΕ ΟΠ ΣΩ βαΐ8 οὶ 8οὸ- 
οοχητηοάεια. ϑουθοπάυτι 5'πο ἐπ- 
μὶο ἀσερωκὴ 5. ἀστραπαί. ---- "ΧᾺ ), οἷν. 

Ἐχοὰ. Χ. 11. Ὁευς. ΧΧΙ]. δ. 20ς. 
ΝΙ]. 14. 17. υδὶ νεσθδ «ροσήχθη κατ᾽ 
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δα γογβι ϑεαυρῃίοτα μεοτγίι- 
ποηΐ. “οὉ. ΠΠ. 28. ϑάνατος ἀνδρὶ ἀνά- 
σαυσὶς, ταοτβ δονιὶπὶ αυϊοΐδισι Π0Π06- 
αϊε --- ΒΛ2.» αυοὰᾶ Ἡροδσ. οἱ (Ὁ μδ)ά. " 

εδὲ. Ῥβαΐτα. ΧΥ͂ΤΙ. 98. Ῥδη. 11. 25. 
ΠΙ. 11. 38. --- Δ) σε», ναδάμε. 

ϑγτητα, Ρβαΐτα, Χ ΧΧΥ͂ΠΠΙ. 20. υδὶ 
ἀνὴρ υἱγωπι ροίεπέενι εἰ αἰσημαίε ἐη- 
δίρπεηι ποῖδῖ, υἱ δίάθο ποὴ ορὺβ βἰϊ 
Ιοοο ἀνδρῶν ἰΙεχεγε ἀνδρείῳ. Ἡότοῦ. 
δηΡ67 τοδιιδίιιηι. ΤΙ ΧΧ 1 ϑδτα. ΧΥ͂Ὶ. 
18. ὦ ὅδ. ΧΧΙΠ. 96. υδῖ Ἰοοο 
ὍΔ ἰοζογυηῖ οἱ Ἰερεπάυχα 6ϑῖ "5, 

δῦ 2)» υἱ Ἰεχίταν ἴπ Ιοοο Ῥδσδὶϊδ- α 

1ο Ῥβαΐῃω. ΧΥΤΙΙ. 96. Βυχίοτῆυε ἱπ 
Απθοτς, Ῥαρ. 377. οοπέτα δίβζαϊς, 
ὙἸἾ Δ) 6886 1. 4. Ἴ2}» ῬΓΟνΟΟΒΩΒ «κα 

Κυαοθτασα, ααἱ ΡῈΓ υγοὲς Β. 1. εχ- 

ΡΙἰοδξ. ψ6Σ. ΧΙΝ. 9. -- "Ὁ οδο. 

Αᾳυ. ρα. ΧΧΧΙΧ. 10. ἔπ ρῖι 
ϑνΝ 56ς. Οδρρεϊασα. ϑ86α ξοκίδδ- 

Β6 10] ἄφνω τοροποπάυμα. οἽσὐΐί ---- 
 ἱπέ, ΗΙΡΒ. τεοίμτηη ἤχοετε. 

οἷ. Χ, 10. υδὶ ᾿ῃηρεδηΐϊο δυο 1πἀ]- 
81886 νἹ ἀεζως. --- ἼΣ}» πα8. Νυχπι. 

ΧΧΧΙ, 85. ἀνὴρ οὔτι ἄρσεν ἰῃ οοαά. 
Ῥοσσαυτδίυ. -- Ρ̓ δονΈΣ, δεπον. 

Ὅδυς. ΧΧΙ. 20. 1 ὅδ. ΥΠΠ|. 4. 
ΧΙ, 8. ΧΧΥΤΙΙ. 14. --- ΝΟ πεη- 

οἷωμδ. 1 Βορ. ΧΧ. 9. -- “ΠΌΝΌ; 

οριμβ. Ῥτον. ΧΧΧΙ. 81. ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, 
απ νεσθα τ ῃὶ ἃ ΠΙΡγασῖο τδ]ε 86- 
ἄπο 6 ν. 38. ἤυς {γεμβίδία δθ96 νὶ- 
ἀδηίυγ, ἱ. ᾳ. δοίη αυοαὺς εξῖ ν. 
41. εἱ 32. Ἐοτίδξϑε διΐϑιῃ ἰαροσαΐὶ 
ΠΝ Μιάθ ἰαθὴ ἱπῆγα δ. ν. 

πῸ Σ “--- εν) ὩΦῸ» ἐπέεϊϊερεηε. Ῥτονυ. 

ΧΙΣ. 14. υδὶ, εἴ εαυϊάσπι ξυσρέοοσ, 
ΡΤῸ ἀνδρὶ τοροποηάυτα εδὶ ἀνδρεία, 
διυῖ Ῥοῦυβ ροδί γυνὴ σχοϊάϊς ἀνδρεία, 
αἱ ἁρμόζεται συτὰ ἀνδρὶ οοπθίσαδίας. 
ἘΣ, Ρίυν. λοηρέπες. ἴδ. ΤΕΥ. 7. 

Αἀάε Αφὰ. Ὁευι. ΧΧΧΙΠΙΙ. 7. υδἱ 
νἱὰ. Μοπίῇ ---- υὐχ), ἀαπέηεα, ἄονιο. 

6εη, ΧΙΥ͂. 21. Ῥτον. ΧΥ͂Ι. 26. --- 

ἃ» 
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α Ὧ}), Ῥορμίωδ. Ἐ ὅδ. ΧΧΧ. 4. ὦ (οά. ΑἸοχ. μαρεῖ ἄρχοντες. 1 Μδος. 
» ἾΝ . ΧΠΠΙ. δ4. ἀνὴρ ἀϊεῖζαγ, αυἱϊ 68ὲ εοτι- 
ἘΠΕῚ ραν ἀπε τ Ὑ πε εε ὙΠ (6 νἱ ΓΠ}  δὸ βογεηΐε, σεσθηαὶα μ6 1118. 

τ ΟΣ. ἰάοῃοα..--- δῖν. ΧΙΧ. 29. ἀνὴρ, υἱγ' δα- 
ϑάχὼ. ΧΥ. 15ὅ.-ἼΤῸν Ῥατί. "ασίοτ. Ῥίεηδ αο ᾿γμάξης, ἱ. 4. νοήμων ἰἴὰ 

1 Βεσ. ΧΙ. 98. ἀνὴρ ἔργων, υἱγ' τοδμς ὙΒΕΥΩΡΤῸ ῬΘΓΆΙ]εΪΟ. 
αρεπεδ ἰάσπεια. Τη 6 οοττίσοπθυ ΚἈΝΗΡ ΤΕ ΛΕΙ͂ΟΣ, υἱγ ρεγζεοίι. 
νιάεῖας Βιεῖϊο [,6χ. Ογτῖ!! ΜΆ. γόνα. 1 Βερ. 11. 2. βοο. Α]ὰ υδὶ 
Βγοτω. ἴπ 400 ἰξα: ᾿Ανὴρ ἀρὰχ, ἀνὴρ . ἡ . 
δεξιὸς, ἐὲ Οἷοιε. Μ58. ἴῃ ἴδτο Βορ. Ὁ δὲ ̓ἔηδὰ ῬΓΟΡΓΊΟ δοοθρεσυπξ, 
ἴῃ χαῖρ ἀνὴρ βραχὺς ϑοάεπι τιον ἤΆΝΔΡΑ ἜΧΩ, υὗρωνν λαδεο, τπα- 

ὃ ἐχροπίξασ. --- 05 «οἰἱρενίε. Ζυἃ, γἑῥαία διε. ΡΝ Ὰ Ἰ δια τιατὶ- 

Π]. 19. αὶ ἰαπιθῃ ῥτὸ ἀνδρῶν ϑοματ- ἑαΐα. 168. 1,ΓΥ̓. 1. υδί τῇ ἐρήμῳ ορ- 
ἔδξῃΡ. 6 ὙἸβμβεοάσεεῖο Θυδεῖ. 9. Ρ. ρμοηίζυν. Οοηΐξεν [,οχ. Ν. Τὶ 8. δ: νυ. καὶ 
320. εἴ Οχοη. ΤΕΡΟΠΕΙΘ τοᾶνυϊο ε-- -- Ψιάο ἰδὲ ᾿Αδελφὸς, ᾿Ανάγκη, Γεωρ- 

δώλωιν. --- Τ Ἢ» φριχεμε. Ῥτον. ΧΙ]. γὸς, Δυνάστης, Δυνατὸς, Πολεμιστὴς, 

98. ΧΥ ΠΙ. 14. Τροτο νετίοσαπι. Πραύϑυμος. : 
νῦν ἐπεργούεδ. Ῥτον. Ὗ. 42. 8.1]. ἐροϑήε ΜΙΟΝ. ἴπ δυΐυδ νοοὶβ 
ἀρόδῳ - δ᾽ σηϊβολίίομθ οοπβεςαομἀα δάτηο- ἀνὴρ χυδτιάοααε 8εη88. πλ81]0 δά μ]θ6- ᾿ρββαεον ἜΣ : 

τ, Τσβευτ μταξοταα με νοχ πο δέκ᾽, τὸ ἡελνκτὶν χεναῖν λα φασαε εἰαολας αἰδ δδ Ἰκὸι, αὶ αἰδῇ τε Βαδλ,», ἢ χορ τις ὑλπαιὴν ἢ 
] . Τ Εἴ Στ 4 Ρ (ἀ6}6 Πυὰ ἯΥ, πδίυῃ 6 866. ἐν) ὃν 

οΟμοΒΑΣ 1 σοταλιαθ δὲ αμιοῖθ ἩαΣΟς ας χίραι, ΝΟΠΠΏ]18 οδὲ Ποεσωϊὶ φεοά- κ ΠΟΏΠ11114 δάάθγε [ἰοθαῖ. 1 ὅδ. Χ. ἀὰ ὶ οὦ Ομλ᾿ αἰεί νοὶ 
91. εἰς ἄνδρας, υἱγιδῖπι, ἰ. ᾳ. κατ᾽ ἄνδρα - π ΒΕΆΒΕ; αν Ὁ οι Ὑθμιμς, 
τρυᾶ ἐπαέρι, Α. 7. ΟἿ. Ωι 5. Ῥιον. δἰ πἰδείία νυϊρο ἀϊοίτατ. Αἱ ἀρ ἤοτε ἘΙΝ, 85. Ἱπεταίοιι οὶ δὲ πανί σα αρῖο ἄτα! νοῦ αντεβῇ, οὐ. 
ϑἀπενοατα ρσοραρ 8 δα ἰού εὶς μα ΗἸδτοπγσααβ ΠΟΒΟΙ͂Ο 480 7.6 Ρδτ 
5ετΊ, 401 ῥζγὸ ἀνδρὸς, αἰϊοαπιῃ ο- ΄. ἦ᾿- Α “ 

οἴδοβο, Ἰομέγθ σηδναϊε ἤνδρος, υἱέέαπι ττδιβῖυ 1. ΘΑ] πλδϑίυβ 6 6]ο88. 
 οΙΔες ἰ : ΜΩ. ἀνϑέμιον, τὸ χάϑαρμα ἐκ τοῦ χρυ- 

εἰ, ἐπλαδιἑαί, αἱ δ γγ)} 7 ῬῪετ- σίου, τὸ ΠΡΡΩΝΝ Υ. Ἐ. ἐν δούς ' 
ἀ ἀποαῖ. ϑορῆ. Ρμϊοοῖ. 1δὅΦ, ἐνεδρος 0], Τ΄ 11. Ρ. 761. ΟἸγπιρίοά. ἴῃ 

καίει. ---- Ῥτον. ΧΝ]]. 24. υὐἱ ρτο Οοιπμηι. δ ἢ. 1. ἢ τὸ ἄνϑος, καὶ ἡ ὧραι- ὦ 
19 Ὁ} ΤΧΧ Βαρϑηξς ἀνὴρ σοφὸς Δ0- ῥτης φτοῦ χευσίου, ἢ καὶ ἡ ϑήχη, ἐν ἦ πε- 
εἰσδσίαχα ροῃαηῖδδ Ῥσὸ ςοποζεῖο, φύχαμεν ἀποτίϑεσϑαι τὸ χρυσίο. πὸ »» 

ϑῖν. Χ. 26. ἀνὴρ ορροπίξυν τῷ «τωχῷ, ἐξονέλμισ. ΟοΕ, ΧΙ]. 6. «ὦ αυξπι 16- 
Ἀἀεδοῆπα ντιπὶ ρμοίεπίεπι δὸ ἀξυϊέεη!ι οὐχὰ Τγουνῦχ ἱπ Οὐμιη. ρας. 948. 
ποίαις ψυϊγ. υἱγῶπι αἰυϊέσηι. ΒΎΓΙδ: ἀνθέμωον ἀε ἐγοολίδα δι οοολίρα πράσα ̓ 

᾿:12Ὁ : ἣ , φεριφερὰς) ᾿πίογρτοίδἭιυϑ οδ[. Ρ υ- 

ιἄδον Τρίᾶ, ΤΥ. 10, ἀνὴρ οἷε ππα- ΙΑ ΦΝ α απ ταις ἐμ σοὶ. 1.1, ΑΝ. 
χίμε. 1 Μβος. 11. 95. 4ρεῖϊεα, δῶηα-ὀ μον (ἔοτῖδ ἄνθεμον) τοῦ χρυσίου νἀ οί 6 
πῆ ἄμα πεῤέέωπι τερίε, ἀνὴρ βασιλίως Οτεοίθτηο, αὰο ὥνϑος ἀ6 γεδιδ ργα- 

“ἂΡ ; (ς011. Ψ92΄όβορβο Α. .. εἰαπέδες ἀϊοῖταν, σωγωπι, υας αυγόμηι ἃ 
ΧΙ]]. 6. 2.) εἰ 1014. ν. 31. ἄνδρες βα- τς Αλτως ΝΗ Π φηγαείαηε ΘΕΠΘΤΕΤΕ δῶν ΠΣ ᾿ Ἀ 

τεδ, 011, οδρ. ΥἹ. 57. υδὶ ϑγτώση. ᾿ηρῇ φῃγαοῖρυμπι ἐεὲ ἐπ αἰχμα γε. 
ὥ νεγεϊ: πιαρπαΐεε ρορμϊξ. Ηἰε ϑεὰ Ἰοσιι ἔογίθ σωθῃάοϑβιιβ, δ ἀνϑέ- 
ες 3 Ἐπάν. 111. 97. 011. Εϑάγ. μμὸν δὲχ ἄντγλιον οσίυσω δδῖ. -- Εθροτὶ- 
ΝΙΙ. 28. υϑὶ εδὲ τ ΜΝ ἰᾳ ἰοχία ἰαγργεείογοδ μβεὸ νὸχ ἔχ. ΧΧΧΥΤΙΙ]. 

Ηρῦσ. 1 Μδος. 11. 18. ῥγο ἄνδρες 16. αὶ ῥγὸ ἐνθόμια ἴῃ πιὰ] 15 Ἄοοὐά. 



᾿Ανϑέω, 499 

« δῖον. Ἰορίτον ἀνθέμμα, το ΕἾδαι, 
ΝΟΡΙ πα Ραΐϊαξ, μοα νοοδραϊο βἰσηΐ- 
δβολτὶ εα, φῶ ογπαωιπεηΐ οαμβα αὐι- 
βαπέμγ, αὐδῆσθ 4}}0ὶ σφαιρωτῆρες, 
Ὡἀρλατκία, Δρῃρϑὶ]θμίησ, οἵ ρδυ]ο δη- 
(6 βλαστοὶ ἐξέχοντες, σενπιέπα ἐπείαν- 
ἐϊα, ουἱϊ Βοηΐϊοηξίας 6 ὴ9 βαιϊάσιῃ 
δοοθάο. 

ἈΝΘΕΊΏ, οτγοο. Ὁ». ΗΙΡΕ. ἃ 

ΤΊ »Ῥαγέησιγε ζχοὶο, ἴϊ, ἐχρεοῖο. 
διίου. ΧΧ, 421. εὐκς ἀνδήσω αὐνοῦ τὰ 
ἀγαλλὰ, ΛΟ ᾿εγεηπὲξ οενδέ εἦτπδ βελὶςι.- 
[Δ8, Γ[1Ό6 ΓΟ γεσίθσιηί.-- - νη} ΗΙΡΆ. 

405)». νοῦ, ἐβίοτοοοο. (ΟΒεὶ. ΧΠ]. δ. 

Οδπί. ΝἹ]. 12. -- νὰν ἐδόο, αυοὰ 

εἰΐδτι ἀ6 ογε ἐν οαπέε ἀϊοϊζαν, σου. 
διμλοηΐθ [οχῖο. Ηδῦσ. ρμαρ. 796. 
700. ΧΙ͂Ρ. 9..- Ἴδν,, ἐτεΐίο. ϑγτατα. 

860. ΟΟἹΡοτί, εἰ Επδοῦ. Ρε. ΧΧΥΠΙ. 
7. δὲ ραγτῃ ἀνϑδεῦ πρίας φακάετγε, 

ς ἀδίαγοπι ἐ5εξ, ματα ῬγῸ ἱτάργθαϑο 
ἀνδῆσαι σαὶ Οογάετιο Ἰἰοχοιάυχμα 
οσῖὶ ἀνϑήσει. ---- ΠῚ ,“ἤογου, φεγηιῖπο. 

ὥϑγτατῃ. ἴθ8. ΟΧΥῚΪ. 74. χΧΧ Τιον. 
ΧΙ]. 12. υδ᾽ οὐτὰ ἐξανϑέω 'π Οοαά. 
Ῥοιτηπίδίιν, αυοτηλατηοδπυ ν. 49. 
εἰ 567. εὐτὰ δοάειῃ οἱ ἐξανθίζω. Αἀά6 
70. ΧΙΝ. 9. δὲ Ῥεαΐαι, ΧΕΙ. 19. --- 
ΤΠ) ΡΙΒ. ἀρεγῖο πιε. Οδπῖ. Ἴ]. 19, 

πο Υ δ γῈΠ ΚΑΙ εἰ ΗΙΡΒ. 2ο- 

ἁ Γεο, ἐβονεεοο. ῬΕ. ΤΧΌΧΤΧ. 6. Ἐς. 
ΨΙ]. 10. 
ἈΝΘΗΡΟῚΊΣ, Πογίάιε. γγ}. ϑγτατα, 

ὅεη. 11. 8. Τ)εδεΐασ ᾿εθο νοχ, υποΐβ 
ἽΠΟΙυδά, Πργασῖο, χυΐ νοοεῖὰ τῆς ἄλ- 
σης, 4υἃ ϑγτοτηδοδιτη ἰοοο ΠΥ 

Ὁ511) Εαἷ586 6 ν. 1 ὅ. νθγῸ βίτηΐ!α βϑέ, 
ἱβίεσργοίατί ν ἱυϊέ. 
ἌΝΘΙΜΟΣ, Πονίάεε. 07}, δεγέοεη. 

Αφα. θες. οἷ. δοσυπάδπι Ἐκ. ΧΥ͂Ι. 
410. εἰ 18. τὸ αὺυὸ Ευϊΐοτυκ ΜΙρο. 

ὅδοσ. 11}. 11. 0.11. εἴ Βτδυηΐυ ἀν- 
ηὸν ἸΙοσυπί, 

ἌΝΘΙΝΟΣ, ἤογάμε. Ἐχοὰ. ΧΧΥΤΙ]. 
80. Ὁδΐ ῥγὸ ἢδο σόοῦϑ Ὡ1}}} ἰπ ἰοχέι 
Ηδερσ. Ἰορίξαν. Ἡ ογοῖ. ἀνϑινὸν, ἀν- 
ηρὸν, βαστόν. (οπίες Βχαυπίυμ ἀθ 

᾿Ανϑίστηροι. 

Μνεοῖ. βαρετὰ, Ηοῦν. ΓἰὉ. 1. ς. 17. 
δ. 274. ἢ. 807. 
᾿ΑΝΘΙ ΣΤΗΜΙΊ, γεεὶεξίο, τεριρηο. 

ἸΠ2» Ῥγοῦο, ἐχρίονο, ἑεπίο. Μαΐϊ. 111. 

15. Ἑουτηι δ ἑεπέατε ἤλεπε Βαυὰ 
ΤΆΣΟ ποίατα ἴδ εο 628ὲ ἢ Ἴ 
Β8[18 οοπεῖεί. Νοῦ δι εἴδει πινξ, 

608 Ἰορῖδδε 5771. --- Δ ΗΦΒ. ἃ 
ἽΨ ἐέπιριια οοπαίϊμο, τιοτὰρε αὐ ἔπ- 

πάπα. 90}. ΙΧ. 19. υἱὲ ϑοορίδοχ- 
εἶπ. ἧπ ὥἴομο δ δὰ ἢ. 1, ὑυσιοδὶ 
ΠΧΧ ῥγο ΝΠ Ν} ἴῃ δ οοαεῖ. Βα- 

θυ 886 ἌΣ ΉΩν φμὲς οἰἑαδὲξ εμηε, «αἰ 

ἐπ γμαϊοίμηε υοσαδὲέ, χυοὰ ἰασπιεῖ 
ΤΩΙ; ΠΟΙ ΠΘΟΒΒΒΕΙΌΓα 6556 ν᾽ ἀδίυτ. 
ες. ΧΙΕΙ͂Σ, 18. εε 1,. 44. δὰ χαοσα 
ἰοσασα σαρρδ]ϊυ ἴῃ Νοιξ, ΟΣ, μον. 
δ86.: Τετίναταπὶ δ ἦν σὐμο, 
ἀπὰς ἴθ Ἡΐῆρ. 1 ΓΛ» εἰατε, 

Ἄοπείείετε, εἴ ἴπι ΗἸρΒ.. ΥΩ εἰρέεγε 

δε, Ὦ. 6. τοείβέεγο. 146 δὰ ἢ.1.1. ἢ. 
ΜΙομδδΙ5 ΟΡεβ. ῬἈΠ. Οσίξ. ρ. 863. 
-- ὙΌΣ ΗΙΡΒ. ἃ 0» γεοράεγε 7α- 

οἷο. 39 ϑδτα. Ὗ. 6. ϑαπβυσα ὄχρσθβ- ἀ 
βογαπί. οιηονϑμάϊ δηΐτα βαπὲῆ, χψαὶ 
ΔΙἸουἱ οὐδίδηξας χοβί δῖοι. --- ΟΥἿΡΙΩ 

ΗΙΡΗ, Ῥευεπὶο, εἴδατα ργαναῖοο. ζοῖ. 
ΧΕΙ. 8.- ΝΣ ΗΙΡΝ ἃ χεγῆν, 

ἀεοὶρίο. ΑΒῬὰ. ν. 7. Νόοὴ ταδὶ φαοβὰ 
ΒΘΩΒΈΌΌΙ. -- ΚΣ ΓΙ ΠΕΡ. ζοτε- 

ο0 τι, εἴ β64. Ὧ. ἐπεμγβο οοπένγα αἷξ- 

τόμ 4. ἃ. γοδογὸ η: οοπέγα αἷξ 
πο. εἴ ΧΧ 42 Ῥαγαὶ. ΧΙΠ, 7. αὐ 

ουπὶ ἀνισχύω δε ἀνίστηρμω ἴῃ οοὔὰ. ἐ 
Ῥεττααίδζασ. --- 7) ΠΓ7 ΗΠ. πεὸρο 

οε0, ὭδτΩΡΘ ργαίΐμπωῃ, δείϊημ. 961. 1. 
34. ὅτ; τῷ χυρίῳ ἀνϑίέστης. ---- ῬΙΠΙΣ 

Ηρ. δον βγυιο, γοδογο τὸ, ἀπεῖδο 
36 Ὀρρονέγε αμέ γεεϊείεγε αἴεμέ. ὁ 
Ῥαγ, ΧΙ], 7. 8. υὐὲ ἔοστηια ἀνεισεῷ- 
"νι κατὰ αρόσωπον Οὐσαστὶϊ, 4066 οἰΐδινν 
(ὑΑἱ]. 11. 11. λορίξαε. ---- Ἴγ}, φυρέγ- 
δίο, διιρεγδε ἀρο. 16γὉ. Ἰ.. 39. ἀντίστη, 
ἐπδοίδηξεν δὲ βεεεῖξ. --- ΟΣ» βαπδ- 

ἐμ5. ΗδΔΡ.]. 0. ὉΔῚ ὁχ Ποπηυ]οσυτη 
ϑοηϊεπίίδ ἰοροσαπξ ΣΟ ἢ. 86 γα- 

! 



᾿Αιϑολόγησις. 

«αὐἰεταῖς δὰ ΘΓ ζ9Ὁ) “δὶ ὑπρηᾷ- 
πατε. ΑἸΔ15 Ἰερῖδδβα νι σπίαν ΣΡ Ὁ; 

εἰ ΠΠπὰ δοοερίβθθ, αυδ8ὶ εβϑεῖ ΡῸ 

ἃ ΞΡ. ΜΠΕΡ δαυΐστ νἱάδπίυ 16- 
8 1586 ὩὉ 4 Ὁ) ἐπεί, δαῖ 

μοῦ ΩΡ. -οΝ ΠῸ Ὀμδ]ά, δὶ. 

εοἰδοο. Ὅκι. ΓΥ͂. 82. --- ΤΥ» τὸ 

δεῖϊο. ἙἘΐοε. ΧΤΥ͂. 1. -- αν} ΣΡ, 

Νιρῃ. οὐ Ηδπῆρ. δ Ἄν. οὐἰμέο βεε, οὐπο 

«ἰείο, εἴὔδια 5εᾳ. Ὧυ τγερίείο. Νυτα. 

ὅ ΧΧ]]. 48. 31. 834. Ὠειῖ, ΥἹ]. 22. 
705. Χ1,1. 4. -- ΤῸ» “ἰο, οὐπιαὶείο, 

εἴασα δε. μαντίουϊα, χα οὐνέγα 
ποῖδξ, γεσέρίο. 10. ΧΧΊΠΙ. 9. Ψυά. 
Π1. 14. ΑΡά. ν. 11. θδη. ΧΙ. 2. θ60. 
σβμε"- -- "2 ν» γεεροπάεο, ἴϊ. ἐεδίογ, 

εἴ ες. "ν ἀοομϑο, οοπάεπιπο. Ὠδαῖ. 

ΧΙΚ, 18. ἴεο6. 1Π. 8. 11Χ. 12.-.Ἅ- 
2» ἄεργεοον. ϑγτναχι. 68. ΧΙΊΙΙ. 

8. ϑεμδύτα ἐχρζεθαῖεθ υἱἀδπίωτγ : 
ετσῖν ἀορτθοδομα γοϑιβατηι δ 1ΓῈ5 
αἰσααζαβ. ϑεὰ ποίαϊ γ.}}) δἰίδαι ἐδ- 

οαστέτγε, ἐγγμεγε. Ψυϊᾳ. εἰ πολ γεεὶς- 
ἐεῖ παῖδ ἄστη. ---- Ὑγ, λοεέμἶμεν αρο. 

Νι, ΣΧ, 9. τὶ » “ΜΥβῸ, οὐπαίδίο, 
κεθτ δ ἀν ἀνοη εἰ Ἡπῆρ. εἴϊδπι ἐπ σνγβῸ 

Νυι. ΧΥῚ. 9. Πεαϊ, 
ΧΧΥΠΙ. ἡ. 708. ΙΙ]. 18. Αἀάς 
Αι. Νξβῆ. 1. 6. εἰ ἴπε. 2 ὅδῃι.- 
ΧΥΝΉΗΙ. 81. --- ΠΟ ἢ» γεεμγγοσίο, 

ἀ δεειεγγευίο. Ἑόν. ΧΧΥΊ. 87.--- Τὴ 

ὁεςιῖτο, εἴδη ἀοεί μεν ἼΟΓ. 
Τεαι. ΧΧΥ. 18. δι: ΨΙΠΠ.. 4. μή- 

ἡμιδδὶ μοπάυε ῥτανεῖ εἰ ὈΡΡυϊγαδέ. 
εν. ΧΙ Υ]. 10. υδὶ συπὶ ἔνανει Θοπ- 

ε εἰτίξυτ. 1 Μδλος. ἾἼἬΠΙΙ. 11. 83 Ἐπάν. 
Π. 19. Ομ. Ὁ} Αρξιοὶ, ἀσνεπὸ 

αϑεεῖέ, Ἐπάν. ΙΝ. 18. ᾿ 
ΦΑΝΘΟΛΟΊΓΗΣΙΣ. Ἐδᾶν, 111,11. 

δες. Οοταρ!. ρο ΟἿ τοη έεπαο. 

4929 “Αὐϑος. 

Ἐπὶ Ἰοοῦο δρεσῖο νἱοβα δὲ ὁ οιιραι»" 
ἀϊο βουροπαὶ οσίϑ, ὑσο ἀνθομολόγησις. 

ἈΝΘΟΜΟΔΟΓΕΌΜΑΙ, »ρραΐανε 
οΟΉΠέεοΥ, οεἰεῦτο, σγαίϊας ἀρο. ΓγῚ 

ΗΙΡΒ. 4 7} οεἰεῦτο, ργαίδαε ἀρο. 

Ῥραίη. ΧΧΥΤΙ. 14. ἀνϑομολογησό- 7 
μεϑά σω, ὁ ϑιεὸς, ἙσεἸ γα ίταυβ 6, Ο 
Ῥευδ. ϑυϊάδε δὰ ἢ. 1, ἀνϑομολογηαί- 

χι φ. Δ. 

᾿ΑΝΘΟΜΟΛΟ᾽ ΓΗΣΙ͂Σ, Αἰ 
οεἰοῦγαξο, φταϊίαγμηι ἀοίίο. ΤΣ τ 
ἱηῆπ. 8Ρ ΠῚ} οεἰεόγατε. Ἐκ. 11] 

11. ἀσεκρίδησαν ἐν αὔνῳ καὶ λοιώνε 
γήσει, ΟἿΌΣ ἱῃ 4115 1 τὴς Ῥεσρεῦδδλ 
ἀνδολογήσε! Ἰερίταν, ϑίχας. ΧΥ 1.2]. 
διδόντων ἀϑδομολόγησιν. 
ἌΝΘΟΣ, ῶοε, ευγοιΐμα, «εὐπιεν. 

ποϑιν ἰαρεπα. ὅγτατα. (δηΐ. 11. ὅ. 

6χ υδα]. Ατ. (δα λεγδας υἱγεπίεε. ---- 

ΓΌΝΌΓ» τα. Οαπ, Π. 1, ἄνϑος τοῦ 

σιδίου, Οσπυ8 ᾿χῸ ϑρεαῖξξ ροδυσεαπί, 
ἱποογῖ, δα χυδίνπατι ἤοτυσα 
οἴεπλ ταΐεγεπάσσα εἷξ ΓΝ Ὁ. --α 

Ὁ, βἕμηπα. ἧι. Π. 2. υδὶ ῥὑγὸ 
δι οἰζίβθ6 Υἱ ἀὐμεῖε ΥΣ ἸῸ9 ΓΝ 

ομέ ἤοι. ---- -- τῷ» ο:, ζγιοίως ορῖίδν- 

ἄδηε εἰ εν ππαίωτια. 200. ΧΥ͂. 338. 
Οδηΐξ. 11. 12. 165. ΧΥΤΙ]. δ. “ἸῊΡ 

“εγομίις. ἴοΒ. ΧΊ. 1. ἄνθος ἐκ τῆς ἑΐξης 
αὐτοῦ ἀναβήσετα;, ξιγομίμς ΟΧ ταᾶϊορ 
εἦι5 δϑοοπάδί. ρρβὶὶο ἱπ Οὐ 8. 
Ῥ.- 646. ΧΧ Ἰερίδβο νυνἱάθαπιρ γ1ν} 

ἃ» 

ναὶ γ2 δ Ὑ1} ογενε. ΜΙΝὶ δυΐοιῃ ἢ 

Ῥοῦῃυ νἱ Δοπέι; ἽΧΣ τος θθΏϑα 86- 

φορΐβϑο εἰ Ἰπιδἰ]εχίββο, αἵ δἰ ἱ. α. Υ» 

ἱ. ᾳ. πιά ῥγορατὶ ροῖεδί, φυΐα οἱ 
ἢλδῃ. ΧΙ. 7. ἐπα αὶ Ρεσ ἄνϑος τεαΠ]:- 
ἀασιηί Σῃ οἰπι!}} ῬΒγϑεῖ. δι ρσηο4- 
Ὠοποτα μδης ΔρποΥ οἴδια Ἡ!ΘτΟΠΥ- 



᾿ ᾿Ανϑρακιὰ. 

«ἴα. Ἐόσγοῖ. ἄνϑες, βλάστησις. --- 
- ΠᾺΡ ϑεγπεν, Πος. Ιεβ. ΥὟ. 94. οἱ 

ΧΥΨΠΠ. δ. νον. ὐἷοε. Νυΐ. ΧΥΠ. 

8. Ζοῦ. ΧΙΝ. 2. Ῥβαΐυμ. (Ι[]. 14. -- 
πῶ βεγπιεπ. [ε5. 1,Χ1. 11. -- 

δ, οαρμέ, ἴξ. ργαοίρωμηι. Ἐχ. 
ΧΧΧ, 28. ἄνδος σμύρνης. ---- [5.7 

οἷγρα, ρεγιέπ. Νὰ. ΧΧΙΝ, 17. 
ἀναστήσεται ἄνδοος (8ϊς οῃΐτι τϑοῖδ ἰ6- 
αἷο 1,. Βοβ. 'π Ῥσοϊος. δὰ ΕΧΧ ἴης 

ὃ 6. 8. Ῥτὸ ἄνδρωκος) ἐξ ̓ Ισραὴλ, εκυσβεῖ 
βαιτηθη εχ [ατϑδὶ. Γ5)Ὁ ̓ γ» ἀεσ- 

αολογάμηι ἐεεἐπιοπῖϊ. ϑγτώτα. Ῥβδῖῃηι. 
ΠΧ. 1. ἀνϑῶν. ---- ὩΣ: ἔα, 

ϑγτήση. Ῥβαίῃ. ΧΧΧΙΝ. 1. ΓΙΝ.1. 
εἴ Οδηί. ΝἹ. 2. ϑδρ. 11. 7. ἄνϑος ἔα- 

(, ταϑίδρδβοσίςα φμαίδεί υοἰμρίασ. 
'ν. ΧΧΊΝ. 20. τὰ ἄνϑη μου, ργαπιῖα 

“εξα. 
᾿ΑΝΘΡΑΚΊΑ;, οοηφεγθα σαγδοπιδῃ 

σι νῸ] ργμμανμηι. Π λ» δαγδο. Α΄. 

᾿ Ραμ. ΟΧΙΧ. 4. 511. ΧΙ. 88. δε 
ἦρϑ:85 σα θοΏθιι8 πδυγρδΐατη Ἰοσ ταν 
4 Μδος. 1Χ. 20. ὁ σωρὸς τῆς ἄνϑρα- 
χιᾶς, τορμδ, να] μου οαγδοπες αγ- 
πέος, γιὲ δερεγεγαμί. 

᾿ἈΝΘΡΑΚΙΝΟΙ͂Σ, φμὲ ὁεὲ 65 οαν- 
δειιποιίο. Ἐμπῖι. 1... 7. Ἰυχῦι Εοπι. ἀν- 
ϑρακινὸν κυλίχιον, ηι τηϊπιίηι οΣ 
οαγδεποῖίο. 

ἃ ἌΝΘΡΑΞ, οανόο, εἴ αυδπάοσιε 
»γίρια, ἴξ. οατδιπομίμδ, σοτατηδε θρ6- 
οἰεϑ, βὶς αἱςῖε, συοα ᾿ση! συ θοη 8 
βρεαίειη ταΐοσαί, ουὐυ8 δΪΣΟΡ πος 
ποοῖδ νἱποίϊυσ, ἰυοδϑὶ δηΐσὰ ἴῃ ἴδ. 
Ὠρῦμα. Υ. Ρ]η. ΧΧΥΊΙ. 7. Ιοἱάοτ. 
Οτῖχε. ΧΥ͂Ι. 13. εἵ Ετσδῃς. Εποιχα 
ΤᾺ0. 11. ςος. 14. --- ΠΝ αλοπίπι 

"παῆι. ον. ΧΙ. 12. Τροροτυπῖ 
ἜΘ» δὰ 2.) ΑΓδῦΌ. ποίδί ργη- 

4 πα8 δε οαγδοπες αγάεπέεε. --- Ἵν 

δαείϊδιεηι. δι. 11. 1292. ΟΟΠΕΕΣ 
ΜιΙιοβδδ]15 ΒΡ]. Οἱ. Τ. ΓΧ. Ρ. 174. 
υΐ ϑυβρίολτιν, "ΠΧΧ γγ5 εἶνε 
ΓΙ ἃ Ἰερίοθο, αϊοὶλ δαῖτα ἴῃ Οδο- 
ΓΆΒΥΩΙΆ ῬΤΟΡΙΘΥ σοισηδγυτ ἔΟΟἾΠ88 

͵, Βοίθχη δῖ. --- Ὁ), οαγδο, Ῥγμπα. 
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Ικν. ΧΥῚ. 19. ᾧ ὅδ. ΧΧΙΙ. 9. 
18. Ῥγονυ. ΧΧΥ͂. 283. ἄιϑρακας πυρὸς 
σωρεύσεις ἐσ) τὴν κεφαλὴν, Θὐτηχαον δ 
δυσὰ δὰ ρυάογοιι εἴ Γαδ ρ δοθπ δπι. ἢ 
Οουδεν ἴκχ. Ν. τ 5Ἅ 'Ἐ'ν. Ααὰᾶο 

᾿βϑγιηη. Τμεοᾶ. ῥβαὶπι. ΟΧΙΧ. 4. 
-- Γ.) ἰάοπι. 42. ὅ8π). ΧΙΝ. 7. 

σβέσουσι τὸν ἄνϑγρακά μου τὸν χαγαλεφ- 
ϑέντα ; Οἱ ἄνϑραξ ταοίδρΒοσῖοα Ἰς ἀϊ- 
ΟἿ, 8 4.ὸ Ῥτορδρδίο ἔβτη1]}165 ῬῈἢ- 
ἀεί, βγρα, αποπιδλατοοάυε ὈΏϊΟΣ 
Ῥγυπδ δάβυς οαπάεπίε ἱμη18 ΟΧΟΙΑΣΙ 
Ῥοΐεδ. ΑἿΣ Πτὶ Ὦ. 1. γοσα στηϑὴρ 
δοάδιῃ βθῆϑβι υ8ἱ δυηΐ. [66. ΧΙ. δ 
14, --- Ὁ. ἤἥπρσια, εἰ, 51 ἐρπὶ αἰ- 

Ὀυϊζαγ, ἥανιπια. ἴδε. Υ. 94. ἔτεο- 
8611ο δὰ ἢ. 1. Ἰερίββα νἱδεπέασ "2 

ν᾿ --τ Ἴη5» σἰδέιαπ, 168. 1017. 11. 
ὉΡὲ νεὶ ἰάθο νεγίθσυπί, αχυΐδ δέἐδιο 
ΒΌΡΘΓΟΙ] 4 ἀδηϊσταπίυσ, νὰ] ἄνϑραχα 
δοοθροτυπῖ ἴῃ ποὔοπς σαγδωπομῖ, 
αυδπι Ηςρσ. 320) οἰΐαπι ἢαρεῖ. --- 

ὩΏΡ, οαγῦο. 1.8. ΧΙΙΙ͂Ψ. 12. ΤΠΙΝ. 

16. --- Ὁ» ΠΕ» ἰαφμεὶ. τς. Ῥβδῖνν. ἃ 

ΧΙ. 6. αυἱ 2 Ρῥζγὸ τδϊοὶβ πξογα [δ- 
Βυϊῖ, δ. σόθεπι ςοπίξ συτα ;5- Γ)- 

-- πθτν ἰαρὶς ἱρπέιε, οαμϊεζαοίες. 

Ααα. ϑγιητα. Τμεοά. οἱ ΧΧ 165. 
ὟΊ. 6. -α δῦ Ὁν δεγψίϊεε τπατίπι. 

ΕΖ. Χ, 9. ὡς ὄψως λίϑου ὥνϑρακος, ὩὉῚ 
ϑυτάση, ὑαχήϑου. Α4α. ἤϑοῦ. 
[νἹἅ. ΧΧΥΤΙ]. 18. υδὲ ἄνϑραξ στὰ 
ὑάχεϑος ἰῃ οοὐά. ρεττηυίδῖαν. Ο]οεςα. 
ΜΒ. ἰπ Εσ. Λίϑου ἄνϑρακος 
φουτίστιν ὑακδϑου. δὲν. 111. 18. μὴ 
ἔχκαμε ἄνϑρακας ἁμαρτωλοῦ, ἨὨΟΪ ἐττὶ- 
ἴδΔγο Ὀιΐδπ, δυὲ νϑβοτηθηΐδα αἴδοξις 
Ῥδοσβίοσί8 Ἰπηροχίυπο δα πη βενο- 
ΤῈ τοργθβεπάρησο εἴ δυριυιθηάο: ἤασα 
υἱτπηαὰθ μοίοϑὲ 66 ΟΘΟΥΠΡΒΣΩΣῚ 
συγ ΟΑΥΡΟΠΙΡυ ΓΘ ΣΟΒΌΪΏ ΕἾ, 4ιιΐ 
δὶ νδ] {0116 νεὶ 88 θε}}]9 βυοοαπάδα - 
[Σ, Ἰοσυ δγάδηϊ εὐ 'ἰπ βδιοπιατο 
ετιπρυπῖ. [0]ὰ. ΧΧΧΙΊΙ, 6. σφροιγὴς 
ἐπι γύρῃ ἐασὶ χόσμῳ χρυσῷ, εἰρσι]εινει 
ΟὟ ὉΠΟΏΪ, ἱῃ ΟΥδαι δυγζοο. Εἴς.- 
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α αγελιίο ἀϊδυιράκιον ἱπίογ 6 8 ἐχροπίξας Εχ. ΧΧΧΥῚ, 4. δὲ Ναπι. 1. 4. πρὶ 
λῖϑος τίμιος ὁ ἐν δακευλζῳω. 

᾿ΑΝΘΡΩΠΑΡΕΣΚΟΣ, δορείνεἐδει 
»ίαορεξης 8. πὶπεῖς ρίαοετε εἰμάφης, ἀο- 
πείπεπε δεηευοίεηίέαης οαρίαπε, αὐε- 
ἐκέοτ. ἸΝαται ἄρεσκος ϑεταρδν πλΑ]Α εἰσ- 
Ὡϊἤοαῖομα ἀβαγρϑέιν, υμ46 Ατίβῖο- 
ἰεἰες Μοχαὶ. 12}. 11. Ἐ. 11. Ρ. 102. Ο. 
ἄφεσχον εἴ πόλαχα ᾿πηρσιί, ἢ) ἣν ναχ 

ΘΟΙΩΡΟαΙα ἐσ ζγ ἢ οὲ Ἢ, οδεέάρηὴ 
δ᾽ ἐς, οαρέγα περυξης οοπίγα ἐδ. Ῥραΐγηι. 

[ἡ 

1.ῃ.. 7. 1κβρετανὶ Ρ)) » ἀψροονέα 
(γεὶ πεπερὲ αἰλὲς μίσοετε εἰπε), ἂς 
ἦκται τασπτῖὶ Οαρνρε]]υς Οτὲ. 8; μ. 
605. δαὲ 4 7.7 ἀεοτίνασυπε: ὑπὸ 

Ἰπεεγέαρ, πσὸτα ὙΠ. Ἰδαδαῖ, 
ὑανυχριτῶν Παποὶ, Οομίεν ἔκσχ. Ν, Τ. 
8. ἢ. ν. εἰ δάς Ῥβαϊέοσ, ϑδἰουιϑῃ. 
ΤΡ. 8. 10. εἴ 31. Ρ. 929. ἴῃ ῬΔΡτίοὶὶ 
(ο. Ῥπειράρρ. Υ. Τ᾿ 

ἈΝΘΡΩΠΙΝΟΣ, λιωπαπις. ἘΜ. 

ἄομεο. Νιιτὰ. Υ. 6. ΧΙ͂Χ, 16. Ἐξ. 
ΕΥ̓͂. 12. 15. -- ἝΝ» λοπιο “00. 

ΣΧ, δ. --. ΘΙ, "παγίμε, Ἰης. Ἐξ. 

ΧΧΙΝ. 7. υδῖ ποῦ ἀοάυχῖς ἃ 

πιογὶ, δε ἃ ΠΙΌ. απο ὩΣ ἦο- 

ταῖφὲ. ἘΚτογεορὶο ἀνϑ)ρώτιγον Ἠϊς 
ποῖ; δεῖ σέϑος, δε δὰ αἷμα, αχιοὰ 
παι ἀυέθ ῥγρροοθββίί, χοίθσεμαι 
νάδειν 

ὁ "ἌΜΝΘΡΩΣΙΟΣ, λοιπὸ, υἱγ, αἰἐσεῖς, 

ΦΑ͂ 

ποὐεϑ είν νε, ἐρτυπ. "ὍΤΙ 1άμ- 

πα. ἅπι. ΚΧ, 19. 1 Ἔρεταπε ΟΝ: 

(οι. Αεϊ. ΧΥ͂. 17. ---- ἘΣΤῸ, δοπιο. 

Θἰῶν ἵ. 46. 957. 11. δ. Ὑ. 1. 'δἵ δΗδὶ 
ΤΙ “ἶν, Ὅσρῇ. ].Ὄ 

24 τὖλ Αἰϊεπι πιοῖδῖ, ο0}1.ὄ ΓΝ. 1. 
ἴδ. ΕΧ. 20. ἄνϑρονπος γοωργὺς, ἀργί- 
οὐἶα. ἴδεν. ΧΧΙ. 9. ἀιϊδρώπου ἱερέως, 
:αεετ οἵδε. 'ϑται αὶ οχοηρῖα, υἱοὶ 

᾿χοαιυιάκι, νάο ἢ [ἀχ. Ν. 
Τ. ς. Ἦ. σ- Ἔχ. 1|. 11. ἄνϑῥωνχον 
Αἰγύσωιν, ἘρΥρΌνυτα αἰέγμενι. ἴον. 
ΧΡ. 3. ἄνθρωπος τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ, 
ἀπιεηεΐέσεε ]οσυτα [σγϑεϊ. ὙΙᾶ 
εἴ ν. 8. 10. 138. ΧΥΠΙ. 6. εἰ οσμξ, 

σε Ϊ. 

μακχερκίσναων 
. 

δὴν δὲς τεθκαν ἕκαστος. δίς οἵ 
ἴεν. ΧΧΙ. 18. ΧΧΙΠ. 3. 14. 91. οἵ 
ΑἸΙΟῚ ἄνϑρωπος ἰάδτω 6ϑὶ ἐς [,ν. ΧΧΊ. 
17. πὰς τὰν μπδημέδαμε. (οηῇ, Κ 
Ργον. ἈΧΙΝ. 19. υδὲ ΣΝ γεγείξυσ 
ἕχαστος. εξ. ΧΧΠΙ. 1. ἄνϑρωπος 
τοῦ Θιοῦ, πε εδέρτ οὶ, ἐπέεγργες υὸ- 
ἐμηπέαξε αἰυῖπα, α ἴϑεο πρεδι. ψιὰ 
εἴ 7006. ΧΙΨΝ. 6. Χυά. ΧΙΠ]. 6. 8. 
9 ἨεΡ. 1. 9. 10. 11. 0011. 4 Ῥαν. 
ΧΧΙ͂Ν, 6. υῇΊ ἄνθρωπος τεσροπᾶοι 
Ηερν. ἼΥ φγυμδ. --- χὴοὴς γδυλ» 
υἱγ υἱγ, Τὸν. ΧΧΤΙ. 4.---ὐξδ νὴ Ὁ Ν» 

υἱγ εἰ υἱν. Ἐδιδ. 1, 8. υϑὶ ἀνθρώπων αὶ 
νεσίθμάμπι οϑί οοπυϊσαγηι. (Οετίδ 
Φοθορδυϑ μιαροὶ τῶν χαταχειμένων, --- 
15» αφενγίπμιδ, τιογεγμς. 168. 

ΧΥΤΙ. 11. Α4ὰ. ΤὨοοᾶ. εν. ΧΥ͂ΤΙ. 
9. 16. ἴπ οτηπίδυβ μἰβ Ἰοοΐβ 16 
γυηί ΑΡΙΝΣ - δ» λονιο. θθυΐ. 

ΧΧΧΙΙ. 46. 4 Ῥαν. ΧΙΨ. 11. 700, 
Υ. 17. εἰώ. --- δ μα]. Ἰάσπι. 

ΟΠ δῃ. 11. 10. --- ὈΞΙΦΌΝ Ρίυτν. λο- 

γεῖπο, υἱτῖ, Οεοη. ΥἹ. 4. ΧΙΠῚ. 8. 
18. οἵ 1101 μρδββίτη. --- "ἜΝ: 

δυτγια. Ἐς. ΧΧΨΤΙ. 16. Ταρογαπὲ 
ὉἽΝ οαω Βαἰθὶ. --- ὩΝ γὴν 

ἕεγγα υἱοεπίμρη. 900. ΧΧΥΤΙΙ. 18. 
οὔδι μὴ εὑρῇ ἐν ἀνϑρώποις. --- ,» 

υδῖπ. 1 σρ. ΙΝ. 80. Μαὶϊ. ΙΥ͂. 6. 
- ΟἽΝ ,έδεις λον. Ῥτον. 

ΧΥ͂. 12. [ε8. 1,ω0Ἱ. 92. --- ὉνΔ, 4ο- 

τά. εν. ΧΧΧΥΨΠΙ. 12. --- ὧν 

οαγὸ. Ὅεῃ. ΝΊ. 13. εχ 1ἰα]οἴΐδηαο 1]. 
Ηξερτ. --- δον Ὁ .» δατῸ υἱγὶ. 900. 

ΧΙ]]. 10.--Ὑλλι σέ», Ηδρτ. οἵ ϑντάτη, 

Φον. 111. 3. ἘΧΧ Νυῶ. ΧΧΙ͂Ν. 8. 
1δ. 720». ΧΙΝ. 14. Ρεαΐην. ΧΧΧΥ,. 
44., δὸ ἴδῃ, 1. 30. 88. ΒβΒοό. ΟἸ 5, 
-“--- οὖν, 4ππ|2, μορμίϑ. 168. ΧΧΥ, 

5. ΜΟΙ τγ816 ἴῃ ἢδο ΟΥ̓ΔΌΟΙΪΒ βουΐθ. 
-- Ἵν εἶαυιιδ, ραχέϊισ. 168. ΧΧΤΙ. 

45. Δ0Ὶ1 ἄνθρωπος ϑ6ηϑι Ποπεϑῖο υἱ- 
ῬΡ 

φο, 
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γιῆκ οτί ἀξσηιαίιΣ εἰ αἀμοίογαίε 
ποίαις, αυειηδαχηοάυτα εἴ νὸχ Ηδο- 
Ὀγδοδ τηϑίδρβοσῖος δα μιμοίυγ. Ὑ]ά. 
Μα]οκοηδν. δὰ Ηδοσοάοί. ΝἼΙ. 410. 
Ρ- 604. --- ᾿ΠΝΌ, γυδείαοίμα εδί. 

Ναὶ. 11. 4. ἐξ ἀϑρώπων. Ιεροταπὶ 
ὩΟΊΝ: τ 9, αφμα. Νυμι. 

ΧΧΙΝ. 7. δὶ ὩΛ ἀδ πυπιθγοβα 

800 016 Ἔχρ]ἰοαπάυτι εαξ, --- Ἵ2.» 

δεγυμδ. ῶ Ῥαγ. ΧΧΙΝ, 6. Αρυὰ α6σ. 
ὃ αυοηα ἄ, μεγδοπατα αὐἀπιούμπι υἱΐξηι 

δ 

εἰ οοπίοπιρέαπι αυαδηπάοαμε ποδί. ΟΣ 
εχ. Ν. Τ' 8. ἢ. ν. εἱ 5. Ῥειίεὶ Μ|9- 
οὐἷ, ΟΡ β8. 1Π. ς. 1ὅ. --- λὺ» 

ἰγαποίεπα. ἘΣ, ΧΧΧΥ. 7. υδ᾽ὶ τος 
χτήνεσι ΟΡ ΟΠ ΓΟΥ δἄδοαας τεοῖα ΡῸΡ 
ἄνϑρωπος τεἀαϊ ροίεταῖ. ---- 7 2} 

οοιῖς υἱάρπι. 200. ΧΧΝΊΠ. 21. 
“ἄντα ἄνλρωπον ; Ὀ6Π6 αιοδα θαϑηβιιη. 
ὈΣΝ Ἢ γ}}}» οοι υἱαομίηι. ἴ68. 

ΧΧΧΙΗ͂, 8, --- Ὧν. »ορυΐως, 200. 

226 ᾿Ανϑυφαίρεσις. 

Μοὶ .- 8 Εδάν. ΠΠ. 48. οἱ Υἱ]. 
12. ἄνϑρωσοι, φμίάαπι, Ἡοῦτ. εἰ 
Οἰιδ]ά. Ἵ2): Ἐάν. ΙΡ΄. 91]. Υ. 10. 

δὲν. ΧΥ͂. 14. ἄιϑρωσος, ἦἄονιο φαπα 
γαϊΐϊοηε εἰ ἴδενο ατόιϊτίο ρῥγααϊις. 
Οοηξ. βε4ᾳ. ᾿δῖν. ΧΧΧΙΨ, 16. ὡς ἄν- 
φρωπος, ἢ. 6. λοπεεῖε, πιοάεείε, τοῦτο. 
ψυ],. αυδαὶ λόπιο [γπρὶ}. --- ΥἹάε 
4101 ᾿Ανδρωϑ) εὶς, ᾿Ομιλέω, Πνωματυφό- 

βθς, Πολειωστής. 

᾿ΑΝΘΡΩΠΟΊΤΗΣ, ἀμβαπα παίυτα, 
εὔδσα βψέπμε ἀωπιάπεπι, ὉῚΝ ν)}}} 

με λοπιὶπίδ. ϑγτατα. Ῥ8. ΧΙΨΠΙ. 
8. φυϊξυὶς ἀἄοπιο, οο}}. 76-. ΧΗΣ, 
82. 

ἈΝΘΥΦΑΙΡΕΊΏ, “μδάμου, ἀείγαλο. 
»Ὰ)» ἀμπίπεο, διιδίιγαάλοι [4ΕΥ. 

ΧΧΥΊΤΙ. 18. ἀνϑυφαιριϑήσεται ἀπὸ τῆ; 
συντιμήσεως αὐτοῦ, εἰδίγαλείιγ, δ ὕτὲ- 
εἶἰο εἦυβ. Ὁϊο (888. ρ. 551. 92. οἱ. 
Βεοΐτη. 

᾿ΑΝΘΥΦΑΙῬΡΕΣΙΣ, εμδίγαοίο ναοῦ 
ἕμα. ὈΝΌΓν Τεγαρλῖα. Αι. 1 

ϑδτη. ΧΥ, 9353. [μὰ Βιοῖη5 Μοπῖ. 
ἔδποοηΐπτι βεουΐιδ. ϑ'ϑὰ πυ]]ὸ πιο 
ἀνϑγυφαίρεσις χὰ Ααυ115 γνεγβίοῃε ἡ 
Ἡεῦσ." ὉΠ ΓΟΒροηάογε μοίεβί, 

8 ἅυο ἰοΐο οαἷο ἀϊδετί, εἰ φυοὰ 
Ασα. β66. Ηδοχ. Ῥδὺ ϑερακείαν ἱπίετ- 
Ρσοίΐδίιβ εδέ. Ὅψοσρα ἴπ Ησχ. πδὶς 
1 ἱπύήουρυπροπα 6886 Υἱάοηίυτ: 

καὶ ἀνδυφαίρεσιν ἡρμήνευσιν ἄλλος ἑππη: β 
ρῆδιν, αὰεθ νοὶ νοσι : ρῶ 
ἀνλυφαίρεσιν αἴἶδις ἐξ ἐφιτήρησπ,, 
νοὶ Ῥγο Ὁοοξ τ τή σις ἱποστγίμα, 
δογίρει ἀνβυφαίρεσις. δυϊαψαίὰ 8. 
Τηδίοσ, ἰδθῃ ἣοσ οοτίυπι ἕω 
ν᾽ ἀουν, νοσδϑσ ἀνϑυφαύρεσις τοί! ΕΠ» 
ἄδτη οβϑβ6 δὰ ἀηνεοοάδηο ΠΝ, φιοὲ, 

ἴῃ βθηογο υαομίβαέοιι, ἐἰρίεοίναν οἶς 
ουὼς τεὶ εἰσταβοαδί, αὐ δάθο Α6}9 
4αΐ ρχορχίαδ νϑγθϑογιπι δἰ ρηίβοιν 
Ὀομθθ Θχρχίγηθσα 80]6ῖ, ἡῪιῈ 
γόοοα ἀνϑυῷ. δὰ ἐδ Ἵχρσιθῃ 
Ὁ ροϊιαοτῖῖ. ϑϑι]εσο ἱπ ἀρραταῖ 
Οσιεῖοο ῥ. 808. νοχ ἀνϑυφαύήφεοις ἰ. 
δὰ ἼΣΌ ἐγαπερτοαὶ τείετεη δ 

νἱάεζυν. (ίοτια νἱάθ ἀδ ἢ. 

ΧΙἧΠ]. 9. Οολε). ΧΙἧ]. 9. 1.6. ΧΧΧΥῚ. 
ΤΊ. τς ΠΧ ΡΌΝ ποῖος υἱγῖ. “08. 

ΧΧΧΙΠ. 21. ἄνϑϑρωσον οὗ μὴ αἰσχυνϑῶ. 
- ὙΥΡ εἤταοίογ. Ῥδαϊτα. ΧΝΤΙ. 

4. δὲ ποη Ἰοροσγυηῖ Ὁ 1. υἱ Κοεδ- 

Ἰεσ8 νοϊυϊ, 86ἃ ἄνϑρωτος δβρῆϑι 
τηδῖο, υἱ Ὠοθέγαια τε πόςῇ, πιαπ, δ- 
᾿ἰρυοχιῃί. --- 15} Ῥτ. δοερίγμηι, 

Νυω. ΧΧΙΝ, 17. 1.. Βοβ ἱπ Ῥυο- 
ὰ Ἰερα. ἰὰ ΕΧΧ Ἱπ|ϊ. ς. 8. οοη]οῖ, 
ΠΧᾺΧ βου ρβϑίββε ἄνϑος : αι ἰδιθῃ 
οοη͵ϊοθοίασγα ΠΟῸ ΟΡυ18 οὐϊζ, τηοάο 
ἐοπμθδίαν, ἄνϑρωχον αυδηάοασια 6βεα 
νορδρυΐϊυτῃ λοποτὶ οἱ ἰαμαϊς, οἱ υἱχιη 

πέπὶ ἐπ δῦ ρΈΜΕΤΟ, ργὶποὶ 
Ηρκόελα γόρερι οἰ ξαίβοοὶ: ο Υι ἐδὸς 
8. ἽΠ)" -  ὈνεΘΌΘΤΕΔ βεθρίυβ ἤεθς 

ΨΟΧ τοροσισεσ, υὐὶ ΠΙἢ]] δβί ἰῇ ἰθχία 
Ἐορσ., ν. ς. 1ου. ΧΧ. 10. ΧΧΙ. 90. 

“ Νυμι. ΓΧ. 10. οἴ. Ιῃρσίμἰβ ἤδῆς 
ἐπ τϑῶλ ΤΩΘΙΠΟΓΆΒΙ] 5 οϑὲ Ἰοσυδ 20}. 
ΧΥ, 15. υδὶ νοῦρα σύσῳ μᾶλλον ἄν- 
ὥρωζος ἴῃ νΘ6Γ8. ϑ'γτωση. β:1Πξ ΤΩΘΣΊΏ 
Βαϊ ἀτηοῃζυμι ΡΤ, αποὰ 6 Ἰτηδγ- 
αἴης ἴῃ τοχίυτη ἱστοροίς. Υ.. δὰ ἢ, ]. 



᾿Ανιάομιαι.- 

« ρα βὰν Β.ν. ἀνλυποφορὰ, εἴ ϑυϊάλτα 
Ρ- 169. οἷς. 

πεν ΟΜΑΙ, ὥμαι, ἀοῖδο, ογμοίον. 

ΠΣ) 8 ἔπε ἂρ τ δ» ἀπσίως γι. 
ϑγταπι,, Ῥ521νι. ΧΥΪΠ. 21. ἡνιώμηῆν, 
εγμοίαδαγ. ϑοουπμάυτῃ Κοεβίογυπι 
Ἰεσιῖῖ ὐςο)- Ησθγοῖ. ἀνιωρέινου;, λυ- 

«ουμάνους, δαχιωμένους. Ῥῆαν. ἀνιῶμαι, 
λυκούμοαιι:. 

ἈΝΓΑΤΟΣ, ἐπεαπαδιίις, ἐπιπεδα 
ὃ οσαδιξδε. ΝΘ) Ἴ 1 δὶπε δαπαίοηε. 

Ῥγον. ΥἹ. 15. συντριβὴ ἀνίατος, οσιξμηι 
σὶπε γεεαιο. ----. ἼΣΝ» ογμαοί!α, δα. 

τι. Ὠεαῖ, ΧΧΧΊΙ. 88. ϑυμὸς ἀνίατος, 
φοηδηισῃ ἑπεαπαδίὲϊε; δο εἰ (ἰμαιξ 
Βοοξβιασίις Ηἱοσοσ. Ρ. 1. 1,0. 1Π|. ο. 

5.) Ῥτο ὝΣΝ ἰεβετῖπί 5} 7ν}}» πον 
ἐεί σμγαΐίο: ἸΆΤΩ Ἢ οδῖ σμγαγε υμῖ- 

Ἠκ5, 1.58. 1. 6. Ιε6. ΧΙΠῚ. 9. ἡμέρα 
χυρίου ἀνίατος, ἀἴδ8 Ῥόρπδθ, φμὶ σὐεγίς 

221 ᾿Ανίημι. 

ποιμιαίες. Ἀεσροπάοέ ἰπ ἰοχίυ Ἐβάτ. 
Χ. 8. Ηφερτ. ὨὩΣΡν ἐπίεγηεοιοπὶ αξ- 

υοῦεγε. 8 Μεος. Ν]]. 20, ἀνερώσαντες 
ἐν στήλῃ, φμος αἀἰδ8, εὲ δάσγοε, οοἰμηιπας 
ἐπδογίρεεγεπί. 

ἈΝῚ ΜΙ, αἰπιίο, ονεδίίο, γεν ίο, 
»εγτηίο, ἰαζο, τείασο, ἀεδετο, αἰέοϊἶο. 
ὉΡΙ͂ ΗΪρβα. ἃ δῦ. ἰξυο. 4 Ῥασ. Χ. 
9. ἄνες (6ς}}]. τι. ΤΙΝ οἰ Πρ δίῃ νἱθ 
ὅεη. ΧΙ. 428. ἴεν. 11. 10. 11. 
13.) ἀσὺ τοῦ ζυγοῦ. Βεπε αποδά ϑεπ- 
ΒΌΣΩ, ---- ΠῺΣ ΓΙᾺ» »Ῥοηο υαξέιία» 

ἐξηι. ἴοβ. . 6. ἀνήσω τὸν ἀμκελῶνά 
μου, ἀεεεγαπι νἱΐοτα το, ὙὙ δ 
ΒΌΡΓΒ 8. Υ. ἀμαιλών. -- ΠΥΨΠ 

Η"»ῇ. ἃ ΓΨΨ.. συετίο πεᾶ, ἀεείσίο. 

Ρρ. ΧΧΧΨΝΙΠ, 18. ἄνες μοι, ἀεεὶδίο 
ὦ τιέ, 56}]. τΏ4}}9 ᾿ἱπξδιοηα!5. ΒΙοἾ 8 
ἘΥΔΗ δι] 1 ρεγηνέαϑ πεϊλὲ, μὲ τεδρίγοηι. 
δ ογοῆ. ἀνίημι, συγχωρῶ. ---- 711 

“ πον μοίεεί. ΤΆγει. ΓΝ, 8, ἀπατος, 
εὕγμς ἀπέπημς σμγατὶ, Ἀ. 6. Πεοὶὶ αὐ 
ἈΝΕ ΦΕΡΊΟΟΥ ἀΐαπι πεημῖέ. ---- τ) - 

ξεγτίσπε, ποτ ζεγις. ογ΄. ΧΧΧ. 15. 
ἀνέατος ὁ «Ὄνος σου. ---- ΠῚ] 73. ΓΟ 

ὐρογρε (6480. 1 ϑατα. ΓΧ. 5. ἀνιεὶς τὰ 
ὶ τὰς ὄνους, γεϊέησχιιεπε 8185. ἴὈ. 

Χ Ι. 43. ἀνίναι τοῦ αροσιύχεοναι, ἄε- 
δίπεγεοταγε. ἰθϊά. ΧΧΙ]. 14. ἀνῆχε, 
ογιδὶί,  Ϊ Ως. ἀϊδεϊπιμίαυ!. ---- ΣΝ 

ἀιπαοξίοπα. ἴε8. ΧΙΝ. δ. «ληγῇ ᾿ρπυεπίι. Τμοοὰ, σον. Χ. 7. ἀνῆκ!. “- 
πριν δτὸ 1ορίεθο υἹ θοῦ ΠῚ -- 

δ ΛΓ Δ), οοηγονγίαδο πιεα. Ἴ2ε:. 

ΥἹΠΙ. 18. ἀνίατα. Τ|ΧΧ εἶπε Δαρὶο 
περί εςοῖῦδ τορι} 8 ρτδυηπηδίῖοίβ [6- 
41. τι [ΠΣ 25 δυῖ ΠΠ}}» δυΐ 

ναἰνείαπείνατα ΑἸἰχυοᾶ 4 ΠΣ) ἀ6- 

ἀυεΐσεη, ηυοα αὐΑ]6 ἤποτίε, 1. ΗοὉν. 
15 ἀεφαϊίυϑ ἀοβηΐγα πο διάθδο. 
Ορεΐετυσα ἰοοοπαιι απο υΧΧ 1π|. 
τεςτεῖι8 αυοαμε εδὲ ΒΑ ΠΟΥ ἴῃ Νοίί. 
πες. δα ἢ.], ααϊ}}}}} Ἀγὸ ἱπῆπινο 

νεσΌΣ Γγ72 συπὶ βῃῆχο .]οὦ Βεδοί. 

--  ᾽ σπατι. Ὠευι. ΧΧΧΙ!. 

94. 4 Μεος. ΙΧ, δ. ἀνιάτῳ καὶ ἀορά- 
4 τῳ «ληγῇ. Ῥᾷθαν. ἀνίατον, ἀθεράπευτον. 
Γγοά, 8ι1ς. 1. Ρ. 50. 6 

᾿ΑΝΙΕΡΟΊΏ, εοηδοσγο, αἄευουθο, οἱ 
εχ διγιξηοίο σείέγο, ἰοἷϊο 6 πιεάϊο. 
8 Ἐφάγ. ΓΧ. 4. ἀνερωϑήσονται τὰ 
ἁτήρη αὐτῶν. ΜΝ υϊχαῖι: ἰοἰἰεγεπέμν 

Ὧν “50, γεϊϊπφιο. “ϑγτοτα. Οοδδὶ. 

ΝΠ. 19. μὴ ἀνῇς, πὸ γερε έασ, 568 
ἀπηίαε. Ἡϊης οτίδ εβξ νἶοβα ἴθο- 
ὕο ΓΧΧ μιάνῃς. --- 0.3: ἐπερίπρο, 

οβεμάο. 66. ΕΠ, Υ. ἀνεῆτα; ̓ προυσαλὴμ, 
Φοἰμέα, 1. 6. ἐὐεγεα ἐεὲ ΗΠ ΘΤΟθΟΪ γτηδ. 
1κχ. Ογυῖ! ΜΆ. Βγεπι. οε Ῥδδνοσ. 
ἀνεῖδϑδαι, λελύσϑαι. ---- τὐδ) ΝΊΡΒ. ἃ 

τὔῦνϑο, ἀξερέτο, Ῥν βθυι, ᾿ μος 

ζητεῖ μι. "ΑΚ αυοδα βοηδῦμι. --- 

0)» πηίο. Ἐχ. ΧΧΙΠ]1. 11. ΤὨοοά. 

εἰ ΓΧΧ [68.11. 6. ἀνῆχϑ γὰρ τὸν λαὸν 
αὑτοῦ, ἀφεεγῖξ φηἷὰ Ῥορυΐυτα βυυτι. 
-- δ}: σε. ΧΥΝΤΠ1]. 424. οὖκ ἀνή- 

σεις χαντὰ φὸν τόπον; ΠΟΠΠ6 αἰπιξέίες 
86. ἐερεπέζεηι ἰοΐαπι Ἰοσα ὃ 108. 
ΧΧΙ͂Ν. 19. οὐκ ἀνήσει τὰ ἁμαρτήματα 
ὑμῶν, Ἰοὴ γον εί Ρεοοδία νΘΒΌ Δ. 

1,κχ. συλ ΜΆ. Βγεαι. οὐχ ἀνήσει, 

ΡΩ 

ἂν» 

φῦς 



Ι ΔΑ γίημε. 

α οὐχ ἀφήσει. 168, 1. 14. 11, 9. οὗ μὴ 
ἀνήσω αὐτοὺς, Ὧοὰμ αὐἰηδέαπι 1110. 
Ἡ ογςοΝ. ἀνήσω, ἀφήσω. 168. ΧΙ ΤἿ. 2. 
οὐδὲ ἀνήσω, 5611. φωνὴν, ποαυδ αἰξοϊἐεὲ 
φούδῖ. δ᾽ τ} ]118 611}0 818 Εϑάγ. Χ. δ. 

᾿ ὕψωσε (86. φωνὴν) χλαΐήων, οχτοϊ οὶ δὲ 
νόσοι ἢ6μ8. ---- Ὁ» ἐσῃακάο. [68. 

ΧΧΨ. 11. ἀνήσει τὰς χερας αὑτοῦ. 
Ἐριμίεγε πιάπεὶς δὶ ἐσραπϑπάδγε δαξ. 
τ ἼΧΣΡ» σμσίεξ, σοπίγαοίμδ. [68. 

ὃ ΧΧΧΨΥΙΤΙ. 97. ἀνῆκα τὰς χεῖας, γε- 
ἐγαχὲ τολιιι8. ---- Ἴ)  ἷπ Καὶ, Ῥ1}. 

ἐὲ Η!ρΡΉ. εἴδη ἩΠΉΡ. (υ Ῥτον. 
ΧΥΙΠ. 9. ΠΏ ΔῸ τερεβέεης δέ, 

ὙΠοδοάᾶ. ἀνειμένος, Ὦ. 6. φμὲ τοηιῖδδο 
Ὡρὶΐ, ἄδδ65, ρὶρετ). ὍὭεαϊι. ΧΧΧΙ. 6. 
8. οὐχ ἀνήσει δε, οὗδ᾽ οὗ μὴ σὲ ἐγχατα- 
λίπτῃ, ποπὶ υοϑ τοἰέπσιεί, αμέ ἀεδογαί 
αμαῖδο σμο. “Ζυα. Ψ111. 8. τότε ἀνῆκε 
φὸ σνεῦμα αὐτῶν, ἰᾳὰς γοροεέ τᾷ 

ὁ Θοχίι). 1 ὅδ. ΧΙ. 8. ἄνες ἡμῦ ἱπτὰ 
ἡμέρας, ρογιπἰξῖε 8θοὺ σοποοξ ἩΟΌΪ8Β 
ϑαρίεια 6165. ΕΖ. 1. 95. ἀνίεντο αἱ 
στέρυγες, ΤΟΙΣ  ΘΡΔΗα αω. ΤἬροά. 
ἵν. ἀνιόντα, χυοᾶὰ Μομίξ. ἰγδηβῖυ τι 
γεηϊεπέδα, δὶ νοὶ Ἰεσοπάναι ἀνίον- 
φαι, ΨΕ] ἴῃ 866. τὰς στέρυγας ΓΒΡΟΠΘΏ- 
άυτα δεῖ Ἰοοο αἱ πτέρυγες. πὸ. Οδηΐ. 
ΗΠ]. 4. -- πον γοηιέδδιιΣ. 68. 

ΧΧΧΝ. 8. χιῆες ἀνειμέναι, πιαπιδ γὲ- 
ἀ ηβδδα. -- Ἔν ταξίο, ἐπεέίο. Οφῃ. 

ΧΙΙΧ. 421. στέλεχος ἀνειμένον, αγδον 
γοὶ ἐγμποις δηιδδβ, αἰ διιδ, ρῈ7- 

.ππἴπαηε, ργοραρὶπος ὀηιδέίοης. ᾿Ανΐημι 
Θπΐτα, οὐ (6 Ὀ] 618 Θουτηο δϑί, 
δεγηιπαίίξοπεπι ἀδηοῖαί (Υ. ο. δριυὰ 
Ῥιοφοοῦ. 6 χὶρηϊο [2Ὁ. ΙΥ΄. ο. 3. 
καυλὸν δ᾽ ἀνίησι αηχύαιον, καραὸν ὃ 
στρογγύλον, ῥίζας ΄.}, δάδοχια Ὀ6Π6 
τεροηάδοὶ τῷ Ὠὰ ν 4υοσὰ οἰίΐδτῃ 

6 δηκϊίίεγ ἃς ὈΥΟΓΕΤΥΟ ποῖδῖ, ν. ο. ῬΒ. 
ἸΧΧΧ. 19. οἱ σεν. ΧΥ͂ΙΙ. 8. --- 
πνῦ» γεδρίσο, δἴϊδταη τεοθᾶο. 

Τηοοά. “ον. ΧΙΨ. 6. ἄνες, τορι. 
Βαμα αυοδά 86 801. -- Ὁ.» φιὶ- 

6400. ἴε8. 1.Χ1]. 1. διὰ ᾿Ιερουσαλὴμ οὐχ 
ἀνήσω, Ῥτορίες ΗΪΘΓΟΒΟΪ γιαδι ὩῸΠ 
σθόδϑαδο. ὅδ. ΧΥΝ]. 44. τοῦ σγρδξϑε 

228. ὁ 
9 ἢ 

Οὐκέτι ἀφίημι. 

ἀϊσυπίυν ἀνέσϑαι, γεϊασατὶ δὰ Ὀεπε- 
ἐαοϊθηυχα Π οὶ ου]υοσῖθιιβ, ὈΌ] τὴθ- 
(ρβοσὰ ρϑεϊα εϑὲ δΔΌ ἄγον. ὅϑῖσ. ἡ. 
4, οὗ μή σε ἀνῇ, ποι ἀξνιέέεί ἐξ ἔπε- 
ρωπόηι, βϑἃ δὸ δοτίυβ ρυπίεῖ, 480 
τατάϊυβ. [ἴ014. ΧΧΧ. 8. υἱὸς ἀνειμέ- 
νος, Μίμιδ, φμὶ πον οατραίμγ, σμξ 
πμῖϊα φουοτίον αἰδοὶρδηα αὐἀλὲδείωτ. 
δίς ἀρυὰ Ο6. 855. ἀνειμένη γῆ εἰ 
ἀνειμένον χωρίον ἂς ἐποκμέία ἱεγγα ἀϊ- 
οὐπίατ. Αρυὰ Ευτὶρίά. Ἠοτδεὶ. ν. 
3. ἀνειμένος ἀϊοϊςιΣ . ὀπιπία εἶδε 
ρεγγιδίοηβ. Ι0]4. ΧΧΧ. 426. ἅμος 
χεῖρας αὐτῷ, τείαχα βετνο ταϑπῦβ, ἢ. 
6. οἰδοξώπι 6656 ῬΡαίεγε, (01. ν. 394. 96. 
7. Ηδαγοῖ. ᾿ἈΑνίεσϑα;, τὸ ἀπολύεοϑαι, 
εἰὐμεὐροι ὰη χκουφίζεσϑαι. Ἰάἄοτα : ̓Αν- 
ἤησιν, ἐᾷ, ἀπολῦει, ἀναπαύει, ἐνδιδοῖ. 
ἔοι : ̓Ανίησιν, ἐνδίδωσιν, ἀναβἄλλει. 
. ἈΝΕΗΜΙ ἘΚ ΔΕΣΜΩ͂Ν, ἀμμνίο 

ε υἱποιιδ. ᾿γ Φαρϑπαγέιτι. ΜαΑὶ]. 

ΙΥ. 9. μοσχάρια ἐκ δεσμῶν ἄνειμένα, 
Ὑ0} οχ ν᾽ ο}}19 εἰἰπνῖεβι. Βϑοθμαν- 
ὅμ ἰῃ Ηϊετοσ. Ρ. ἢ 120. 11. ς. 84. 
ἰϑέολοσῖε νἱπουΐα, αυΐδαθ τὰ ἀσεὰ 
ἀρνϊποιοδαπίαν, υἱ δυ Βα  αχο στὰ- 
ὯΔ {ἰτυσαγρηΐ, δ)ὸ μυΐδῖ, ἀνωμένα 
(ᾳυοά ἴδιο δρηοβοῖς αὐυοάια τεσ- 
βῖο Αὐδ.) δαάϊταπι 6886 Ἢ ρίοββο- 
τηβῖθ, αυ18 50 ΓΠ0}8 ᾿τιροστῦθ, χὰ] 6 
αἴζατα ᾿ς δαὶ Ὡσῃ οοχπδνεσηϊ, υἱ- 
βυτὴ ἔιοτις ἀρϑυγάτυτι, υἱ ἐς υἱποιέξς 
εαἰίαγο ἀϊοεταπῖίυσ. ὙΠ ἴδτωθῃ, 
ΣΝ οοπίτα 1Π1ππὸ ορϑοσναῖ Ἡοζτειιβ 

1566}}. Οὐιτς. Ρ. 880. Α]}15 σοπέγα 
Ἰερῖδεα νἀ οπίαν Ὁ 71, ἴδπὰ ᾽ ΓγἪ 

οαἰοπαδ, ἥιπεα, υἱπομία εἱβτήξοαι. 
Βαμιγάκίυθ δὰ ἢ. ]. βιιϑρίοδθσιν, Ἡ. ]. 
Ἰεσία ἤιϊδ86 ᾿υιπιυῖα μοσχάρια στευ- 
τὰ αἱ ἐκ δισμῶν ἀνοωμῖῦνμα, 6866 νοῖθα 
1115 ἱπίοσωγεῖία, 4] ΤΟΘΡΟΧΟΥ. 

τα. ἀυῦλν...» φυοὰ Οουῇ. 11. εαὶ 

ϑοΐνεγοα υἱπομία. 

ΟΥ̓ΚΕΤΙ ἈΝΙΉΜΙ, οἴἴδτα Οὐχέει 
ἀνίημι τὰς ἁμαρτίας, πο ἀπιρδμε τὰ- 
ηβξίο, 86. ρεοσοαέα. ----- ὯΩ ἌΡ Γδδ Ὁ» 

ἀρίξετως σιρπ ραπίοπάο. εν. ΧΨ. 6. 
οὐκέτι ἀνήσω αὐτοὺς, πομ δι ρὶΐυθ αϊ- 
Ὠγ τα 608, 86. ἱμηριΠϊῖοθ. ---- πε) 

4 



᾿Ανίκητος. 

«90. εἴρήξεεμέ σινι ζενεθίό. [ε6. 1. 

14. οὐκέτι ἀνήσω τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν, 
πΟΏ ΣΡ] 15 γορεδέαπι Ῥοδσοσδία νε8- 
ἐχβ. ἌΝ; 

ἈΝΙἊΚΉΤΟΩΣ, ἐνοίοίωξ, ἱπυϊποιδι δ. 
29 Μδοο. ΧΙἥἅ. 183. 8 ἴβοες. ΕΥ̓. 91. 
4 Νίδος. ΙΧ. 18. 

ΦΑΝΊΚΜΟΣ, δίοσμα, ωπογο σα» 
τεης. οχ μας ἰορίτυΣ [ἢ ΠΟΠΠυ]]18 
οοὐά. 4 Μοιξ ᾿κυάεδεῖθ 70Ὁ. ΥΠΠ]. 

ὁ 16. ἁρυὰ Αηι. ργο Ηεῦτ. "18, 

πωμεάκνς, ἀιρπροίμα, υδὶ ἴδσαθῃ ἔνκροος 
ΤΟΡΟΠΘΏΌΣΩ 6886 Πδο ἔδοϊϊα ἰπῆ- 
εἴα5 ἴθ. Ηεογεοΐ,. ἄνιχμος, ξηρὰ, ἰχ- 
μάδα, ὅ ἐστιν ὑγρασία», μνὴ ἔχουσα. 
ἈΝΙΉΤΑΜΑΙ, αυοίο. ὙἼ.)» "αρῸΤ. 

ἴεα, ΧΥῚ. 9. σοτενοῦ ἀνιχταμάνου. 

ἈΝΙῚ ΣΤΉΜΙ, (εἰΐδηι ἀνσεάω. 146 
δι ν. 07) σέβο, ἐχοῖο, γεειδοίίο, 

ἐπείαωγο, οολεξίμο, ἐμγρο, τεθνῦρο, 
ς ἑπευαΐεῖοο. τ)» “ρεγτίνεμδ, τηροῦν 

ἀ 

έ 

τω. εν. ΧΧΧ. 10. ἀνέσρηδοω σύν- 
σριμμα. Μιαοηίων Ἰορῖ888 ἐδ)» 8 

τϑῦ. ἐς Ὁ}. αἰέοίϊεγε .---- ἋΣ ΦΠΠ 

ΗΒ". εἰ Ηρ. 6 γι", οὐπείἑεο, 

εἰείο πιε. Νυτὰα. ΧΧΙΠ. 22, 1 ὅδγ), 
ΧΥ. 12. ἀνίσταχεν αὑτῷ χεῖρα, ετεχιὶ 
ΒΡ] ἰσορέῦχω. --- ΚΡὉ Ηἰρδ, 8 

ἣῦν οἶπρο. 1 Βεᾳ. 11. 238. εες. 

ΑΙ. εἰ Οουφὶ. ἀνστᾷν. [τὰ Θπΐτα 
βοτι δοπ τὶ οὶ ἰσοο ἀνίσταν, αυοά 
Ὑτοτωτηΐαθ οαΐ ἤι84:. ϑεά Ἰοσυϑ 
'Ρδα σαμιὶ εδὲ δαἀπιοάιπιτη βυβροοῖυ8. 
--- ΡΠ: εοἰρίίο, ΗΙἸΡΗ. ἃ γ2}- ἢ. 

ΧΕΙ. 25. -- πο Π ΗΒ. πια- 

ἐμέῖπο. ὅεη. ΧΧΙ. 14. υά, ΙΧ. 33. 
αν οὐχὰ ὀρϑοίζειν ἴῃ οοαά. ρεγτηυῖα- 
ταν. {0}. 1. δ. -- "ῬῺΝ ΠΩ, ΤῸ- 

δοτο πιὸ, 8εη. Ὁ. 38: Ῥαῦ. ΧΠΙ. 7. 

αΌΣ συγ «ρὸς σοηδίτ, οἴ ποίδὲ 
δτετε αάνετγες αἰϊχίμεηι, ἐπδμ ρΡΈΓΕ : 
υπάς ἴπςσ. ἴθ᾽ ἀνϑίστημι ροβυϊῖ, --- 
ΡῚ ΓΙ, ναἰδάμε ἐμπι. [ε6, ΧΧΧΤΧ. 1. 

ἀνίστη, Ἦ. 6. σοποαίμιἑ ἐΖ πιοῦῦο. --- 
ΤΓ, σέρο, γευϊυέεοο. ἴεο. ΧΧΧΥ ΤΙ]. 

229 ᾿Ανίστημι. 

9. ἀνίστη ἐκ τῆς μάλακίας. --- “ΤΆ, 
οοηπἑεπάο. ϑυτυβ εν, ΧΙ]. δ. υδὶ 
[ΔΙ ΘῺ δΈΒΡΙΘΟΥ οὐπὶ ἴοοο ἀναστῆναι 
8 ρβἰδβα ἀντιστῆναι. ϑοα ΘΌ δι 1τη- 
Ῥτεββεα ἰθοϊίίΐσ ἀείεπαι 
πο ΡΟ. ἰοοιβ. Ααὰ. Ναδῆ, 1. 8..7 ' 

ἀσὺ τῶν ἀνιαταμέάνων. ἸἜρὶϊ ὈΘΡῺ» 

8 91. ἐπρεγβέτε, δὰϊ ὩΘΟΡῸ» 

υἱ Τηοοά, οἱ Εά. Υ. --- "ΝΟΣ 

ἴδῃ. ΧῚ, 14. ϑες. (6, --- λὴν 12» 

ἄο ἄεοια. Ἐπ. ΧΧΥΊ. 90. ἀνασταϑῇς, 
γεείμεγίς. ---- σλγὉ, τεοοο. Ααι. 

Οεη. ΧΙΙ͂Χ. 10. οὐκ ἀναστήσεται. 
5οα Ιορεπάυτα νἱἹάἀεςυν ἀσοστήσοται, 
υἱ ΡΕ6. ΟΧΧΧΥΙΙ]. 19. νεσυς, εἔ 
ΒΘΏΘΙ13 ΔΥ6 νἱαδίογ, δον. 14. 
510 }υάιοαταπὶ ἴδπι ἀς ἢ. 1. “υπ]ὺ8 κα 
εἰ Μοκί. --- ἽΝ 7υῦο, αὠαιδοτ. 9 

Ραν. ΧΧ. 4283. --- πὸ» αδοοηάο. 1 

ὅτι. ΧΧΙ͂Υ. 1. υδὶ ῥτὸ ἀνίστη ἔοτ- 
[Δ456 ΣῈ τὰ οδὲ ἀνέβη, αυοᾶ 
Οὐρ!]. παρεῖ. [Ιἄομ να]εῖ αυοαιδ 
ἀε Ἰοοο 9 Ρασ. ΧΧΙ͂Ν. 28. 2 ΡῬαγ. 
ΧΧΙΝ. 13. υἱὐἱ 1,Δ[. σωγρεγα ἀδ εὐἰϊ- 
Βεῖο δάμίρειασ. [ε8. ΨῊ. 1. -α 
ἼΟΥ ΤΌΝ» Καὶ εἰ Ηἰρἢ. δίο, 

οομαίδιο, Ααυ. ϑγιιτ,, [68. ΧΙ. 10. 
ΙΧΧῚ Ραν. ΧΧΙ. 1. 001 οὐπὶ ἴσνημε 
Ρεττηυϊδίυν ἴῃ οοὐά. 8 αν. ΧΧΤΙΥΡ, 
18. ἀνίστησιν τὸν οἶκον, ἐπδίαμγαδαί 
ἀοταιῃ. 014. ΧΙ. δ. ἀνέστησεν αὖ- 
τοὺς, οοπδίἐἑμὲξ (1108, Ῥτον. ΧΧΙ͂Χ. 4. 
ἀνίστησι χώραν, βγηεαί τοχτυχα. [68. 
ΧΙ, 10. ἀνσεάμενος ἄρχειν δνῶν, αυἱ 
τοσηυῃι ἴῃ φϑηΐθθ δμδοὶρίί. Ιση]- 
Ἰἴον Ηοσοῦοί. 11]. 67. ἀνιστάμενος ἐς 
τὴν ἀρχῆν. Ὦδη. ΝΙ1Ι. 44. βασιλεῖς 

ἀναστήσονται, τεχο8 γερπαγε ἐποίριεηί, 
00]}. ΧΙ. 2. 8. ὃς Ηετούοι. Π]. 66. 
βασιλία ἀνεστεῶτα- ---- 50 εἴ ὩΡΙ͂ 

Καὶ εἰ Ηἰρῃ. Αι. Ρβ. ΟἹ. 99. τοι 

ἀναστήσει λαίλαπα εἰς αὖραν, δἰαίμεί" 
8611 πεμαδὲξ ᾿ὰγθίποπι ἰπ ἰγδηα811]}- 
ἰαΐδιι, υδὶ ἀνίστημι εδί 1. ᾳ δ ρ οχ 
ἴστημι, αὰο ϑγτητ. υ8118 εδιέ. ΓΧΧ 
6εη. ΙΝ. 8. ἀνέστη ἐπὶ ᾿Αβὲλ, ἱπδεγρε- 
δαί δἄνεγευβ ΑΡεΐεα. ἔχ, Χ. 23. 
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᾿Ανισγὺς εἰμὶ, 

α υὐὶ οὐπὶ ἐξανίστημι ἴῃ Ἄοοἀά. ρεϊταυ- 
ἰδῇ (ο0}1. Νυω. ΝἼ]. 1. συὰ. Υ, 
γ. εἰ 4 δι. ΧΧΙΠ. 10.). [ΡΙὰ. 
ΧΧΥῚ. 80. ἀναστήσεις τὴν σχηνὴν, “- 
ἀὐπεαδὶς ᾿Δθογπδουϊατα. [Ὀ. ΧΙ 2. 
οὐπὶ ἴστηω! Ὀοττηυϊδίυῦ 1 Οοσά. 
(ς0}}. Ψυά. ΠΠ. 80.). Ναμι. ΧΥ͂. 
, ἀνέστησαν, ἐμ 5 γγεχοτωπὶ, υνἱ ΟΧοΟη. 
ἀνϑέστησαν. Ὦδυϊ. ΊἼΙ. 4. 208. ΥἹ. 
96. ὃς ἀναστήσω β8ε5. ΑἸὰ. ὅγε. εἴ 

ὃ Τῃεοά., υνὶ Ναῖ. οἰκοδομήσει ἨδΡεῖ. 
1 Ῥαγ. Χ. 12. ουπι ἐγείρειν ρεγγιιῖδ- 
ὨΙΣ. 4, Ραγ. Υ]. 10. ἀνέστησε τὸν λόγον 
τοῦτον, ουεπίμ οοηβγηπαυϊ Ὦος Ῥγο- 
χηΐϊϑδυτη. Ὀβαΐτη. ΧΙῪἅν,. 11, ἀνάστησόν 
με, γεδίϊίμο πιὸ ἐπ ργιδίέπαπι αἱ σπίαΐδηι 
εἰ {[εἰξοϊἑαίεηι. Ῥδβαῖτα, ΟΕΧΧΧΥΊΤΙ. 
γ. 11]. ἢ ἰατροὶ ἀναστήσουσι, ταρα!]οἱ 
βυδοϊ αθυμπί, 861}. ἀσίε 808 δαὶ νἱΐδσῃ 
τοϑςυοης. Γοροσαπΐ 4}1}8 Ῥαποί 9 
0) Θ᾿ ΝΘ δι. 11. 44. ἀνα- 

στήσει βασιλείαν, δἰαδέϊεί τεχίαπαη. [Ὀ. 
ΧΙ]. 14. δες. (8. Αποθ ΥἼ]. 2. 
1 Ῥτὸ 5 Ἰεσεγυηῖ ὩΡ᾽ 

Ῥχείογοα ἰοσί ταν ἴῃ ποιό γεσαάξῇ- 
οαὐπαὶ Ηασρ. 11. 9. εἰ [ε8. 11. 10. 
(ὍΒΙ νοσθδ ὅταν ἀναστῇ “ραῦσαι τὴν γῆν 
αν. 10. εἴ 90. ἢυς {:8η8Ϊα8. 5Βυηΐ. 
8 Ἐπάν. 11. 94, ἰῃ ποξίομια ἐσ ϑέγμ6η- 
ὧδ ΟΒα]ὰ. 5) 89), Ἐδβάγ. [Ν. 16. 8ι:. 

ἀ ΧΧΙ͂. 1. ἀνέστην ὡραία, 7μὲ Βροεῖοβδ. 
0. ΧΙΝΙΙ. 1. ἀνέστη, στογίμα οϑῖ, 
ς0}1. ΧΙΜΝΤΙΙ]. 1. εἰ 1 Μδος. ΧΙΝ. 
41. 2 Μδοο ΡΠ]. 9. εἰς αἰώνιον ἀνα- 
βίωσιν ζωῆς ἀναστήσει, δὰ εεἴεττιάτη ν [88 
Τοπονδθοποιι σμδοαδιί. ἴῸ. ν. 14. 
«άλιν ἀναστήσεσθαι ὑπ᾽ αὑτοῦ, 856 ΥΌΓΒΙ15 
δεδοίἑαίμπι ἐγὶ ΔΡ 60. 

᾿ΑΝΙΣΧΥΣ ΕΥΜΙ, ἐηβἔγηιις δηπι. 
γλ 3} οὴ -» οαὐἔομάο οααο. 168. ΧΙ,. 

4 830. ἐχλεκτοὶ ἀνίσχυες ἔσονται, 6601] ἰΏ- 
βττοὶ ἐταπί. Οδυβάση Ῥοβιοταηῖ ἢ. ]. 
Ρτὸ εβεςοίι. 

ἈΝΟΔΙΑ, ἐπυῖα, ἰοσιι8 ἐπυῖΐιιδ- 
ΤΑῚ δὲ)» ποὴ υἱα, ϑγτήτη. ὅοὉ. ΧἼ.- 

4144. δὲ ἀνοδίας. Ν ΟἹ. ΡΕΤ ἱποίμηι. 
ἈΝΟΗΣΙΑ, ἐηδιριομπέία, ἀπιεπέϊα. 

ΓΊΔΠΙ Ἰ"Ν» πον βυδεγπαίίο, δυῖ 

δυδεγπαναὶ μεγμία. Ὑπεοὰ. Ῥχονυ. 
1 

7 

280. ᾿Ανοήῆτως. 

ΧΙ. 14. ἐν ἀνοησίᾳ, υἱοὶ ἰληπϑῆ δι 801" 
ΟΟΥ ρμοϑὲ ἢθς νεῦρα Ἔχοὶ 1886 πυβερ- 
νητῶν, δυῖ δ'τη1]6 νοσδρθυ]υτι. --- 
002» οἑπηα. Ααὰ. ῬΕ. ΧΕΨΗ͂Ι. 

14. υδὶ ϑγσαπι. ἄνωαν ροδαΐ. Ψ᾽Δ6 
ϑιϊάδιι 8. νυ. ἀβελτερία. 

᾿ἈΝΟΉΤΟΣ, ἐπεὶρίοηβ, ανιέπε. 
νην» δἰμῖμιδ, Ῥτον. ΧΥΤΙ. 29. --- 

ΓΟ» απιοπίία. Ῥτον. ΧΥ͂. 92. .-- 

Γῆλλν ὀρρτίπιοηα. ἸΤμοοᾶ, ΘορΆ. Π]. 

1 τατυδ ΠΘΙΏΡΕ ;Τ)}} Ἀ. 1. οοἰεσεδαπι 

ἀομποίατα. --- "Ὁ, “ἰἶπ6. Ῥτον. 

ΧΙΧ. 1. ὅγταμι. Ῥβαῖτι. ΧΙΨΊΠ. 
11. --ὄ- ὭΞ3ῃ ἀφ,» ΠΟΉ δαρίεης. 

ἴπο. Ηοβ. ΧΠῚ. 18. δο Ργονυ. ΧΙΝ. 
20. Ἰμεοά. τον, ΧΧΝΥῚ. 8. --- 
295» ἡνάεα. Ἰουῖ. ΧΧΧΙ͂Π!. 81. 

Ιορετυπί εἶπε ἀυδίο ἘΝ ΥΝ- -- 

ἜΡΨ» υαἰδίίαε, πιεπααοίεηε, ϑ τηνι. 

1 ὅδ. ΧΧΥ͂. 9]. ἽΡΦΩ» ἐπ υαπιρν, 

ἀνόητον. ϑουίδηάυτι εβὶ νεὶ ἀνόητος, 
ψοὶ ἀνοήξως. ΑἸ148 οπΐὰ παϊυπι 
ϑοηδιμι Βαδοσοῖ ἢθς νοσαὶο. Οευἱὶ 
ἸΏρτδῖβ Ῥεπεῖῆςϊδ ςοπέοσι, δὲ ἀνύη- 
τὸς. Ῥοίεϑί ἴϑσῦθῃ αυοσαα δηΐε ἀνόη- 
ΦῸΝ ΒΌΡΡΪΟΡΙ εἷς, υὐίὶ ἰδιθη ὁπ Ὁ]- 
ϑυυμλ τοδπθί, 8ὴ ἀνόητον εἷξ Ὦ. Ἰ. 
ΤΩΔΒΟΙΪ τὰ (ἰῃ σοταχποάστι ἰῃεὶ- 
Ῥἱομτἶ8 δὲ 58.01141}) δὰῃξς πουΐτυτη. 
δὲν. ΧΧΙ. 21. ΧΙ,Π1. 10. Ηδεεγοδ. 
ἀνόητος, μωρὸς, ἠλίϑιος, ἀσύνετος, ἄφρων. 
᾿ἈΝΟΉΤΟΣ ΕΥ̓ ΜΙ, ἐπείρίδης, εἰνὶ:- 

ἐμ δμηι. Ὁ Ἰάθπι. εν. Χ, 8. 

ΞΑΝΟΗΤΟΊΤΎΕΡΟΣ, δίωϊἑον, ἱηΣὶ- 

»ἱεπίογ. 4 Μδος. . 9. 

ΝΑΝΟΗΎΡΩΣ, «ἰμΐίο, ἐπεὶρἑοπίον, 
ἐπιργμάφηίοτ., ΓΝ Ὑ» αὔεαμο σοῖ- 

ὁπέδα. ϑγτατα. 000. ΧΙ.11. 8. Αἀ 
δα δηΐπη νοῦρα ἀνοήτως ἴῃ γΟΙΒ. 
Θγτησῆ. γοίοστε τη δ] ]οῖη, αυδσα Οἴμι 
 Κταγϑβείριο ϑγτηῦ. Ῥ, ΠΙ. ρῥ. 11]. δὰ 
γὩ Ν ἐδ). Μυϊγ. ἐμεὶριοηίογ ἰοοσμέες 

δμηι. --- ΠΊΕ, δίοϊα. ἘοΒ. Ψ ΤΙ]. 

1. 860. οὐ. ΒαγΡ., αυοὰ ΙΒ ῖι8 
Ορυες. Ρ. 397. Τβοοάοξομ!β εβϑα ρυ- 



"Δι “α. 

α ἰϑῖ, πὶ ἴδιοι ἃ Κσουβδι σίο 1. 1. ἴῃ 

ἌΝΟΙΑ, ἀπιεπίξα, εἰμἰπίϊα. ΤΥ)» 

ἰάετι. του. ΧΧΙΙ. 1ὅ. -- ΠΣ» 

εἰϊετιέδετα. Ῥεαῖτα. ΧΧΙ. 3. οὐκ εἷς 
ἄνοιάν μου. [Ὠἰεγργοίδεῖο πδεο νἱχ 

Ἐουξασα Ῥαθςυς, Ἐ. ϑἰτασπὶ ἰῃ ΗΙδῖ. 
Οτῖτ Ν. Ὑ΄ ν. 38. ργοβραεῖε εδῖ, 608 
Ηΐ8 ψεσθίβ εἰρτιίβοατα νοἱυΐδθο, ἱροῖαδ 

Ῥτθοαβ πόῖ {{π|25 ἴογε, εἴ ἀεοάδοοσὶ 

ὁ Ῥυάοτῖνο οδβθασαβ. ϑασλίεσιιδ ὉΟ- 

Μιεῖι, Ἰοερειιάππι 6886 ἄνεσιν, αὐδηλ 

᾿ουπἠοσξαζαιι δβεσαῖϊυδ αυοῆθθ δῖ 

ΕἸρΟΒοσοδ ἴῃ Οἰανὶ Ρ. 33. 4υὶ ἀο- 

εὐἷξ, τεροτὶ σροτγίεσε δυΐ οὐχ εἰς 

ἄνεσιν, δυϊ οὖχ ἐστὶν ἄγισις. ---- 0.» 

εἰκίέέα. ϑγτατα. Ῥβδαϊα. ΧΙ ΤΠ. 

14. υδί ἰδτῆθη ῥγὸ ἀνοίας 4111 ἴὰ (δ- 

ἰετα Οογάεσι ἰεζεσυπί ἀγνοίας. ---- 

[αν Ὁ 18}. 7ωυεπία. ΟοὨ. ΧΙ. 10. 

ε Παφρεῖῖο ἴθ Νοῖβ Οτῖτι. δὰ Ἀ. 1. Ρ.. 

480. ΧΧ (ᾳυοε Ἀ. 1. βοουὶ καπὶ 
ϑγσὰδ οἱ Ατδ5) ἄνοιαν Δο᾿οΡ 886 ν]- 

ἀδείας εἰστι βολξίομο πέρτεάιπὶς. δ εβ- 
ναεῦχ δαΐοτη ἰῃ Οοπιπιοπί. δὰ ἢ. 1. 
Ρ- 9570. τεροόπετε τρανοῦ ἄνϑια, φυοὰ 

τ αἰαϊδοΐτππι ἰομἰοεθο Ἰσατα 

Ῥοδίξαιται οἱ ὑσὸ ἄνϑη, 8δς. οογηπιοᾶα 

ἄε )μοεπίμέε αἰςὶ ροβδϊξ ; 90}}. ἢ. Ν΄, 

484. 8:εἃ υἷα νοχ ἄϑϑια ἀρυὰ πυ]- 
4 Ἰωτι βοσίρίογειι Οσεουτα ΓΘΡου αν, 

εὔσαοσο τδίϊοια, ΤΧΧ ἴῃ τηοηΐε Β8- 

Βεῖδδα ποϊίοπεση ,αδοϊπαίίοπῖς, αὐδτ 

βαθεῖ Ἵ᾽ οὐτὰ ἀετῖναξί5, εἴ ουπὶ 

08 δέ εέέαᾳ ἡκυεσμἐμεὶ ρτορτία ὈΘΠ6 

ΘΟΕ ΡΤΑΣΙ γαῖ, υπάθ γὯὶ 400- 

ηυε υοἱκρία: ἀρυᾷ Ν' αἱσαίαπι ἤυιχῖθ86 
νἱάδειν. δ βγςὶ.. ἀνοίας, μωρίας. ὅ8}. 

ΧΥ. 18. ἄνοια γὰρ συγκρινόμενα τῶν ἄλ- 

λων ἐστὶ χείρονα, ὉΒΪ δυοῖοτ Βα] ]1- 
εὐτὶ νἹἀοίαν δοοερίβθε δαϊεοϊνα ὕὑΓῸ 

ἀνόητα, 1. 6. απεπέϊα νεὶ ἐμδεπδαία, 

αἱ Ψυϊα. ἰταπβί. Ψ. δὰ ᾿, }. 

στ. ἃ ἴρίάθ ἱπ (οπππεηῖ. 4 

Μαςο. ΧΙΝ. ὅδ. ἄνοια εβῖ ἐπιριείαξ, 

τι 'ἴπ δο εγαῖ, αυοᾶ Ῥορυΐαγαδϑ 

τηο5 ειηποίτίο ργοάεδαϊ. ὅ'υτυβ 

σιζαδ αν, ἴη εδάετα 9 χη ῆςα- 

28] ᾿Ανοίγο. 

ἄοῃο Ἰοσίίυν ἰὉ. ΧΥ..38, εἰ 8. Μδσο. 
[11.11. 

ἌΝΟΙΓΜΑ, σρεγίμγα, οξίδιη. αὶ 
ΠΏ)» απια. 1 Βες. ΧΙ͂Ν. 6. εἰσερ- 

χομάνης αὐτῆς ἐν τῷ ἀνοίγματι, συχὰ 
Ἰησσαγεῖ 1118 οϑιη. ὙΙάς οἱ 
Αᾳυ. Νυτι. Ι΄. 46. Ῥβαϊι. Χ ΧΙ. 
7. Ιε8. ΧΗ]. 2. --- 1}. ϑομέρ- 

ἐμγα. Ααα. Ζαοι. ΠΠ. 9. τεερίοῖεπδ 
δ Ἰοοὲ ποθομοιη ἀρεγίεπαξδ, αυδτα 

μαρεῖ Γ᾽ 
ἈΝΟΙΖΤΩ, ἀρεγίο. ΠΡ 2» ͵η:- 

στεάϊον γαπιαηι. ἴ6β. ΧΠΙ. 4. βε- 
συπάηι ϑοβυχα : αυἱ ἐπῖπὶ ᾿ῃρΤϑαϊ- κα 
ἴυτ, ἀρογιτ β'0ϊ1 9απμῶπηι. --ὸ »» 

,»,ηάο, τοὶπάο. 7υὰ. ΧΥ. 19. -- ἢ» 

γεηοῖο, τείοσο. 1 Ῥαγ. ΧΥΤΙ. 45. υδὶ 
σατπὶ ἀποχαλύστειν ἴῃ οοαά. ρεττηυία- 
(τ. 700. ΧΧΧΥΊΠΠΙ 17. -το ΜΟΥ 

ΗἸρ. ἃ μεν, εαέγε Μιοῖο. ὅτ. ΝῊ]. 
1. ἀνοΐξουσι τὰ ὀστᾶ τῶν βασιλέων Ἰούδα, 
ΔΡαυϊθηξ βοερυΐοσα, αὐἱδυ8 τοοοη 
βιιῃΐξ οβϑᾶ τεσυπὶ 65, αἴ περα 
68 εϊεἰαπί. Ἐπὶ ἰίδαις ἀνούγειν ἢ. Ἰ. 
ἴπ ποϊίοῃβ ρῥυερηδηῖὶ. --- 

Ηἴρῃ. ἀϊαίο. 168. 111. Φ. ἐπὶ τίνα 
ἡκίξανε τὸ στόμα ὑμῶν, σο 8 ἀυδηλ 
ἴδηι ἸΙρετα ἰοομεῖ ϑειίἃ. 18 1, εχίς. 
Ν. Τ. 8. Β. νυ. -" ΠΣ Η;:»}ἢ. ἃ 

Ὁ» εἰοφιον. 1οὉ. Ν]Π. 11. δὶ 

Ῥοϑὲ ἀνώξω οτμλίβθ88 βιιπί δυϊ θχοὶ- 
ἀοτγυης νοτῦδ σὸ σεόύμα μου, ἐϊδεγε αο 
ραΐανι ἀεοίαγαδο. ---- 5“) )΄.), ἐπεῖοο, 

εἴϊπονεεοο. Ααι. (ἀπε. ΝἼ]. 12. υδὶ 
ἀνοίγειν οταϊθθατη 6886 ὙἹ εἴ 

φὸ ἄνϑο:, ἢ. 6. ΔΡΕΥΙ͂ΤΕ ὅπηι. --τ ; 

Ἔ2 Ὁ)» ἀρετίίο. Ἐκ. ΧΠῚΠ. 9. --ττ Ἵν, 
ἀϊείεπάο, αἰδίεπάεπάο ἀρετίο. Ῥπδῖτα. 
ΟΧΥΙΙ]Ι. 180. --τ πνθ» υὕἵαπρο, 

πιθπρο. Νά. ΧΥῚ. 80. Ὦσδαῖ. ΣΙ. 

6. 7υἀ. ΧΙ. 835. εἰ 86. 00] ἀνοίγειν τὸ 

στόμα πρὸς ϑεὸν ἦα υοἱὶς, φμλδιι αἰἰᾳμιά, 

Τεο ργονιλ εν, δΔαπιρεῖυσ. {0Ρ. 

ΧΧΧΦΕΥ͂. 16. ματαίως ἀνοΐγει τὸ στόμα 

αὐτοῦ, ἕοαετο ἀἰοία οτοίμ, 168. Χ. 

ὃ» 
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᾿Ανοικηδομέω. 

α 14, ἘΞ ΠΡ αμεῆο, θγήνρλ. [οὲ. 

ΧΙ, 20. ἀνεῳγμένα τὰ ὦτα αὐτοῦ, 
ὈὈῚ ῥγὸ αὐτοῦ τϑροποηήμτῃ 6ϑὲ σοῦ. 
(μύρτα Ἰρρὶς ΠΡΞ- ἸᾺΧ ἄξεη. 

ΧΧΙ. 10 4 Βερ. ΙΥ΄. 35. ΥἹ. 90, 
-- ΒΝ ᾿ἐχραπάο, οχίρηάο. 168: 

ΧΧΧΥΤΠΙ, 14... γἱιάε «υρτὰ Ἂ. ν. 
ἀναφεύσρ.---- ἔπι γ απμά. ἘΒεοοά. 

Ἠοι. Ἡ. 1. Ἰάρῖξ δ: ΕΧΧᾺ 
ἴεβ. ΧΠῚΙ. 4. ἀνοίξατε; Ἰεροταηᾷ 

ὀ ἽΠΠΡ. --- ΠΡ» αρεγίο. ἀφῃ. ΜΠ]. 

11. ΝΠ]. 6. ἠνέῳξε 86ο. δι. υνὶ 
Ὀμπρὶ. ἀνέῳξε, Ι0]4. ΧΧΙΧ. 80. 
ἤνοιξε τὴν μήτραν, εἰεοῖέ, εὲ ᾿εομπάα 
ἐδϑδί, (011. ΧΧΧ. 22. ῬῈ ΤΙΧΧΥΙ͂Ι. 
2. ἀνοίξω ἐν σαραβολαῖς τὸ στόμα μου. 
Ῥγον. ΧΧΧΙ. 8. 1,πςίδη. ΡΗΠοροϑυά, 
Τ. ΠῚ. ρ. 597. ἀνοίξας τὸ στόμα ἐν 
ἔπεσιν ἑπτά, ---. ΠΏ ΟΒαϊά. εἰ ἱπ 

Ρατέ. ΡΙΒ. ΓΒ). απ. Ψ], 10. 1]. 
510. -- ΠΡ» αρεγίία, Ἐπ. ΧΥ͂Ϊ. 

ββ. εἰ ΧΧΙΧ. 91 .--- γ 6}, ἰάσετο. 168. 
ΤΧΙ͂Ν. 1. ἐὰν ἀνοίξῃς τὸν οὐρανόν. ϑὶν. 
ΧΥ.. δ. ἀνοίξει στόμα αὐτοῦ, οἰ οἱοί, 
ἴ βαρ᾽ δηΐου, ἀοοῖε δίααθ ῥγπἀθηΐεῦ 
ἰοχυδίαν, διιΐ ἀἰδεγίος γοάοί. ΜιὰΘ 
γοεγβιϊσ ἀθ δῶν. Ν. Τ΄ Ῥ. 708. 
εα. ΕἸϑοποῦι: 1δ]4. ΧΧ. 14. ΧΧΙΠ. 
38. αΐϊᾳ. δὶ σρεγμενὶς ο6. ἐγ σέο, Ἡ. 
6. ἐγαέωηι, πιῖὶ ἰνδουι πα, γχόγοβϑ, δοοῦ- 

ὦ θὰ δὸ τρηϊῃδοία ψευρα Ῥχοίξιϊογιί. 
Οοηξεν [Γ(ὰς]]. ἀρυᾷ Νοππη. Γ΄. 4.55. 

᾿ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΕΊΏ, γακξαάϊβοο, τε. 
δίαμτο. ΠΣ. 3.0. ΜιΙοΆ. 1. 10. 

δὶ Ἰοοο 23 Ἰερεγαπὶ 25. -- 

νι. Ἰδι. Χ]. 14. βες. ΟΠ 9. 

δὶ ῬΣΟ 5) ἰερῖβ8ε ν᾽ ἀθηταν 7). 

--- 32,» σαάβῆοο, ἐαείγωο. ϑϑγτωτά. 

,οΡ. ΧΧ. 19. Πδοῖο : πιὰ [3 τὶ 

τεασαϊ οαπαϊ ποιϊοηδση μαροῖ. ΤΙ ΧΧ 
Πευῖ. ΧΠΙ. 16. Νεῆ. 11. δ. Ῥγον. 
ΧΧΙΝΨΝ. 47. -.-. ΝῚ 3 Ομ] α. Ξήριῃ. 

Ἐράγ, ΓΜ. 19:"--- “7,1)» δερίο, δέρεδηι 

οδάποο, πιασετίαπι είγωο. ΤΆΏσοη. ΠῚ, 
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ἢ. 9. ἴῃ ὑϑθαμε Ἰορο ἀνμδαδομεῖ 
οὐδίγμογο Ὠοῖδϊ, οὗ ΘΑ͂ 1, ᾳ ἀπκωκχρὸο- 
μεῖν οἱ ἐνοικοδομεῖν, ὩΠ6 ἀνοικοδομεῖν ὁδοὺς 
εἰ ἐμφράσδειν τρήθους ἱπ᾿ μοκίοεϊογο Ἰοοο 
Ἰαησυπίαγ. ὅ680)]. Ατσίβί. δά Ραδς. ν. 
9. ἀνωχοδομεν Ῥ6Ρ ἀποφράξα: ἱπῖοτγ- 

Ῥεειδδατ: Αἀάε Ὠοά, ὅ5:1ς. ΧΙ. 92. » 
δὲ Αρνρδοδὶϊ 1,βοῖϊ. ΤὨυογά. ῥ. 8568. 
Εἶθ ἀρ)ρασεῖ, Ἔἰτᾶσγε ρασῦτῃ Ὀγχυ- 
βίαια, η΄ ΓΧΧ Ηοα. 1]. 6. ἡ ΧῸῺΔ 

Ἰερίθβθ οχἰ βετηδί, μασι οόϑ, αυὶ 
δοἄουῃ ἰῃ ἴοσο ἀνοιχοδομεῖδ ἴῃ ἀσϑικοὶ 
δομεῖν δὶ ἐνοικοδομε νυ δυπά Θόδα 
Ῥτεοίρίπηι. ΨΙΔὰ Β ϑεμονὶ Ἡχολιιβε. 
Ὧἀε ψεγεβ. τες. Ρ. 957]. Κτογβεῖρταγα 
ϑγτρ. Ρ. ΠῚ. Ρ. 11. 8. Ὀραβεια 
τηθ8 ΟΥ. Ρ. 418. 

ΦΆΝΟΙΚΤΟΣ, ἐερι  οΥΟΟΥ8, ΟΤ- - 
ἀεϊῖδ. 8. Μαεος. ΤΥ. 8. μετὰ στχρᾶς καὶ 
ἀνοίχτου ψυχῆς, ἀυγο εἴ ογεάεῖς δῃ]- 
τη. Κ'οὔῃοὶ. ΑὐἹδίορἢ. δὰ Τ βοβιηορῆ. 
ν. 1031. ἄνοιχτος, σχληρὸς, ἀνηλεήμων, 
ἀνέλεος, ἀταλεμπώρητος. ΕΓ ΘΒΥ οὮ. ἀ»- 
οἰκτως, ἀγηλεᾷς, ἀταλακτρρήτως. 
ΒἌΝΟΙΟΣ, ἀπιξης,; ἑπδινεβηίας. δχρ. 

ΧΥ. 18. ἄνοια γὰρ συγχρινέμεα τῶν ἀλ- 
λων ἐστὶ “νεόρονα. δα. διοίοσ Βα 
᾿ρυὶ, φαὶ δυσϊάα ντεσθα Θτεβεᾷ πο- 
γαῖ, πονϑαάὰα δοοΐρεί, ἄνοκε Ὑλάδειν ἃ 
ΒΟΟΟΡἕθ86 δἀ]δοίξίνα τὶ ρἰυταὶ!, εἴ ἐπ 
θθῃθυθ που ῖτο. ΥΩ. ἐπδεκδαέα. 

᾿ΑΝΟΜΒΡΕΏ, εὔηπάο ἰαπγμανι 
ἐπιδγοπι, ταθῖδρη. σορίοδε ῥύγετο. 
3» δοαίιγίο. ΤΠποοά. Ῥγον. ΧΥ ΤΠ. 

4. ἀνομβρῶν. 8ιῖν. ΧΥ ΤΠ]. 29. ἀνώμ- 
βρηῆσαν παροιμίας ἀχριβεῆς, ἰαπφμάηι 
ἐπιότεπι οἠμπαεδαπί βοηϊοη εἶδα δοσιι- 
Ταῖλδβ. [δ14. ΧΧΧΙΧ. 8. ἀνομβρήσει 
ῥήματα σοφίας. Ἰροϊά. 1,.. 20. ΗἨε- 
Βγοῖ. ἀνομβρεῖ, ἀναβάλλει. Ἡξϊὴς ἀ- 
νομβρία ἀρυὰ Ψ“οβερὶ, Α. .. ΝΠ]. 
18. 4. Ῥ. 458. εἴ ἄνομβρος ἃἀρυὰ Ηε- 
τοαοί. 1], 42. Ρ. 96. 

ἈΝΟΜΕΊΏΩ, ἐπέψιε αρο, εἰίδσα ἰαη- 
σμαηι ἐπιρίωπη ἰταοίο, Ἴχ;, ργανατί- 

οογ. Ῥ8. ΧΧΙ͂Ν. 8. --- νυ ΒΙΡΆ. 

οοπάρπιπο. 8. ϑδτη. ΧΧ. 91.1 ες. 
ΠΠ. 82. τοῦ ἀνομηϑῆνα; ἄνομον, αὐ 
οοπάεπεπαπάνηι δὰϊ ρυπὶεπάιπαμ ἴχὰ- 



᾿Ανμημα. 

α μίιπο, εοἰϊ. 2 Ῥασ. ΝῈ 88. τοῦ ἀκὺ- 
διῶ τῷ ἀνόμῳ. 8 Ῥαγ. ΧΧ, 36, 
απ. ΧΙ. 32. --- Ἂν ΠΩ Η!:ρἢ. ἃ 

Ἂν. αδοπειπαδις ζαοῖο. Ἐξ. ΧΥῚ. 

51..-- ΤῊ} τιν δοπρκαπέπυτ. ἴδε. ΧΧΊΝ. 
5. ἢ γῆ ἠνόμησε, ἴεττα ζκάε οοπίαπιῖ- 
καία εδἰ ρεροαξ: ὉΌῚ ἀνομεῖν βθηδιι 
Ῥαββῖγο αὐἸϊθεϊοτ. --- "ΡῸ, Ῥγαυαγὸν 

καΐμξ διεῆι. ἵ Ῥαν. Χ. 18. -- γὴν εἰ 

ΓΝ ΡΙΒ, εἱ ΗΝ. ρεγυξηδης δεηι, 

ὁ ἔεδ ἀρῦ. Ὡς Ον. 6. ἡμάρτομεν, ἦνο- 

μήσαριν, ἡλιχήσαμον. ---- ἣν» Ῥεγυεγεῖ- 

ας. ον. ΧΧΧΙΠ. 9. -- πν 
ἽΡ ΤΑ Σν αδαπϊναίΐοπεηι [αποῖο. ἘΖ. 

ΧΧΙΙ. 11. ἀνομεν γυναῖκα, υἱδέατὲ 
υχοῖρῶι, ἐεα ᾿χαϊδεῖπιε αδμίὲ αὐ τέπι 
ϑεπετεαπε. ---- 0» φῬγαυατίοοτ. ἴ68. 

ΧΙ. 41. --- νῦθ., ριαυατγίοαξαο. 

1οῦ. ΧΧΧΥ. 6. --- τῳ» ἀευαείο. 
Ιε5. ΧΧΙ. 3. υϑῖ ἀνομεῖ ἐπέψμε, ἐπ- 

ς 7μείε ἀρέτε ποίδί. --- ΠῚ ΤΩ, 

οονιρμερο, ἀευαείο. Ἐς. ΧΧΧΙ͂Ι. 7. 
Ναπι. ΧΧΧΙΠ. 15. δι. ἹΨ΄. 16, 
-- ρῦῷὸ» πιαίπσο, ευΐρτίο. ἴε5. ΧΧῚΧ, 

τ 

20. ὡ ἀνομοῦντες ἱπὶ κακίῳ. 1,Ἔρετυῃί 
ἔοτιαβϑε οὑπὶ Βεεςξ, πρὉ) υδὶ 

ποῖλι τιδηίγ!: ζαἰϊαοίἑεν Ἦ.. 6. ἐπιρῖε 
ἀρέγε, δαῖ οἴίδτη βθηϑυῃ ἜΧΡΓΘΒ886- 
τιπέ, αυΐα υ͵ἱσίαγε πιοῖδξ τλοῖδρδο- 
εἴοθ οπεηΐ οασε εἰμῶϊο αἰϊρμὶ Το εγα. 

ἀ ἸΝοτστῸ ἢ ἰδέ, ἐο6 ἰΘμΊδερ 
ΓΤ. 881 οὐπζοσίαγαι Ἰοε88 φραρίο 

βετίρετε ταϑοτα ἀγρυπνοῦντες. [ὰ 
εὐῖται Ὑρτἡ τυϊρὸ νεγδειν. 8 Εϑάΐγ. 

ΙΧ, 7. Ἤεβε. υνῸ. οὐ], Ἐράν. Χ. 

10. 
ἈΝΟΜΗΜΑ, ἐπίιηίας, βαρίίμια. 
Ὁ» Βεϊ!αὶ, πεημαπι. ἴγευις. ΧΥ͂. 

9. -- ΓΙΌ» “οείια. ἴεν. ΧΧ, 14. 

δὲ στα ἀνμία ἴῃ οοδά. Ῥοττηυΐα- 
εἴαχ. --- ὨΝΩΓ,, Ρεοοαξέπι. 708. 

ΧΧΙ͂Ρ. 19. -- 3» εἰεἰβέϊα, Θἄλτα 

βαρίέωνι, σοείμε. 508. ΤΙ. 16. ἴθι 
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φιοηψε (δαὶ. ἼῺῸΞ γε}, δι 6. 
ἐωργοῦμῃ. ΝΟᾺ ορμδ ἰΐδηρ ᾳτῇ 
διηθλετε, ΠΧ δοτὶροῖβϑθ ἀνόηρα. --τ 
ἤν ΡῬεγοεγεῖας. Αᾳμ. ὕει. [ΨΡ. 13. 

βες. ςοὔ, Μοιαι. ΟΥ̓Χ Τν. ΧΥ͂ΠΙ. 
16. ΤΏγευ. Υ. 7. ΕΣ. ΧΥῚ. 49. --- 
Ὁ» ργαυαγίσαίίο. 1 δια. ΧᾺΝ. 

348. Ῥρ. ᾿,. 2. -- συ ν αδονῖπα- 7 

ἐϊο. ἘΖ. ΧΥῚ. 49. --- 5, ὑμεῖς. 

εἰίας, εἴίατα ὑπιρτοδίίας. 76.. ΧΧΠΠΙ. 
138. βορῃ. (ξἀ. Τγτγ. ν. 480. Κ'΄“Πο!. 
Ὠιοά. 5:ς. 1. Ρ. 48. υἱῖ. 
ἌΝΟΜΙΑ, ἐπίφιδαδ, ροσοαξμτ, 

βαρμαπ, Ῥσορτὶθ αδεγταίο α ἰερέ, 
ἐγαπδρτεδδίο ἰορίδ. ἸγνὉ υαπιίαδ, η10- 

ἰοδίζα, μεοοαίμπι, “ον. ΧΧΧΊ. 8. Ῥε. 
ν. 6. ὟΙ. 8. --- Ουΐνν, γεαέμα, οὗ- 

ἰαξίο ργὸ τεαίμ. Ἐπ. ΧῚ,Ψ]. 9]. τὰ εξ 
ὑπὶρ τῆς ἀνιμίας, ες. ϑύματα. --- 
πὴ » οοπέμγδαί!ο, ἐεττοῦ. Ῥβαϊτι. 

ἘΧΧΤΙ. 19. δεϊοες ΠΤ. ᾿. }, 

ἰη ατρχεῖδ! δυπί 66 ρϑοῦδίδδ εἰ 
βαρίε 8, αἀπρ δίιρμογοτι ἔδβεϊμπΕ; 
ὨΟΠ τηδ]6 δ6 86.161 ΟΥΒΌΟΙΠΙΒ ΟΟΠ- 

γρηιθηΐεσ. ΑΥΔΌ. σλ᾿ δέμἐμέαπι, 

δἰπερίοίἑαξενι ποῖδῖ. --- ὮΝ), Βε- 

δαὶ, πεχμαηι. 8. ϑϑτη. ΧΧΊ]. ὅ. Ῥκ, 
ΧΥῚΤΙ. ὅ. --- νν, φμαείμξ, ἔμογμα, 

εἰίδιω ρεοοαία, φιί ἐπ ἱμοτὶ σωρίἀἰίαίε 
ογίμπίμν, βρες. ἐπέψωϊέας, ἐπγεδίἑέα, 
1.85. ΧΧΧΊΠΙ. 15. --- 7, υἱα, υἱ- 

νεπαϊ ταϊο, ἵπ αἴτατααια ρασίετα. 
Ἐκ. ΧΧ, 80. υδ' ἴῃ πιδίδτη ραγίθῃι 
δαιτο τον. --- 17, υαπέξαα. ῬΧΟΥ͂. 

ΧΙΠ. 11. υδὶ ϑεηβαπι ἐχργθβθεσαπί, 
καὶ ροϊίυε, σύρε ὕ8ορετὶ οβὲ ορίῃῖο, 
βϑπίθητίδιῃ 8 σϑ] τη 118 ἀοίδπμάεζα 
τηδρίβαθ δχρ]οασ ψοϊθοσγιηΐ. -- 
ΜΠ, ἀγηπα, ρταυΐαδ. ῬΒ. 1}. 

ττ 

ὦ. ΧΟΙΠ. 20. --- 5 }}0[,, ἐδδεμάο, 

ὃ. βιώμσιηι ἔδεε. Ῥε. ΧΤ ΙΧ. 21. ὑπέ.-. 
λαβες ἀνομίαν. Τ,Ἔροτυπί βίῃα ἀυθῖο 
ΓΖ’ Οεεϊεχυτα ὑζὸ ἀνομίαν νεὶ 

ἂ»» 

εϑὲ ἰεζχεπάυτα ἄνομε, (αἱ ϑεουπάιϊπῃ 
Ηαχ. ἴης, μαρεῖ, ας ποη βοΐιπῃ Ἰεσὶξ 



᾿Ανοροΐα. 

,, 4 ΟἸοδιθοπβ ΑἸοχ. Βαουι. 1,0. ΕΝ. γν. 
δ86. Ὁ. βεὰ αυσαιο ΤΥηϑτα}  ν ΘΓ} 
Ἰπίουργεβ, εἐἘ ΑΓΔΡ08), γα] ἀνομήαν ΡοΒ!- 
ἴσα εδὲ ῬΥῸ χατ᾽ ἀνομίαν, πῇ νεγθᾶ 
βἷης [1 ἰηἰοσρυηροηάδ: ὑπέλαβες, 
ἀνομώαν ὅτι ἔσομα! σοι ὅμοιος. 146 (ο- 
Ἰοπιοαὶὶ ΟΡεβ. 55. Ρ. 88. -- ΠΩΣ 

ἰηδη. οογγεπιρεπάο. Ὥευι. ΧΧΧΙ. 
39. --- ΠῸ» δοεἶμα. εν. ΧΙΧ. 99. 

ὉΔῚ Ιϑγοβίυβ διοῖον οδὲ ΓΧΧ [π||. 
ὃ ῬΓὸ ἀνομίας Ἰοι 1886 ᾳορνείας, ας ΝΟΣ 

ΤΑΘΤΌΠῚ ΩἸΟΒ8εσηα 6886 νἹἀ θῖν, αυΐα 
.ἦἢ δηξεοθάθηξρυ8 σπορνεύειν οἴ ἐπκαῦρ- 
νεύειν Ἰοσίτυν. [ν. ΧΧ. 14. Ῥβαῖΐγα. 
ΧΧΥ. 10. ΟΧΨ ΤΙ. 149. -- εο τι, 

ἴῃ Ὀἷυτ. ὈΘΝΙΟΤΊ, Ρεοοαίεπι, Ῥι, 

ΠΝ Γν ἰάσαι. Εχ. ΧΧΧΙ͂Ν. 9. Ῥβ. 

ΧΧΧΙ. δ. ἴε86. ὺ111.} -- ὉῸ Γν 

υἱς, υἱοϊοπέα. ῬΕ. 1 Ι΄. 10. 168. ΧΠ1|. 
α 9. ΕΖ. ΨἿΙ. 98. -- ΌΤΙ, δεπίρπίέαα, 

»ἱοίάς. ῬΕ. 1.1. 8. Ἐχ Ὁ δίμι οἱ 411ο- 
ταπι βαηίεπ(δ δοσοθροσιιηΐ ΩΤ 1 

ποξίοπο ϑ'γτίδοα νοοῖβ ἰεζοιυν, απα 
ἑρπονεπίαηι, ορργοδτίμπι ποδί. ΚοΘἢ- 
ἴοσυβ δυΐξιι οχὶβετηδῖ, 608 ᾿θρ 556 
Ὁ -- δὴν αἰξε. Μαὶ. 111. 6. 

Ὁ] Ῥτὸ Ὁ Ἰερεσυηΐ "2, ἃ 

Ὁ ἰαδες, πιασμία, υἱέξειηι. --- Δ Ὁ 

ἐρποπιϊπὶα, εὔδτα τά φιοά ἑσποπιϊπίαπε 
ὦ αἤενί. Ἐς. ΧΥῚ. 51. --- ΠΟ ΠΤ, 

ἐμγδαίϊο. ἘΞ. ΧΧΙ]. ὅ. -- ἌΨ 3 Ὁ 
λαδιαέίο. ἘΞ. ΧΧΧΥΊΙ. 238. Ἰερε- 
τὰς ὈΠΔΊΘΌ» αἀογεοίοπες 

δον μΉ.. -- ὈΝῸ, »γαυαγίοαξίο. 1 ῬαΥ. 

Χ. 18. ---- ἘΝ, ἀαοίδοπες. 168. 

ΠῚ. γ. ΑἬερερεσυμῖ νοσοὰ ΗΘΌΓ. 
ἢ. 1. βοῆϑιι σϑῖο, εἵ αυϊάδιλ τεςῖο, 
ΠΟ δυΐοπι τἀ ἀϊάδγυμπς 114, ηυδϑὶ 
Θββοῖ 8ὺ ΠΡῚΝ ἐιἰφυΐίαϑ, αὰο διὶξ 

5 ΠΟΏΠΌΪ]ΟτΌ τη βαπίθηίί. ---- ΓΝ» 

δῖοι. ῬΕ. ΟΧΧΥΤΙ]. 8. ὅ:ηο ἀυ- 
δίο ἀογίναγτυμι 80 [2 }» αἴδέρετε, 

ΟΡΡυίπιοτο, εἰ Ἰοσοζαΐ ΤΟ. 

284 ; ᾿Ανοροία. 

Οοπέ, 166. 11 28. ᾿Ανομέα Ἀ. 1]. εεἴ 
ἐπλετία, υἱοίεπέϊα. ---- ΠΟ» (Ὁ Ρτὸ 

Ὁ) σμρρωνγαίϊο, υμῖπωε. 165. Ὗ'΄. 7. τϑὶ 
ἀνομία ο5ῖ ἐπί γεέαξ, ἐπγεγία οπιπὲς 4ὲ- 
πεγ. Οσπυδ ροδυθγιηΐ Ρ1Ὸ δρεοςεῖε. 
τὰ φυοχυς (Βεϊάερυβ, φιΐ δαρεῖ 
ορργεεδίομεπι. ---- ΠΡ» εἰμί εἴα, αὶ 

οἴλαπα ἐπιρίείαε. 1ετ. ΧΧΙΧ. 93. --- 
ΤΌ; αὐυεγεῖο, πρεοϊδιπι α Ὦδο. 165. 

Ι. ὅδ. -- ἢν» ὑπρτοδμας. Ῥδ. 1.1]. 

8. Ἐξ. ΧΧΧΠΙΙ. 18. 18. --α Τηθν, 
ἰάετα. Ῥα. ΧΧΧΥ͂Ι. 1. ΟΧΧΧΥΊΠΙ. 
32. --- ον» ἰάστῃ. Ῥβ. 1011. 2. 

ΧΠ|. 6. -- ΓΝ» Ιάετα συμὰ 

ἱπιδῃβίοῃθ. Ῥε. ΟΧΧΙΝ. 8. -- ἣν» 

Ῥεγυεγδιέαα. ϑγτητα. Ῥβ. ΕΧΙ͂Ρ. 4. 
ὉΔῚ [ΔΩ Π ῬὉτῸ ἀνομῶν ἰερεπάιτιπι 
νἹἀδίυΣ ἀνόμων, μὲ Βαρεῖ Τθοοάοξε- 
ἴι8 Τ᾿ 1 ᾿. 1099, ΟᾺΧ σεη. ΧΙΧ. 
156. Εχ. ΧΧΧΙΨΝ. 7. [εν. ΧΥΙ. 21. 
99. εἴ ΑἸ] βεορί 8. -- Ἴ)ν, Οθὐξιν- 

Ῥαϊο πιοϊεδία. ϑγτησα. (οδεὶ. Ψ. 2. 
Ιερῖῖ » εχίσιῖο Ναυη. ϑεσοϊεσο 

Ἰερεπάυτηῃ νἱἀδίυν ἀσχολίας, δυϊ 5]- 
ΤῊ 1]6 αὐἱά. -- νὰ» αοίον, ᾿ποίξείτα, 

Θἴίαση ἑὰ φηοά νηιοϊοείϊαπε εἰ ἀοίοτενε 
οὶ εἰ οτεαί. Ῥε. ΟΧΧΧΥΠΙ. 98. 
-- ρῶν. ἀμγίμῃ, ρεγυεγεμηε. Ῥβδτε. 

ΧΧΧ. 28. .-- ΓΉΧ25» ἐγ ΏΊΟΥ, ἐξττο τ. 

[ε6.ὄ ΧΧΙ, 4. Ἐογίδβϑε ἰοοὸ ἱπργεξεὶ 
ἀνομία Βετρβούδηξ ἀνία δὺΐ σχοτία. 
Οεγία δαπάοιῃ νοοοὰ Ῥε. ΕἸΝ. δ. 
ῬΕΙ σχότος τγδηβιυ]εγυμ. ---- 08)» 

δοίίο, ργαυατιοαίϊο. ΖοὉ. Ν1]. 90. 
ΝΠ]. 4. Ρε. ΧΧΧΙ. 1. ὅδ. -- γνἷῦὔϑὐ 

Ρατί. αείεοίον, ργισυατίοαίον. 68. 
1.Π1]. 19. .- νῦν ἐπιρτοδίίας. Ἐ 5. 

ν. 4. ΧΙΙΝ. 9. Επ. 1Π|. 19. --- 
συν» ἰάετα. 166. ΓΧ. 18. Ἐς. 

ΧΥ͂Π͵ΠΙ. 90. 97. Μαὶ. 1. 4. -- ρψ, 
3αἰεῖίαε, πιεπααοῖμπι. Ῥ6. Ἕ]. 15. 
Ι68.ὄ ΠΟΙΧ, 8. -- ΠΛ. αδονιῖπα- 

ἐϊο. 7εγ. ΧΥῚ. 17. ἘΖ. ΗΙ]. ἃ 
ΧΧΙΣ. 9. 

ἂ»" 



᾿Ανβοιογενὲς. 

« ἈΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΣ, φωοὰ εεὶ αἱ- 
σεῖδὲ ΡΈΜΕΓΩ:. ὩΝ 72» σίγα. 

Αι. νεῖ δες. (οἱβὶ. ϑδγιωτω. ᾿ευῖ, 
ΧΧΙ. 9. ἀνομοωογενὰς, δειπέν ἀϊυετεὶ 
φεπετς, τδλ νἱὰ. ϑοδπασίθωρ. Ααν. 
ἁπομοινγενῶς ἰορίταν δρυὰ ΚΒ Βοὶ. 
ϑορ. Απῦρ. ν. 74. 
ΨΑΝΟΜΟΙΟΦΥΛΟΣ, φκπὲ ἐσέ ἐπ ἀἱ- 

ϑετδα οἴαξξε 5. βέπεγε. Τγνλ)» αἷ- 

Ὁ ΕΥΖΣ δρεοῖες. ϑγτώτα. 86ς. ςοὐ. 108. 
ὑ Ἡοΐπι. ἀνμοοφύλῳ. Παδἀοταίυν ᾿ς 
ΥῸΧ ἰπ [εχ τς. ϑι τ, ]}}6 Βυϊο 
εϑὶ νοχ ἀνομοιογενῆς, ἀἰυετεὶ ρσεηετία, 
τοάάεμπια ΟἸετηθηῖ Α]οχ. ϑίτομι. 
1. Ρ. 401. Ἰοςο ἀνυμογενῆς. 
ἌΝΟΜΟΣ, ἐπέχιεξ, ἐγαπδρΊ Ε,80 7 

ἴοριε. “ὋΝ: ἄοπιο. ϑορὰ. 1. 8. 

ΟἸἕτι βιβρίοδλξιιβ διιπὶ, ἴοοο ἀνόμους 
τΕρο:θ τ 6586 ἀνϑρώσους, ΕΧ διιο- 
ἰοσιίδῖδ νοσβ. Ατὐδῦ. πὶ Ἰθσῖῖο ἀνόμους 

ε εχ οοϊαρεμάϊο βοσίρίαυγε (ανουρ) ογίδ 
ἔμοσῖι: 8ε πυης, τὸ αἰϊεροηῖίυθ 
οορίταῖδ, τα ϊῃὶ ΠΟῊ 50]]1οδηα ν᾽ ἀ6- 
ἴα Ἰεςσο τερερίβ, εὐπα τ ΝΣ Β. 

]. ἐβπέυμο ἐπερίος εἰρτβοοῖ, υη 46 
αποηπθ οὐτὰ ὈΘῚ ῬΟΙΤΩΌΑΓΙΨ. 

--- ὮΝ στ. ἱπίᾳμίίαδ. 300. ΧΙ, 14. 

ΧΧΧΙ͂ΡΛ. 8.23. [ε8. 1.Χ.. 7.---- ὈΥΤᾺ 

Ῥζ-. “σἰαππιιη. [ε6. ἴ. 25. θθῃθ αυοδά 
5ρΏδειτα. 116 δὰ ἢ. ]. [πι|ῖ.- ΑΥ̓δΌ. 

ἀ ον οϑὲ ρμγοζαπαυΐί. Ἐχοὰ. ΧΧ. 

45. ἴκν. ΧΧ. 8. --- νυ, φμαείμε, 

αναγέξία, ἐμγρε ἱμογώπι. Ῥτον. 1. 19. 
τ᾽ ἄνομα βυπὶ ἐπ)ωδίε ζασία. «εν. 
ΨΙ. 18. -- ΟῚ Ρατί. ἐπδαπίεπξ. 

Ῥε 1,ΧΧῚ1Ὶ]. 8. ΕἸΑρΤ Ἰοβϊα9 ἴῃ 55. 
Βαμα ταῦὸ ἱπραπία ἀἰοίτατ. --- 0 

αγτοραπα δερεγῦμα. 1ε58. ΧΙΠῚ. 11. 
-- 9 ΤΠ Ρίατ. ρεοοραίοτεδ. ἴεβ. 

ΧΧΆΧΙΠΙ. 14. --ὦ ὨΔΠ» ἀψροογίία, 

ε Ῥγρίαπιιδ. 168. ΓΧ. 17. Χ. 6. --ἰ ἢ)» 

ἰάσεται. [ε6. ΧΧΧΙΙ. 6. --- ἘΡ ἢν σία- 
ἐμκέμσα. ἴεν. ΧΥΤΠ]. 80. βες. οοά. 
ΑἸοχ. Βεπὸ φιοδὰ βεπβυσω. ὅϑεῖτῃο 
εἶτα εϑΐ ἀς ἰερίρι εἴ δἰαϊτιιθ, αυς 
ἴῃ ἴοστα Οδπαδῃ δηΐο [βγαδ] 45 ἰηἴΕΓ 

285 "Ἃ νομός. 

Οὐδηῖ]ε5 νϑ]υδγδηῖ, 4118 Ῥαγέπι νό- 
μιμα. (εϊο Θηΐμα γα] ααὶ σι Πα ΡΘη), 
ΡΑστι ἄνομα ἀϊςὶ μοϊεγδηΐ, αυδῖε- 
π08 ἐερίδις ΜοεαϊοὶΣ οοπίγαγία Ἔταπῖ. 
Οοπξ [χ. Ν. Τ᾿. 6. ἢ). ν. - 193.. 

ΡΥ. ζάπιεε. 20Ὁ. Υ. 42. Ῥτο δρείσδοῖο 
Ῥοσυογυηϊ οοποχοΐυα, απδδὶ 153 

ποίδτοϊ ἢ. 1. ὁοσ, σμὲ αἰδοε ζαπιείοοε 
γειάμηί. ---- ἦν» ἘΓ. ἀεγίδιο. ῬΤΟΥ͂. 

ΧΧΙΧ. 8. δεο. ΑἸά. --- νυ Ὁ» 

ἔατα. ἐπιρτοδα. ἃ Ῥαγ. ΧΧΙΥ. 7. ---- 
ΓΟΤΙΨῸ Ραγι. ΗΙρΆ. οογτμρίοτ. ἴοι. 

Ι, 4. .. ὌΘΨΟ 7μαϊοια. “00. 

ΧΧΧΙΨΝ. 17. υθ᾽ δυὶ Ἰορεγυπὶ 
ΠΌΨ» δυΐ 8 Ἰεχεγυηί 1Ἰυὰ ς 

ἐδ}, υἱ (515...) δ} Ὁ ἰταπείυϊο- 

τη ΡῈΣ τὰ ἄνομα, απο ῥζΓο τοὺς ἀνό- 
μους ροδίζυχα δἰξ, αυετηδατηοάπτα εἴ 
ἷῃ 866. τοὺς «πονηροὺς Ἰερίτίαγ. --- 
ν2 7) ΝΙΡΒ. 7μεγο. μον. Ν. 4. υδὶ 

ῬΙῸ ἡ ἄνομος γε] Ἰεφεμάυτη ει ἥ ἂν 
ὀμόσῃ, αἰ 4111 ρτὶ παρθηῖ, ναὶ ϑοτὶ- 
Ῥεπάυμῃ ἀνόμως, Οτ880 δ6α. ἡ, υἱ 
ν2 Ὁ) πὶ ΒΟ[ίοΏ6 ἐέηιογε ἡ εγΝαϊ δ0- 

Ἑδρασϊ ηΐ. -- ΓΤ Ό. ἀυεγεῖο, τερεδεῖο, 

δρεο. α ἴ)εο. [ε8. ΧΧΧΙ. 6. --- τ» 

ἐπέφιδας. Ζο0. ΧΧΥΤΙ. 4.-- ον» 
διασομίμπι. Ῥᾳ. ΧΧΧΥῚ. 98. υδ]᾽ ]6- 
Εἶθθε νυἱάθηΐυν Σιν: --ἣἶνγ’ ῬΕ7- 

υεγείίαα. ΖοΌὉ. ΧΙΧ. 929. Ρε. ΕΧΙΝΡ. 
8. υδὶ Οταθίμ8 ἀνόμων τηυΐαν! ἴῃ 
ἀνομιῶν, απ ἰΔτηοῃ ΠΟΠ͵]ΘοΐαΣ8 ΟΟΣα- 
τος βιρογβθάοσε ροβϑυσηυϑ. 80" 
Ἰεπὶ δῖα ΠΧΧ ῥγὸ δρϑβίγαςι!8 βο- 
ΠΟΘ Οοὐποζοῖδ, δ τϑοορίατα ἰθο- 
ἰοπθῖῦ ταοηῖαν Ψ α]ρ. οἴ ΑΥΔΌδ. --- 
γῶν, »γαεισιαίγία. 168. {1}. 8. 

Ιδρεγυπὶ Ἴν συχλ ΟΠα] άδθο, απ85 

Ἰεσῦο συοααδ τααρὶβ σοηνοηΐι θοσϊεὶ 
ΟΥ̓ΔΕΟΩΗΪ8. --- γὺη}» ἰγγαηπεσ. 168. 

ΧΧΙ͂Χ. 20. --- νῳ Ραγῖ. φγισυατί- 

οαίον. Ῥβ. 1,.. 14. 168. 1. 938. 14Π|, 
12.---υγ 7ωδέμε. ΕΖ. ΧΧῚ, 8.0 ὶ 

(ΔΠ16) ὉΤῸ ἄνομον ἔοτία Ἰοροπάμπι 
ἄμωμον, ατΔ νοςε εἴ γον. ΧΧ, 7. 



"Ανοίια. 

α Ἦερε. οΥἹὰ τοὐδάσηϊί. -- υῦσν ἕμε- 

οὗκιδ. 1 ϑδτα. ΧΧΊΨ. 14. 1 Βερ. 
7111, 84. Ῥα. ΟἸΠῚ. 86. --- ΤΣ 
νῷν ἄρνες ἑηρτοδὲ. ΗδΌ. 1Π1|.. 19. 

- ν»5ὔ2.» ὑπρτγοδίίαε. Ῥτον. Χ. 9. 

ΧΙ]. 8. 0ὲ ἀνόμου εϑὲ ρΘΠΟΡΙΒ Β6ι- 
(ἴαα, δὸ ἐπιρυρϑϊαίεμα πιοῖαί. Ἐπ. 
11. 1]. - πυν ἰάεα. ΕΖῸΟ . 

ὅ. Με]. Η]. 15. ΙΝ. 1. - ΤΊ, 

υαείαίον. ΦοὉ. ΧΙ]. ὅ. -- ἀπ» υαηῖ- 

ὁ ἐασ, ζαἰεἰίας. ΨοὉ. ΧΙ. 11, --- ηρῷ» 

7εἰ σίας, πιεπἀαοίμηι. ἴε8. ΤΧ. 15. 
ΣΤ, ἐπέερεγ, ρετγεοίμ4. Ῥτον. 

ΧΧΥΠΠ). 10. υυὲ τἴοσχαπι ῬτῸ ἄμομοι 
Ἰοσϑομάμμ εὶς ἄμωμοι. 146 ΟΥ̓ 

 Ῥχοϊορᾷ. ὰ ΠΟΧΧ Τ. ΙΝ. ς. 4. ὃ. 8. 
1 Μδοο. [1]. 44. υδὶ ἄνομος 6ο5ὲ ΟἼδη- 
εἰς, ποη ὑμάσωδ, ς0}1. ὅαρ. ΧΥ ΤΙ. 
2. εἴ Εταστα. Ἐϑίπεν. ο. 4. Ἡδβγοῖ. 
ἄνομον, τὸ μὴ ὑποχείμενον νόμῳ. 1ὰ6 

6 Ιιοχ. Ν. Τ. 5. ἢ. ν. 

ἌΝΟΜΑ (δὲ. ἔργα) ΠΟΙΜΏ, ἐκὲ: 
φμα 7ποὶο. ὉΘΨῸ δ.) Ὁ). οὐδ ἤω. 

2ον. ΧΧΧΙΝ. 17. 
᾿ἈΝΟΜΩΣ, ἐπέσιο. 9 Μδος. ΕΠ. 

16. 
ΞΑΝΟΜΩΊΎΕΡΟΝ, ἐπίψιϊιδ, πιαρὶα 

οὐπίγα ἰερεξ. δῖν. Χ. 9. φιλαργύρου 
μὲν γὰρ οὐδὲν ἀνομώτερον, (586. Οομαρὶ.) 
αὐατὸ πἰλλὶ ἐδὲ ἱπέφμδια, δου: "»ιαρὶδ 

. ἃ οοπέτγα ἰερὲξ, 80. λωπιαπεαιέσ. 
ἈἈΝΟΜΟΙΟΣ, αἰδεὶνιϊς, ὅδΡ. 11. 

15. ἀνόμοιος τοῖ; ἄλλοις ὁ βίος, ἀἰ551- 
ΤΑΪ118 6β8ὲ 41118 οἦι8 νἹνθηαὶ ταϊῖο. 
᾿ἈΝΟΝΗΤΟΣ, ἱἐπιίέέίδ. ϑδδρ. 1Π]1. 

11. κόποι ἀνόνητοι. 4 δος. ΧΥ͂Ι. 7. 
εἴ 9. 0δὲ ἀνόνητοι Ῥοδίζιμη δϑὲ ᾿χο 
ἀνονήτως. Ηεβγο ἢ. ἀνόνητον, ἀνωφελῇ, 
ἄκερδον 8. ἀκερδῆ. 146 φυαοαὰδ Βυρτὰ 
8. Ψ. ἀνόητος. 

ε ἈΝΟΡΘΟΏ, εγίρο, δἰαδέϊὶο. 
ὌὭτν Ιάδι. 1 Ῥαγ. ΧΥ]], 94. 

δες, Ὗαῖ. εἰ ΑἸά. «--- ΠΙᾺ Π ΗΙ!ΡΒ. 

αὐσεσεοο. Ῥα. ΧΥΤΙ. 80. ἡ παιδεία σου 
ἀνόρϑωσέ με: Οδὶ ἀνορϑοῦν εϑι γοίδοεπε, 
»οίεπέεπι τεάάεγε. ὅϑγτητα. Ἰθϊ υϑ08 
εδὶ νοῦ αὐξάνει. --- ὙΠ ΏΠ 

286 Αρους. 

Ηρ. οοπεὶείο, φμαεὶ δἰαίμνείπαίεις. 
Ρᾳ. ΧΙΣ, 9. --ς ὮΡ» εγῖαο. Ῥβ. 

ΟΧΙΗΙΝ. 1ὅ. ΟΧΙ.. 7. τ 55 ἴῃ 
Νιρὰ, Ρ. Ηρ. εἰ Ηρ. 323 ὅδ. ἢ 
Υ[Ι. 138. ἀνορβώσω τὸν ϑρώον αὐτοῦ, 
Βι:Δ 1 Ἰἰδτὶ ΓΠσοπυσα 6Ἶπι8, 00]}. ν. 16. 
εἱ 26. 1 Ῥαν. ΧΥ!. 19. 14. 94. υδὲ 
ἀνορλοῦσϑαι συτὰ ἑτοιμάζεσθαι ἴῃ οοαά. 
Ῥεσιθυΐϊδίαγ. 9 6γοῖ. Χ. 11. ὁ ἀνοῤϑώ- 
σας, ααἱ ογεαυμ. ἘΖ. ΧΟ. Π. οἱ μασ- 
τοί σου ἀνωρδώϑησαν, ταδτηγηδα ΣΟΤΟΥία- 
γεπέ. δῖσ. ΧΤ. 18. ἀνώρϑωσεν αὐτὸν ἐκ 
φσαπεινώσεως αὐτοῦ, ἐγοχεξ φυτὰ Ὁ υ- 
ΩΣ] Παῦδ 6] 0.8. ἔ 

ἈΝΟΡΥΊΏΣΩ, εοάϊο. ἼΘΠ, ἰάσπι. 

70}. 1Π1. 21. ἀνορύασοντες ὥσχερ 5)η- 
σαυροὺς, αὰἱ αὐυθγεγοηῖΐ αὐρϊαϊυ5 
αυδτὰ {Πποϑϑυσοβ. [0]4. ΧΧΧΙΧ. 91. 
ἀνορύσσων ἐν «οὐ, απσυΐα ἐοάϊεηκ ἴεῖ- 
ΤΆΓΩ. 

᾿ἈΝΟΣΙΟΣ, ποη ϑδαμοίηξ, 1. 6. ῥτο- 
πως, ὑπρίαε, ἐπερεταΣ, φοοέεταίπ, 
ἐπίγεια. ΠΡ δοοΐ. Ἐπ. Χ ΧΤΙ. 0. 

ἀνόσια ἐποίουν. Ἡεβγ οἴ. ἀνόσια, βέβηλα, 
ἄδικα, ἄνομα. ϑὅαΡ. ΧΙ]. 4. τελετὰς 
ἀνοδίους. Μα]ρ. δοοτίβοία ἐπρεισία. 4 
Μδςος. ΨἼ]. 84. ὦ ἀνόσιε. Ο 8οεϊοϑίε. 
Βε φυφίαπο εἰ ἰαοίοἰαίτία ἱπηκέπαίο 
Ιεσιαῦ 8 Μᾶδςο. 1]. 2. ΥΙ. 8. 

ἈΝΟΣΙΏΣ, ἐπιρίθ. 8 Μδβος. 1. 91. 
Εταρτα. Ἐδίμον. 1]. 6. 

ἈΝΟΣΙΩΤΑΤΟΣ, ἐπερεδείηεας, ἔπι- 

ἂ»» 

ρωυγισεημδ. 2 Μδοο. 11]. 82. Αἀής 
7] δ. ΚΝ. Η. ΧΙΠ].. 2. ἴῃ. ἑ 
ἌΝΟΥΣ, αἀπιεπς, ἀδηιεηδ, εἰπερίες. 

ἜΧΔ ΡΥ. ὀγμέμδ, δαγάμα. Ῥα. ΧῚ, Υ ΠΙ. 

9. ἄφρων καὶ ἄνους. ----- Ὸ", αὐ τε- 

ορἰεπάιϊμη. Ῥτον. Χ]Τ]. 15, Ὁ ΧΧ 
ἽΌΡ νἱδβυτα εϑὶ Ῥδγίοἱρίυση Ἴ)Ὁ 
αυεγδμα, Ὁ τοαυπάδηβ ἴῃ βυθ]εςίο 
Θηκπεδίίοη8. 146 δὰ ἢ. ]. 1} 
γυμπι. Βοεαοι]δίηῖι5 ἴῃ ΒΙὉ]. ΤΘΟΙ. 
ἘΠῚ, Ρ. 21. εχί βιπιδς, 608. ΟΝ» 

οἱποίμηι, Ἀ. 6. πιεπέε οαρέιπε, Ἰειίθϑε. ἀ 
-- Π Ῥυζαξιιν, δἰσιρίοΣ. ΗοΞ. Ἱ]. 

11. ὡς φεριστερὰ ἄνους, [πα] πᾶτι οο- 
Ἰυγαθα βαρ] οχ. Οοηΐ. ὅγταμ. βόρῆ. 
ΠῚ. 1. ὍυὉὲ Σγ)}} νοσ  ΓΥ ρῸῪ ἀνόητος. 



᾿Ανχῇῆ. 

α« ἈΝΌΧΗΣ, ἰοἰεγαπέο, τί. πιοτ ἐξηι- 
, “ραϊξωπι ἑαεροτὶδ οὐποεεεμηε ρα- 

ἐρω εἰ ἐοἰεγαπέια αἰεγκμα. 1 Μδος, 
ΧΙ]. 425. οὗ γὰρ ἔδωκεν αὑτοῖς ἀνοχὴν 
ἐμβατεῖσω κ. τ. Δ.» ΠΟἢ Εηΐπὶ οἷδ ἀθ- 
ἀϊ σραξίστα, αἰ πιργεάοσοηίον τερῖ- 
οὔοτα ἰραῖπδ. «“οθερδιιβ σχολὴν Μα- 

ϑ Υγ 

Ῥεῖ. ὥὄγτυ. ...2], 

ΦΑΝΤΑΓΏΝΙΣΤΗΙΣ, αὐυεγεανγίμδ 
ἐπ ρερπα. 4 Μδος. ΠΠ. 6. Ἡδβγοῖ. 

ὃ ἀνταγωνστὴς, ἀντίπαλος. 
ΦΑΝΤΑΓΙΡΏ, οοπίγα αἰέοῖΐο, ἴευο. 

νῷ» ἔουο. 2 ϑαια. ΧΨ[11. 48. τοὺς 

ἀντάραντας τὴν χεῖα 566. οοὔ. ΑἸοχ. 

δὲ τεϊίααῖ Ποτὶ νόοβ ἐσαύρω υμὶ 
βιῃέ. 

ἈΝΤΑΚΟΥΈΏ, οὐοηπίτγα νεὶ υἱαδεεῖπι 

σακάϊο. πγγ » ποη τεδροθεο. 70Ὁ. 

ΧΙ. 9. ὁ τὰ πολλὰ λαλῶν χαὶ ἀνταχού- 
φετεμ, χαὶ πι]8 Ἰοφυίζην, 116 οἰΐδιι 

ς γκλκιῦγα δαάιθὲ βοὰ δυίγε ἀοδεί. 
1νεστε ἐταροέμσυμέ. βοράν. ΑἹ. 
1165. Ἐπρ. ἤξευρ, 32]. 
ἈΝΤΔΙΔΛΑΣΜΑ, ἐά φιοά ομνι αὐ 

εὐπαμρρέαίμτ εἰ αἴδαι ἴοοο ἀαίωγ, μῖὲ- 
ἐξπεπι, ὦ ᾳμοά ἐπε ξη νεῖ τεσ, 
Ἰζοσα οονεηεμέαίϊο, γοϊτεδιΐϊο, εἰίδτα γε 

αηαίραταπαάα αἰϊετῖ, φμοῦ αἰξετὶ εἰπεῖῖε 
εεί. ΓΘ» ὐοϊσεμμάο. ἴῃς. οἔ 

ἸΧΧ Ῥε. 11. 22. οὗ γάρ ἐστιν αὖ- 

ἃ τοῖς ἀντάλλαγμα, ΟΝ ποῦ 8 δμ05 πιῖ- 

ἑαπέ, νεϊ, πεδέοτεε ευασάμπί. Ἐπὶ τὶ 
ἁνστάλλαγμα 1..ᾳ. ἀλλαγὴ, ἐπιεπάαξιο, 
πιίαξο ᾿π πιεϊϊμδ. Ὗ΄, δΒΌΡΓΤΑ 8. ν. ἀλ- 
λάσσω, ὧἂὸ ΘΒ τομαὶ} ὥρογα ΜΙπο- 
τὰ Ὁ. 188. --- ΤῸ» Ῥηγείξιηι. 1 Ηρ. 

ΧΧΙ. 2. ἀργύριον ἀντάλλαγμα τοῦ ἀμ- 

σιλᾶνος, δὐρεπῖατη ργοίϊαπι νἾΏΘΘΕ 

ἴπ:. Ααυ. . Ῥγον. ΧΥ ΤΙ. 16. 

ΤΒεοά. εἰ ΤΧΧ 2.0. ΧΧΥΤΙΙ. 1ὅ. 
ε οὗ σταϑήσεται ἀργύριον ἀντάλλαγμα αὖ- 

γῆς, ὩὨΟΏ ΔρΡΡΕΠΑῚ ροΐοβί δγζεηπίαιι, 

8ὲ εἦτιι6 ρῥτεύπωι, Β. 6. δυϊησδ οὐὲ 

ϑαρίεηίεε ρτεοοίαπδ. εν. ΧΥ͂. 18, 

1λοβδιγοβ [πιοβ ἴῃ ἀἰγεριοποσα ἀδῦο 
ἀντάλλαγμα διὰ πάσας τὰς ἁμαρτίας 

σου, ἴοου ραπα οχαῃΐαση ρθοσδίογυτα 
ποσί. --- ΡΥ» οαἴραπεια. Ῥραΐτη. 

ΤΥΧΧΧΥΠΙΙ. δ0. οὗ ὠνείδισαν τὸ ἀνν- 
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ἄλλαγμα τοῦ χριστοῦ σου. οι τα5 
σαμδίυἶε γρεπε ὑποεὶ τὰ1. ϑυδάδε δ 
δὰ Ἡ. ]. τεβριοἰθὴβ ρϑῃϊο βθῃοτδ 
Θχροηϊ τοὺς χατὰ σάῤκα «ρογόνους τοῦ 
χριστοῦ. Ἐσάετα ταοάο ΤὨδοαογείαϑ, 
αυδε ϑυϊάδ5 Ῥγοοὺ ἀυδθίο φοσυῖυ 
εβῖ, ίεχρα οὐυθ Καὶ ἰξίεσαιϑ δὰ ὅυ;- 
ἄδτω 'ῃ τὸ ἀντάλλαγμα Ῥτοάχι. 
δορὰ Βα υρε βυηΐ, Τὸ ἀντάλλαγμα 
Ῥοβίϊζιπι 6δὲ ῥ͵ΧῸ εἰς ἀνάλλαγμα, μρω- 
πῶ ἴοοο, εἴ Ἰοοθ ἍὉ ἰερίδϑε εἴα. 

ἴυγ ἌΡ.» ᾳυοά εχ υ88]. Αχαῦ. τείγὶ- 5 

διυίϊομδηι, ἀὰᾳ οὐροψοῦ τά ἴῃ υπΐνον. 
δύ ποίδί. γ᾽ 6 ᾿πέγα 8. ν. ἀνναλ- 
λάττοω. ---- [Υ) Ὁ Σ}» οοιπηιίσίδο, ἈῈ7- 

“εεέαέο. αι. ΕΥ̓͂. 7. υδὶ ἀνγάλλαγε 
μα εδὶ οδεϑδο ἡπγ τερπνά. 81. 
ΥἹΙ. 16. οὐκ ἔστιν ἀντάλλαγμα, πέλὲϊ εἰ 
οοηεραγατγὶ ροίοεί, ἑἰαπμανε ασιέυα 
ἔεηδ, πνίης ῬαΤ εεί εν εξ. 
αἸποο βάεί πιρΐϊα ἐεέ οοπεραταίοι 
Βίτα 8 βοωζθηϊία ΣΟΡΟΥΙΓῸΣ ὡριπὶ ἃ 
Ἑυγίρ. Οτεεί. νυ. 1158. δῖνυ. ΧΧΨΥῚ. 
16. οὖκ ἔστι ἀντάλλαγμα, Ὡυ]1α τὸ 
εοϑϊίπδατι ροίεσί, πέλὶ ἐεέ μρΐΐ. 
Ηδβγο. ἀντάλλαγμα, ἀνθόμοιον. [ἃ 
ΧΙΙ͂Ν. 16. ἀ6 Νοδοῆο: ἐν χωιρῶ ὁρ- 
ἧς ἐγένετο ἀντάλλαγμα, ᾿δΙΡΟΥΕ ἄ 
ανὶ! δοταίως 8. Ἔγορίμα εδί τιον 8 

μενὶομΐο. Ντὰα ἀντάλλαγμα, αὐοᾶ 
Ἰαθύτη ρτείνωηι τϊαὶ, φῦ αἰἐγεὶ 

ἤβετανν ὁ φεγυϊδιίέ, ἀείπαο ἐμὴ πο 
δι ἐρφονι ἐδεγαίΐίοπεπι, δοὰ Ἔμπὶ σμὲ 
᾿ἰδεγαίι εδὲ ἰτατιϑίοτταν. Οοηΐ, ἢ. 1. 
ϑγευσα. Ἐογίμθβο ἢθὸς νσχ αυοαιιθ 
τοἀδάδουάδ εὐ ΓΧΧ [τἰἰ. 2. ϑαΐῃ, 
ΧΧΙΨ. 24. Οἱ ὑγῸ ΠῸ ἰπ γαῖ. 

Ἰορίτων ἐν ἀναλλάγμαει, ὯΙ γοὶ ἐν ἀνγ- 
αλλάγματι Ἰεροπάυτα οδῖ, νεῖ ἐν ἀλ- 
λάγματι, ἴἰὰ τ ἀν 6Χ Ῥεεροοάθμπί(δ ἐν 
οζγζυτα 51. 
᾿ΑΝΤΑΛΛΑΎΤΩ, οὐπιπεμέο. ᾿ς Ἶ0}» 

αοοὺρίο. Ῥτον. ὟΊ. 85. οὖκ ἀνταλλά- 
ἕνγωι οὐδενὸς λύτρου τὴν ἔχϑραν, πεῖο 

ἀαίο ρίαοαδίμιν. 1,.6εχ. ΟΥ̓] ἐξ 
ΜΒ. Βγϑιη. ἀνγκαλλάξασθαι, ἀντιδοῦναι. 
--ρν ΡΙΉ. ἀΐξετνο, γείατο. ΨοὉ. 

ΧΧΧΥΊΙ. 4. υδὶ ταΐδὶ Ῥδγταιῖδβθα 
νἱἀεπίυν Ὁ εἴ “}» ᾳφμοά ρεογημε- 

φρο, 

ὃ» 



᾿Αντάμειψις.- 

α ἔαγε ποϊδῖ. ϑ'ϑα νϑύβίο ἔρβδ ἴδ οὉ- 
ΒΟΌΓΑ οδβί. (ἰίοσυμη Υἱὰθ βιργα 5. 
ν. ἀνσάλλαγμα. 

᾿ΑΝΤΑΙΜΕΙΨΙΣ, γεἰγιδιίίο, οοηι- 
πμίαίο. Δὲ ἀντάμειψιν, ργορίεν τε- 
ἐγὶδιμιοπέηι. ἌΡΥ- αὐ πεηι ὠϑχιο, 

υῇκαϊμεν. Ῥ8. ΟΧΨΊΤΙΙ. 111. δὲ ἀντ- 
άμειψιν. ΜΊάδ ΒΌργΑ 8. ν. ἀντάλλαγ- 
μα. Ἠεδγοΐ. ἀντάμειψιν, ἀνταπύδοσιν. 
᾿ΑΝΥΑΝΑΙΡΕΊΏ, υἱοὶδοῖηι δίρμο, ατ- 

ὃ 7ξγο, οὐόδαγε Καοῖο. Ἡ Ὁ δ» οοἰδῆρο, τε- 

οἱρῖο. Ῥβαΐγη. ΟΙ11. 50. ἀντανελεῖς τὸ 
«νεῦμα αὑτῶν, αἰρξγες πρὶ τὶζατη 6ο- 
Σου. -- 5. οοηϑδιηηΐο. Ῥᾳ. 1,.ΧΧ]Ὶ. 

7. ἕως οὗ ἀνταναιρεδῇ ἡ σελήνη, υϑαὰδ 
ἄυτα ευασπεδοσὲ Γλιηλ. Ηεγοῖι. ἀνταν- 
ομραγῇ, ἀφανισδγῇ, δὰ Ἡ. 1]. ξοσίε το- 
Βρ᾿ οἴθηβ. [16 οἵ 1,6χ. Ογ7}}}} ΜΞ. .--.-. 
ΓΟΔΨΙ ΗΙΡΒ,. οὐεδατε [αοῖο. Ῥβαῖνη. 

ΧΙ. 8. ἀνταναιρῶν «ολέμους, υὶ 
ο 6116 οὐδραγε ἤαχοΐ!. 1,6χ. Ογτι}}} Μ5. 

᾿ Βγδαι. ἀνταναιρῶν, ἐξαφανίζων. ---- ΠΡ» 

αροΐρὶο, οἰ δε. ἸῺ αφήενο. Ῥᾳ. 1, 
12. -- “δ. αἰ ᾶο, δποοίδειηη. 
Ῥε, ΓΧ. 27. ἀνταναιρεῖται (4111 ἤρταὴ) 
τὰ χρίμάτά, σον. ϑεηδβαμπι Ἔχργθββθ- 
ταηΐ, δηΐδ Σ9 Ἴ ϑυρρίθηάο ἡ, ἐπ 
αἰμμάϊπε, Ἀ. 6. Ἰοπρο τετηοίδ ϑυηΐ. 
ἴπὰθ ἔοσίβ δρυῃὰ Ἐδθγοβίυτα ῥσὸ 
ἀνανταίρεται, αυοα ἀφαιρεῖται ἐχροηΐ- 

ἀ ἴαγ, 1.61.6 ΒΙΕΙο Ἰοσομάτη δὶ ἀντ- 
ἀναιρεῖται. ---- 2» αδὲγε οορογ. ῬΒ. 

ΟΠ]. 99. ΤΗροά. εἰ ΤΧΧ Ρρα]πι. 
ΠῚ]. 9. --- ν ΡΒ. ἀεπμάο. ῬΒ. 
ΟΧΙ, 9. μὴ ἀντανίλῃς τὴν ψυχήν μου. 
5.0. διηίΐτηα Βοτη 8, αυδηο που τον, 
ἀεπωάαίμν, ᾿Ἦ. 6. δχιδίιτ ΘΟΥΡΟΓΕ. 
Ιερίταν ῥγθίογοα ἤεξεο γοχ Ῥζχονυ. 
ΨΠ]. 10. δες. οοἄ. ΑἸεχ. ἀνταναιρεῖσθε 
ἔσησιν κι τ. Δ, αἀθο γεσθα Οαρίυβ 

ὁ ὉΠΟὶΒ ΠΟΠΟΪυ.88. δα τ, θ6α ἰδὲ βἰπα 
ἀυρίο ἰοερεπάυχμι δβὲ ἀνϑαιρεῖσϑε, αἱ 
Ἰερίτατ ἀρυὰ ΟἸοχποηξ. ΑἸεχ. Ρ. 990. 
Α. εἴ σθροπεπᾶάυπι αυοαὰα αὶ ἰῃ 
ΑἸά. ἃς (ομρὶ. 
ἈΝΤΑΝΑΚΛΑΏ, γεγίπρο, τοῇεο- 

ἔο, γερεγομέίο, ϑαρ. ΧΥΨΤΙ. 19. ἀντα.- 
ναχλωμένῃ ἐκ χολοτάτοων ὁρέων ἠχὼ, 
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δοδο ὃχ τηοπαθβιυβ σἂν βαί τα γοροτ- 
ομδδίοπο ἱγαπείαία. ἘΠ ΕΕγΟὮ. ᾿Αντανα- 
κλωμένη, χατ᾽ ἀνάχλασιν (ἰς εὔξ υ- Κ 
ἄϊοα Βιεὶῖο Ἰερεπάσπι δεῖ εχ Ρἢδ- 
ΨΟΥΪΠΟ ᾿ΓῸ ἀνάχλησιν) διά τινος μετα- 
γομένη. γίνεται δὲ τοῦτο ἐεὶ φωνῆς, ἥ " 
καλοῦσιν ἠχὼ, χαὶ ἐᾳὶ φωτός. ἢ ἀντιαίς- 
τύυσα. Ἰάετα ἔογα Ἰερίτυν ἰὰ Ο]ο88. 
ΜΒ. ἱπ ὅδρ. 84]. ἂς 1αεχ. νεῖ! 
ΜΆ. Βσδῃ. 
ΑΝΤΑΝΙΣΤΗΜΙ, ε γερίοηε οτοὶ- 

ο (Βῖο (684. ὑ. 8338. 14. ἐπῶμς 1. 
4. βαρ] εχ ἀνίστημι ἂντί, Βα. 1]. α 
19. ἄλλοι ἀντανέστησαν ἀντ᾽ αὐτῶν, ΑΙ 
δογηι ἴοοο δεγγοσεγεμέ, δοὰ ἐχοσίὶ 
δεπί. οδὴῖς ΑἸοχ. δὲ Οουαρὶ. τοὶ Υὰ- 
{ἰς, Βαθοῖ ἀνέστησαν ἀντ᾽ αὑτῶν. 
᾿ΑΝΤΑΠΟΔΥΙΔΩΜΙ, γοάο, τείἰτὶ- 

δμο, τὰ αἰγδηαι6 ματίδτη. δ Ἢ, τέ- 
πῖο. ἴεβ. ΧΧΧΥ. 4. κρίσιν ἀντακοδί- 
δωσι: δὶ δυΐ βοπβύζω τοασὶβ βοοσίί 
δ Πηϊ αΌΔΣΩ γατρα, δὺυΐ δ Ἃ Ἀ. 1. ἴῃ 
ΠΟΙΙΟΙ6 ΒΙΡΒΣ σα δοσερεγαπε, Οεὶά- 
αυϊα δυγηδῖισ, ἰδτηθῃ. εσγανῖς ΒΙ6- 
᾿1π8, αυϊ, Ττοτηχμαίυτη βοοιαιθ, νο- 
ὁδτα ἀντααυδίδωμι δὰ 253) αυοῃῦθς 
τεῖα τ. --- 9, τείσίδιο. ει. 
ΧΧΧΙΙ. 6. 1 ὅδ. ΧΧΙΨ. 18. ἀντ- 
αἀπέδωχάς μοι ἀγαϑὰ, ἐγὼ δὲ σοὶ ἀνεαα- 
ἐδωχα χακά. Ῥεδίτη. 1]. 4. εἴ Αἰ" ὶ 
ΒΕΕΡΙΌΒ. --- ὮὩ )» Ῥεγβοῖο. Ῥβαῖτα. 
ΟΧΧΧΨΙΙ. 9. υδἱ ποῦ Ἰερεσγαηὶ 
Ὁ} ῬΙΓῸ 2». υὐ ΟΠ] νο]ιθ- ἐ 
τυηῖ, Β6ἃ “Ὁ λ Βεραδῖ αυοάμα βἰρπὶ- 
βοδίοποτα σεγιδμομαϊ, γ. ο. Ῥβδῖγα. 
ΤΙ. 8. Ὁ] ρεγἤοεγε δεπέρηπεβαίοπι 
μάτι 181] δα εβῖ, φυδηι σείγέδα- 
εγε. ϑὲὶς Ομ] ἀβεὶβ 3 γ᾽ ποίας ρεγ- 
υἴοετε εἴ τείγίδμεγ. (οπῖ. βίδα Ῥᾳ. 
1.11]. 3. --. δ Δ ΗἸΡΗ. ἃ 9 1, υὲ- 
πέσε 7αοῖο. 168. ΤΧΥῚ. 4. Ψεηίΐυηι 
80. ῬΕσΟΑΐΆ ΒΌΡΕΟΣ δ]ΐσιιδιη, φυδπάο 
ῬΤΟΡΙΟΓ 68 Ῥ.ῈΠΙΌΣ. ---- ΥΣΙ͂ ΕΙΡΒ. 
8 7), τεαΐγε ὕαοῖο. δα. ἢ,. 15. 
ἀνταπόδομα ἀνταποδῶ, ς0]1. ΤΉγεη. 
ΠΙ. 68. 08]. 111. 4. 7. Ὦραϊ. 
ΧΧΧΙΙ. 41. εἰ 44. ἀνταποδώσω δίχην. 
-- "ΘΠ: 1 ὅδ. 11. 90. ἀντακο- 

᾿» 
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« δὼ 966. ΟΡ]. Ὁδὶ τοὶ αὶ νὶ ἀπο ΧΥΤΠ]. 19. --- πρτ 7μφϑ πα. Ῥα. 

τίμαι μαϊναπί. 850. 7 Ἀν 1. ἄατε, ΟἿ, 17. Ιπιοϊερίταν Ἀ. 1. ἠαβείεῖα 
οὐποδάογε πιοίδῖ. --- ἽΡῸ» υἱσίίο, ἴἴ. θεὶϊ, 4185 86 Ἔσβουϊ ἴῃ ἀἰδετ! θυ θη 418 

μιπίο, ων. ΧΥ͂ΤΠ. 35. --- "ηφ, Ἀγ ταιῖβ. --- Σ35.)., γαπεμπεγαίο. 
γευετίοτ.. ϑγτηῖα, Ῥβ. ΓὨΙΝ. 7. υδἱ [ε. ΧΧΧΙΨ. 8. Ηοϑβ. ΙΧ. 8. --- 
βοο δαὶ οὐτὰ ὅυτὸ Ἰοσϊίοπεαπι "ΟΥ̓Δ Ραάοεδ. ῬΒ. ΟΕΧΤΊΧ, 22. δὶ 

ἸΩΔΥ ΊΠΔΙ 6ΤῺ Ων: - "Ὡ"Ὅ,Ὁ: Ροπο, Ῥ͵ο ὈΔΘ Ὁ} Ἰεροσαηΐ 37}. 

εἴϊδτα ὦν, εἴ, 5864. ΓΙ γεάο. ἵπς. ναί Ὁ οῦῦ. 

1 86πι, 1. 90.-- Ὁ τὺ ῬΙΡ. τείσ.. ΑΝΤΑΠΟΘΝΗΊΚΩ, ρτγορίεγ αἷϊ- 
ὄμο. Οει. ΧΙΙ͂Ν. 4. Ῥευαι. ΧΧΧΊΙΙ. φυϊά πιογίοτ. ΝΣ Ὁ". τείτίδιιεη- 

ὃ 41. 7πὰ. 1. 7. εἴο. -- Ὁ. τείγίδι- ρ τείγίδιο. Ἐχ. ΧΧΊΙ, 8. ἀντακο.- 
δο. ες ΧΧΧΙΙ. 88. ---- Ὀ.Θ δευιάρι εν τύῤρος ἐν το νδεβίρ Κιν- 

τὶ , : ΘΓῸΒ ϑίημε γ. 
ρα ΚΝ ῬοοτΥ 8 ἡ μὲ ΕΥ ᾿ΑΝΤΑΠΟΚΡΓΝΟΜΑΙ, οΟπΙΤΩ τέ- 

46 ρατίοτη 46 ργαπεὶε, 8ῖν. ΠΙ. ῬΡύναδ., ἰδ μῶν Δ Ηἰρα, «ἃ 
84, ΧΧΧ. 6. ἀε ραπί, συ. 11. ἡγῷ γεάϊγε , 7αοῖο, 56α. ὯΝ» νεγδωπι, 

15. 8ῖ:. ΧΨΊΙ. 19. ΧΧΨΙ. 33. τος ῳᾷ. Ὑ᾽ 99. 4 Βατι. Π]. 11. ὅδα. 
γα]. τεσ δέεὶ ἧς Τερὴν ἀνε κοδώσωι, ἐαθρ!» ἔτ την ἡ ελρύπξεῦς, 6100: Ἐν. ι1  “«ἵἴὶ 

μεϊδκε οδυίαηε ἐδὲϊ. 1 ἀέρας ΧΕ ᾿ς ἐλ πος εἰ ΓΧΧ 20}. 

᾿ τ ἰὀκεδενεαθε ὍΝΑ τ ΔΩ δινακυδδός -ἐ ὀΣἈΝΤΑΠΟΈΡΙΣΙΝ ΔΙΔΩΜΙ, γὲ- 
ναι, αἱ Ηδῦτ. 77)» ποίδὲ Β.1. ργαπεέί- ὅΡοπσεπι ἄο. απ ΗΙΡΒ. νεάάο, 
ἰὸς ΠΡΟ ΣΝΩΝ φεῶς, ετίατα γεσροπάεο. 7οὉ. ΧΙ]. 99. --- 

ἈΝΤΑΠΟΙΔΟΜΑ, γείγίδεεῖίο, τε- ἀρηλδι - ΤῸ ΓΕΠΚΉΒΟΣ ΟΡ; 

υ9Ὁ τ Σοὶ ἰῤέτας γεν ΤἈεοά. ᾿ΑΝΤΑΠΟΣΤΕΛΛΩ, γερο, τ. ἢ 
᾿ δες αδίερο. ΥἹ 9 .. πιο. 1 Βδρ. ΧΧ, 

Ῥιον. ΧΙΧ. 17. ΕΧΧ 9υά. ΙΧ. 16. ἐπα ἢ ῖ 
3 Ραγ. ΧΧΧΊΙ. 95. Ρβ. ΧΧΥ͂ΤΙ. 6. ΡΝ ἘΣ Χ. 20. Ὁ ῖο ὕβββ. 

, 1:3 ὅπ λέ. Ἐϊρὶν αλλ, ὅσους τλυ Π αατ ΠΟΤΥΏ, τορονᾶο, τειτίδειο, 
16,-- τ Ρίαν. τείγι διββοπεθ. ος αιΐάεπι ἴῃ υἱτατιαὰθ ρασίειη. 
ἶξα, 1. 98. -οτ δ ν ΡῬΓζ. οοοαδῖο. ὨᾺ ΡΒ. ἰάδμι, 1 ὅδ. ΧΧΊΝ. 20. 

7υᾷ, ΧΙΥ. 4. υτδὶ οσοαδσίοπενι βεὰ ἀντακσοτίσει αὐτῷ ἀγαϑά. 
Ῥγαἰεχέμπι δε μἰοϊδοεπάϊ ποῖδῖ, δὲ 'ἢὮ ἌΝΤΑΡΣΙΣ, εἰευαίίο πιαμμς ὁ0π- 
οὐδά, συγ ἐκδίκησις ρετταιϊαίαν. 5΄τ. γα αἴέχμεηι, ἐπσεγτεοίίο. ὝΨ» οοπ- 

ΧΙ. 4. εὑρήσεις ἀνταπόδομα, βταίϊαε ἐμγαμο, Της, εἶπα ἀιδίο ϑγταπι. 9 ὁ 
εὐὲ τεξεγεί. Μαὶο βεῦϑα ἀθβ ρᾳ’πα Ἢ ος ΧΙ. 14. ϑγγατα, 166. ὕ1Π1. 12. 
114. ΧΙΨΥ.- 6. ο0]}}. ΤΟ. ΧΙΝ.192.1 οἱ 7οΣ. ΧΙ. 9. Τοίζυσ 4118 ἀνταρσία. 

ἡκοε. 11:68: ΟΠ χ  θε. ᾿ανταρσία, τεδεϊϊαίο. Ἰάετα: 
᾿ΑΝΤΑΠΟ'ΔΟΣΙΣ, ἰἄθτυ, Ὁ5Ὁ λ» ἀντάρτης, τεδείζϊιο, ρῬενάπεῖδο. 

εἶᾶοτῃι, Ῥᾳ. ΧΟΠῚ. 4. ΟΠ]. 8. 1.6. ἈΝΤΕΊΩ, οοπέγαάϊοο, οδίοφμον. 
ΑΧ. 18..--- ΠΟ»), ἰάστα, ἃ ϑατυ, ὙΔῚ ῬΙβ. ἀΐοο, ἰοψιον. θει. ΧΧΊΨ. 

ἶ ἊΝ 50. οὐ δυνησόμεδνδά, σοι ἀντωπιῖν κακὸν ἯΙΣ: 86. ὐϑὸ ΧΧΧΙ͂. 56. ὉΠ» ἡ δαυρασμισιδομ" πῆ ἡρα 

υἱπάϊοία, μἰμο. ἴε6. 1,Χ1. 2. 1(Χ11]. Ἡθκόιι 6 γτὸ ὕόμο, «08. ΧΥ͂ΤΙ. 14. --- 

᾿- ὩΡν» ἜΈΓΘΕΙ ῬΥΡΉΜΒΝ: Ῥβαΐπα. ἸΪ ΗΐρΗ. ἃ γγ, γεδέτε σοῖο, 



᾿Αἰπερείδομαι. 

α Θἴοτα σεφροπάεο. Ἐδὰ. Υ11]. 9. 708. 
ΧΧ, 4. ΧΧΙΙΙ. 13. --- Ἀ22 ἘΣ. αἰα. 

δα. Χ. 14. [τὰ Βιο)105, 56α τηαῖδ: 
πὴπ ἀνεύπω 101 που τοϑρομάοί Ηονε. 
Π)}2; βοε] ἐοντθη δα ΠῸ ΠᾺΡ, σρετί.- 

τὰ αὐὶ ΟἸΣΥ̓ΜΠΈΡΕΥΟ Οϑ. ---- "Π3 Ὁ. 

ἐὰν; ἡωναίωνι. 'Νται. ἘΧΥΤΙ. 14. 660. 
᾿ΌὍχου. εἴ [πς. δρυὰ Μοπεῖ, Βε]αμὶ 
Ἰρτὶ ῥγοὸ ἀντειπεῖν Ἠδθοπί ἀντισίπτειν, 
υοά νἱάε ἱπέτγα. --- Γ2}» τεδροπάῖθο. 

δ.)70». ΧΧΧΙ͂Ι. 1. Τοίρι. 20}. ΙΧ. 
8..-- ΣΌΣ » Ῥὲρίο. 168. ἋΣ. 14. Ἡδτὰ 

εἴ Βυϊς γοοὶ 01 ἀντέσω ΓΕΒροπάδγο 
Ῥοϊεδ, ὙΙ1Ἃ46 βΌ ΡΣ 8. ν. Ρ]} 5 

᾿ΑΝΤΕΡΕΙΔΟΜΑ͂Ϊ, γεμπεοῦ, ΟΟΝ- 
φοΥίο, ϑδρ. ΧΥ͂. 9. ἀντερέϊδετο, μὴν 
χρυσουργοῖς, αἀπιδιέοδα ἀΦπθοθεν βΌΉΘΕΡ- 
ἑαέ ουμέν δυν λγ 8. 

᾿ΑΝΈΕΡΚΏ, οοπίταάϊοο, οδίοφωον. 
δε 1Ὰ, ἩΠΡΗ. ἃ γν χοᾶ, ἦτο 2αεῖο, 

ο -. τεερομέευ. 90Ὁ. ΧΧΠΙ. 18. εθς. 
ΠΑ τοῖς ΑΙακ. συύϊει. ΧΙ. 88. εἰς ὠμὶ 
7: ἀντεροῦσῳ τῷ κυρίῳ μου. ΤῊμογά. 
ΠΠ|. 42. 

ἈΝΤΕΧΟΜΑΙ, αάλώτεο αἰξομὲ υο- 
ἰμὶ μηρσιδιδ αβέτις, αὐλίξγεδοο, νεδηι 
6446 σοπίοπαο, υἱπαϊΐοο, τοίίηθο, ϑμτ 
ἕομαχ, ἀο ορέταπι, “ἰμαϊοσμδ δίηι, 
“ΜΕ μττΟ. ἸΤΊ δ; οαρῖο. θευῖϊ. ΧΧΧΊΣ, 

41. ἀνϑέξεται. κρίματος ἡ χείρ μου, ἐε- 
ἃ καὶ εγὶέ ΓΔαϊοΙ ταϑτβ τηθδ, 8. ρατα- 

ὅο Ἰυδίοϊαπι. Ο]οκ8. Μ5. ἴῃ ὕδηῖ. 
δοσιρί. ἀνϑέξεται, ἀντιλήψεται, (ἴἴὰ 
αυοαὰς ϑυϊάμθ, δαδιισίο ἢος ἰοεο.) 1 
ἀντεκπορϑήσεται. (δὶ. 1]. 10. ἀγα- 
εδὸν σὺ ἀντόχεσϑα; ἐν νούτῳ, Βοηστα ΘΒ 
ἴρ Ὦυϊς αὐλώγετο, ΤὨδοά, «“οδ. 
ΧΥΊΙ. 9. --- ὐν φματο, γτεφμῖτο. 

εν. 1]. 2. ὧν ἂννείχοντο, αὐδ5 δε: 
ἑαϊὲ, Ἀ. ὁ, τείϊσιοξο ομξέω Ῥγοϑεφεμὶ 

4 συηΐ. ϑορῇ. Ϊ. 6. τοὺρ μὴ ἀντεχομένους 
συῦ κυρίου, (οἱ ποὴὰ σαλώγεμὶ 8θι. αά- 
εἷδοιὲ τμπὲ Ἰλοτηᾶινο. ---- ΕναΣ ανιδείρ, 

ξοπυοη ΉΥ υἷθο, οὗδεγοῦ. ψοσοπῖ. 
ΧΊΑΥ. 10. οὐκ ἀνεύχωτο τῶν αροσ- 
φουγλνάτων μόὺυ,. ὩδΣὶ δένδδοες θδΣεν - 
γεν Ῥτιθοερία τα. . Βεῶε ααὐρορὰ 

040 ᾿Αντηυχέω. 

βεπείπι. --- ΤΊ 'ᾳ ΗἾΡΒ. ἐὲ Ἐπ, 

ΠΤ ΤΟ, ἔοηδο, οοΉ γπὶσ πιξ. : 
ατ. ΧΙ]. 10. υὺϊ] σὰ 

ἙοΟαά. Ῥεγιιυζαίατ. Νεδ. ΙΝ. 16. Υ 
Ῥγον. [1]. 18. τῶς ἀντεχομένοις αὐτῆς, 
αυϊ εἦπ8, Ποῖα ρ6 βαρ θπεβ, δωηέ δέι- 
ἀϊοδὶ. Ἡετοάοί. [Ϊ. ο. 184. τῆς ἀρετῆς 
ἀντέχεσϑαι, υἱγίμες σἰμάϊοξιεπι 6856. 
ν. 1χ. Ν. Τ. 8. ἢ. ν. 16. ΕΥ͂ῚΊ. 6. 

ἀντεχομένους τῆς διαϑήκης μον, ἑξμοες 
ἔωροτὶδ τηοὶ. δι. Χ. 21. οὐχ ἔστιν 
εἷς ἀντεχόμενος μυτ' ἐμοῦ, ποῃ ε8 ὑπ, 
δίαηδ α ρατίϊδιιδ τοὶ, νοὶ ταῖἱ αμΣί- 

ἐΐμπε ἤέτεπε. --- ΠΌΤΙ, οοηξαρίο, ερε- 
[ο. ἴοα. 1011. 18. .-- δ. 12 Νίρα. 

υοοῦῦ. ἴεα. ΧΙ ΜΗ. 2. ἀντεχόμενα 
σῷ ὀνόματ' τῆς πσύλεως, σοπδίαπζεγ, ἐμδ- 
πιὲπὲ οτθη 18 Β8ῃσίεο. -- νΊ 

γεάπμηρ. δοῦν, ΧΧΧΠΙΠ. 34. ἀνδέζεται 
ταὶ μὴ «εθεἢ αὐτὴν εἰς ϑάναγονν ϑετνᾶ» 
ἤμι ειτα, βρὰ: ορπέξμεί ας ὀπῳεὶ σρε- 
γα ἡερφάδτε οοπαῤίμῃ, ἡμοταῖπναβ δὰ 
ἀόχεϊοτμθι δρθαῖ. τον οᾳείοίιο, 

εἰδὴ Ῥχον: ΤΥ͂. 6. αἴ σου, 
κῆρα Εἰ φμαεὶ ἃ εις ογεί, ἢ. ὁ. 

ΣΡ Ῥγέ- 

ἀσαᾶο; ϑγιωι. Ῥταν. Χ]. 1θ. εἰϑὲ ἀ»- 
ἐμγισύν οοπδεχω ποῖαῖ. ἃ: Ῥε: ΧΙ, 
"4. -ἼΒ ἢ, ἐμαί μει ὑθεεῖε ἐγαοίο. ὅτε. 

11.8. οἱ ἀνεεχύμενω φοὺ νόμου, (ἡποίαπίος 
ἰέρστα, ορετωνὴ ἀἰαμπίες. ϑὲτ. 1. 

τ᾿ ἀνέξεται μακρᾶγυμος, 
δ] ἀνέξεται βυταΐ ροξεδὶ 1) Ῥσὸ ἀνέ- 
Ἐπ; ΟἼΣΩ αυο 1. οοὐὐά. Ὁπέυν,, 

6. διισίῤποδὶ!, ἰοἰεταδν, ρμϑεγεγεί Ν. 
τς ον εἰρόνεν ἀεὶ 1χ. ῬοΙυ δ. 8. Ἀ. ν. 
γ6} 4) γρρέσίρί, γοἰμοίαξέέων, 66. ἐδῖι- 
(αἴοηΐ, νφὶ 8) αὐλατεδοεί, νεϊαϊ ππ- 
Βυϊθυϑ αβίχμθ, 5ς. δυξε μαϊθηῦεο, 
φδιηαιι9 τὐοχήϊουβ τος πεΐπξ, νοὶ 4) 
σοπερίξοίείειν, ταυϊυοαυς οστημρίεχα 
Β| 01 δαἀβίσίησεί ρδεμίίασα, αμιδβὶ 
ΒρΟΏΒ8 1 8101 οἰθοίΐδιῃ οἱ ἀ]θοίδτη. 1 
Μαοο. ΧΥ͂. 84. ἀντεχόμεδα τῆς χλη- 
ῥονομέας τῶν Φανέρων ἡμῶν. Ν πὶ ρσαίλι: 
υεπάλοαηιαςξ ΟΥΑΙ ΔΙΈΤΩ Ραισυτα 
ποϑίτογιη. Η βοΐ, ἀντέχεται, ἀντι- 
λαμβάνεται, φροντίζει, «εριποιεῖναι. 

ἈΝΤΗΧΕΊΏ, οοπέγα δοπο, ΟΣ αὐ- 

δ 

Ὁ» 



᾿Α»"ὶ, 

6 φεῦ !ο δύπο, τέιρνο. ϑδρ. ΧΥΨ ΤΙ]. 10. 
ἀντήχει δ᾽ ἀσύμφωνος ἐχϑρῶν ἡ βοή. 

᾿ΑΝΤΙ, 2 γο, υἱοε, ἴοοο, ὈγΌΡεν, 
τη. ὍΟεη. 4}115 οὐπέσχα. "Ἃ 

ΙΧ. 0. ἀντὶ τοῦ αἵματος αὐτοῦ Ῥτὸ 
ἸΌῚ τὸ» ὩΒὶ πορ Ἰορετιης 

81 Ἢν 4υο Οαρρεῖῖο ρ]αςυίς, 

ϑεὰ ̓ γγΝ 3 Ὁδυδαιοτιπέργολοπείπὶ: 

ῬΕΠΟΙ τ σης. Τὶ ΤΥ. μος. 67. ἕω. 
ὁ (αΐξ, εδ6 ἰοβῖεθε ροῦπβ "1 ΠΠῚ 
δαὶ [77 εἰπε 5» υἱ αὖἦμα ἐττοτε εχ- 

αἸΔεττ. ---- δ ., Ῥγορέεν, οαμα. 6:. 

ΧΙ, 17..-- τ, »γο, υἱοε. Νυγνα. 

ΧΥΠ].21. 81. -ὦ ΠΏ, ο. Ααυ. 

ϑγιητα. ὅση. ἴ,..ὄ 10. ΙΧΧ 4 Ραγ. 
ΧΧΧΙΠ]. 20. ἐβασίλευσεν ἀντ᾽ αὑτοῦ, 

Ὁ Ιοοο ευ8. Ὑιάς εἰ Οθη. ΤΟΡΉΔθα 
ΙΝ. 425. Ἐκ. ΧΧΙ. 24. ! Μεοοι. 
ΧΥ͂Ὶ, 8. γδεσϑε ἀντ᾽ ἐμοῦ καὶ τοῦ ἀδελ- 

ς φοῦ μου, οδβιοῦδ ἰοσο χηοὶ οἱ βιδιτίβ 
το... Οουῦ. ἩδπΟΚΙΙ 166. ἀδ υδὰ 
δεσρίξ. Αροςσ. Υ. Ἐ. ἴῃ Ν. Τὶ. ". 
86. 566. 

᾿ΑΝΘ᾽ ὯΝ, ρχγὸ εὸ σωοΐ, ργορέετεα 
φορά, ἴδτῃ 57Ὸ 6 .-π ὮΝ 

τιν» ΡῬοίχειαιι. πᾶ, ΧΙ. 86. ἐο 

φιοίῖ. --- Ἃ Ὀτεοῆχυτ. Ρ» ΤΧΧΧΙΧ, 
11. ἀδ' ὧν ἡμερὼν ἐταπκενωσας, ροεί- 
γμαπε ἴβχη ΚΣΥΑΥΙΕΥ π06 ΗΠ ΧΙ. --- 
δ 55),2» “ερεμάμηι οε φιοά. Μεϊ. 

1]. 9. ὙΤΌ. Σὲ ἕο. οτ. ΧΧΧΙ. 420. 

ἀδ᾿ ὧν οἱ λόγοι μου ἐν αὑτῷ, φμοίϊεα 
ἀε εο Ἰοχποσ. ---- Ὁ Ὀγορίετ, φκέα. 
Ὅεαι. 11. 30. --- ΖΦ ΡΥ)» 
Ῥνορίενεα , σε, ΧΧΙΠ. 18. 
ΧΧΨῚ. δ. ἐπ ΧΥΙΙΠ. 8. ἀν ὧν, 
ΘΟΝέτα Ὁ6ΤΟ δῖ ὑγῸ ημέδιι, δος. Ηο- 
δρεεῖβ ἀποοπϊβ ᾿χοπΐονο. 

ἘΆΝ Θ᾽ ὯΝ ὍΤΙ. ἽΨΝ Ἰν» 2 ᾽Ὸ 

4 φποΐ. ἃ Ῥατ. Υ]. 8. τὶ 4111 Πρ τὶ 
ἀότι ἩδΌσαζ. 

᾿ΑΝΤΙΒΑ΄ΛΔΛΩ, υἱοὶεεῖνι νοὶ ἐς αὐ. 
ὍΕΓΣῸ 7αοίο, ἱπίεν δε οομζεγο, οοἶΐα- 
ἤομεης ἐπξέϊέηο, γερο. 8 Μδοο. ΧΙ. 

γος, 1, 

24] ᾿Αντιδίδωμι. 

13. αγρὸς ἑαυτὸν ἀντήβάλλων τὸ γεγονὸς, 
σα 86 γερμίαπε, φυοῦ ἔδοΐσπ ἐγαξ. 

᾿ἈΝΤΙΒΛΗΣΙΣ, οοἰαξιο. ΓΣ 

ξεπεία. Ααυ. Επκ. 11. 10. οὖ! τὰ» 
τοδὶ 1,. Βοθ. ὑγὸ ἀνείβλησις Ἰερου.- 
ἄυχπη οομδοὶ ἀντιβόλησις, μοείωϊαξέδο, Κ᾽ 
ερρδοαίο. Ὑἱὶὰο ϑυίΐάδια. Εδὲὶ αν 
ἀντιβολῶ, αυοὰ Ἡδογολῖο ἐχροιίτζυν 
«αρακαλῖδ, γέρον. άετα : ἀντιβολεῖ, 
συναντᾷν, καὶ ἱχετεύει. δε ΠοπηΘ 

1 αυοαιο δοάεπι ᾽υΧ6 Ῥοββεὶ ἀν- 
φ ςῦ ᾿ 

᾿ἈΝΤΙΓΡΑΦΟΝ, εσεηερίωηι, δυϊ 
ἐχενεμίαν αἰᾳφμία ἀεξεοτρίμηι ἀπὸ ἀρε 
“χιτύτου, Ἀ. 6. α Ῥγῆπο δογὶρίο, αποὰ 
ψοσβῃί ογέρίπαΐε, γοβογέρέμηι. 8 ὁ 

Ηδεῦν. εἰ (μα]ά. ετενερίανυ, σρο- 
βγαράννε, ἰ. 4. δἰϊδβ Ὁ )}) Ὁ. Εδάὰν. 

ΝΙΙ. 11. 8666. σοιρὶ. Εδ. 111. 14. 
ΙΝ. 7. Ἐρ. εν. 1. 8. Εδάγ. ΥἹ. 7. 
1 Μαςος. ΨΙῚΠ1. 42. (οπέεν ΤῊ. 
δα, ἴθ ϑορίθῃη Αβϑίβ Εςοϊθβίδ ἡ 
τύτω Νοῖία μᾶς. 67. 
᾿ἈΝΤΙΓΡΑ ΦΩ, γερογίδο, εἰοδογίδο. 

12» φογίδο, Ὑπεοά. Ζ“υὰ. Ψ Π1. 

14. 8 Ἐπάν. 11. 45. ἰῃ ἰαχίι (δα. ἃ 
Ἐδάγ. ΙΝ. 17. Ὁ} ΠΞ τ: "ΝΟ 

υεγδιρη. 1 Νίαος. 111, 22. εἰ ΧΙ]. 
438. ἡμεῖς δὲ ἀντιγράφομεν ὑμῖ, Ὧοβ 
δυΐδηι τοβου ἰπλυβ νοΐ : Ῥροδῖ αἰιδ 
ψετθα ϑγσιϑ Ὀ6π6 δαῖτ: 48 οπηηϊ- 
θυδ, 4υδ δριιὰ ποβ βυηΐ, βεὺ ἐδ 
τορι ΠοδΌ 18. 
᾿ΑΝΤΙΔΑΙΚΤΥΔΟΣ, ροϊϊες. 111Ὰ 

δἰΐεχ. Ααυ. Ἐχοά. ΧΧΙΧ, 90. υνὲ 
Βαρεπῦ: τὸ ἄχρον τῆς δεξιᾶς, ὁ 

ᾳυοά ἱπ δεδοὶ, Οσ. εἂ, Βοπι. μὲσ 
σὸν ἀντιδάχτυλον ΘΧΡ]Ἰσδίυν. 

᾿ἈΝΤΙΔΙΑΚΕΙΜΕΝΟΝ, οὐπίγα 
ἀἐροείξεπι, ἱ. 6. υαγίμηι. Ὡυ» 0» 

ἐεχίεγα, υοείἐπιεπίμηις υατίο σοὶ. 
ἔμπι. Ααυ. Ὠευῖς. ΧΧΙ]. 1]. [π 
Οοά. 108. Ηο]τι. τηδ]ς δὰ Σ95901} 

ωπομῖος ν. 12. τεΐεστυσ. 
ἈΝΤΙΔΙΔΩΜΙ, γεδάθ. ἌΣ 

ΗΒ. α« γῳ, ἰάεπι, Ες. ΧΧΟΊῚΙ. 
15. ἀντεδίδου τοὺς μωσϑϑούς σου, τεαάμηὲ 
Βοποχατίυμι Εἶθ᾽. Τδη. 1. 106. δβ6ο. 
Οἱ. 

[4] 



ὃ 

[ 

ἀ 

᾿Αντιδικάξζαο. 

ἈΝΤΙΔΙΚΑΊΖΩ, οὐπένα ἥέρο, δεὰ 
᾿ ἐϊδέρο εἰγαρ ! οἰταν. 5 ΗΒ. ἃ 

“5. ἐμέσο, οοπίεπάο. ἴῃς. εἰ ΕΧΧ 
Ψυα, ]. 81. υδὲ οὐπὰ ἀντιδικάω οἵ 
δἰ ρὶ οἱ δικάζω ἴῃ οοσά. ρμεξιευΐζα» 
ἴυΣ. 

᾿ΑΝΤΙΔΙΚΑΣΙΑ, ξίσαξο, ἰδε, οον» 
ἐδηξίο. νη, ἰάοτα. Ααπ. γον. ΧΧ, 

8. Ὠερβῖ ἢφὸο νοχ ἴθ ὙδοβδΌσΟ 
ΟΡ ΏΔΩΙ. 

᾿ΑΝΤΙΔΙΚΕΏ, ααἀυεγεανγίιπι ἀρῸ, 
«7μαάϊοὶο οοπίοπαο, ἰξέέφο. Ἄνηζι ΡΒ. 

ἃ )“., ἐδέσο, οομέοπαο. Ζυά. ΥἹ]. 
81. Μιάδ ΜΝ δι} ἀντιδικάζω. ---- 
ον 5. πο. οὔ ΕυΧΧ Ζυά. ΧΗ. 3. 

ἀνὴρ ἀντιδικῶν ἤμην, πῆέραδαπι 680 
86 Ρα[8 ζγαυε δείΐμηι πελὶ ΡΝ 
ὑπο ἴῃ Καῖ. Ἰορίίυτ ἀνὴρ ᾿κυλα 
ἤμην. δ᾽ δχη δρυά Ϊ, 
ῬΟΒΪΌΙΣ ῥσο δῖοι δἰἢ. ΠῚ τὴ ̓- 
'τιδικοῦν 866. Ῥ᾽ Εἴθγθι ΔΙ ΌΘΤΑΓΑ, [71.}} 
δι. βαρεῖ ἀντίθετον, ΑἸοχ. ἀντίτυπον. 
ϑοστηο ἴθ] εϑῇ 46 ρορυΐο «πᾳ δΐῖοο, 
φαΐ ἀϊοίξαν 6886 Ἰερίθυβ δο πλοσῖρυϑ 
8.18. ΘσΟΠΕΓΑΥΊΙ 5 ΟΠ 0.8 ὨΔΕΟΗΡυ.8. 
Χοπορη. Με. ἹΡ. 4. 8. Ηθευεῖ. 
ἀνειδιχεῖν, ἐν δίχῃ ἀντιβαίνων. (μον 
5 ταὶ Νοίαβ δὰ Ατίβιορῆ. 

υὉ. ν. 774. 
᾿ἈΝΤΙΔΙΚΙΑ, ἐπέμχαίϊο, ἰδ, οομίθη- 

ἥο. 11» ἰάοτα. ϑτασα. Ῥσον. 

ΧΧΥΙΠΙΙΙ. 2δ. ἴης, Ργονυ. ΥἹ]. 14. εἰ 
ΧΥ]. 98. --- 151» ἰάαση. Ααυ. 

Ῥχονυ. ΧΙΧ. 18. 
᾿ΑΝΤΙ ΔΙΚΟΣ, σαυόγεαγέμς ἐπ ἐὰν 

ὐἰοῖο, ἰμέραηΣ, οοηέεπ θη. ἡ νἼγλ, πνεδη.- 

δεγα πιαρηα. Ααὰ. 3, ὅδ. Χ ΧΙ. 20. 
Ιερι ἸΝ Ὁ. οοπίοεπῆο, [ἰδ, ἃ Ἰ)1 ἐϊ- 

ἐζφατγε, δυῖ βαοουΐαθ οὐδ ᾿θαϊ!οῃθηλ 
ἡ ΤῸ 8 Μαβογοί 8 ἰἢ Τρδτῖῃ 6 Ππο- 

(δἴαπι, ᾳυδὺλ ἰαοθη αυοάιθ ἐχύεη- 
φίοπεηε Ἰηςογρτοίατὶ ᾿ἰοεῖ, ΟΟΠῸΓΡ 
Βοδιδγέδηρ. δὰ Οδρρε}} Οτις. ὅ'δος. 
Ῥ- 949. -- ΔΥ Ὁ Ραγί. ΗΙΡἢ. ἐπ- 

ΗΒ 1. ὅδτη. 11. 9. υδὶ ποία δῖε, 
μὲ σμπὶ οουα οοπέεπάετε αμάεΐ. ---- 
0.» [5, οοπίεπίϊο. 76τ. 1,.. 84. εἴ 

11. 86. μϑὶ τεοῖθ οοῃοζϑίιπι Ῥ96118» 

242 ᾿Ανείϑεψος. 

τας Ῥζο. διρείκαεία. --- Ἵνη Ἰϑὸν 

υἱγι ἰδ. ἴεβ. ΧΙ]. 11. -τ νηοί. 

γῆ, αἰέν. Ῥτον. ΧΥ͂ΤΠΠ. 17. ὈΡὶ δ 
ν ΟΡροπίζυν σοουδαίοτί, δἄδοαι6 

εαἴ ραγε οοπίτατία, πίε (ἀεηεπραι- 
ἔρεν, ἐλε αάυεῦϑε ραγίῳ. Ἡεβγοξῖπε: 
ἀντίδικος, ἀντίπαλος, ἐχϑρὸς, ἐναντίος. 
Οὗ αἀποαμα Καὶ Νοῖαβ δὰ 

ἢ. Νὰ. ν. 774. 
ΔΑΝΤΙΔΟΚΕΏ, οοπίγα ϑεπῆο, 

οοπίγατγέαπι δεπέεπέδαπι ἤουθο. αὶ Μαρο. 
ΓΧ. 8. ὁ δὲ ἀντιδοχῶν βοεο. οοὐ. ΑἸοχ. 
Ῥοίεβι αυϊάρτῃ ἮὮδος ἰοςο αιυοάκπι- αὶ 
ψαοῦο ἀεξειαΐ, ταδ 16 ἴδταθῃ ταδὶ 
Αιτιἀεΐ ἄρτι δοκῶν (φμῖ ἨΝΡΕΙ ἐμ 
ορίπίοπε υεγϑαδαΐμγ,) αυοὰ τεϊϊαυϊ 
ἸΣρνὶ Βεθϑηΐ. 
ΦΑΝΤΙΔΟΞΕΏ, μι. ορπέγατίαπι, 

ἀϊυεγδατι δεπίεμέαηε ἤόρεο, (δεεεηξίο, 
86ἃ ἀεἰμάς οτηηΐῃο γεἤγαβον, ταξιείο. 
Οοσαγτϊ ἴῃ Αἀάπίδιη. Εσίηοε. ΧΙ], 
ὅ. καὶ οὖκ ἔσει ἀντιδοξῶν σα! ἐν τῷ 9." 
λων σὲ σῶσομ τὸν ᾿Ισραήλ. Ψυϊραῖτι: ὁ 
εἰ πεπῖρ ἐδ, φεῖ ροεδὶξ τοδίδίεσγε ἐπ 
υοἰμηίαϊξξ, δὲ ἀεογευετι σαίυαγε ζταξί. 
Αἀάθ ϑδίσαθοῃ. ὕθορτ. 1.. 1]. Ρ. 
120. ῬοΪΥΡ. 11. 566. 1. εἰ ΧΥῚ. 14. 
4. υδί στιδλ πρὸς ΘΟΠΒίΡΟΣ. 

ἈΝΤΙΖΗΛΟΣ, κεϊοίψρες, σπεμέμς. 
ν δοείδφ. ϑγτατα. 1 ὅδ. ΧΧΥΨΕΙΙΙ. 

16. Αᾳυ. ΡΒ. ΟΧΧΧΥΤΗΙ. 90. .--- 
δὴν αηραφίαίοτ. Ααὰ. 1 ὅδτν. 1]. 

32. --- ὙΡ} ἔατα. α. ἃ. αγοίαίτῳ:. 1 τ 

ϑδτη. Ι. ὁ. ἡ ἀντίζηλος αὐτῆς, απιέα 
οἷυ8. --- Ὑν αγοίο, ἀπρο. ἴκδν. 

ΧΥΠΙ. 18. γυναῖκα ἀντίζηλον, τ} }16- 
τοῖι σηιμΐαηι. ἴπι οδάδυῃ βρη ῆςι- 
ὥσμα Ἰοαίξυγ αυοαυο ϑδίγαο. ΧΧΥ. 
7. εἰ ΧΧΧΥΙῚΪ, 11. 
᾿ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ, » Φονέγα- 

φίαε. 090, ΧΧΧΙΠ. 3. οὐχ ἠδυνήϑη- 
σαν ἀποχρϑῆναι ἀνεέγεσαι ᾿Ιὼβ, ποῦ 
Βαθερδηΐ, χυοά «}ο᾽ο απὸ Ἐ κοι 
αἁ γεβειακάαπι 675 δεπίεπίϊαπι: ὉΒὶ καὶ 
ὨΪΠ Ἰορίσιν τ χὰ Εξερτ. Ῥτὸ 
δας νοςθ. Εδδ. 1Π|. 18. λαὸν ἀντί- 
ϑετὸν τοῖ; νόμοις Φρὸς σἂν ἔδνος δες. 
ας. Ψ υἱᾳ. φωὶ πουῖς μἰεγείαν ἱερίδις, 
εἰ οοπίγα οπιπέμπι ρεηίδμηι οοπξιξίμε- 



᾿Ανειμκα λέξαι. 

τ ῃ μον άπι Ἔεγε : ἀντίδετα, ἐνὼν- 

᾿ΑΝΤΙΚΑΘΙΖΩ, αἰοιγι ἔθου οοἵ- 
ρον, δεὰ μαῤίἑαγε ξαεῖο. ἌΥΟΠῚ 

ΗΒ. ἃ 0. λαδίδαγε [ποῖο. ἃ Ἄς. 

ΧΥΙΙ!. 26, Ὅλη, ἃ ἃ ἀπῴχισας, ἀντεχά- 
ϑισας ἐν ταῖς πόλεσι, ζουηῖοθ, αὐ 46- 
ἀυχίεῦ, ἰροῦ έογεπε [6ταδὶϊβ (ἀνεὶ 
υἱῶν ᾿Ισραὴλ) οοἰοοαδίἑ ἴὰ ὈΤΡΙΡυ8 
ϑδιρατρ. [Ι͂000 ἀντεκάλισας ἦῃ 

ὃ (οπῃρὶ, ἰερίξαν χατῴκισας. 
ἈΝΤΙΚΑΘΥ ΣΤΗΜΊΙ, οομίγα δία- 

ἐκο, φεδεβέμο, ορροπο. ΣΤ ΗΊΡΒ. 

ΤΡ, πὰς τω ὑἱποῖο. 68. Υ. 7. ἀν- 
τὶ δὲ τούτων ἀντικατίστησε τοὺς υἱοὺς αὖ- 
τῶν, Ῥῖοὸ διὶβ δυΐετω σμδείἐμδ Π]106 
ἤδοσυτα. --- “ἌΨΠΠ ἩΜΡ. ἃ ἅν)» 

«ἴο. πο. 1 ὅδϊη, ΧΧΙ, ὅ, τοῦ μὴ ἀν- 
πιραϑιίστασχαι, 6 τομεξὲ δυΐ οοὲείογε 
αἰϊχυΐο να]θδί, ἢ. 6. φαοβά βεπβισε: 

εὯ6 βἷξ σεβίἄπιιιβ, αἱ οδβἰβίοσε νϑὶθδί. 
[τεμεῖς εξ ψετβίο ἴῃοοττὶ ᾿ηΐεγ- 
Ῥυοᾶς αυοηπθ ἴῃ Οοπρὶ. --- Γν» 

τααροκάεο. Ὠδαῖ. ΧΧΧΙ. 91. ἀντι- 
καταστήσετρι ἡ ὠδὴ αὕτη, ορροπείμγ, 
8611: ἐξείαδείι οοηΐγα δὺς Πος οδΣ- 
ἸΛΘΏ, --- ΘΟ» ἑπσώτρο. Μίοδ. 11. 

8. ἀνεικατέστη 8566. οοὐ, ΑἸΪοχ. Ἐ6]1- 
υὶ Ἰῖδτι Βαθοπὶ ἀντέστη. 
ἈΝΤΙΚΑΥΤΑΛΛΑΎΤΩ, οονμλίο, 

ἐρετπμπήο, ρεγυπμίαθομε τονοῦο. 
ΠΡΟΓν οοημέσξο. ὥϑγνατα. 20}. 

ΧΧΥΙΠΙ. 17. οὐδ ἀντικαταλλαγήσι- 
τα! σχείεσι χρυσοῖς, τὸς ν8ξὶ8 δυχοὶβ 
Ῥεγιπμία μγ". διε. ΧΙΥΊΙ. 15. τὸ ὅνομια 
αὑτῶν ἀντεκαταλλασσόμενον ἐφ᾽ υἱοῖς, 
ΠΟΙΏΘΙ - Θογ οοημμμίαίοης τε- 
εἰαιγείεγ ἴτι 8118. ΒαΔιο 6 δα ἢ. 
Ι: Ορπενεμέατέ ᾿ς ποηιέη ΟἰἸΟΙΌΓ, 
4φυο 4 ραθτρυβ δῇ βλιοθ εἰ Βοεῖε- 

ε τἴοῸ8 ἰΓδῃϑξεσιαγ, εἴ αὐλλὶ ἀξ τηδηυ 
ἴῃ τϑπῦσι ἰγαάϊίας. 8 Μδος. 1]. 
852. τὰ χρήματα αερὶ ᾿ φτοῦ ζῇν ἀντι- 
καταλλασσίμενοί, Ῥεσυ ΠΆΓΩ ῬΙῸ ν 21} 
Ῥεγεοίσεμέες. 
ἈΝΤῚ ΚΕΙΜΑΪ, ΟΡῬΟΊΟ πῖε, γοξίξ- 

ίο, αὐυενφον, ποείἐς σμπι. “γη. ἦοε- 
εἶπεν φτόπιο. Ἐχ. ἘΧΤΙΙ. 22. ἀντι- 
Χείφομκω τοῖς; ἀντικειμένως ἀον, αὐνθέγαρ- 

Ὧ43 

᾿ἀϊεοορέατα. -- ΤΣ» 

᾿Α»φνιλαλέμω, 

δον φἀνενβασες γεβισῖδ. ---- 7, Ἀεκ- 

ϑέφιογ. ΨΦοῦ. ΧΙ1Π]1..ἕ 8δ. .-- Ἰων.. 

Τμοοᾶ. Ναι. ΧΧΙΙ. 29. ΧΧ 
Ζδοβ. 11]. 1. ὅγιωμι. ΡΒ. ΧΧΧΥ͂Ι͂Ι. 
41. Αἀ4ε 2 Μαοο. Χ. 26. 1ἐς. ὶ εἰ. 
᾿Ανγίχειμαι, οδείο, γΕγαβρον, ηῇοϊο. 

᾿ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣ, αὐἀυετδατῆᾳ, 
λοείδε, ἱπίπισια, νὴρᾷ, λοείία, ἱπὶ- 

ποις, Εδι. ΓΧ. 2. ἴε6. ΧΥῚ. 6. 
-- ΓΌΠΟ ὖῦννϑ» υἱν δείζογωνα. Ὁ 

δε. 11. 11]. .- ΓΙ. δεῖ. 

ΝΙΡΗ. ἃ ΓΤ ἐπαγάξεοεης γα, 

Ιεα. ΧΙ,1. 1]. --ν Ῥτο ΓᾺΡ 

(Ν τὸ 7) γασί. ευεπίδης. 168. 1.1. 
19. καῦτα ἀντικείμενάά σοι, Ἦξδο τὰ 
σάνεγεα 1 ἀοοϊάκπέ. --- ἸῸὉ. 4- 

υεγεαγ. Ααὰ. Οεῃ. ΧΧΥ͂Ι. 41. 
ΤΒεοά. 200. 1. 16. 
ἈΝΤΙΚΡΙΝΟΜΑΙ, μαοῖο οοπίεη- 

ἄρ οσοηίγα αἰέχμεπι, οδίοψμοτ. Ὁ) Δ Ὸ 

Ῥαε Ηρ", ρωάοτε αἤΖοίεπε. οὺ. 
Ι. 8. νὐπρλδνμαν; σοι, οὔίοσμεξξ, 

8πεν φμῖ ορπίγαάίοαϊ ἐδὲ. Ὑαΐϊᾳ. α 
μἰϊο σου βεαδαγὶδ. 1,ΧΧ Ἀ. 1}. νοὶ 
ΒΕΏΒΌΩ Ἔχργθβδεσιηΐ, γαὶ ΤΈΒΡΟΧε- 
Τυμῦ ποΟΌοΠοτα γε ἰη.1, Αταρῖοα: 

δῃΐτα οδί αἰϊοηυΐ, τεξροπάεγέ, 

εἴ ἰπ (οη]. ΠῚ. ᾽ υεγδὶε 

τεερανώρο. )οῦ. 
ΙΣ. 82. οὗ γὰρ εἶ ἄνϑρωπος κατ᾽ ἐμὲ, 
ᾧ ἀντικρινοῦμαι, Ῥοτ ΘΠ τη 68 Βοῦο 
ΘΟὨΓ8 126, Οουἱ ἐπ ,7μαϊοὶο πὲ Ῥοξδίηι 

ΕΓ. 
ἌΝΤΙΚΡΥ,, ἐ τερίοπε, ἐς 'αάυετεο, 

αὖ αἰϊενα ρατίε. Ἵν οογάνε. ϑγτητη. 

ει. 11. 18. ἐπὶ ᾿τὸ ἀχεικρύς. τῷ 

Ἴ2.» αὦ ἴαίες. ϑγταια. ἘΒοοὰ, Ἐχ. 

ΧΧΥΠΙ. 46. Ηξ8. ἀντικρὺ, κατέναγ- 
ση, ἐξ ἐγαντίας. 
ἈΝΤΙΚΡΥ Σ, ᾿ἰάστι. Ἴ.Υ ΓΑ 

αὐ ἰαίωε. ΤἈΘοα. δ86ς. οοα. 180. 
Ησ. Εχ. ΧΧΥΤ]ΙΠΙ. 426. 
ἈΝΤΙΔΑΔΕΊΏ, οοπίγαάϊοο. Δγταχῷ. 

Ῥε. ΟΧΧΧΥΤΙ. 90. τινες ἄντελάν 
2 

ὃν: 



᾿Αἰφιλαμβάνομαι. 

« λησάνσοι. Τῃ εχ εοῖ: Π) ὐ ὙΠ.» 

ᾳυοὰ 6 ;γγ το ο ἀεάποϊτιν, Ῥεὸ 

4ιο ἴδθεπ ὅὅγτηηι. οἵ Ασα. (αὶ 
Βαθεῖ ἀντιλέξουσι) Ἰεσετιιηῖ ΠΝ» 

ἱῃβοσῖο ψ. 
ἈΝΤΙΛΑΜΒΑΊΝΟΜΑΙ, ἀρρτελοη- 

ἄορ, φυδοὶρίο, πιαπιε ρογτεοία Ετίρο, 
αἄγευο, δμδίρυο, τμοσιγτο, οριξμίοτ, 
ομγαηι δυδορίο εἶ σόγο, αδεμῆιο, 
ἐεπεο: ἵτ. ἀεϑότο, υἱπάϊοο, ΤΕΟΈΡΕΤΟ. 

ὅ ξηνγηλὼ τἰμδί, Ῥ. ΟΥ̓́Τ. 17. ἀντε- 

λάβιετο αὐτῶν ἐξ ὁδοῦ ἀνομίας, πιαπε 
»οττγεοία ἐγεσὶἑ 11108 6Χχ νἱδ Ἰῃϊα 08. 
Θυάυχονιπέ νόοοοὰ ΗθΌσαϊσδμι ἃ 

Ὁ 

δηλ ααυοα [ἢ]. ΑΓΔ. ὡ [γτο " ) 

Ῥγώξιιε, γέρεγε, τεοίφ αἰϊδβροπέγε, 
φεἰατα υαἰλίωηι ἃς τοδμδίοηι 6586 ἨΟ- 
(Δἴ, υπ4ς πλὴν ΡΒ. ΧΧΙ. 1. ἀντ 

ληψις δΌ [18 τον. Ἐπ βεηίθηίδ 
᾿ δ δὰ Ῥβαὶῖ. ϑὅγυ. Ρ. 2345. οὐτὰ 
ε ὅγχο Ἰοροταπί 0". Ναιι. 9», 

αϑδοοπαϊξ, ἴῃ ΗἸΡΉΙ] οϑῖ ἀσυζεηε ῃγ- 
“έε!, ἀοοοηῖο ϑομυϊίοπειο δα Ῥσο- 
γαῖα ϑδίομι. Ὁ. 84. - ὈΝῸΙ͂ 

ΗΙΡ᾿. ἃ , δύγρεγε ὕποῖο. 5. 
ἸΣΧΧΥΥΠ δΩ. ἀπὲ μήθ᾽ ἐγτὰ αὑτοῦ 
ἐν τῷ σολέμῳ, ποῦ αμαιϊαίκα 65 1} 
ἴῃ Ρε]]ο. -- Ρ'π| ΡΥΠΩ͂ ῬΙΩ. -οἱ 

ΡΝ. οοηδγηιο, γηείέεν ἰδηεο. 1,δν. 
ΧΧΕΥ. 38. ἀνειλήψῃ αὐτοῦ ὡς «ροση» 

ἃ λύτου, ἡμυαδὲς δυτα υἱ Ῥγοβοϊ γίυπι. 
1 Βορ. ΓΧ. 9. ἀντελάβοντο ϑεῶν ἀλ- 
λοτρίων, αἰϊοε ΠΏ 6ο8 δεοέαίὶ σμηΐ, ςο]]. 
4 Ῥαγ. Υ1]. 492. 24 Ῥὰσ. ΧΧΥ ΤΙ]. 
15. ἀντελάβωτο τῆς αἰχμαλωσίας, 
συγαηι διδοὶρίεδαπέ ΤἙΔρΡΌνοτυτη. 3 
Ῥαᾳν. ΧΧΙΧ. 84. ἀντελάβοντο αὐτῶν, 
ορἱἐαδαπέμν 1116. 165. ΧΙ]. 0. οὗ 
ἀντελαβόμην, φασι ον πιαημ εὐμαὶ, 
δχ δὰ 1. ὅ'τ. 0. Ε1. 18. ὁ ἀντιλαμ- 

« βανόμενος τῆς χειρὸς, 41 τῆδηϊ! ΘΆΤΩ 
Ῥγεπεπάαί. 26... ΧΧΙΠ]. 14. Ἐπ. 
ΧΥῚ. 48. χεῖρα στωχοῦ οὖκ ἀντέλαμ- 
βάνονγσο, πυϊ σμγαηι ρεγεδαπί 
Ῥδυροτσίβ. ---- ΡΡΩ ἑἐπομγυο. Μὶιοῆ. 

ΝΙ. 6. ἀντιλήψομαι Θεοῦ μου ὑψίστου, 
Πὰ) ἑποεγυαδο πιὲ ([Δπαυδιὰ ἔδ- 

244 ᾿Αντιλαμβάνομαι. 

εἰππί, 4εϊ ῥτοσϊεδασι γοΐτηξ εὐΐ- 
ΘΓ 6) οούϑίῃ Ὦθο ὄχοῦΐδο. ἴ(ὰ Β[ῖ6- 
ἴα9. διὰ Οδρροεῖϊο ἴῃ Νοῦβ Οὐ οῖς 
Ρ. 92. ἀντ. υδυγραΐυσα 6δθὲ νἱά οί 
ΡΓῸ ργεέπδαγε, αυοα οβὲ διρρίϊσειπι, 
εἴ δοῦτι, αυΐ 1111π6, αὐϑῖι ῬΣΘῚ- 
βδηῖ, ρτδίδυα ΤΟΠ ΟΣ ατο δὲ Ξσ- 
ἄδηῖ: υἱ ἢ: Ν δοοορεσηϊ, αὐδεὶ 

εβϑεῖ 8 Ὁ "παπμδ, ΑΥδΡ. ἃ 4 ἵ 
9 

σΟΠΒΙΓΟἴσγ ΟὟ ..ς.λϑ) ΟΜ: 6.2- 

οϑρὶξ εἰ μτελομαδ αἰρτυβοιαῖ. τ---- 
ΔΩ» ἴοοις εὐϊξιδ, πτωπίξο. ῬΒΆΪνα. 

ΧΙΊΙΙ. 8. ὅταν ἀνειλαμβάνηται αὖ- 
τοῖς. 8.11. νοχ Ηδοθσγαϊοα τπρὰὰ- 4 
ΡΒογίοα αὔοαὰθ ἀὲ δὸ υιδυγρδίιν, 
αυΐ αἰΐχυθαλ ταΐὰπ) ῥχεβίαε εἰχας 
ΔΟΧΙ] αι. ---- 577. ῬΙδ, ἐδηξίεν ἄμοο. 

9 Ῥαγ. ΧΧΥΠΙ. 15. ἀντελάβοντο αὖ- 
τῶν ἐν ὑποζυγίοις, 7μυαδαπέ ἴἰϊοβ 7.- 
τη μῖ13, ἢ. 6. ἱπῃηροδυδγυηῖ 1108 1α- 
τηθηζ8. εἰ ἀυχογυης 1116. ---- 

ουδίοάϊο, ἑξεγυο. Ῥᾳ. ΧΧΧΕΙΧ. 18. ἀν- 
τιλάβωντο, ξιμοὶρίαπὲ πιδ. δὶς Θῃτι 
ΒΟΥ Θδ εϑὲ ἢ. 1. Ὦξφος νοχ, τα εἷΐ αὶ 
ὀὐϑμοί ΠΟῚ ϑιυΐοη ἀντελάβοντο, πὶ 
ερίζαν ἰῃ γαῖ. εὐ σας. σωδοερετεπὲ 
ἴΕ. --- ΝΣ Ὁ)» αἰοῖϊο. 1 Ἄεσ. ΙΧ. 11. 

ΠΣ ἐδ) ποὔοπουι ἀοπαπαϊ μάθετε 

νἱαοίυν, ο0]1, 9 ϑδσῃ. ΧΙΧ. 43. Ἐς. 
ΧΧ, δ, 6. υδὶ νἱἀεπάυ8 Ὠαιδῖτι. 
-- οδίεσρο. Ῥα. ΟΧΧΧΥΊΤΙΙ. 

12, ἀντελάβου μου ἐκ γασερὸς μητρός 
μου: υδὸὶ χαδὶ βοηδύτη, εἰ αὐϊάδεω 
τϑοῖθ, Ἵχργθϑβῖββα νἹ θυ, πος δ8- ὲ 
ΒΘΏΕΣΙ ροβϑΌτη 18, αι 606 ὩΞΌΣ.ν 8 

ταῦ. 30» νοὶ 1) Ὁ), ἃ τὰ. Ομδϊά. 

ΔΌ)» οαρετα, δυδοίρεγε, ἰοἰΐετε, 16- 

β1686 εχ βευηδηί. ---- Ἰ2Ό .εὐοῦο, διεε- 

ἑφμίο. Ῥα. 1171. ὅδ. ΟΧΥ ΤΠ]. 115. 168. 
ΧΠ]. δ. ἴπ ομηῖρυβ ἢϊ8 Ἰοοῖβ 
ΠΟΙ ἴδσῃ γεγρὰ βεσυυ βυπί, αυδι 
δοῆβια. ἶἴε8. ΧΧΥ]. 8. ἀνιλαμ- 

βανόμενος ἀληϑείας, νοΥϊταεβ δέμαϊο- 
διι5. ϑδ'6( ΤΠ] ἢδδο νεῦρα μου δὰ 
δηϊεοεάθητδ ΣΝ ἼΘΙ τ- 3. 

Ῥεγίποσο νἱ ἀδηζατ. 'ΨΙΔο εἱ ϑγσητῃ. 



᾿Αντιλαμβανόμενοι. 

“Ῥι. ΧΧΧΥ͂Ι. 17. -- νῷ» ἰά6πι. 

Ρε. ΧΨῚΙ. 38. ΧΙΧ. 2. ἴε6.ὄ ΕΧ. Ἷ 
γἱάε φαοᾳυο ὅγταμι. ΡῈ. ΧΧΧΥ͂ 
18. --τ }» 2.500, ὀρειι ἤέγο. Ἐδβάν. 

ΣΧ. 16. Ὁδὲ σὰ βοηθεῖ ἴῃ οοσά. 
ποριδῖας. 1 Ῥὰσ. ΧΧΙΙ. 17. 9 Ῥαν. 
ΧΧΨΥΊΤΙΙ. 98. Ρα. ΟΧΥΝΠ]. 18. ἀντε- 
λάβετό μου, ροντεοία τπαπῖ πε εγεεὶ, 
δὶ ἑεν δῖ, πὸ ὃς. οαὐξέγεηι. ἴῃς. Ῥβ.' 
ΧΙ. 37.--- λγν» θεέμπε. Ῥτον. 

ὃ Χ]. 98. ἀντιλαμβανόμενος δικαίων. 
Οτία εδὲ δος ἱπίοσργεϊδθο, Ἰυάϊοθ 
ἰἴκεβεχο, ἀπε υἱήθ, ἐχ ΠΩΝῸ; 

ἐυεΐεηε:, διισέενίαη. ---- Ὁ ῬΙΠ. 61. 

αἷίο. Ῥα. 1, ΧΎΤ1]. 84. ἀντιλάβοιτο. [τ 
επῖτα Ἰορειωσα εβ. ---- 7 υὐ (ΒΔ]ά. 

Ῥδμ. ἄδενο. δα. ΝΊ. 97. ἀντιλαμιβά» 
γαι χαὶ ῥύετω, «μοσμγτγὶἑ εἴ ἸΙΡογαΐ. 
-- Ἰοῖν »γελεπάο, ἔεποο. Οδῃ. 

ΧΙΝΙΙ1. 17. Ῥβ. ΧΙ, 18. 168. 
“ ΧΙ]. 1. Μιὰ εἰ Ααυ. Ρε. ΧΥ͂Ὶ. 

ὅ. 5ῖ-, ἢ]. 6. ἀντιλήψιται, ειμορίσέ 
ἴε. ψυϊᾳ. τεσμρεγαδίέ ἐξ, Ἀ. 6. ἐπ 
»γεδπμηςι Κεἰ ἐρια ες σέαέμπε ἐξ τοδί, 
ἐκεί. ἸὈ]ὰ, Π1. 11. ἀνειλαμβάνεσϑαι 
εἴ ΡῈΣ ἐοίΐεγαγε, φωρίέκεγε, εἴ ὍΣ 
δυξίεπίατε τοῦ δὶ ποθ 1 Μδοο. Ι΄. 
48. ἀντελάβοντο τοῦ νόμου ἐχ χειρὸς τῶν 
νῶν, ουἱκπαϊοαγεπέ δοὰ οδίιπμεγμηὶ 
ἰεσοαι οοπέγα Οδῃ] 68. δε τ: ΤῊ 416 

ἀ δ βί τ ρον σερερεγωμί. Υ΄. Μὶ- 
«4 5}115 Απῖνη. δὰ ἢ. ]. 

᾿ΑΝΤΙΔΑΜΒΑΝΟ ΜΕΝΟΙ, αἰεί 
ἐϊπίοτεε, ᾿υλὰς Ρἷας. ἀρπεῖπα. ἘΣ. 

Χ]]. 14. νἰάς Μὶοδιαδ)18 ϑυρρίοπι. 
Ρ. 16, Ἐζεοῦ. ΧΧΧΥΠΙΙΙ. 6. 9. Ρετ 
τοὺς σερ), εἴ 10. ν. 96. ῥὲξ τοὺς μετὰ 
τ ἴτιν. --- ΓΝ Ῥτορτν. φισίδερη. 

Ιυἱα. 
᾿ΑΝΤΙΛΗΨΟ ΜΕΝΟΣ, ορ μίαίον, 

« ρος ΩΘῸ Ραγὶ ΗΙΡΆ. ἐμέεγ- 

. 166. 11Χ. 16. 
“ΑΝΤΙΔΑ ΜΠΩ, γερρίεπαδο. 4 
Μαδρς. 1. 82. ἀνιλάμνψαντος φωτός. 

. ΖἘΕδοῦγ!. Αμβα. ν. 802. ΧοπορΒ. 
Ογπορ. Υὶ.. 18. 

᾿ΑΝΤΙΔΕΤΩ, οοπέγασϊοο. “Ὀνν 

245 ᾿Αντίληψες. 

ἀΐοο. Δᾳυ. Ῥεαϊπι. ΟΧΧΧΥΤΙΙ. 20. 
γιάθ βῦρτα 8. νόῦτθ ἀλνειλαλίέω. 
ϑγτητι. 72οὉ. ΧΥ͂Ι. 8. δεαὰ [οὶ ἀντι- 
λόγων Βεηιιοηΐε κατὰ ροῖϊϊι8 τῷ π)γ). 

Ῥεβροπαεῖ, ποῦ νοοῖ ρινυῖ Ρίδουϊ 

Βίεϊϊο. --- Δ ΗΡΙ. ἃ 3γ., ἄρ 

ἐο. ϑγτημι. ἴε5. ΧΙΨΝ. 9.ὄ ΧΧ 
οΒ. ΧΤΝ. 4. λαός μου, ὡς ἀντιλεγόμενος 
ἘΞ 80 δὶ εϑϑεῖ “Ὁ 1792. ϑ:Ὁ 

οαυς ϑγσχυδ εἱ Ασδῦὺβ ; βοὰ ἀδεὶ- 
το δουσῦτο, ΔῈ ξυσρίοοτ, χρετνάψμι 

δβριϊδ δηϊαυυτα δδθ6 ἰῃ ΤΧΧ, ο. 
τεδοσρεπάυπι ἀντειλεγόμενο, ερεῦσι. 
ΒΙιοΙ᾽α5 ἰδπιθῃ τεσερίδμι Ἰθοϊοπδΐω 
᾿ὐδηβία τ: ρορμΐμα πιεια, ἑαπημάπε 
«αοεγάος, σὲ οοπίγαὶοϊἑεῦ, ῬτοΥο- 
818 δὰ [,υς. 11. 84. σημεῶν ἀντιλεγό- 
μένον, εἰρηωνι, ομὲ οοπίγασίοίεγ. --ὦ 

ΤΙΝ 210) ΝΊΡΒ. ἃ γ50, τείγοοεάο. 
68. Ϊ, δ. οὗκ ἀπκεϑδῶ, οὐδὲ ἀντιλέγω, 
ΟῚ ἱπορθαϊθηθ δυὰ, Ὡραὰθ οοῃ- 
τταάϊοο. Οομδ, ἴε8. ΕΧῪῸ 2. Ὁ ὲ 
ὙΌ ΡΝ υχζχ τοἀάδυπῖ λαὸν ἀ- 

«εἰδοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα. ---- "}}» 

γεεροπάεο. γΙάδ ΒΌΡΓΔ 8. ν. ἼΝδ- 

ἈΝΤΙΔΗΉΤΩΡ, σιφοσρίογ, ορίδε- 
ἰαίον, αὐτί αίοτ, ἀφ δΉδΟΥ. 1)» εἶψ- 

ρει. Ῥδαϊτα. 11]. 8. ΟΧΥΠΙ. 118. 
βοηϑός μου καὶ ἀντιλήσεωρ μοὺ εἶ. ---ἰ 
ΠΡΟ» γείρμμη. Ῥεαΐωα. ΧΟ, 9. 

-- Δ)» ἰοοα οὐμωξ, πιμμεο. 2 

δα. ΧΧΙΙ. 3. Ῥιαΐηι. ΧΥ͂ΤΙΙ. 8. 
ΧΙ. 7.11. εἰς. γ᾽ ιάδ ϑιρτὰ εἰμι ἀν- 

τιλαμβάνομαι. --- ἼΌΓΙ ΨῸῺ» Ῥεῖ. 
Ῥτοίεμάξη δεπὲημαίει. Ρᾳ. ΟΥΤΙΙ. 
11. --- δῦ. ρείτα. Ῥβαῖγι. ΧΙ]. 12. 

--- ς, τρος. Ῥβαῖηι. ΟΕἜΧΧΧΥΤΙΙ. 
2936. Ἡξεενοΐ. ἀνειλήπτω εἰκωων οὐο 
νόμενος, δπερασαιστὴς, β 

ἈΝΤΙ ΔΗΨΙῚΙΣ, ΠῚ; α85μ1..» 

ἐΐο, ἀπκιδαινι, οριἐμίαἰϊο. --- ΓΑ κὲ 

ργ. οέγυα. ϑγτωιηα. εἰ υχχ Ῥβαὶγη. 
ΧΧΙ 1. ϑὅ6ς.. Ογοϊυτῃ Ἰοροσγυπῖ 
ΓΛ» 90}}. ν. 320. δεὰ νἰας 5. ν. 

ἀντιλαμβάνομαι 51 ὨΝ 7}: (οπίοῦ 

ᾳ 5 

ἂ» 



᾿Ανδιλίβανος. 946 ᾿ς ᾿Αὐνφόον. 

« ἀποᾳύς Ἠλροὶ ΑἸΔὶ], 1Β10]. ἐπ ΒΙΌ]. 
Βγοτα. ΟἹ. 11. Ρ.. 100. βρᾳ- -- ν}"}» 

ὀγαολίιηπ, οἵ ταοῖδρη. αμαϊέδεηι γογίε. 
Ῥραΐῃ. {ΧΧΧΙῚ]. 7. ..ὄ- 1)» οἶψ- 

»εως, ταρτδρἢ. ἐδ φεῖ αἰἴσμεπι ἀοίεπαϊξ 
εἰ Ῥγοίεριί. Ῥβαῖγα Τ,ΧΧΧΥΤΙΠ. 18. 
πῆνρ τόδε, ροίεπδ. Ῥᾳ. ΟΥ̓́Τ]. 8. 

-- ἣν» ἰάσοπι. Ῥβαῖα. ΧΧΧΊΠ. 6. 
᾿- ΠῚ» σεσδωηι. Ῥβδα. ΧΧΙ. 

20. 8 Ἑράν. ΨΠΙ. 80. ἀντίληψις κυ- 
ὃ ρίου. 8 Ἐπάν. ΥΠ]. 97. Ποεροπάοϊ 

ἔοεσαϑ]α Ηθῦν. δὴν ΠῚ ΓΤ Ὑ5» Ἐκ»ἀν. 

ΨΙΙ. 48. 2 Μδοο. ΧΙ, 46. πρὸς τὴν 
τῶν ἰδίων (Βα. πραγμάτων) ἀντίληψιν, 
αὐ γες ἀοπιεϑέϊοας ομγαπάας. ῬΏΑνοτ. 
ἀντίλργψις ἀντὶ τοῦ ἐπίληψις. ΟοΞβαν. 
Μδάϊορυα : ἀντιλήψεις, «ροστασία! 
φῶν καταπονουμένων. ᾽ς [(οχ. Ν, Τ΄ 
8. ἢ. ν. 

᾿ΒἈΝΤΙΛΙΒΑΝΟΣ, «Ἄμε δαηπις, 
6 ΠΟΙΏΘΏ ΤΟ ΠΕ18, 81188 7νέδαπι. γ}2 3» 

τ 

Ἰδαποη, ὨΟΙΏΘΏ ΤΒΟΣ ΒΒ ΠΟΓΙϑβίτηὶ, 
δαῖ μοίζυ8 ἐγαοίωξ πιοπέϊεπι. Ὠοαυῖ. 
Ι. ἡ. 11. Φδ. ΧΙ. 24. 208. 1. 4 ΙΧ. 
1. Οομξ, οὔαπι 70}. 1. 7. 

ἈΝΤΙΛΟΓΙΑ, οοπίγαάιὶοίϊο, ἷὶ5, 
αἰροερίαέϊο, τοδεῖϊο, οἰΐατα οπιπὶδ ρε- 
περὶ ἐπζωγία εἰ οοπέπηιοίδα, δυε γασεὶδ 
4 εαδεγαΐ, ἴσο υεγδὲδ ἐαπ έν. Δ 

Ρτ. συεγδμηι. Ἐχ. ΧΥΤΙ], 16, ὉΡὶ 
ἀ ΔΊ ὁσηϑαπι, ἐέοηι ποῖλϊ. ---- ἡ ἼΩ» 

πὶ Ῥίυτ. Ὁ)5»70, οϑμέθμέϊο. Ῥϑαΐση. 

ΙΧΧΙΧ. 7. χουν. ΧΥΊΙ]. 18. -«---. 
ὙὉ. γεδοίβο. Ῥτον. ΧΥΤΙ]. 11. ---- 

ΠΠ2)} 0» οοπίεπϊο, δ. Νυμ. ΧΧ. 

18. Ὁδὴ ααὺε δον. 24. εὔχῃ λοιδορία 
Ῥδειηυίδίυν ἴῃ οοὐα. Πευι. ΧΧΧΙΙ. 
δ8. Ῥραῖη. ΟΕΧΧΧ. 6. Αἀάο ϑυυτη. 
Εχ. ΧΙΥΙΙ. 19. βοο. Τποοάογοίζυγα 
ἱπ Οομιπιοπίασίο δὰ ἢ. ]. Ρ. 1048. 

6 866. --- γν ἄστη. ϑγτητι. α ΕΧΧ. 

Ῥβαὶη. ΧΥΠ. 44. ἴῃς. Ο ΙΧΧ 9 
βδιη. ΧΧΙ], 44. ἰπ ποίίοῃρ γεδοί- 
ἐοπὲδ εἱ ἐπειιγγοοίίοπᾶς, ἈΡῚ ουτὰ μάχῃ 
εἰ μάχαιρα ἴῃ οοαα, ροττηυίδίαν. 
ΙΧΧ Ὅσαι. 1. 12. 2 ὅτ. ΧΥ, ᾿ 

ΟΡΆ. ΧΥΠΙ. 47. --᾿ γῶν» ϑρργέειο. 
ὅγταγα. ΤΗροά. [εβ. ΧΧΧ. 19. --- 
Ὁ ἡπιρτοῦιιδ. ϑγτατα. 00. ΧΧ, 

39. Τερῖϊ ἐπα ἀδθὲο Ὁγῦὺ“). ὃς ἀνγ 

χογίαν δοοῦρὶς ἐπι ποιίοπμδ ἐηηροξαξὲρ, 7 
4886 6 βῖϊϊο 535, οδὲ ᾿ηδιστθοῖϊίο ἃς 
τοῖο οοπῖτα θα. Ομ ΥΌτα 
νοῦθα ἀπὸ τοῦ εοῦ ᾿θέ οι Ὡοη συπὶ 
ΟΟΠΒΙΣΌΘΠΟΑ σαπὶ ἀντυλογίας, 584 Ῥεη- 
ἀδπΐ ἃ νσδθ ΡΠ: -- Ο͵ἱϑῦ, βαρεῖ. 

ἴωπι, δομἐἶδα. ἴχο. 20". Ψ. Φ1. ἀσὸ 
ἀγτιλογίας γλώσσης : ἘΝῚ ἀντῤλογία εἰπὸ 
ἀυ]ο ἔοσυοε Ηδῦν. αρείξενε ἐπ. 
ϑμ γναβρομάεϊ, ἰΐδ υὐ γλώσσης 6 
ΤΟΧΧ δὺς ταϊρτανεσῖς, ὙΊας ἰπέτα 8. α 
Υ, γλῶδσα. 
ΑΝΥΣΛΥΤΡΟΝ, γείδειῃ τεάδηι- 

ἐϊοπ δ. ΠῚ βου ρῬγδϑβοθὰ Ἔνεί τὸ - 

ἀοηιίζο. ἴπιο. ἐμ ῳ ϑγίηνη. Ῥβδῖπι. 
ΧΙ ΊΠΙ]. 9. ϑοουξυ ἰοοξομδσα ἽΡ.» 

486 οὔατα ἃ ΤΧΧ νεῦδὶς: τὴν τιμὴν 
τῆς λυτρώσεως, ΘΧρΓδ588 τοροσΐζαγ. 

Άξεεγοβ. ἀντίλυτρον, ἀντίδοτον. 
᾿ΑΝΤΙΜΑΡΤΥΡΈΩ, ἐέείον δοπέγα 

αἰϊιδηι. ὃ Μᾶοο. ὙΠ. Ὅ. διὰ τῆς ἃ 
χατὰ πρόδωπον ἀντιμαρτυρούσης ᾧδῆς, 
ΡΕΣ ἴῃ ἔδοϊα Ῥγοίοϑίδῃβ Ἵδπεϊ απ). 
ἈΝΤΙΜΑΡΤΥΡΌΜΑΙ Ἰοερίτυ δρυά 
Τιαςίδη. ϑγτηρ. 47. 

ἈΝΤΙΜΑΙΧΟΜΑΙ, τέριρπο. γ, 
λοσέάδι ἘΠοσα. [68.ὄ ΓΙΧ. 19. ἀντι- 
μαχόμενος. 

ἈΝΤΙ ΟΝ δάϊ]δοξ. ποαίγ. σανεγξιορς, 
ὁσπίγαγέμηε, 5, Βείϊαὶ, πεφμαπι. 

ΝΕ. 1. 11. βουλευόμενος ἀντία, ὉοΏβὶ - 
Ἰϊαγίυϑ ρεδϑίπιιδ, α. ἃ. οὐπδεΐεπε σοπ- ὶ 
ἐγαγία 1)ο0. 
᾿ΑΝΥΤΟΝ ὨὩσίάρη βαρεῖ. οίαίογέκνε, 

͵πχύπι ἐοσίογειπι. “χ.})» Ἰάθτι. 2, ϑαχει, 

ΧΧΙ. 19. ὡς ἀντίον ὑφαινένξων, ἴατι- 
΄υδηι 7εχμπι τεχίοσυχω. 1 Ῥαγ. ΧῚ. 
238. ΧΧ. δ. Αᾳυ. ΤΒοοῦ, 1 ϑαχι. 
ΧΥῚ]. 7. ΟΙΪοβθ. ΜΆ. πὶ 1ζ}Ὁ. 8. 
Βερυτ: ὡς ἀντίον ὑφαινόντων. ἀνεΐον 
λέγεται, ἔλα τὸ κανόνιον τὸ μέσον τοῦ 
ἱστοῦ βάλλομεν, ὅπερ καὶ μααάφκονον λέν 
ται. Ἰάεπι εχ μασίε ἊΝ 1 
1.88. (οά. Ἐδρσυὶς. ἢ Τὰ 



᾿Ανείσαλος.. 4941 ᾿Αντιητίαφο. 

« ἈΝΤΙΊΙΑΛΟΣ, Ῥιορσῖο σάνεγεαι- 
ΤΙΣ ἐπ ἰμοία, οοἰμοίαίοτ, ἀεθς οχα- 
πο λοείὶδ, σαἀυετεαγία. 4 Μδος. 
ΧΙΝ. 17. 8 δες. 1]. δ. Ἡοογςεΐι. ἀν- 
«παλον, ἐναντίον, ἐχϑρόν. Οσπέον Ὠ΄'Οτ- 
γ1}}6 δὲ βασι. ἀρῆσοά. ΥἹ. ς. 4. 
Ρ. δ714. εἰ Ζυηροττη. δά Ῥο]]υς. 
Οὔοπ,. 1. 150. 
᾿ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΑΛΛΟΜΑΙ, πὲ οὗ- 

7κῖο. δῖς. ΧΧΤΙ]. 18. ἐστὶ λέξις ἀνει- 
δ φαραβιβλημένη (δὶς δηΐτῃ οὐχ Οτοῖίο 
Ἰερεπάυπι ρυῖδὶ Βί 6 8 Ῥσὸ ἀντμίερι.- 
βιβλημένη) ϑανάτῳ, ἐδ εἰοειεῖο πησττὶ 
46 οὐ οϊεπξ, να] : ἐπ ταουτὶδ μεογίθυ- 
ἰυπὶ ἑπευγγενσ. Οοπῆττοδι αὐἱάδηι 
ἤδης ἱπιετρεοϊδομοηι; Β᾽6111 ϑγτὰδ 
8 υϊκεαίυα, χαὶ οὐγαγία ᾿ιλβεῖ, 
866, πἰ γεοῖδ στησηυἱξ ΒΥ βαρ  ἀ δ ΊΒ 
δὰ ἢ. ]., ἀιτηκαραβάλλειν ποῖος ὁ0η- 
ζττε ἐπίεν σε, σοπιραταγε, αἴ δθο 

ς αἰίετα Ἰοςῖϊο Ἰσηραε 5818 ργΐεσοηᾶα, 
ἈΝΤΙΠΑΡΑΊΤΩ, ες ἀάσνετδο Ργχο- 

οδο, 1 Νῖαος. ΧΙΠ]. 20. ἀντισαρῆγεν 
αὐτῷ, οοπέτα σνυεμίεδαί εἰ. ϑοῖτωο 
11 εβὲ ἀδ Ἄχϑγοῖζιι, χυὶ οὔνίυ σου- 
8 ποδίρια ἀμοϊῦ. ΕὙΘΟΌΘΗΙΟΡ 
πο νοχ ἱπ οδάθῃ βίη οβ 0) 6 
δρυὰ ῬοΪγθίυτη εχ ΧοΠορΗ. οσουγ- 
τίς, ν. ς. Ογσορ. 1. 6. 19. 

ἈΝΤΙΠΑΡΑΤΙῺΏΓῊΗ,;, ἐπείγμοιο 6167- 
ἑ εἷἰμς λοείέδιις αὐυεγσα, δοείι δ ἵπομν- 

δίο, 4 ἀνειπἀράγω, ἐαεγοίίμη σοηΐγα 
λοείεηι ἄπο. Ἰλεϊο ργαΐδεηι ἐρειπε, 
εἰ οεγίαπιεη ἵτι ὈΠϊνογβυω. ΑΟΑΙ. 
Ἑεῖδες. Χ]Ὶ11. 5. 00] Ζυἀ αἱ δρρεὶ- 
ἰαπΐων ἔϑγος ἐν ἀνπαραγωγῇ παντὶ 
διαταντὸς ἀνδϑρώπσῳ κείμενο. Ὑα]ρ. 
κεὴς ῥεδε 5 αὐυετδιΣ οπμιε ποπείπεηι 
ἕεπμε. 
“ΑΝΤΙΠΑΡΑΤΑ ΣΣΩ, δοπέγα οοἷ- 

εἶοοο ἴπ αοἷδ, αοἰδηι σοπίτα ἱπδίγεο, 
ἀειπᾶσ οτομΐηο γερο, τομέϊογ. 8 
Ἐράν. 11. 96. εὑρέθη, ὅτι ἡ σόλις ἐκείνη 
ἰστὴν ἐξ αἰῶνος βασιλεῦσιν ἀντνταρωτάσ- 
δυσα, ἱπνοπίατη οὶ (ΕΟ Ποδὲ πῃ ΟΟΤᾺ- 
ΤΠ ΘΏΓΩΓΙ3 ῬῈ0:.19), εἶνε Ηἰδγοβὸ- 
ἱγυιιίδμοϑ ἴδτη ΑΌ δηθαυ ββίσηδ πι6- 
Τηστῖα ΤΟρΊΡι8 γεδίμδσε, αὐο 1 
γοσλΡυ]ο Νυϊραίυδ ἢ. }. υδζαγ. ἔῃ 
ἴεχτι ΟΠ], Ἐράν. ΤΥ. 10. Ἰοερίξαν 
ΕΟ) 96ᾳ. ᾽ν» ἢ» 6, τεδείίατε, ᾳ. 

ἃ. εἰευατε 26 οοπίτα αἰόσχωεηι, ῥτὸ αὔο ἢ" 
ΓΧΧ ἐχαίρεται ἐσὶ ροειϊοτυπί. δυθοῖ. 
εἰντνέαράταξις ἸερίτιΣ ἀρυὰ “οθορὶ. 
Α.ἱ. ΧΙ. 8. 4. εἰ Πίου. Ηδὶϊο. 
Ῥ. 1090. εἰε. Βοίδὶς. 

᾿ἈΝΤΙΠΑΡΕΙΡΧΟΜΑΙ, εν αἀυεγεο 
αίετεο, αἀὐυεπὶο. ϑαᾶρ. ΧΥῚ. 10. τὸ 

ἔλεος γάρ σου ἀντιπαρῆλθεν καὶ ἰάσατο 
αὐτούς. Ψυϊρ. ηιϊδεγιοογάϊα ἱμα αὐ- 
υεπίοης δαπαδαΐ ἐἶἶο5. ΝοΝΠῺ] ἰἃ- 
ΤΩΘῚ ὈΣΡΘΏΪΟΒ ΘΟΠΙΡΟΒΙ ΠΟΘ γ6Γ- 4 
τυηΐ : 6Χ δάνοσβο δανυβηϊϊ, ἢ. 6. ορ- 
Ῥοβυΐϊϊ 86 ρἷαρὶβ ᾿ϑἴ 1 ο 8. ἃ βεῦρε- 
ὌΡιυ8 τηῆϊοςί5. Οοηξ [,6χ. Ν. Τ᾿ 8. 
Ἡ. ν. 

ἈΑΝΈΤΙΠΕΡΑΝ, ἐσ ορροδίίο. 
Ἵν Νν͵ αὐ ἐγαπείέει. Ααυ. 

Ῥουΐ. ΧΧΧ, 18. ΚΣ, α ἐγαπεῖέε. 

ΔΑαιυ. (66... ΕυβεΡ. ποῖ. 8. Υ. 
Μιηβρὰ}1 Βερ. ΙΥ. 19. 
᾿ΑΝΤΙΠΕΡΙΒΑ ΛΔΩ, εἰ αὐϑεῖδο κἡὶ 

οἷηρο, εἰγοιπυεείο, οἰγοιθπᾶο. ΘΙΊΓΆΟ. 
ΧΥΤΗΙ. 18. λέξις ἀντιπεριβεβλημένη 
ϑανάτῳ, Ἰοᾳιιοῖα οἰγοιηδερία ππαῖχεε 
τηοτίθ, ἢ. 6. ἰῃ χη ΣΤ 8 Ῥουου] υτα 

, ΟΕΣ ἰϑδίτηθ ΟΠ Ϊ]ΟἸ6 8, δ61 : . αΔΙ1Ώ 
ΙΏΟΓΒ ὨΘΟΘΒΒΑΙΟ δ6αι,. 46 
ΒΌΡΓΑ 8. ν. ἀντιπαραβάλλομαι. (ε- 
[ΟΓ ΥΟΧ ἀντιτεριβάλλω οσςυγγὶξ 
αυοααθ ἀρυὰ ΑολΠ]]θτὶ ἴδ. Υ. 8. Ῥ. 
496. εα. Ἡ. ἑ 

ἈΝΤΙΠΙ ΠΤΩ, οοπέγα σαΐο, εἰ αὐ- 
υεγο αἰζέπιο νεὶ τεϊπεο, νδὶ ΘΟΜΟΊΤΤΟ, 
σάνεγεον, οδηδίον, οδίογμον, ἀϊδοερίο, 
ἐμῖρο. ΟΥ̓Δ ΤΙ ΗΙΊΡΒ. τεοίρῖο, οομξδποο. 

Ἐχοά. ΧΧΥῚ. ὅ. εἰ ΧΧΧΥῚ. 10. 
Ὁ] ὠγχύλαι απ ἀἰϊουπίον ἀντι- 
«ρόσωποι ἀνειπίπτουσαι εἷς ἀλλήλας, ἐπ 
αὐνογ3ο δεηιοί ἑπυΐσεηι γείπεηπίες, Βεὰ : 
ἰδὲ ἱπυίοεηι τεφροπαθηίεβ, 'ὲὶ γετο 
Βαϊό νοςοὶ Ηεργαίσε τοϑροηᾶεε, δ ἃ 
400 ἴδιο ἀυδσιῖο, οὐτὰ τη γὸ- 
ἔοτοπάβ νἱἀθδαίυῦ ἀγεμπήσεουσαι δὶ θ6η. 
ΓΝ» δυῖ ἀμ νΕΥΓΘΙΟμ68 ΒΙς 6ο0α- 

Ἰυούμπῖ, πὶ ἀντιπρύσωπα ΘΧΡ]ΪΟΔ- 
εἰοπῖθ οδιιβα δἀἀϊξαπι δέ. ---- "ΑΥΣ Π 

ΗἸΡΗ. 6 “η), γεώντε ζαοῖο. 005. 
ΧΧΙΠ. 18. βοο. (οὶ. ἀντιπίστων, 
αυοὰ εδὲ εχ 4114 νευβίοπθ ῬδὨ τι πι. 
ἯΣ ΔΘ Ρδσί. Ργῆ. σοαίαγὶ 7όγπια 
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᾿Αντ “νέο, 948 ᾿Αντισρύσωξος. 

α ἀμροσίις. Ἐχοὰ. ΧΧΥΨῚ. 17. οἱ οολέδεο. ΑἹ. Ὠδῃ. ΙΥ. 32. --- ΠῸν; 
ΧΧΧΥ͂Ι. 10. δύο ἀγκωήσχω ἀντισία- Μαοῖο. 1ϑν. ΧΧΙΨ. 19. ὡς ὁ τ ᾿ 

τοντες ἕτερος τῷ ἑτέρῳ, ἄπο σαράϊπεα, αὑτῷ, ὡσαύτως ἀντιποιηδήσιται αὐτῷ, 
4.1 ἀπατα δβϑβεγασα οὔπι ΑἸΐεῸ εχ 2 ξξρὶς 111, εἷς υἱοὶϊςεῖπι ἐΠ Ἐεί. 
κάνετβο λαπραπέ. --- ΤΥ, οσπος Ὑ Μρρς, ΧΥ͂. 4. ἀντυποιήσαδλαι τῆς βα. 
ἐεπέϊο, δ. Νατῃ. ΧΧΨΤΙ. 14, ἐν τῷ σιλείας, τεομρετατέ τορπαπι. 
ἀντκτίστειν τὴν συναγωγὴν, αἰξογοαμέε ἈΝΤΙΠΟ ΛΔΛΕΜΕΏ, βιιρηο οὐπίγα 

ὈΠΙΊΨΘΙΒΟ οοδία ς ὉὈΌῚ συχα ἀντωπεῖν ἴῃ αἴέψμεηι, τόρωρπο. [ΙῈ γατῖ. γίυγ. 
οοὐά, ρεγτημίαζασ. Οοηξ. εχ. ΝΝ. ἀνγμκολεμοῦντες, οοπίγα αἰσμενι μὰρ- 
Τ. 8. ἢ. ν. παηΐον. ΠΏ Ὑγϑγϑν» υἱγὶ δοείξ. 

δ ἈΝΤΙΠΝΕΏ, ες αάνογεο φρῖγο, : ΝΑ 
οοπίγαγίωπι βαίμπι ἐνιλέίο, αὐυέγσιΣ ἴεβ. ΧΙ,Ϊ. 12. οἱ ἀντιπολεμοῦντί; σι 
ἔρμη: ΡΙ. Δονὶ ὸ ᾿᾿ οΐο, ΤΒυογά. ΠΠ. 80. Ά 

πὰ πε: 866 ἐθΝ ἃ δαΐ “ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΌΜΑΙ, οσπίγατία 
Ῥοῖίυς [πο. δος. (ο]ροσί. ΖοὉ. ΙΝ. Ῥὲ ΤΠ τήν; ἠξις Ὁ αὐ ρα, » αάνετθον 
15. ἀντιανέει μοι ὁ φόβος. ϑυταὶ φυϊάσιι Μεςς [Ψ΄.1. υδὶ γερυδέοα. 
Ροϊεϑῖ, ἰηἰοσργείθαι 1ΠΠυτὴ δὲ τι ῆο5- ᾿ τι ΒΡ ΠΣ τρηϑ εὐ χρμιὴς ὑεῖ 
ἰομθτα ὩΟΡῚ8 ἱωτιοΐδη Θχρ τ ββῖββο, Ρ Ϊ Ἢ ἮΝ Ν: δόρει. ἰωωρὶς ' 
ΤΔΑἸἸοτα ἰδίλθη δἰδίποσο, δος νοὰβα ΛΠ 
ΠΟ 80 Ισσο Ῥοεῖία, δο ροῖΐϊυβ δὰὶὟ ΑΝΤΙΠΡΑΊΎΤΎΤΩ, γεείείο. 8 Ἐϑὰγ. 

ὁ ΟΥ̓ΡΆ ἐπ} 14}18 ν. 14. ἡ γ». 1.26. «ύλις ἐκείνη βασιλεῦσιν ἀντιπράσ- ΝΡ 3ΠῸ 
δὰ; δουσα, 86.. Α]ὰ. Οοπῆ. δαργᾶ 8. ν. ἀν- 

φιταρατάσσω. 3 Μδος. ΧΙΥ. 20. ἐειὶ ὁ 
δὲ τῷ βασιλεῖ ἀντιπράττειν οὖχ ἦν, ́ υο- 

ῬαῦΟΥ σοι πῆλὲ, τοί δ 6886. 
Μα]δ τὴὸ αυοαιο μαθεῖ νὸχ ἀντιπυόει, 
αυΐα πῸΠ οοτητηοάδ ἀδ Βοστοσο ἀϊοὶ “". : 
Ῥοβ86 σηΐμ! νἱἀοίασ, θὰπλ οχ ορρο- ᾿85ι ΒΌΚΕΙΣ Σ  μὐοι Εἰ ἸΣΕτΜτστε ΤΩΙ 
εἷτο βρίγαγα σαί. Ουἱά εἰ Ιεχοτθ.- ᾿π 808 σοτηχτλοάιπι Υἱἀεραξαν. 
ἴὰ ἀντιτίστη δ ϑδοὰ ὕθς ἤδῃς ζοῃ- ἈΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ, φμὶ αὐνεέγεσνι 
εοίαγατη 4119 οδίγιιάογοω. (ε- ἥοπίεπι λαδεί, αἀνεγεμδ. ἈΝΤΙ- 
ἴδγιιτη ἰοσαΣ νοχ ἀντιπνίω δρᾷ ΠΡΟ ΣΩΠΟΙ, αὐἀνυεγ δὶς Κγοπέδε: ἐεῖε 
ιοά. 51΄ς. 1. ». 24. 29. εἰ Ηΐρροοσ. αερὶοϊεπίεε. ΓΝ Ρίατ. εχ ν3}» 
ὧς Ημππιογ. ἢ. 51. 18. . ὃ ; ἀ ῬΡ. ἐσωΐς 
ἈΝΤΙΠΟΙΕΊΏ, σοπίγα να] υἱοὶ δεῖτι -: ὑψρέῖν πρὸ νυόμα παν ΘΡΒΙΕ 

7μοῖο, ἴξ. τεσμρογο. ἡ. ΡΥ .«γεοῖριο, ἣν 
ἈΝΤΙΠΟΙΕΌΜΑΙ, οοπίγα νεὶ υἱ- {ϊπεο. Ἐχ. ΧΧΥῚ. ὅ. εἰ ΧΧΧΥ͂Ι. 

οἱδϑὲηι ,ο, οἵ : τηρᾶϊο, νεπάΐοο, αἰ- 10. υδὴῖ᾽ Β΄. ΒοἹ]. διαδεχόμηναι. νάο “- 

ἐγίδιο πρϊλΐ, ἴξ. τδομρόγο. Ὁ }4.), οἱπ- ΓΔ δὰ ἀντισίπτω τλοηϊία.-- ΠΡ 
αἶοο. ϑγτατα. 70". 111. δ. ἀντιτοή- ἐπ ὀοσαΤ μην, οδυΐαηι. σεῃ. ΧΥ͂. 10. 

σχιτο. ---- ΤΣ ὙἽ, τεφμῖτο. ϑγτήτη. 0. ἕϑηχεν αὐτὰ ἀντιπρόσωσα ἀλλήλοις, Ρο- 

ΠῚ. 4. μὴ ἀντικοιήσαιτο αὐτῆς, τι εἰ δ} 118 εἰδόπιεί ἐπυίρεπε αάυετρα. 
υἱπάϊοεί 1Ἰδᾶτα. --- Ὁ ὴ ΤῸ Η:ρ. τ Αι υὐῇ ἐμ ἀν αὶ Μ 

-- ΜΝ ϑδση. Χ. 9. εἶδεν ᾿τωὰβ, ὅτι ἐγενϑ 
ὅ “0 ς εἶευο τιθ. Ααα. εἴ ΤΧΧ ββο. αὐτὸν ἀντιπρόσωπον τοῦ φολίω γὶ- ᾿Ὅχοη. ἔχ. [Χ. 17. ὑπᾶὰθ ἄρρατεσε τέ γα οῦθιθ, ηιοὰ ραγε αάνεγξα 

Δ ν.Π|.}} νἹάείυτ, ἀντιποιεῖσθαι Ὡοΐδτο 4Γ- 6111 οφοπέσζϑ 86 βοτεῖ, ἱ. 6. ᾳυοὰ οὐ» ὦ 

γοβαπίεπι, ἱπεοίσπίεπα 6π:6, ιβεὶ: ς  ςς αοῖρο Ρτοοβάοσγει. 1 Ραγ. ΧΙΣ. 
σιπάϊοαγε σἰδὲ ἐπιρετγίμηι ἐπ αἰέφιέηι. 10. ὅτι γεγόνασιν ἀντιπρόσωποι τοῦ πιλε- 

τ ΠΥ ΠΣ, 15 αἰίμπι δι γρῸ, ργὸ- με, αυοὰ αἄυεγεα Ππίο αοοοάετεπί; 
τῆποο. ἘΔ. τα Ῥβαῖι. ΧΧΧΝῚ. μὰ ρμυρπαπάυπι οοηΐγα ἰρβυπι --- 
85. ἀντιποιούμενον ἐν σχληρότητι, υεπαϊ- Ὠ}» 8 ὃν» οογαπι ζαοῖξ, α ἕως ἘΣ. 
οαμίφης ἴῃ αἀὐγθ. Ν. ἴ,...-- ΠΤ» ΧΙ, 8. αὗταί εἰσιν αἱ ἀντνερόεωαν 
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᾿Αντισροσ πος. 

ταύταις, ᾿δος δαπὶ 1Πς ορροείία. 
δεο], Τμιογά. 1. 68. 
ΦΑΝΤΙΠΡΟΣΩ ΠΩΣ, ἐξ αὐνενεο, 

ἴα κί [ποῖες ορροείέαπι λαδεαὶ Καοίεηι 
αἰϊετῖις. Ἦος δαάνεσρίυτη, αὔο Ἰεχὶ- 
ὃ ἀὐγεπῖ, αἱ τεεῖα τοοπυϊ Κγεγο- 
εἰρὶα5 ὄγτν. Ρ. 111. Ἀ. 12. β6ᾳ. οο- 
εὐττῖς Εχοά, ΧΧΥΙ. ὅδ. δρυὰ δὲ- 
τλατῖϊ. απἱ γερὰ Ἡεῦσ. ΓῺ 

ΠΩΛΒΠΟΝ ΠΝ), θα μὲ “α 
ὃ ρωϊα εἰδὲ ἐποίρενε ᾿τεηροπάξαπί, Ϊ4- 

[0.8 Θχρτγοβαῖξ σης ἴῃ τηοάτυτο : δια» 
δεχόμεναι συμβολαὶ μίᾳ πρὸς εἰἷαν, ἀντι- 
φροσώχως, χαγὰ τὸ ων ἀλλήλαις. 
ἀὐπῖεν 5 ϑ6δο!. ̓ ψ Ἡραῖς 
ΤΡ. εἰ δμοὶ ΤᾺ Ἰσεῖίσ. δὰ Ῥοβίῃ, 
108. 

ἈΝΤΤ ΠΤΩΜΑ, οαδῶα ααύυόγεμΣ, 
πήπα. ὅνδε. ΧΧΧΙ, 84. υδ]᾽ ἀντί» 
καρ βοάετα 7Ταγα ἐς οὐπέεηέοηε ὃς 

« ἐε τιήνπα ἐχρ]: σαὶ ,» ἘΦ σϑεία 
οὐϑεσναν δα ἢ. 1. (τη. ἃ 1 δρίαε. 
Ιυ. ΧΧΧΊΙ. 21. ἐν ὁδῷ ἀντκττώματος 
βὴ πορεύου, νδπτὴ ἥπρεάϊαπι, ἢ. 6. 
φρέγαπι, δὶ ζΖασίΣ ἐδ ἰαρδιιδ, αἰ 
οἤεπεῖο, τιδ ἸΠισ  Θ01Δ718. 
ΑΝΤΙΡΗΤΟΡΕΥΏ, οὐπέγα οοη- 

ὥοποτ. 4 δος. ΥἹ]. 1. 5.18 γοχ 
δβὶ ἀνεισοφιστεύοωυ ἴτι ΕΘ ἀοσῖε. Ὑ ἸΟΙΔΤΊΟ 
Ρ. 166. 6. 

ἐ ἈΝΤΙΡ̓ῬΗΣΙΣ, οοπίτασιοξο. 
Ὁ)Π5» Ῥτορσ. ἀεογείωηι, ξεπίεπέϊα, 

φρεκϊδία, οομξέγα αἰέχμεηι Ὑ 2: 
ἄς Ῥυοκωνδαία. Οὐ], Υ1Π11. 11. 
ἐκ ἔστ; γινομένη ἀγτείήῤῥησις» ἘΠῚ ἀντίῤ- 

μεῖς ̓πδογαϊοίμτα ποίδί, δοὺ ἐμέεγίροσιι- 
ἤφηξπι, ϑγτση. μαρεῖ ἀκύφασις. Ῥοῖοδίι 
ἰππηξῃ εἴίδιῃ νετῇ : μία πον δείεγεετ 
ἀρογείμπι 8. δεπίεημια ργοπιωηποιαίεν 
απίγα ἐΠΐος, σαὶ πιαΐμπι ζαοίεηξ. --- 

ΠΤ, (Βιεῖταθ ρεσρθγατα ἡ) 
Ρυξοϊ. τεδροηδῖο, δοϊβίϊη, Ο05- 
Ὡς 8. Ὁ λρλθσιεα ϑυσΆτα. 
δοὺῦ. ΧΧΊ, 84. 90]1. ΧΧΧΙΨ. 86. 
ἈΝΤΙΣΤΑΘΜΓΙΖΟΜΑΙ, τ᾿ τερεπάογ, 

Εἴϊατη οὐ ΡΑΤῸΤ. ΠΡΌ ΡΒ. αείζιοτ, 

ὁ Π)Ό. πο. ΦοὉ. ΧΧΥΙΠΙ. 19. ἀν» 

τιιταϑμμδλήσεται, οοπεραγαδίμν, ἃαῖ: 
εσπερεπδαγὲ ρμοίεξί. 
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Αντιτάσσομοαι. 

᾿ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΓΜΑ, βνννανιεπένηε, 
᾿ιϊοὶπεεηΐνηι. Ἰγῦρ. δοίρίο, ομὲ φιὰὲν ὗ 

ἐπηπδισ. ἃ ϑαω. ΧΧΙ. 19. υδὶ 
ΒΘΏΒ.. ΤΠΘΙΒΌΒΟΥΙΟΟ δα16 δὸ Ῥεδῖὶτῃ. 
ΧΥΊ]. 91. δὰ μιρείυτ, οἱ οὐτὰ ἐπιστή- 
ειγμα ἴῃ οοἀά. ρετταυπίδίατ. --- ἸΩ δ 

Ῥασί. ὑμίοϊεπε. Ἐς. ΧΧΧ. 6. σισοῦνται 
τὰ ἀντιστηρίγματα Αἰγύπτου, οδἀεπὶ 
ΖΕσΥρΙ δοοῖδ, δβεὰ: ομηὶ ΖΕ σνρίθε 
"κάετγε )ωποῖ,, δῖ... ΧΧΧΊΝῚ - τίς 
ἀντιστήριγμα αὑτοῦ; ααϊδηδτη ε}08 ᾽ 

ἡ ίρἐπεεηίιρη θ κ αἰὔνετσιδ οαἰαπεξίαίεε 
ΗΙῬροςς. ἀθς Αγίίου δ ̓ . 785. Η. εἰ 
703.Ὰἃ 

ἈΝΤΙΣΤΗΡΙΖΩ, οοπίτγα ἥγπιο, 
ζαιοῖο, εμδέεπίο, εἴ 'ΑΝΤΙΣΤΗΡΙ ΖΟ- 
ΜΑΙ ἴῃ Μοά,, ἑπηέίον, δα ταθίδρβο- 
Τῖοα δρέπι εἰ “Μαμοῖαπι »οπο, οοηάο. 
Ὁ...) ΝΡ. ἐπηέίου, τλϑῖδρβοσ. 

ΔΡΕΤΟ, οὐπβάο. 68. 1,. 10. ἀντισεηρῖ- 
σασδε ἐπὶ τῷ ϑεῷ. --- ΘΌ» υμίσιο, 

διδίοπίο. Ῥδαῖι. ΧΧΧΥΙ. 25. 
ριος ἀντιστηρίζει χεῖρα αὐτοῦ, 1)εὰ 8 δυτα 
ΤηΔΏϊ 508 διιϑίδίαί. ἃ. ἀντιστη- 
οἴζει, ἀντιλαμβάνεται. 165. ΧῚ,Ψ 11. 
2, ἀντιστηριζύμανοι ἐπὶ τῷ ϑιῷ. Ηἰρ- 
Ῥοοτ. ἄς ΜοΥθὶδ 1. Ρ. 458. 44. ΤΥ. 
Ῥ. δ15. 98. 

᾿ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΩ, ἐπ σοπίγαγιμηι 

υοτίο, οὐυετίο. Ὁ Ὁ) σατεπέϊα ἐξδετο. 

γεπι, ογδιέαϑ. ϑγαπι, Ῥε. ΧΧΧΙ͂Ν. 
12. ἀντεστραμμένα : 1 ΑΘ] 118 Ἰορτὶ 
συνεστρεμμέῖνα, Μοπιέ. δυϊόῃ εχ Ευ- 
Βοῖο εὐὲ Ἰιι89ϊ ἀνεστρεμωμένα, ἡτ|δὸ 
Ῥοβίοσίοσ ἰεσείο τπὶ ῥγθΐοσοηάα 
νἀείαγ. Αἀάε Χεπορῆ. Ηΐοσ. ἸΥ. 
ὅ. ᾿ 

᾿ΑΝΤΙΣΧΥΏ, υἱγίδες οδηὶέον, ο0η- 
ἔγα πίον, οἴϊδτα ρτιξυαΐρο. Ὧν» το- 

ὅοτογ. ΑἸ. Ὅδη. ΧΙ. 12. ἀνεισχύσιι. 
ὅδΡ. ΜΠ]. 80. σοφίας δὲ οὐκ ἀντισχύει 
κακία, ΒΒρ᾿ ΕΠ [186 ΠΟΛ ὈΤεον ] ῦ ταδ- 
1.π|4Δ. 16 Βγοιβοβπθι ἀοὺὶ ρ  οἸ]οσ. 
Ῥ. 838. Β66. 

᾿ἈΝΤΙΤΑΊΣΣΟΜΑΙ, ἐπ ὡοὶε σοπίγα 
λοείεπι εἰο, ορροπὸ πιθ, τοραρηο, τὸ- 
δἰδίο: ἴῖ. πε ὕΤῸ αἴσμο, ἐμ60 
αἰέχεεπι. ΘΠ ΗΝ. δ γ5"» εἐἰϊμάο. 

Ῥτον. [Π1. 34. κύριος ὑπερηφάνοις ἀν- 

κύ- Ἀ 

Ῥ- 



᾿Ανφιτίϑηροι. 

α τιγάσσιτω. Βεηδ αὐυοδά 5βοηϑυῖ, 4. 
᾿ ἃ, τϑεϊδίεπαο ἀοσιαδί 608. --- ΠΣ 

ΜῊ ) ΗΙΡΆὮ. ἃ ΓΧ,.). Ῥόπο ργιησίρες. 

1 ἤερ. ΧΙ. 84, Ψίδοηῖαν Ἰερμίδβδ 
1. Ὁ 7 886 ΒΕΠΒῚ ἈΪΠΒΠΟΌ. --- 

ΝῸ2 ΝῸ» ἀορογίαπάο ἀορογίο. 

Ηρ. [. 6. ἀντειτασσόμενος ἀντιτάξομαι 
αὑτοῖς, ορροποπάο ορροπαπι πὲ ἰδές, 
8. δοίοῃαῃη ἱῃβίσυδηῃ αἴνοζειιβ 11108, 
Ὦ,, 6. ρεχάδιω. Εο βυϑρίοογ, 608 16- 

ὁ ἴδε γὺνΝ δῷ» αὑα ψ σρα 60- 

ἄετα τησῦο ᾿δγργολ! δὰπὶ 1 ΒΡ. 
ΧΙ. 84. --- "πὴ ν Φφιαῖὶς δίνη, ὦ- 

μον, αρφμέραγογ. Ῥτον. 11]. 15. οὐχ 
ἀντιτάξεται αὐτῇ οὐδὲν ἀτονηρὸν, αΌΪ 08“ 
πα Ῥγὸ συνηρὸν ΟτΑΡὶὰ 8. τεαίδ τεβίϊ- 
(υἱξ ποϑητὸν, Ῥασεϊγη ἀντιτάξεται εδῖ ἰ. 
4 ἀντάξιον ἧσται, αἱ ἀντιτάσσεσϑαι Ἀ. ]. 
9 ἐὖ ἀϊολῖυτ, ἐπ σοπιραν αἰ ΟΉ6, 

μὲ ρατὶδ υἱγέίια, αἀἰρηαϊι οἱ ρνείδ, 
ς οομίεπα εν οι αἰο. Ὑιαε δὰ Ἀ. 1. 
“αδοροσυσα. Εοάστα τησάο ἴῃ ᾿ησυδ 
ψογδουΐδ ἐπέᾳερσεπθείξπ δυΐ ἐπί 
φερειθίεῖἊεπ, ἐο ορροξε ἐο, ᾳυδιάο- 
6 υϑυγραίαν. Ηδδυοἢ. ἀντιτάσσεται, 

ἄνγίχειτα.. Ἰιοχ. ΟΥ̓} ΜΆ. Βγϑῃι. 
᾿Αντιτάξασϑαι, πολεμῆσαι. 

᾿ΑΝΤΙΤΙΘΗΜΙ, ἔοοο αἰϊοιιεδ ῬόηΟ, 
ΤΈΡΟΠΟ. -- ἀφ 7 ΗΙΡΒ. ἃ κ δ Ἶ 

υεπῖσχε ζαοὶο. 1,ον. ΧΙ. 42. ἀντῶή- 
ἀ σουσιν ἀντὶ τῶν λων, ἰοοο Ἰαρὶἄυμι 
ρομεπέ. ἴῃ ορροπεπάϊξ ποίίομθ Ἰερ- 
[αν 4 Μδος, {Π1. 16. Οοπῆ, ϑέυγσιὶϊ 
1μοχ. Χεπορποῦῖ. 8. Β. νυ. 

ΒΑΝΤΙΤΥΠΟΣ, ἄγμο, φεὶ ἑασέοὶ 
ποη οεαὶέ εἰ αἰξεγὶμα ἐοίμηι τοροῖδ, 
χοπέίεπα. Ἐπιῃ. 1Π1. 18. λαὸν ταῖς νό- 
μοις ἀντίτυπον «τὸς πᾶν ἔϑνος, 866. οοὐ. 
ΑἸοχ. υδὶ Ναῖο. Βαροὶ ὠντίϑετον, οἵ 
Κείιδ αἰίογα ἀντιδιχοῦν. (ΟΟπΐ. ΒΌΡΓΑ 

ὁ 8. Ὑ. ἀντιδιχέω᾽ εἴ ἀντίϑετος. Ν'΄. ϑδυϊά. 
ἴῃ ἀντιτιπῆσαι. Ἐΐγτα. Μ,. ἀντίτυτα, 
ἀντιπίστοντα. Ἡ δυο. ᾿Αντίτυπος, (ἸἴᾺ 
Θηΐ βου Ροπάυτη δὲ ἰσοο ἱπιργαβϑὶ 
"Αντυπηρ) ἴσος, ὅμοιος, ἢ ἐναντίος. 

ἈΝΤΙΦΘΕΊΤΟΜΑΙ, οοπέγαάιοο, 
οδίορμον. ΓΝ “γεεροπάθο. ϑγγάτα. 

Ὅ0ν. ΧΧΧΙ͂Χ, 52. υνὶ Γν οα 

250 ΛΑ Τρον. 

Ἄν οὐηπΐεπάεγε, Ῥοτιπαύξατ. δορὶ, 

Ῥῃλιοοίες. 191. Ευτίρίά. ΗΙρροϊγί. 
τὴ Τμοίδη. ἀς Ποπιο ράβ. 906. ͵  

ΨΑΝΤΙΦΙΛΟΣΟΦΕΏ, οὐπίγαγία 
“ἰαίμο δυῖ ἄροεο. 4 Μμοο. Υ1Π1]. 
14. 
ἈΝΤΙΦΩΝΕΊΏ, γερρονίοο. 1 δος. 

Χ]]Π. 18. Ὁ ἀνειφωνεῖν οδι γέδροπάστε, 
Ῥὲν ἴξεγας, γεϑογίδεγε, ἰμετὶς τεπμης 
οἷαγα. ας 5. αροσφωνίω. 
ΦΑΝΥΓΨΥΧΟΣ, υἱοῖπι απῦπ ΡΓΩ- 

δίαΉ5, μὴ ὉγῸ αἰετο 4“ε ἀευουεί. 4 
Μδος. ὟἾ. 19. Νευΐσυι ἀνίψυχω 
τὸ υἱοίηπα ρἱαοιίατὶ Ἰορίτιν [0] 
ΜΙ. 22. 
ἈΝΥΛΕΊΏ, λακτίο, ἰοΐδτο, ἐσακίΐο, 

44. ἐπκαμνιοἰαδοτεπι, ὙγῚ πγηλμν. 

γἱοπάσ ἀπυγίο. Ἐχοά. 1. 10. ἤπληση 

ἤἥμ. --- ΝῸΤ το, ρογίο. ῬτοΥ. ΙΧ. 

123. μόνος ἀντλήσεις τὰ χαχὰ, 9008 
(5188 ἴμοδ. [ἴα Θηΐτα δὶ γυεγί [Ὁ 
5 ψεεῦδ, (αἴ δχ δι Ἰοηυεηί 

Ογαοοσζυτῃ νοσ ἐ, οὔτ ὧν 
σλεῖν εἰ ἐξαντλεῖ βαρ ἀε "ποδί 
υἱέ ἀβατροπίυτ. ΥἹά6 Οαίακει. δὶ 
Απίοπίη. Γ΄. δ0. ν. 180.) ποῦ ορι8 
δεῖς σαπα Οταρίο (Ρτοίερα. πα ̓ΧΧ 
Ιπεϊ. Τ. ΙΝ. ς. 4. ὃ. 3.) ἀἰνίείπι εν, 
σοῖο ἂν (δυΐϊ, χαοᾶ 7 6οροτο ῥἰασυ, 
αὖ, οοπίτα) τλήσεις, δαῖ, σὰ 8.1 
Ῥγθίυϊοσιπέ, μόνος ἀνατλήσες. Ὑιΐε 
4αοχιια  ἀ6 Ἡ. 1. φετίρεϊξ δέδυ 
4ἴυ9 ἴὼῺ 198. ““αυὰ τηπίλισπελ 1᾿ 
(αχίυ Οοά, ΑἸεχ. α Οτσαβίο εχ οὐδ 
ἡεσξυγα ἔδοθεε δαὶ ἐχδιηθη γεύοαπν 

[ατ," Ρ. δ4. --- Ἀγηγ), ὀαντίο. σιν, 

ΧΧΙΝ. 13. 90. 68. ΧΙ]. 8. ; 

ἈΝΤΟΦΘΑΔΛΜΕΊΏ, αὐυοτοὶς οὶ 
ἐπίμεογ, οδίμοίον, οὗπεοτ. "πὲ 

υἱάδο, αφρίοἷο. ἴῃς. ΗἩδῦ. 1Π1.. 10, 
δὶ ποία ἐγμοὶ σεΐίε αἀφρίοετε. 580 
ΧΙ]. 14. ἣ τύραννος ἀντοφϑαλμῆσαι ἀν 
νήσεται σοι, Ὠδα]ὰ6 Ὀτίποερϑ ἘΡῚ ροῖ' 
εϑὲ οὐκέδἑ. δίσγας. ΧΙΧ. ὅ. ὁ ἀπ 
ϑαλμῶν ἡδοναῖς, αὶ ὈΓΑΡῚ8 συριαπ|8’ 

ΠΡ γεϑι εϊ. ; 
ἌΝΤΡΟΝ, πηέγμηι, φρείκπρῦ 

ἡ» γραϊαίδισα. 1 Ἄερ. ΧΥῚ. 18 



᾿Ανερώδης. 

Γ φοῦ υδδω τοῦ θαλίας. ϑιὶ- 

μιρεὶ Ἀ. 1. ποίας ἱπ ποϊγεσϑιῖπι 
ἔοι ἐμ, πὸ αἰδομὲς δέκα 
ἰκέετε μοέεξί, αἀεοηπθ Βθῆθ σϑϑροῖ» 
ἀεὶ Ηεοῦτ. ἡ φιοὰ ἢ. 1. ρματῖ-. 

ἰοῦ δὲ 2 εν. ΧΥ͂. 20. ραγίεπι ραίαἰ 
ἱπέετίοτεηι, αὐ χμᾶπι πάϊδες ποη ραϊεί, 
εὐπαοονδάα εἰστιβοαῖ. --- πὴ 

ἀγα, ργεοραρπαοιΐωοι. ἴπο. νὰ, ΙΧ. 
40. Ἦ͵!“᾿ο χυσχυε ἄντρον ἰαίϊτι8 ραϊοξ 

ὃ οἱ ἐδεί ἔροπε δεπε ν»νοενβέξη τὸ" 

ἈΝΤΡΩΔΗΣ, ἐπ απίτο ζπείπε, 4η- 
ἐσὲ ἱ ν ΟαΟΓΠΟΔδ. 4 
Μαζο. 11. δ. οἶκος ἀνερώδης, Ἰοσιδ ΔΡ- 
ἀἴδιια, ἱπισῦαν διξγὶ αρίυν Δα ΔΡθοοθΏ. 
ἀεπάατι δγοδ. Εἶεβγοῖ. ἀντρώδη, 

ς σσηλιωώδη. 
ἊΝΥΔΡΟΣ, σῃμῶ σΑΥΘΉΣ, δίροτι, 

ᾳ 4. ἑπαφμοσωα. --- ΓὩ  ")ν “ἷπε 

ἄφμᾶ. Ῥεαΐαι. [ΚΧ]].- 8. γῇ ἀνύ 
- ττῦῦδϑο ἴακα. αὐἰάα. 168. ΧῊΝ. 

8. ἦν ἀνύδρῳ, 50. γῇ. --- νῷ» ΣΝ 

ἱκάο, εεογέμπι. Ὠουὶ. ΧΧΧΙΙ. 10. 
Ρεοῦσι. ΠΧΧΥἃΠΙ. 45. ὅσι. ΧΙ, ΠῚ. 
10. 90. “πον. ἑαδεων, Ἐς. εἰἰδιπώχι, 

ἴπο. Ῥρϑαΐση. {.Χ171].2.ὄ Τ᾿ ΧΧ Ῥβδΐῃι. 
4 ΟΧΙ,. 6. --- γγυῷ «ἰοοϊέασ, δίσσμδ 

ἴοομς. 00. ΧΧΧ. 8. Ῥε. ΧΟΧΧΥΤΙ. 
20. 72ετειὰ. 1. 6. εἴ δἰἱδ᾽ Ῥδββίση. 
- δῷ: ατιάπ ἰοοια. ἴεΒ. ΧΧΧΥ͂. 

ἌΝΥΔΡΟΣ ΓΉΪ, ἐεγγα ΟΟΥΟΝ 5 ἀσμα, 
οἰβῥοιΐοθα, ἱπ κα ἐπ ἀφμογμης ἑπόορῖαι 
ϑῆκρεε ποὺ ργοθενβιηί. Ἵ27» ἀ6- 

ξεγίμσε. ἴσ8. ἌΦΕΣ 10. ϑήσω εἶ φὴν 
ἄνυδρον γῆν κέδρον, οἴδποίατι, αἱ πὶ ἰο60 

βριυν όμα ἱκφῦχε δωβο οϑάνσι. 
ἈΝΥΊΙΑΡΚΤΟΣ, φιὲ ποπ κέδν, 

φιὶ πωερίαπε εεί. --- ἘΣῪ) ) 88 ΡίαΣ. 

ἰάσῖα, ααόὲ αἀποπίατη βαπὶ γθθ ὨΪΜΡΗ 
εἰ γα, (ἰπϑῖο οπξτν αἰρο δορί ομρει 
Βαβαί Ομ]. 0») τϑοίθ ἃ ϑγχηπι, 

Ῥεαίτη. ΧΟΥ͂. 5. ἀνύκαρκτοι, ποτὶ ἐδ. 
ἐσίεπίες, ἀσαπῖαν. ΟἿ ΤῊ. Οπἰὸ δα 

25] ᾿Δυνπερϑεσία. 

φαθλο, Ρ. 187. Ῥαν. τῶν, 
σὸ μὴ ὑπάρχον. Ῥγεεῖετοδ δυΐειη Ἱερὶ- 
( ες νὸχ ἀρυὰ γι. 20ῦ. 
ΧΧΙΝ. 106. υδί δυϊδυ Ποη, αἱ γο- 
[νυ Κυογεείρίυβ (ὅψτρ. Ρ. 1Π1, γι 
18.), Ηοῦτ, "50 οσρποιοὶ ταπροι- 

ἀεὶ, ᾳυοὰ Ῥ6ῈΡ φωραϑεὶς ἀχργοϑοὶξ 
ϑγταυβοῆι, βοὰ ἐπῶν. ΠῚ ἴεν- 

γογεξ, δος, ηυοὰ αἰϊχυδηᾶο ταὶ ἴῃ 
ταθηΐθια Ψεη, ἰερὶς ΓΔ) δαΐ 

ΠῸ Ὁ» Δικξ δ} Ὁ» 80(1 ἀνύ- 

σαρχτος τεαρομάος ἕοσταιιας Σγ};7}} 

ΘΟ δ. 6. ἐξγγονες ἐφνδόγ γος α΄ 
"πο. (ΟἸυδ δηΐτὶ ἰεσγεηΐ, 868 
νἱποΐυχῃ ἰοροηΐ, ΘΠ γα τηογίῖβ, ἰ5 
εβί ἀνύπαρχεος. Οιχε ϑεῃίθηία τη68 
81 δταϊτυν, νεῦρα δδαυθητία ἀρυά 
ϑγώμν., βιασθεὶς ϑανάσῳ σαῆς νοὶ 
8118 ἱπίξυργειίθ, νοὶ ὃχ αἴδοτα 
ϑγτωμη. δ Ἰ ὔοπο ἀδευῖα. Ὑὲᾶο ἴῃ- 
Δ 5. ν. ἀνυπαῤξία. 

ἈΝΥΠΑΆΡΞΙΑ, 4. ἃ. ποὴ ἐχίδίδη- 
εἶπ, ἐαϊίοπῆα ἥηΐδ, ἱμλονξια, ἱπορία. 
3 (υλδ]6 Βιοἰϊαβ ἰὰ ΤΉΘα. δὰ αἰνὰ δ᾽ 

ἔσγγοῦ τοῖα] ξοίμε, οοπειρηξίο. 
Ἰμοοά. ον. ΧΥΤΙ, 15. υδὶ ν ΣΟ, 

ἡ) ΡῈ; ἀιυπαρξία, νεὶ ρου, υἱ εζο 
ΣΘΡοποπ πὴ ἀΥ  ἴΤοΥ, ἀνυταρξίᾳ τεά- 
ἀἰάτε, γε δὰ ἢ. 1. Μοπεξ αχαυὶΐ οοπ. 
διε", ἀνυπαρξία τγαηβΙαϊυνη ἢ ἔιΐθθα 
ἘΧ γοσβίοπθ Ασα ΐεθ ὑγθοθάσπίβ γε γ- 
5.8. -α γὴν ἐεΥΤΌΤ 8, ΒΡΘς. ταοῦ- 

8. Αᾳυ. 900. ΧΥΤῚ. 14. Ασα. 
ὅγτηπι. 200. ΧΧΨΊΤΙ. 20. υδ᾽ υΐρ. 
ἱπορία. Αἀάε 66. ΟΕΧΥ͂. 48. 08] νἱ" 
ἀεμάυε 1... Βοθ. οἱ Μομηι αὐυἱ 
ἩΙΘσοσγτοὶ σοσθα ἢυς ῬΕΓΕΠποηα 
δίϊαϊϊ:. Ὑ άα διργα 8. ν. ἀνύσαρκεορ, 
ἃς ϑυίοοτί ΤΉΘ8. Ἐςοἶθβ. ε. ἢ. υ. 
ἈΝΥΠΕΙΡΒΛΗΤΟΣ, φμὲ φιρογατὶ 

πον βοίεσί, σμόπὶ πέηιὸ απίοοεϊξξ, 
φγαείαηξεεμμι, ἐχοο ἰδηξεδίηκι, ὅα- 
ἀἰκῃ. ΧΥῚ. 11. υνὲ Πδυδ ᾿6 ἀϊοϊξηΣ. 
Ῥμιαν. ἀνυπκέρβλητας, προύχων. 

ἈΝΥΠΕΡΘΕΣΙΑ, πεάα αἀδαίξίο, 
οαἰεγίίαε, ερεδῦσα : τα, ψεῖς ἀν Ἵ 

ἀϊοανάο εἰ μἰοιδοσπαάο αἰτος, Ἦ. θ. 5τα- 

ἃ» 



᾿" 

᾿Ανυπερϑτίο. 

α υἱδ, υελεπιεηε, ταρίἄα. ΤΥ)» γα, 

ἐχοαπασεοοπία. Ααα. (τοϑρί οἰ θη οσ]- 
κἴμοηι νοοΐβ 8Ὁ Ἵ ἐγαησιδδ) ῬΒ. 

ΝΠ. 7. Ηοα. Υ. 10. Ατιοα 1. 11. 
Οείογυχῃ 1π Ἰοοο Ῥβαϊ πὶ δπα ἀυδῖο 
βου θη υγὰ 6ϑΐ ἐν ἀνυσερϑεσίαις Ἰοοο ἐν 
ἀνυπερϑεσίῳ, χυΐδ ἴῃ ἑοχίι ΗδΡσ. εϑὲ 

ΓΞ». Ἐογίαββα ἴδωθη Αφυΐΐα 

ΒΟΤΊΡθβοσζαῖ ἐν ὑπερϑεσίαις, Ἦ. 6. ἐπ ἐγαη- 
δ’ εδδίοπέδως, τὰ ὑπέρθεσις Θϑι ὑσέρ- 

ὃ βααις, ἱπϊετργεῖα Ηεϑυγοδίο, οἱ ἫὩΥ 

ᾳφυδηάοχφυς ποῦιξ ἐγαπέργοδδιδ ἐδ. 
ΟΥ Ὠγυβίυμι δὦ Ε͵αρτω. Υ εἴς. [π|. 
Ῥᾳ,]. ς. 

᾿ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΕΏ, πον ἀϊξέενο, 
σοοσοίετο, προοϊαῦτα ἐγπι πον ἘΠ ΠΈΥῸ, 
ἐχοαπάεεοο. ἼΧν ΓΛ» Ἰάεια. Ααὰ. 

Ῥρ. ΕΧΧΥΤΠΙ. 21. 50. ἀνυπερλέτησιν, 
ἐχοαμάεεοεδαξ. 5" 
ἈΝΥΠΕΡΘῈ ΤΩΣ, εἷμα ποῦ, δμα 

ς ἀἰαΐξίοπε. 8 δος. Ψ. 40. οἱ 49. 
1κχ. Με εῖ. ᾿Ανυκιρϑέτως, ἐπειογα ΪοΥ, 
ἑπομποίαπίεγ, ργοομῖ ἀμδὶο. ῬΒΑΙΑΥΙά. 
ἘρϊδΌ, 89. Ρ. 27. 7. εὦ. Οχου. γιά 
εἴ δϑυμάδτῃ 8. ν. ἀμελλητί. 

᾿ΑΝΥΠΟΐΔΕΤΟΣ, αοαϊοοαΐμδ, π- 
ἀΐ ρεάϊδιμ. ἩΠ ἰἸά 4 δώ. ΧΥ͂. 

80. 168. ΧΧ, 9. 8. 4. -.-- ῶ» 8Ρ0- 

Παίμα. ΜΙομ. 1. 8. ἀνυπόδετος καὶ 
γυμνὴ, Βρ6(16 801}. ΤΓΙῸ σοΏοΓα ροκίίδ. 

᾿ ἃ οσοῖα ἀνυπόδετος το]ϊοιυης ΤΠοχηδϑ 
Μαρ!ϑῖεῦ εἴ ΡΕσυ που, δὲ χεοίίιβ 
αἀἰςὶ ἀνυπόδητος δΔάβετυηῖ. ϑ'οα ἀρυὰ 
ΒΟΥΡίΟΣ ΘΒ ὈΧΟ δἰ βϑιτηο8, ν. ς. Χϑῆο- 
ῬΠοπίθῃ εἰ ΖἘ]δηυμι, οσουγτῖξ 
ΘὥδΙΩ ἀνυαύδειτος, ΨὶάΘ ῬεγίΖοηΐυμι 
84 ΕἸ ΙΔ. Υ. Η. Ψ]]. 18. ἃς ϑυϊςοτὶ 
ΤΉ. Εσοαβ. 8. ἢ. ν. 
᾿ΑΝΥΠΟΊΚΡΙΤΟΣ, »πὲημέπιο ἤμοα- 

ἔπε, αὖ ογμιπὲ εἰπιμίαίίοπο αἰδόπις, ἴἰ. 
6 ῬΕΥΘΌΠΩΣ ποΉ τεϑριοίεης. ὅδρ. Υ'΄. 19. 

χρίσις ἀνυπύχριτος, Ἰλαϊοϊυτ ΔὉ οτὰ- 
τ ῬΘΥΒΟΠΔΣΊΙΣ χαϑρθοῖα δ] ἸΘΏυ "ΤΩ. 
γυὶγ. 7ματοδεπι σογίμπε, Ἦ. 6. τοσζαζα, 
0. ΧΥ Π11.16.. τὴν ἀνυσόχριτον ἐπιταγὴν, 
ΣΟ ΡΟΣ τη ΠΟ 5ἰπιυϊδίυτη οἱ βσέιτα, 
80 νοζυτι, οοσίυμα οἱ οἰςαχ. Ε16- 
Βγοῖ. ᾿Ανυπύχριτος, ἄδολος, ἀπροσωκό. 
ληστος. 

252 ᾿Αννκύστατος, 

ΨΑΝΥΠΟΜΟΈΆΗΤΟΣ, φιὶ ἐκεί 
περὶ πεσμῖέ, ἰηϊοἰεγαδὶϊ. Ἐχ, ΧΥ ΠΙ. ἢ 

18. φϑορᾷ καταφϑαρήσῃ ἀνκπομοήτῳ. 
ἢ Ἰορίζαν ἱπ αῖ. δα ῥγὸ ἀνυτο- 
μονήτῳ, αυοὰ ἴῃ ΑἸά. ἀδεβῖ, ἃς 51}}} 
Βαρεῖ ἴῃ ἰοχῖὰ Ηθῦγ. ουἱ τεθροπ- 
ἀραὶ, ἰῃ οὐ. ΑἸ6Σ. ἀννεονήτγῳ ἰορὶ- 
τὰν. ὕπδαυς Ἰοοῖίο ἃ βεζῖαε οἵᾶ- 
Εἰοηΐδ 68 τηξηΐτιο ἃ] 16 ηΔ. Ὗ. ΠΙΟΏΥΞΒ. 
Ηαὶ!ς. 1. Ρ. 866. 16. Οοπί. χυοαυε 
Τπά, τες. Ὠιοάου ϑ[ο. οἀ, ΒΙΡ. 
᾿ΝΥΠΟΝΟΉΤΟΣ, γιὶ ον αὐἴτα 

δεδριοίοπεπι, γεὶ ὧδ φιο ππία ἐπὶ 
διδριοῖο, νεὶ ἐχρεοίαἐϊο. Ἐχ. ΧΥΠῚ. 
18. β6ε6. ςοά. ΑἸεχ. ἱρὴ τωντα 
ἤσῃ ἀνυπονοήτῳ, υἱὶ πΙἢ}] Ἰερίίαν τα 

τοῦ, εῦτ. Βίς. ΧΙ. δ. ὁ ἃ ἀνσυίη- 
φος ἐφόρεσεν διάδημα, ἐπ, ὧδ φΝ0 πιιπαπε 
διιδρίοιο ἐγαξ, δ6ιι ἰδ φμὸ ποι ὠρία- 
δαί, φεδίανῖς ἀϊδάοπιδ, Οσπί, [εχ 
ῬΟΪΥΌ. 8. ἢ. ν. Η 

᾿ΑΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΣ, ἐπϑοίεγολίβε 
ομμς ἐπερείες ξιδεϊπετὶ πεν, υι- 
»εγαδιΐμ. )ν πεηναπι. ὅγππα. 

Ῥτου. ΧΥ͂Ί. 47. ἀνυκόσνατος. 00] [Δ - 
τηθη Β 6110 Ἰεσοπάασα νἱἀοίυν ἀυεύ. 
ταχτος, 406 νοοθ οἱ ϑυπιμηβοδη 
Ηδερτ. Ὁ} ἱπιευργοίδίυσ 1 ὅτι, 

11. 11. ϑοὰ τεοερίδ ᾿ϑοῦο αυοηθ 

ἀαξειαϊ γοῦύεθξ, ταοάο σαὶ Μοπί- 
ἔλυοοηῖο ναχίδίυῦ Ἔπει, 

Ὁ Ἥ Ρἷαν. φιρετγδὶ, Ῥε. ΟΧΧΙΠ. ἱ 

4. τὸ ὕδωρ ἀνυπόστατον, Ἡ. 6. γεὶ: δῆυδ,, 
ουΐϊ που εϑὶ ὑκύσταας, Ἀ. 6. υδὶ ἤρεγε, 

Ῥεᾶάδιι εἰ ἰπβίβίοσα πθῆ]ο Ῥοίξϑν. 
ἜΓβο δαιδ Ὀγοξιπάᾶα, ναὶ: αὐ ἵληπ. 
ἴο αὐτὰ ἱπιρεῖα ταϊτ, αὐ 111 οὐδιδέ., 
ΠΟΙ ροβεῖῖ. ϑίς ψυϊίδπο Οὐαὶ (0. 
84. χειμάῤῥους ἀνυπόστατος 65ῖ ΤΟΥΓΕΏΒ,.. 

συΐιβ ἱτάρεοῖιβ ϑυδθποτί πους πὶ. 

χῦλ5, ἴοο ζογηβείηκι. ὅγτασι, ὅο0.. 

ΙΨ. 11. ἀνυπόστατος λέων, φυοὰ ποῦ 

οϑί ἴδὸ ἐπδιιρετ ἀδὲϊές, αἱ Βιοϊταδ 8. 

ϑζυ τ, 5βοα ἐρὸ δεδείαπίδα ἐρεπε. Ναι 

ϑεσιηάιι Βιιχίογβυπι δὰ ἴλη. ΥΙ. 

8. οὐδ ποῖ ἐδόπεπι, φιὶ ἰαπάεπι. 

ἿΣ ἑπορία τυγαάα, φιαπι οὐγίδι: 

᾿ ώνις ἐ κὸν υαἱεί, ρετιξ: 
20}. ΙΥ̓. 11. ϑγιαμι. ΡΒ. ΕΧΧΧΥ͂. 
18. --- ΞΕ)» ρεαυαξβά!. γι, 



᾿Ανπκότακτος. 

«Ἰοὺ. ΧΧΥΤΙ]. 13. 9 Μδος. 1]. 13. ἡ 
τε αὑτὸν ἀνυπόστατος δοχοῦσα εἶναι! δύ- 
γαμες, ἐχεσοίίυβ α᾽υ9, 4υ] ἐπειρετα» 
ῥὰ δ φξ86 νἱάδυδέυσ. ὅδ᾽. Ζυϊιανυ 
ὁδὶ. Π.. Ρ. 60. ἄμαχον καὶ ἀνυαόσ- 
τατον στράτευμα αἰχ!ῖ, Υγιάς Ἐς. 
ϑραπδετα. δὰ 0]16π. Ρ. 228. Οοπέ. 
Ῥοϊυαοοα [ΔὉ. 1. ϑοοῖ. 1567. υδὶ 
ἄμαχω, διόμαχω, ἀπροσήττητοι, δυσαν- 
τίβλστω, ἀήκητω οοπλυηρτισιιγ. 3 

ὁ δος. Υ11]1. δ. Οταῖ, Νίδῃδδϑ. νυ. ὅ. 
ἀνυπόστατος ἡ ὀργὴ, 'χὰ ἱπέοίεταδεξξα. 
ϑυϊάαε: Αιυσόστατον, ἀντὶ τοῦ ἀφόρη- 
ΦῸΒ. 

ἈΝΥΠΟΤΑΚΈΟΣ, ἑπμάοινείδιν, γ6- 
ραρίαγθι, » πεημαπι. ϑγτασα, 

1 ὅδ. 11, 19. (Εἰ 8. ν. ἀνυεύστατος 
ἐσ Ρτονυ. ΧΥ͂Ι, 427. 
ἈΝΥΨΟΊΏ, “μδίευο, εγῖσο, ἐζαΐο. 

ΔῊΝ Ομδ]ά. Αρῇ. γεξαγοίο, τε- 

εφαντο, Ἐϑαν, Γ᾿. 19. ϑεμελίους αὑτῆς 
ἀνύψωσαν, δὶ ᾿Πνεχο νοτοσιηῖ. --α 
ΟῚ, ὉΠ ΡΊΒ. εἰ ΗΙΡΗ. 8 Ὧ5"» 

ἐσαίϊο. 1 ϑατα. 11. 7. τασωνοῖ καὶ ἄνυ» 
ψος Βυνίΐίας οἱ ἐραϊίαί, Ἀ. 6. αὐ 
ἐϊημαΐίξηι εἰ λοπόγες ευελίξ, δα 7- 
δος τεὐάξ, ῬΕ. ΟΧΙ]. 6. δ1:. ΓΝ. 
12. ἡ φοφία υἱοὺς ἑαυτῇ ἀνύψωσεν, 88- 
Ρεη6 41106 στο ἐσέοϊ, Ὦ. 6. οχ 
τιὐδτι8 ἔδοιε ἀοςίοβ, εχ 1ῃεὶρΊ Θη- 

ἐδπ8 βαορίαπίεβ, Θχ ἱευγεΐβ οοἰοβὲθ8. 
γυ. υαπι ἐπφρίγαί. Ἰιερὶς δαυῖ 
'ψύχωσε ἀτξ ἐνεφυσίωσε, ες ἀὐνυσα 
πίω ἱπσριταί, αἴ αυοαυθ τὶ 
ὕει. ΑἸεχ. ϑσοια. ΤΟΙ. Οὐμ ΕΣ 
εἴδη [,.ἕ Βος. δᾶ ἢ. }. δι... ΧΧ, 28. 
ὠυψώσει ϑημωνίαν αὑτοῦ, αἰΐμης δοοτ- 
γΌΠῚ αἰέοίμε, Ὦ. 6. 
Οὐδ σῖς τροδϑετα. Ὁ. ΧΧΥΤΠ]. 11. 
τατὰ τὸν αλοῦτον ἀνυψώσει ὀργὴν αὑτοῦ, 
πὸ τιρρῖθ Οἰν 115 δρυπάδΡ, ἐῸ 
πιδρ18 ἰταϑοοίιν. Ὁ. ΧΧΧΙΠΠ. 0. 
ἀκ᾽ αὐτῶν ἀνύψωσε καὶ ἡγίασε, δοτυτα 
ποπηἶ 06 ροθαϊς ἴῃ πυτηθσττη ἔδ8- 
ἴσθι ἀἰογαγα: ΟῚ ἀνυψοῦν ἡμέρας 
εξ 1. ᾳ. ἁγιάζειν, δοραγαγε α γεϊ μῆς 
ἐμ, αὐ ἰαγέπι εἰ ϑαποίμηι 
πη, ἴὺ. ΧΧΧΙΨΝ. 10. ἀνυψῶν ψυ- 
χὴν, δηΐατη ἐγέσιξ, 86 ἐχἠξίαγαί. 
ἰ, ΧΧΧΨΙΠΙΙ. 8. ἑαισεήμη ἰατροῦ 

1. ἀνψώφω τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, τιεάϊουδ 

258 ᾿Ανώτατος. 

δ ἐμυφετς ᾧ εὐ ζίὰ. ὦ σρεε 

εἰ ἡ δον. Ἰθ1ὰ. ΧΙ, 28. 
ἔλου]ϊαῖεβ οἵ νῖγεϑ ἀνυψώσουσι καρδίαν, 
πιοταΐίποτα ἡαοίωπέ απέπιοξιση οἱ σμάα.- 
οεπι. 10. ΧΤΙ͂Ψ. 23. ἀνυψοῦν, μι. 
»ῆσαγε. ΤΌ. ΧΙΝῚ. 48. ἀνυψεῦν τὴν 
φωνὴν, αἴθναζε νόοεσῃ, Β. 6. ἰῃ γίδυι 
ΟΔΟΙΙΠΠΔΥΣ 86 εἴχορεξε, οὐἹ]. 
ΧΧΙ, 422. οἰο. τὰν 

ΦΑΝΥΏ, ρεχβοῖο, φβλιοίο. 4 Μδος. κα 
ΓΧ, 12. μηδὲν ἀνύοντες, ὩΪ}}} 
οἱεηξε. νὰ 
. ἌΝΩ, σργα, ξεν ϑεηι. ΝῸ- δ. 

ΧΙΙΧ, ὅ. -- ὑνῸ Ὁ. Εχ. ΧΧ, 4. 

05. Π΄. 11. γον. ὙΠ1|. 98. τὰ ἄνω 
γέφη, 86. ὄντα, Ὡυδθ θα, αυδ βύγβιι 
βυπί. --- ΠΟΥ. Ὠδυῖ, ΧΧΥΤΙ]. 

48. ] Ἑερ. ΨΙΙ. 80. π ΠΟ. 

3 Βερ. ΧΙΧ. 80. 49 Ῥκᾳυ. ΧΧΥ͂Ι. 
» 

8. χατίσχυσιν ἕως ἄνω, Ἰηναϊεθοεδαῖ ἃ 
8006 δά δυτηγηυχ, Ο(οἢο]. 11]. 91. 
εἰς ἄνω, δυγσειηε, ---- ΛΟ, σωργέπεις, 

οι. ΧΥῚ. δ. ἕως βαϑϑωρῶν εἧς ἄνω, 
ὕδατος δὰ Βϑίβογοῃ δπηρεγίογενι. 168. 
ΨΙ], 8. τῆς ἄνω ὁδοῦ, νἱεε φερετίογί;. 
-- ὺὺῦν, σμρετίογ. 308. ΧΥ͂. 19. 

--- νά αἱ"οὶ “Ὕδωρ εἰ Φύω. 
ἌΝΩΘΕΝ, συρεγπε, ἀδεμρεν, δὲ- 

Ῥγα, ἄεπειο, ἑέεγιιπι. --- ΝῺ. Ἐχ. 

ΧΧΥ. 22. --- ὈΝΌ. ἔχ. ΧΧΨΥΊΤΙΙ. 

97. οὗ. 11]. 4.- ΠΝ Ὸ" ἘΣ. ΧΙ,1. 

τως ἊΣ ΣΟΎΣΩΝ σφ. ΥΙ]. 16. 

Ἰμόέοδ. 908. 111. 18. ϑαρ. ΧΙΧ, 6. 
«άλιν ἄνωνγεν Ῥ]ΘΟμαδοα 1. 4. 5|π|- 
Ρὶεχ ἄνωθεν, ἑέεγερη, ἄδηπμο, 601]. Ομ]. 
ΓΝ. 9. Τ]οδορῖ. Α. .. 1. 18. φιλίαν 
ἄνωθεν ποιεῖται «ρὸς αὑτόν. (οπξ. Τ,6χ. 
Ν. Τ. 5. ἢ. ν. 

᾿ΑΝΩΎΑΤΟΣ, βυρευϊαῖ. σεργεπιιξ. 
τῶν» δμργεπ. ὥϑὄγτήτηθ. 8. 

ΤΧΧΧΥΊΙΙ. 27. ἀνώτατον τῶν βασι» 
λέων τῆς γῆς, ΒυρτΤεϊηυη) 861 δυ1- 
ΤΌΤ] ΤΟρΌΓΩ ἴεττεο. ΤῸΡ. ΝἼΠ]. 8. 
τὰ ἀνώτατα Αἰγύπτου, 1. 6. ΤΕβΊΟΠ685 
ἰοβοσίδε, γθΏοβεο, οἵ βοεϑίυ βαρσνυδηῖθθ, 
φυρυδ δυροσῖονς ΖΕ ργριὶ ρδᾶγ8 δρθιιη- 
ἀδραί. 

ὃ" 



᾿Ανώτερον. 

ε« ᾿ἈΝΩΎΤΕΡΟΝ, σηρενίδε. ὉΥΘ9. 

Ἴων. ΧΙ. 21. 
ἈΝΏΤΕΡΟΣ, ΟΟΥΩΡΑΓ. ΦΡΕΤΊΟΤ. 
ΠΝ ΠΟ Ὁ» δργα φεργα. ἘΖ. 

ΧΙ, 7. το ἡ » συργθιι. ΝΟ. 

111. 45. Ῥχωῦοτοα Ἰερίξυασ 1 Βον. 
Ἃ. ρ2. υῦὶ ν εηπάιν 1,. Βοβ. 

ΞἈΝΩΤΕῬΩ, “ερενίωϑ. 1 σα. Χ. 
3, τῶν ἀνωτέρω 866. γι. νἱὰδ διρτα 

ες Ά Ν- ἀνῴτερος, 
. ὁ ἈΝΩ' ΝΥ͂ΜΟΣ, αποηψημα, μὲ ἐδέ 

δῖπε ποηρῖπε, γ6] κπορ ποριποαπάμδ, 
φιΐ εἰπρθμριεβξιυιοῖ πο ἄἀεδεί, ἐηαπάια, 

Ἰηρίοτίκε, οὐὔφοωτως. --- ΤΩ 
φίμο πονεῖπε. ἴῃς. ΕΝ ΧΧΧ, 8. 
8δρ. ΧΙΝ. 27. τῶν ἀνωνύμων εἰδώλων 
ϑρησχεία, ομἱέωα ἑάοίογεπι ἐπ γαπαάοτμηι, 

τα να΄. το η[!ϊ, ἢ. 6. ἐπεογαπάο- 
γι. 
᾿ΑΝΩΦΕΔΕΙΑ, ἐμμξας. 

ς παπαϑ. αι. 9». ΓΝ. 16. 
ἈΝΩΦΕΔΗ͂ΣΣ, ἐπεί. "Ὧνδν υαηδ- 

ἐαε. Αι. 100. ΑΝ. 39. υἱοὶ εὺ ἀνων 
φελὶς οοἱ σδογέκεδ, ὁ00 τηοἶες υονέρεα, 
ᾳμὰὼ Ρῳ. 11. 16. Ἂν» ἀϊοίαιν. 

ἸΧΧ Βαδοης χινά. Ἰάδιη Ῥσον. 
ΧΧΙΠ. 8, δὶ ἰαχαθῃ ἱποογύξιλ εεΐ, 
Δ. ἀνωφελὴς δᾷ 77} ἐπέψυμαε, δαῖ 

δὰ Ἰλὲν» υασηὶίαϑ, τεϊεγεμἀυχη εἰ. 

Ααυ. Ῥε. ΥἹ. 9. ΑἹ. Ῥε. ΙΧ. 49. 
ἃ Αι. ὅψιρηι. 08. [Χ, 4, Αγ, «190. 
ΙΝ. 8, ζ6Γ. ΤΡ, 14. Ηοϑ. Ι΄. 15. -- 
“)}}νν τούμτ. Ασα. Ηοϑ. ΧΙ]. 9. υὯὶ 

ῬΤῸ 5 ΓΝ ἰθρῖς 5 1Ν. --- 1" 
ὯΠΡ δ'ηε ρώπὲ ναὶ οἶδο. Ῥτον. 

ΧΧΥΠΙ]. 8. ὥσειρ ὑετὸς ἀνωφελὴς, εἰσυΐ 
χη Ὁ ἈΟΧΙΜ8, ΠΤ} ΓΝ ΥΠ χ Ὁ 1175: 
Ἰατρίδμβ, ἰχαπλο ἀείτπλεβέυτη δἰῖδ- 
ΤΕΏΒ, ΠΡΙΏΡΡ Δρτὶ8 ἐγυρίδετία, 1 αἱ 
ραχΑ8 ΒῃΏομε οχίδίυσ, Ὑιάς δά 

« Ὦ. 1. ὕδερέγυχα. ---ο δυμδ δδ)» ποπ 
»τοάεεί. Ψεν. 1]. 8. 

ΕἸΣ ἈΝΩΦΕΔΗ", αὐ πἰλιὶ κέῖε, 
ΟΝ 572)» πολ ρτοάεϑέ. ἴε8. 

ΧΙΝ. 10. 
᾿ΑκῚ Α, ἀϊχηΐίαε, τον έενι. ἴω 

ψυϊρο ἴῃ 1,Ἔχίοἱβ ὀχροηϊδιγ, φικεὶ 
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"Αξιος. 

εεδοῖ σα ροθκπύναυμι. 8εα ἵ,. Βοα δ 
ΕἸ]Ρα. Ρ. 968. πιενῖζο ὕτὸ δαϊθεοῖξνο 
Βοθεί, οἱ γὴν ἀξίαν Οτεεοοῦ ἀΐοετε 
ἐπ Ρ- κατὰ τὴν ἀξίαν τιμὴν οἰδετνπῖ. 

Βειοὶϊ. ΤΗσογά. 16. 1. ο. 47. 
ΘΙ ον ϑιν. Χ. 81. δὸς αὐνῷ τιρεὴν 
κχατὰ τὴν ἀξίαν αὐνᾶς, ὯΔ 111: Βοσιοεθσει 
Ὁγο πιεγίώο εμ2. ἴθ. ΧΧΧΨΊΗ. "5 
“«οἴησεν γὸ σίνος χοτὰ τὴν ἀξία» αὐτῇ 
ἔδλο Ἰυσζασο δϑεομμάμνι "πεγίέειε Ἀξιοε: 
Οοπδ, οἱ δ. Υ. Η. 1]. 3. Αἀάϊ- 
ΓῸΣ δυΐοϊη τιρὴ ἀρυὰ Ηδρεγοδίνεν τη 
᾿Αξία τὴ, αυοὰ ἐχροπίίυ καϑϑῆρον 
ἀξίωμα. δὶς διίπλ δἰπα ἰμίεζριιεο- 
ἄϑηθ ἰεβαπάππὶ δῖ. 
δρυὰ οὐχοι ρτασαστηδύσαμι ποιτ᾽ 
ἀξίαν εἴἴδτα τοδάϊαιν : κατὰ δόξαν. 

᾿ἈΞΙΝΑΙΡΙΟΝ, ΣέοιρὶΣ, ξερεγιομζα. 
Ὁ" ϑεομγς, ὅγγατη, 1 ϑασα, 

ΧΙΠ. 90. Υ. ϑοεορὰ. Β. ...}}. 8. 7. 
ῬΡ. 168. οἱ ϑυΐάδτη α. ἢ, ν. 

ΔΉΡΝΗ, δεσμτί. 1» λάδεη. 

1) οαι. ΧΙΧ. 5. 168. Χ. 1. --ΟΥ» 

ἰάοαι. ὑμὰ. ΓΧ. 48. Ρε. ΟΥΧΠΙ. 7. 
2. ΧΙ. 429. υνί πιεϊαρβοεῖδε 
ἀεποίαδίας λογτεπάα ᾿εὶ υἱκαϊοία ἐπ 

,] 

έ 

ἂν» 

ἐρερτοῦοε, (011, 681}. 1Η]. 10. Αἄδε. 
Ααα. ϑγτηηι. 8. {1 ΧΠΙ]. 6. Ηεδυ- 
ςἶλι8: ᾿Αξίνη, δίστομος αἕλεκυς. 

᾿ἈκπΟ' ΠΙΣΤΟΣ, ἀἴρπας, βάε- 
ἢ. ΓΝ» Ἀτυϊάεε, υεγας. Ῥτον. 

ΧΧΥΙΙ. 20, ἀοὴς ἀξιύκωτος, νὶν δὴ. 
ἀλκφαιλ. .--- 124} Ῥασί. ΝΒ. Ῥξον. 

ΧΧΥῚΙ!. 6. ναΐπετα δ διμβοο [υδίοῖα 
ἀξιοπισεύτερά ἐστιν, ταδΐοτετα βάστα 
διηῖοῖἶε. ἀδιηοηθσαπί, αύδτη 9Ροῃ- 
ἴδη68. Ο50}}84 ἰηϊπιοί. 4 Μαρο Χ. 
11, ὄνειρον ἀξιόαισεον, ϑοτηπίττν δας 
ἀΐχηυτα, ἢ, 6. ναγυμι, ἐπεῖρνῆου3 
διυισίογλ δ: 18 πὐεων ποῖ ΠΟΙ  .- 
ἀκζυμα. [,ρχ, Ογτ! ΜΆ. Βγειι 
᾿Αξιόπιστον, ἄξιον τοῦ φιστεύεσϑα.. 

ἌΞΙΟΣ, ἀΐρημα, οοηνεηίενς, 
αᾳφιαΐιε. ,» “με. Αχὰ. 2 Παίς 

ΧΙ]. δ, ἄξιος ϑανάτου. Βαῖιο αϑάστῃ 
4αοκῆ δοηδιιτο, δϑ ποῖ δοουξωσαο- 

ΞΕ ον 

ἀκίο ταοηὶ, αυῶὰ Ααυΐὶα τσὶ νεσ- 
δἰομε 8 δοσυῖιιβ εοἱ. ἤδροσιο υἱός. 
γαχ ἄξιος εἰπε ἀϊβκο ε τοϊῤῳιίε 
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Ἢ ἱτοραῖ. ϑγιαα. 1 ὅδ. ἴθ οῥένηε μι γὶμε αἰνῶ Ῥα:- 
ΧΧΥΙ. 16. ϑ ἴΠοος γ1 αἰ δα ϑίδει- ἡμρα ψοῤγήῤοεβι πετέτεῃ᾽ βρὲ ὐρῥοκὰν τ 

νῖο δαϊπηςίαπι μαι σατο εὔτα πο- 
ἰδΐ, ψαΐ αἰχμα τὲ ἀῆρηπεε ἐϑέ. ἴδαῦε 
χποαπα υἱὸς εἰ τέκνον, 6 φαΐνιι νεῦ- 
818 ἰζυτη εδῦ ἃ πὸ 'π [,οχῖοο 
ΝΤ. - Ὁ» ρίεπε. ἀεη. ΧΧΤΙΠ. 

9.1 Ῥαν. ΧΧΙ. 22. 94. ἀργύριον ἄξιον, 
ἡ) τοῦτα δὰ δυβιοσιθα, ἢ 6- 

γατηθαῖὶο:: εἴπεπ τείς [ἢ 
ὁ οσεῖ σεί δελπθίεν, ἰο ραν α μεένϑὸν 
λαναδεουπείῳ. --- Ἱ Ῥατί. σρκαϊἑε, 
Ῥαγ, οὐμοεπίελς. ἘδΈΟΥΤΙ. 4. οὗ γὰρ 

ἄξιος ὁ διάβολος τῆς αὐλῆς «τοῦ βασι- 
λέως, Βοσεὶφ πα ϊο τασῦο ΘΟ Ρ ΘΠ 86ΓῸ 
Ροΐεοξ ἀδτοπυπι τορὶ ΠΠἸδί. Ῥσω- 
ἰετεα Ἰεχίαν δρυὰ ΧΧ Μαὶ. ". 
183. τὶ εἰμ ἀυρίο ἀδ βιο δα ἀϊάθ- 
ταπῖ, οοτίθ ΠΣ] 111} τοϑροηᾶοί ἰῃ 
ἰεχῖα Ηερταῖοο ὅ6ρ. 1. 16. ἄξιοί 

ς εἰῶων τῆς ἐχείνου μερίδος εἶνα;, ῬΙῸ τοῦ 
τῆς ἐχείνου χ. τ. λ., αἰρτιὶ βυηΐ, αυἱ 
τις ΕΣ 6705. τη 8 οοπ- 
αἰγυεεο πα ΧΥΠΠ 1. εἰ ἴκιο. 
ΧΥ. 19. δα. 11. δ. εὗρεν αὐτοὺς 
ἀξίους ἑαυτοῦ, ἱπνοΏϊ 11106 οἷ ὲ οο1» 
φεπνίεπξεξ ; 00]]. ΝΊ]. 16. δος Με. 
Χ, 838. ϑδρ. ΧΙ]. 7, ἀξίαν ἀκοικίαν, 
οοἰσπίαχι ἢ]1|6 Ἀεὶ αἰξθατα Ψ40. 
ΧΗ, 46. ἀξίαν ϑεοῦ πρίσιν πωράσουσι, 

ὁ μαστιδϑ Ῥϑοσβίβ διιϊβ ροπυεπίεπέες ἀκν- 
θυης Πδο. Νου δηΐπι ἀξίων [01 οὐτὰ 
ϑεοῦ οοπσίσιοτάστα τἱ᾽άεξαγ. βαρ. 
ΧΙΧ. 4. ἀξία ἀνάγκη, ἀϊρτιδ τιϑοδδδέ- 
(5, ἢ. 6. εομειεν τα δογα, ᾿σέα ῬΟΘΒΑ. 
ϑῖν. ΧΧΥῚ. 11. οὐκ ἔσει σταϑμὸς «ἂς 

ἄξιος ἔχκρατοῦς ψυχῆς, οταπια ρομπε 
οι εἐρηδξ ΔΠΙΠΊΗΠὶ σομ πε ρΐεια, 
Ι 6. ἀπ ργοβοφίμς εἰ ργαείαπέ 
δβὶ απίσας δοπίηθηϊο. ἴνοχ, ΟὙτῖ]: 

ε Μ85. Βσετσα. Ἄξιοι, ἴσοι. 

ἌΣΩΙΟΝ ἈΠΟΒΑΙΝΕΙ, 
ευεπέϊ. ΓΤ Ηρ. ἃ Γ}» οὐίτοΐε- 

ΟΟΥ̓͂. 70Ρ. ΧΙ. 6. ἄξιά σοι ἀπέβη ἀπὸ 
χυοίου, ὧν (Ρ1Ὸ τούτων, ὧν») ἡμάρτηκας, 
γποὰ ἄϊρηα [5 [18 ΟὈἑ ἃ λθο 
ἐνεηΐδηί. πη1}}8 σοπβίγα ΓΟ 905. 
ΧΧΧΙΠ]. 97. εε 1ς, ΧΧΙΠ, 41. 
Οαέρτιτι Σγ0} δοορρεσυπί Ἶη πο- 

ὕσπε »ερέπο εἰαπαϊ, εἰ ἱπι ΤΩΔίΑσα μδΣ- 

ἀϊσπμηι ͵ 

αἰδευμ. 

ἌΞΙΟΣ ΕΓΜΙΝ, ἀΐσηις σίηι. Γ᾽» 

σρμέρανον, αομαϊδς μπ. Ῥτου. 11]. 
1Δ. οἱ ΥἱΙ1. 11. σἂν δὲ σίμμον οὐκ 
ἄξιον αὐτῆς ἐστι, ογαπα ργριϊοβυχα 
δυΐδιι ΠΟΣ 6δῖ βαυ!ραγαπάυμ 1111. 
ἌΞΙΔ ᾿ΕΥΑΖΩ, αἷρπα φογμίον. 
Γ» ἀχιαΐα, μάν δώπι, οἵ οχ δὰ 

Ι, Αγὰρος,» οοπερίαπο, ὥφιο͵ 

200. ΧΧΧΙΙ. 27. καὶ οὖκ ἄξια ἥτα- 
σί με ὧν ἥμαρτον, θεἃ ΠΟ 65 ηιογΐίο 
“"εοιη θοοσ 1 ΣΉΘΒ. 

ἌΞΙΟΝ ἩΓΟΥ͂ΜΑΙ, αἀἶφηερ 
είπιο. ΤΥ τι ΗΙῚΡΕ. 8 Γγ)}), Ῥομὸ 

0}. ΧΧΧ. 1. οὗς οὖχ ἡ ἡγησάμην ἀξίους 
κυνὼν τῶν ἐμῶν νομάδων, αῦοθ ποὶ 
οάστα ἰοοο συτὰ σϑμΪθ.18 τροῖθ Ρ6- 
ΟΌ ΔΓ 1}8 ΠδὈιιίθθοχη. 

᾿ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ, (σ᾽) ἀἰρηπέξαε. 
Ὑ ἄεοον. ὅγτατα. 8. ΟΧΧΧΙ͂Χ, 

15. 

᾿ΑΚΙΟΏ, ἀΐφπεηι φομδεο, 1. τε: 
ΟΟΥ̓́, Ρείο, Ῥοαίιεο. -- ΝΥ: ΠΥ 

ΟἸ6]4, ρείο, ογο. ἴ)γδι. 11. 16. ἠξίωσε 
τὸν βασιλέα, τοραραῖ τερετα. Ὑ]άδβ 
Βιϊάδια ἴὴ ν. ἀξιουμένου, δὲ ἀξιοῦσι 
ἀντὶ τοῦ «αρακαλοῦσι ΒΌΓΡΑΥΙ ἀοοσῖ. 
Ὅδῃ. 11. 28. ἃ ἠξιώσαμεν παρά ὦου, 
ἅυε8 ὔπδ ἃ ἴ6. (ομπέ, Αοἰ. 
ΧΧΥΙΠ. 42. εἰ δα ἢ. 1. 946. 
Ηδδαντα ἰῃ Β.0], Βτεεω. (}, [Υ. 
Ρ. 8ὅ8. θδῃ. ΥἹ, 11. ἀξιοῦντα καὶ 
δεόμενον, ΟΥδῃΐρι οἴ ΟὨδθοσβῃΐβθι. --- 
ὉΡΔ ΕΒ. ἰάετι. ἴπο, 9 Βερ. ΧΙ]. 

16. 0υῦϊ᾽Ά οὔδει Οοτρ!]. ἠξίου ᾿ναθεῖ. 
ΤΧΧ Ἐρίδεν. ΙΝ. 7. Ταη. 1. 8. - 
ΤΠ Ὁ» Ῥείδεο, Ἐδίι. ΓΧ. 12. εἰ οὖν 
ἀξκῖ; ὅτι, καὶ ἴσται σω. --- [ΤΩ εἰ 

πο ἡυποῦπα, βίῃ. Υ. 6. -- 

ΠΣ Ηιϊᾶρ. ἀεργέοουῦ. Ἐδῖβ. 

ὙΠ]. 8. -- “Ν) χι8ο, οδδεοτΌ. 

ὃς 

-ος 

Ἅετ. ΧΧΧΥ͂ΤΙ. φῦ. ΒΕ Ηδεχ. ἀξιῶ 
ἄκουσιν, 666 μοίίυδ ἄκουσον ἀξιῶ. 
Νοῦ εβὶ ναγίδ Ἰθοίίο, βεὰ ἀΐνεοχβα 



᾿Αξίωμα. 256 ᾿Αοίκητος.. 

᾿α ἱπιεγργοιδείο αἰξασίαβ ἰηξεγργεξίε, 
ῬγορδὈ τον Θγτησηδοῦ! (οἷ, ϑγτοσα. 
1 βδω. ΧΥ͂. 45.), αυἱ βϑοίδίυβ εδὶ 
οἰεζαπίίδγα βοσιποῦδ τοὶ. ΑΟΠὶ- 
θεῖ ποίηρα οἰ ραπουθιβ Οτεοὶβ 
ν. ἀξιὼ ἴὰ ἰδζσση ϑθῆβυτ, αἱ δ}: ἱ. 4. 
δή. --- 912)» ρεγηβἑίο. Οφη. ΧΧΧΙ, 

98. 1 ΛΡΟΤΘ νοσίοσαηῖ. Ῥοσταυ ἴδιο 
οἴΐδυα 101 ἀξκῦσϑαι αὐτὰ χαταξιοῦσϑα; 
ἴῃ οοδά, --- νὮ}» αἰζοϊϊο. 76γ. ΤΙ. 

ὃ 15. εἰ ΧΙ. 14. ἴπ αὔοᾳυς ἰοοο δ 9 Ὁ} 

ΠΟὨΒΊΓΟΪΓΣ οὑπὶ 50 ΒΔ Εν 18 [) 

ἃς ἀν» ῃ: -- πὴ ΡΙᾺ. αφμΐρατο. 

δγιασι. Ρβ. ΟΧΧΧ. 8. ἠξίωσα, Ῥχο 
400 ἰδίηεῃ 4111 ἐξίσωσα. Οοπ, ν. ἐξι- 
σέο. 
ἈΞΙΏΜΑ, αἱρηίέαδ, απμοίοτίας, 

"πα)εδίαδ, ρεί ἐἐο, ροείμίαίϊο. ὙΠ 

ἄδοον, ηια)εδίας. ΑἹ. ῬΕ. ΧΙΗΙ͂Ν. ὅ. 
ΟΣ. 8. Ααὰ. Ῥβ. 111. 6. ϑέγιῃτ. 
ς ἴς8. Υ. 8. εἰ ΤΡ. 9. Ομ, 25 Μδςο. 
"ΤΡ. 31. δὶς ΖΕ] δηο Υ. Η. ΥΠΙ|Ι. 12. 

ἀξίωμα τοῦ συνεδρίον οβῖ πηια)εδίας 
βϑγηῃοαν. Ηδεγςοῖ. ἀξίωμα, δόξα. --- 
ΠΡ: Ἐπ. Υ͂. 7. τὸ αἴτημά μου 

καὶ εὸ ἀξίωμά μου, ρεθο τηρᾶ οἱ 
Ἰαῦο τηεβ. [,δχ. Ουτ} ΜΗ, 

γοὰ. Τὸ ἀξίωμα, τὸ αἴτημα. -- 
ν 528) Ρσ. 7μάεχ. Ἐχ. ΧΧΙ. 99. 

μετὰ ἀξιώματος, Ὦ. 6. ἐία μέ απέεα τες 
ἃ αὖ αγδιγὶς οοπιεί ἐξ τοοίο ἀαείἐπιείμγ. 
Ἐογίαββε Ἰοβογυπέ ΓΙ)» ᾳυοὰ τεὲ 

αείηιαϊοηδηε ποίδῖ. -- πγν οἷαηεον, 

οἰἴϊαχῃ ργεοῖς διρρί!οεδ. Ῥα. ΟΧΥ ΤΙ]. 
1690. Αἂ Βυης Ἰοσὰπι ΤοθΡ οἰ θη β 
48 ἴα: ἀξίωμα, ἡ ἱκχετεία. ---- 
ΠΣ, ἀορτεοαίϊο. ῬΕ. ΟΧΤΙΧ. 171. 

ὉΔῚ ΠΟῚ οριῖδ δῖ, υἵ ῥὑγὸ ἀξίωμα 16- 
δῖ αἴτημα. --- 8 Ἐάν, 11]. 4. 
εὑρόντι “χάριν ἐνώπιον αὐτοῦ ἐαὶ «ἄντα τὰ 

« ἀξιώματα αὐτοῦ, Ἰπνοη θη στδῦδῃι 
ΘΟΓΆΙ. 1110 1 Ομ θυ.5, φῶ ρείεδαί. 

᾿ἈΞΙΏΣ, αἶρηπε, πιεγίο, )μδέε, σοη- 
υοπὶεπέεν. ϑαρ. ὟἾἼΙ. 16. ἐνθυμηϑῆναι 
ἀξίως τῶν δεδομένων, οορίίατε ἀΐρτια 
ἂς ἀδῖϊ5, ἢ. 6. »σὸ ἀοπῖδ σοσερῆδ γε 
᾿ρώμῳ ἄφετε. ἴ0. ΧΥ. 1. ἐχκολάσ- 
σαν ἀξίως, γμδίε Ῥυμπῖ δαπί, 81. 

ΧΙΨ. 11. χυρίου ἀξίως αρέε- 
αγι, οἶος δο ταυθοσα οὐποξηῖοπ- 
ἐεν  αοιζαέίδεις ἐμὰ. ἤ 

ἌΞΩΝ, ακὶς, ἴὰς ογῥέϊα, φενείία,. 
Σηδίδρῆ. υἱέ ταξϊο. Ἰ5}Νν τοία, Εχ, 

ΧΙ͂Ν. 45. συνέδησε τοὺς ἄξωα; τῶν ἀ"- 
μάτων, ΘΟ] σανὶς ἄἀχοβ οὐττύμηι. 
γιὰς εἰ δι... ΧΧΧΠΙ. 5. ὡς ἄξων 
στρεφόμενος. Ἡ Βγο. ἄξινα, ζύλον, τὸ 
φυὺς τροχοὺς φέραν. Ἰάετα: Αξων, τὸ 
διὰ τῶν τροχῶν διῆκον ξύλον, σερὶ ὃ στρί- 
φοντι. (οηξ. Βεμοθοτι ἀθ ἣε 6. 
δς. 17}. .1. ο. 5. Ὀ. 835. --ο Ὑ)}. σγ- ὁ 
δὲέέα. Ῥτον. 1]. 9. πάντας ἄξονας ἀγα- 
Ὡοὺς, οπιπεηιγεοίο υἱυεπαγαδοπειι. [Β. 
ν. 18. ἄξονες, υἱυεπαξ ταίιο.---- ΡΌΝΣ 

δεηβία. ἴῃς. Ῥτον, 11. 11. Αὐδε 
4 Μδος. ΓΧ. 90. 

ΦΆΟΙἋ ΔΙΜΟΣ, οεἶοδετ, ἀεοαπίαίιμ. 
4 Μδος. Χ. 1. Ηεργοῖ. ἀοίδιμος, ἀμμω- 
νηστος, διαβόητος, ἀεὶ φἰδόμενος, εὐχλεῆϊ, 
ὀνομαστός. 

᾿ΟΓΚΗΤΟΣ, ἐπλαδιἑαῤεϊ!ς, ἐκ 
ἐμᾷ. ΣΦ ΤΊ, ΡΓΌΡΓ. οἷαίοα, για. ῬτοΥ. 

ΝΠ. 46. κύριος ἐποίησε χώρας χαὶ 
ἀοικήτους, ᾿ευβ ἔδοὶϊς ἰοσγδπι σα δ] 
οἱ Ἰοςβ ἀδϑογίβ 8. ἰπουϊθν. οσεπι 
Ἡδερτ. 46 μδδουιὶβ ΝΝογαδάσιι δ δ)- 
Ῥετὶ ἀοουϊε ΜΙοδ48115 Οσπιπιοηίδί. 
ϑιγῃηῖ. 1. Ρ. 223. --- "Ὁ, ΠΟΙΊΘΙ 

Ῥτορσίυσα, ᾳφυοὰ βεουπίσπι Εἰσπιοὶ. 
ἀευαείαἰίοπεπι, φοὐξέωσέπενι παρῆι 
ποῖδξ. ϑγτιηῃ. 1 ὅδπι, ΧΧΗΙΪ. 34 ἱ 
εἰ 8. ΕΧΥῚ]!. 8. --ο ον, εἰεἰαίαι..ς 

Αι. Πεαξ. ΧΧΧΊΙ!. 10. ϑοά ει5. 
Ῥΐίοου, ἀωχήτῳ ἴθὲ γοϊίαβ8 δὰ 8. 
Ἰ Ρεγάπογε, [8 αἱ Βυυβ γοῦβος 

ἀυρίεχ δῖ: Β. 1. νογεῖο, 6 ἀυδθυθ 5.6 0 
Αφυΐα εἀϊἰοπίθυβ. --- Ὁ. δ) 

ποη λαδίο. 200. ΧΥ͂. 38. -- 
τ), ἀευαφίαίϊο, εἰ ἴοοια ἀρυαος 

ἕαδε: ἀὸ ἀειέγέ. ἴοθ. ΧΧΧΥΙΠ., 
47. ἄβατον καὶ ἀοίκητον, 56. γῆν, [εἴ ἐ 

Τῶτα ἰμνίατη οἱ ἱπμθι βθιεπι. “οὖ 
ποτ» ἀεεοίαία. ϑγγαμι. Ῥεαὶπι.ς 

ΤΧΥῚΤΙ]. 36. --- ΠῚ» ἐρεογίατι. 

βγτσμα, 706. 1Π|. 16. ΕΥ̓͂ 18. ΧΥ͂. 



᾿Αοίκητος εἰμὶ. 

ὁ θ. δὲ ν΄. ϑοβαγέδηθ. Ιάστα .0Ὀ. 
ΧΧΧΙΧ, 6. εἰ Ῥε. ΓΧΥῚΙῚ. δ. 
Οοπί. φποαθς Ηοϊπιεείατι δὰ Ὀ δα. 
ΓΝ. 48. Αρρεπά. --- δ πα, πὸ 

δτμπε. 108. ΧΙΠ. 8. Οτγοῦο Ἰορίβ86 
νάεπίαν ἡ). 5:4 μας τύτοϊε αἰ: 

ἴετυτιξ. ϑυδρίοος ρου, οο9α εσοἢ 
εἰ ᾿λαϊεϊᾷ, γετταυῖα5β8θ. (εγίθ ὥὅ'υτ. 
...λ. 8. ἂς «οἰματγίο εἴ δοἰκαϊπε δὰ- 
ΠΙΌεξαΤ. --- 1.51... ἀεεοίαίο. .10Ά. 

δ ΨΊΠ. 28. ---ὔγν δοπμίμς. Ὅσυξ, 
,Χ]1]. 16. δὶ δπῖδ ἀοίχητον Ξυρρίεῃ- 
ἄυπι νἹάεαις χῶμα, χυοὰ δήαϊν 

Ὠεσῖ. ΨΙΠΠ. 58. Αταρ.,, ΧΑ), ἑωπιω- 

με αγεποσιΣ. Αἀἀ6 Ὠδιξ, ΧΙ. 18. --- 
Πλ Γ. “ἰοοίίαε. ΗϊοΒ. ΧΤΠ]. ὅ. 

-- 1). ἀγαοοπες. Ασχα. Ῥρβαΐωι. 

ΧΙ. 21. αδὲὶ Ὁ) ὈῚΡῸ. ἰο- 

σεις, μὲ ἀγασοηες λαδιέαπί, Ἦ. 6. ἴο- 
σπὲ ἀεεεγίες οχ ὑσὰ 5Ά., Τρ ΠΣ 

ς τότος ἀοίκητος. ϑιεηδατη Θχρτγαβϑίῦ, 
ἰώάδδοαις δῆς σνογβίοθοι Ασα 
6Ξ8ὲ Ὡορανοσῖπι. 91 νογ βιιηΐ Ασυΐ- 
πὸ ἢδθο νουῦβ, υἱ ἰοϑίας ΕΒ 119, 
δα Σ 2 Γ Λαυῖϊΐα ἴῃ 800 οοάΐςε 

ἐδ Ἰερῖε, υὐ ποορὸ σεϑρεχουὶς πο- 

εἰοπεῖα νοοῖ Αὐτὰρ. {Δ} σμδεί εξ, 

ἦς ΔΙΌΣ λαδέαιο. ϑαρ. ΧΙ. 2. 
ἕρησον ἀοΐκητον. 1 δος. [1]. 46. ἀώ- 
κητος ὡς ἔρημος. Αὐἀὰς Ηροτοάοί. 

4111. 34. μ. 101. εἰ Υ΄. 10. Ρ. 989. 
᾽ἈἊΟΥ ΚΗ͂ΤΟΣ ΕἸΥ̓ΜΙ, ἑπλαῤιίαδιί 

Ξεης. ἴ.3;9, 7.“ πἰϊάϊο. 700. Ψ]1Π. 14. 
ἀώχητος γὰρ αὐτοῦ ἐστὶν ὁ οἶκος. ΝΌΙ, 
τεξρεχοσιηὶ ποίίοηθηι αὐεοϊπαεπαϊ, 

ἄυδεε μαθοῖ γοχ ΑΥΔΌ. ι.5.Ψ Ἐσοτ- 

ἴδεβθο διΐειη νόθα περ οοπεποης 
τιεστισῃ βοδο]οη, ροσιίποπο 110 δὰ 
γεσθα βεαυεσηῖΐα: ἀράχνη δὲ αὑτοῦ 
ἁςσοβήσετοω ἡ σχηνή. 

ς« ᾿ΑΟΡΑΣΙΆ, ομεῖϊξας. --- 0. ἐτ- 

σασαξο. ὅου. ΧΙΧ. 11. 9 Εερ. Ί. 
18. -- Ἰ.)ν, σχοαοαΐμο ἰοίαζὲς. 

Ὅδκξυι. ΧΧΨἕΤΙΠ. 28. ὅαρ. ΧΙΧ. 16, 
ἔπλήγησαιν ἀορασίᾳ, 9 Μεες. Χ. 80. 

οι. ἴ. 

251 ᾿Αταγγελία. 

᾿ΑΟΡΑΤΟΣ, ἐπυεί δέ, ἐπυίσωε, 
φκὶ ζιρὶἐ αοίεπι οσμίοτηπι. Ἂ ΓΛ, 

αεοοπείο, αὐδοοπάδἑωπι. 166. ΧΙ. 8. 
᾿ἀοράτους ἀνάξω σοι γησαυροὺς, ΔΒΟΟΏ- 
ἀϊῖοβ ἘΕἷο᾽ δρογίδατη {Ποβϑηγοβ. --- 
ΤΠ. ἵπαπε. ὅδῃ, 1. 4. ἡ δὲ γῆ ἦν 7 
ἀόρατος, αδε γεΣδ ναὶ 118 νεῦτὶ Ρο9- 
βυηΐ: ἔόγγα ἐγαΐ ἐπυΐϑα, Βο. ἐπικωμένου 
φοῦ ὕδατος, Ἰηϊεῖρτγεῖίς ΤὨθροσοτζοίο 
Θυτοῖ. ἴῃ Οεῃα8. Ρ. 9. δα. ΗΔ]. δυῖ 
βαϑεῖ μὲν μάνης σχότει, αὐυοὰ 
δας 7οεερῆ. Α. . 1.1. 1. (Ζομα- 
ΤᾺ [,δχ. ς. 9334. ᾿Αύρατος, ὥσαερ τὸ 
καλύπτεσϑαι τὴν γῆν ὑπὸ τοῦ ὕδατος, ὡς 
σὺ, ἡ δὲ γὴ ἦν ἀόρατος χαὶ ἀχατα- 
σχεύαστος. Φύσε γὰρ ἦν ὁρατή" διὰ δὲ 
'τὴν ἐπιπρόσϑησιν τοῦ ἐπικειμένου αὐτῇ 
ὅδατος ἦν ἀόρατος.), νεὶ: ἀογγ δὲς αο 
ἐείγίοα ἀδρεοέμ ἐγαξ, οὐκ ἀξία τοῦ ὁρῶσο 
3α:, αἱῳ ἐχρ]οαῖ ϑενεσαβ (αἵ. Ν!- 
ΘΕΡἢ. Ρ. 12. Ῥαιτϊοίυ “πηϊὰ8 ο0ῃ- 
δεῖς Ἰεροεπάυστη ἄωρος, 40ὲ νοχ 
αφυδῃάοηθθ ἄμορφον Ὠοΐαῖ. (σῃΐοῦ 
ἴδιο Οὐὑδδὶὶ Ἐρίβίοϊδιν δὰ Μὶιὶὶ- 
Ἰυτα Ρ. ὅδ. δ6ε6ᾳά. (εαίεγυπι Ὗ6ρ- 
Ἰοσυβ ἴπ Εσδρα. τ. Τ. Ν᾿ ὑ. 
839. ποῦ τ δὶθ ὄχ ϑιιοδὲ, ΟΧΧ "Ἢ 
ἀεαυχίοθδα ἃ ΠῚ (εἰς ᾳαυοᾳῦθ 

Βοδυ  οπβ᾽ 8), ἂς ἢος Ραουτηυΐδθ86 

συτ [Τὴ, ΑΥΑΡ. ἔς -οἷων ἐορετγε. 

24 Μδος. ΙΧ. δ. ἀνιάτῳ καὶ ἀοράτῳ 
“ληγῇ. ΗἩδεαγοῆ. τον, μὴ Δεωρού- 
μενον. Οἱ, ϑυϊοοῦ! 165. Ἐςε]. Τὶ 1. 
Ῥ' 101. 

᾿ΑΟΡΓ.Α, ἑεπεῦνα. Γη Ἐ)γλς, σαἰέσο. 

ῖε.. ΕἸΧ. 9. ἐν ἀορίῳ περιεπάτησαν. 
Οοταρίυῖ. Βαρεΐ σκότει. ὕἱγυμαυα 
ΤΊ ΔΡΠοσῖοθ ἢ, 1. ἀ6 ἐπ εἰοϊαίε ἃς 
πιϊδογῖα ΘΧΡ]σΔΠ ἀτιτη 68. 

᾿ΑΟΧΛΗΤΟΣ, ἐηιεριημπὶς α πιοίεεία, 
ἐπιρεγίωτὑαίμα, χιρβείις. δῖαν Ριῃ. 

ἐγαπγμεί ἀρο. ϑγτατα. “0Ὁ. 1]. 18. 
υὶς. σίπε πιοίεεα. Ἰιδορίζαν απο- 
6 τ 1μαοΐδη. ἦ6 ῬΑγαβίῖο ἢ. 
767. Ὦ. εἐ Ὠίουῃ. Ηδὶ. 1. 7. 90. 
ΨίΔα Βαχρίεν. δὰ ΑἸοίρῆσ. ΠΠ. δ. 
Ῥ. 169. 

ἈΠΑΓΓΕΛΙΑ, πμμοῖθη. “2 

Ἀ 

’ 

8 

ἃ» 

φος 



᾿Ασἄγγελμα. 2548 ᾿Ασάγω. 

α ἱπῖ. Ηορὶν δὖῪ Ἴ.)7. 08.ὄ ΓΧ. 24. ,ἄσεγε επρ]!εκίας. --- ὙΠ ἉὩΓ 

ἀσαγγελίᾳ ἀπηγγέλη, 00]1. Βπθι. 1]. 
11. --α ν δ, σκάϊδιο, οἰίαμα δε φωοεῖ 

αμάϊίαν, πιεποῖμπι. ΔΒ. ΠΠ1.. 10. 

ΦΑΠΑΤΓΕΛΔΜΑ, πμηοίμηι, οἵ:- 
δίῃ ργσαϊοαίίο, ἴαμα, ρτγιξοοπέμηι, 
ΠῚ ΡΙγ)οΣ ορεγὰ, εἰ αυάοτα ἐκδὶρ- 

πέὲα, οεἰεδταίίοπε ἀΐρηα. Ῥ8. 1, ΧΧΤΙ. 
48. οχ οἰἴηοπάἀδλίοης Οταῖσι, οὐ ]66- 
εἶἷο αἰνσεις, αυδῖα το αυϊ ἡρτὶ ᾿8- ἢ 

ὁ επί, τηογυτα β  ββοιδ 6586 ὙΚ 60 4- 
ἴυς. ᾿ 

ἈΠΑΓΓΙΓΈ ΛΛΩ, αππερποῖο, τΈπΗ5.- 
εἷο, ἀφοίατο, δἰρηὗῆοο, γεδοῖυο, δαρῖ- 
00, ἐπέογΡΥ ΟΥ̓. ----- ὮΝ ἄἴοο, ἰοχμονγ. 

206. ἢ. 9. --- ΦὩΠ ΗΙΡΒ. ὁ 2)» 

αἀππεμοῖο. Οεμῃ. ΓΧ. 22. βου. σταρὶ. 
πρὶ σοὶ αυΐ Ἰἰουὶ δρεας ἀνήγγειλε, 
ὅὐτ ατ12Ὲ γοοα αὐοαιιθ ῬΕΙΤΔΌΔΓΟΙΣ 
ἷθ. ΧΧΙΝ. 428. εἰ ΧΧΧΥΤΙ. 14. 
Ψυά. ΧΙΝ. 12. υὲ ἀδ αηϊρτηδερυβ 
ΒΟΙΊΩΟ οϑέ, δΔάοοσθς ὠκ. ποῖδί δοΐρεγο, 
ἐφρίίοατγε, ἑπίογρτείαγὶ, οοἱ]. 13. 14. 
16. Ῥε. ΟΧΤΟΙ͂Ν,. 4. τὴν δύναμιν σοὺ 
ἀπαγγελοῦσιν, Ῥυοϊετιξίδτη ἴυατα ἐακάϊ- 
δια οεἰεδγαδμηί. ἴοι. ΧΙ,11. 12. εἰ 
ΠᾺῚ1. 12. Αγοο ΡΝ. 18. ἀσαγ- 
γέίλλων εἷς ἀνδρώπους τὸν χριστὸν, απ- 
πιιποίαπια ΒΟΙΘΙ ΡΒ ποία ᾿ρϑὶδ. 
τα ον Γὰς. 111. 834. ἀπήγγωλαν 
εἷς τὴν σόλιν. Αἀάς ϑ'ιωσω. «00. 

ἃ ΧΧΧΥ͂Ι. 93. εἱ Ρε. ΧΧΧΙΣ., 6. .-- 
Δ ΗΙρπ αν 2} αἰδίπρογε, ρεγ- 

ἐπροτγο αοῖο. 1 ϑδτα. ΧΙΝ. 9. υδί 
ΤῸ ΩΣ ποῦ ἰεβεσαμξ ἡ) 01) 7» 

υὐ ΕἸθοδοτο μίδου ἱπ ᾿ὐτο ἀκα 
Ψασβ8. ασ. Υ. Τ. ὑ. 1538., ϑοἃ Πθοσα 
ψεγίοσυμῃξ : πϑαὰ6 ἀυτα ποβ γε θυῃ- 
(68 δὰ νοβ πυποίυμ Δἤδυδι8 νος 
Ὀ]4. - ΥΥΠ Ηΐρῖ. ἃ νην ποίμμε 

"μοῖο. Ῥε. ΤΧΧΧΥΊΙΣ. 2. ΟΥἿΨΡ. 1. 
ε-- ον ΗἸΡΗ. ἃ ΣΝ ἐκὶγε ζαοῖο. 

1.6. ΧΙΙΥΊΙ1. 50. ϑεϊοος οσὲγο οχ 
δὲ 5.5. συδηδοαθα ἐπηοίεδοεγε πο- 
ἰδ. --- ΓΤ Ῥτ. σίγερο. Ρε, ΤΙΝ. 

8 

19. Οἱ] νοχ Ηδργαΐίοα ἃ ρ]εσίϑαιθ 
Τη οσΡυθίυ8 ΡΕΥ ἐπ ρεπιδοῖγε, ῬΥΈΟΟΣ 

Ομαϊὰ. Ρααβ. εὲ ΑΔΑΡ. ἀπημηοία. 
απ. 11. 6. 7.11. εἰ 16. - ΥΥῚ2 

ΝΙΡΒ. ὁ γν», οοπείδμηι ἔπε. 1 δα. 

ΧΙ]. 6. ἀσήγχειλεν, 'κ. 6. τεϊα!ϊε «αἱ ., 
βοηΐογοθ, ΘΠ Ρ6 60 ΠΟΠΔ111ο, αἱ 6ο- 
τυτα βοπίσηθδτη δυάιγοί. -- ἼΒ» 

ῬΙᾺ, καγτο. Ῥ6. ΟΕΧΧΥΤΙ. 5. εἰ ἃ. 
-- ἡ Ὡξ» ἐπίεγρτείονυ. Οδῃ. ΧΙ. 8. 

ὉΡῚ ἀδ φουασιῖο δοζιο εβῖ. Υ.. π᾿ 
5. 27. τ Ε Ἢ Ρ; οἷαπιο. [ἴε8. ΧΧΧ. 

7. -- τ φο παιίο, 5. ὅλτα, ΧΙ. 22. 

ἀκήγγεϊλε, 56. ῬΘΣ Ἰορδίοβ. --- νῸΦ» 

αμάϊο, ἴπ Ν ρὲ, εἐ Ηρῃ. Νοῦν. ΟΣ. 
ἢ. ΝΑΒ. 1. 15. Ῥτοίοσοα ἰοβίίον ὁ 
ῷ ὅδια. ΧΙἧ, 1. 00] νεγρ8 ἀσάγγει- ᾿ 
λον δὲ μὴ τὴν κρίσιν ταύτην δες. Οσειρΐ. 
Β. 6. δεκπίοπαπι ἀἰοαθ δοὰ ζδζαε 7ε- 
αἀἰοῖηι, τ} τοσροπάεϊς πὶ ἰοχίω 
Ἡεὗταϊςο. Ηϑγοι. ἀπαγγέλλω, φα- 

φοιῶ, 
ΨΦΑΠΑΓΟΡΕΥΏ, ἐμέεγαϊοο. 4 

Μδος. ἴ. 834. τῶν ἀπηγορευμένων ἡμῶν 
χατὼ τὸν νόμον. - Ἠεεγοδυ5 ἀσαγο- 
ρεύε! ΠΟΤ 4114 ῬῈΣ ᾿ἰπώρας ἐχροιϊξ, ἃ 
8. ἀκηγορευμένα Ῥ6Υ ἄνομα. 
᾿ΑΠΑΎΧΩ, δ γαπρεῖο, «ἰθοο. --- 

ΡΠ) ΝΙΡΆ. “ἰγαπρμίο πιδ ἃ ὅδισι. 

ΧΥ͂ΙΙ. 43. ἀπήγξατο, αἰταπρμίαδαϊ 
46. ΖΕἸ]ϊαι. ΚΝ. ΗἩ. Ν΄. 8. ΡΙυΐδτςος. 
ἘΒα8. Ρ. 8. ἀ6 Αὐἱδάπθ Τοῦ. ΠῚ. 
11. ὥστε ἀπάγξασναι, δὰ βυϑρεῃ- 
ἀΐπιια υϑατ6, γεὶ]: ἑΐα κέ ἀε ᾿ 
εἰἑαηι οὐρίίατεί. ῖάς εχ. Ν. Τ. 
συῦ ἢ. ν. Εδῖῃ. ΧΙἧ]. 8. ἀσήγχϑη- ἃ 
σαν, εἰταπριίαδὲ ξυπέ. 

᾿ΑΠΑΎΤΩ, αδάμκοο, υεῖ υἱ εἶ δροκίε 
ϑεφμεπίομι. ᾿γλλλ» ἔιβεῖε, Ρίυγ. 

ΩΝ ἐμρεμέξε, πεατεπέεε. ὥγτατει. 

ον. ΧΧΊΙΧ. 45. ἀπάγει αὑτούς. Ὧδ- 
ἀυχίς β'πε ἀυθῖο ἃ 25,» αχυοά ἴῃ 

ΗΒ. αὐάμοεντε εἰ -αδάωοενα τπιοῖαξ, 
αυλϑὶ ἴῃ ἰοχίι δαϑαῖ τυ ὲφ- --- 

ΟΝ» Ἀγ. υἱποίμα. Οαν. ΧΧΧΙΧ. 

33. πάντας τοὺς ἀπηγμένους, 55. εἷς τὸ 
δεσμωτήριον, ΟοἸΔΠ66 4αἱ ἀραμοί! ἐγδηὶ 
; 



᾿Ατάγοω. 

« ἴπ ἐδέφεσετηι. δὶς Ἐδβίμον 1.1. ἀσά- 
γα: ποίας αὐ τερρίλοίην ἀμοὶ θεὰ 
γαρὶ, τὰς ἴχ. Ν. Τ'. 8. ἢ. ν. -- 
ἼΟΝ» υἱπεῖο, ἔσο. Οεπ. ΧΙ, 8. εἰς 

τὼ τόπον, οὗ ᾿Ιωσὴφ ἀπῆκτο ἐχεῖ, ἴῃ 1Ϊ- 
ἰστὰ Ἰρϑῦτα φασοότσεσα, ἴῃ αὐυεῖα 90- 

οάμοίυς εγαξ, [υϊὰ. ΧΙ... 

16. ἀπάχϑητε, δος. εἰς δεσμωτέρωον, νοΪ 
φυλακὴν, οο]]. ν-. 17. - ΝΟΣ Ηἰρῆ. 

ΑΝ 12» νεκίνε 7αοῖο. 1 ὅ6τι. ΧΧ. 8. 
8 Βεῃ. ΧΙ. 4.-- ΓΟ ἩΐΒ. ἀε» 

μοτία. ῷ Βερ. ΧΥ͂ΤΙ. 58. --- Δ 
Η!ρ". ἃ νυν Ρκε. Γ1Χ. 10. ΟΝῊ, 

11. εξ ΑἹ. 1.6. ΧΧ]ΊΠΙ. 7. ἀπάξουαιν 
ὃς ἀκακίαν, ἐθάἀποεπὲ ἱπ ολρθνϊτα- 
ἴξπι. ---- Ξῦ  ἩΡΝ. ἃ 3)» αὐάγε 

εῖο. Αυ. 500. ΧΙ. 17. ΤΧΧ 
Ὧευς. ΧΧΥΠΙ. 536. Τέγεη. 111. 4. 
ἔσ. ΣΤΥ. 7. --- ἦτ ΗΐρΒ. ἃ 

Τῶν ἀεεοεπάετε [ποῖο. ἡ ᾷ. ΧΥῚ. 

εφῳ͵ ..- ἬἌἜΣΥΠ ΗΙΡΒ. 80 Ὡ» 

ἰγανεῖσε [ποῖο. 4 ϑαγα. ΧΤ]. 8]. βθς: 
το, ΑἸεχ, --ο ΛΠ ΗΙΡΒ. ὁ ηγ)» 
φιξεθεν ι 7 [αεῖο. 1 ὅδσῃω. ΥΊ. Π. φεήπριο 

πτυστι Ηρ, « ὯΨΦ' Ῥγηβίοενε 

 αεοῖο.᾿ Α΄α. Ατιοι 1Υ̓͂, 8. --- γὐγὴ5 

ὑτ. ἀεοτερέίκε. 4 Ῥατ. ΧΧΧΥῚ. 17. 
μδἱ ᾿ΐρεσε νεχίερασ. -- ἼΦΟΌ. 55 

κο. πὰ. ΓΝ. 7. τες. οοὐ. ΑἸαοχ. --- 

ἀἁ Ὥρας. ΧΧΥΠΙ. 37. 1 ὅδ. ΧΧΠ]. 
5. πΌΪ σππὶ ἀσελαύνω ἴῃ (οά. ρετγ- 
πὰ πάρι παρ φάναι βύθητν οὐ ὥγειν 
1 Ῥασ. 1. πο) ἢ Ρίυν, 

οονέωμεπκίαίογεε, ἢ. 6. φμὲ τὰ ἐμηεεδειε 
σαενὸας τοδέρεπί. Ῥεαάῖτα, ΟΧΧΧΥῚ. 4. 
4π6: ναξεῖο, αἰ τοοῦδ- τπησπυ δ΄ δὰ Ἡ. 
ι. Βαιηυ, ἀυρ οἱ ταοῦο 6χ 1. Ατδρ. 
ΠΙασιτανὶ ροί(οεῖ, ναὶ πἴ 5)» Γ οοήἠΐετα- 
[αν σὐπὶ η12 ἔοργε, γϑποδι εξ, 

ε εἰ π΄ (αι). {Π. εἱ ΙΥ̓΄ εἰρεψάτε, βγο- 

ἤρεσε, νεῖ αἱ οοηξεταίας Δ.) (6ο- 
1 Ῥ. 388.) λπηεὸ ργοείταυϊέ, εἴ ἴῃ 
ΤΝ α υἱπαῖδ, πιαπε ἀμαὶ. ἸΙάρτα ἴΔ- 
τοδ Αἰτίες ἀς ἧδο νογϑίομε γυ]ολ- 

4.59 ᾿Ακ«αδιπέω. 

γἱὶε ἴῃ ποέῖα δὰ Ῥοεϊβετίαμι ϑγτγίδουπι 
Ρ. 301. υἱὰ τησποῖ, ΟΧΧ μανίας δὲ 
Ψαϊκεῖυπι ἐσ φεδῃ ἰδηζιίτ ν ΟΥΕΪ890, 
δαὶ ἐσ ῥγαςοάεπί η).}}) αἀἰνίπαι.- 

68. Ερο ἱΐὰ δβίδίαο. 551 Ῥοβίξυσα 
εδὶ μγὸ .)η}}}, 4 1Ιἴθγας ξεερ6 σηῦ- 
ἴυο ῬΟΏΣΙΣΟΥ, δ. ὮΣΠ οἱ 
9η ΣῪ σΓῸ 6Χ ΔΙΆΡ. δεῖ ἰρπρι 
ΡΙ, ἐπ ἰοηρίνηιφοι ρτῳεοῖί, σφαϊαι, 
ΨΙΠΠ. 80. ἀπήγαγεν ὅρκον ἐφ᾽ ἡμᾶς, 
δεὰ Βετεοδποίάεσο τεσθ Ἰοβετο 
υἱδεῖαν Οοά. ΑἸοχ. ἐπήγαγιν, συχῃ 
ἀπάγειν μος ταοάο αἰεί Υἱχ 
υἱάεαίιν. ΕΡ. )ετσ. 15. ὡς ἐπὶ ϑανάτῳ 
ἀπκηγμῶνψ. Μοαιδβορυῖυθ: Ἄσάγεναι 
κυρίως ἐπὶ αὐχμαλοαίας, ἣ ἐπὶ καναδίο 
χων, οἷον, ἀτάγετᾳι τὴν ἐπὴ ϑάναοτω, 
δὶς ῬΒΙΠ]οηΐ ᾿π ΕἾδοο. Ὁ. 671. ὠξα- 
γόμανοι τὴν ἐξὶ ϑανάτῳ. ὅεερε οἱ δὺ- 
ϑοϊυῖΐϊο ἀσάγεσϑα, ἀϊοϊταν ργὸ ἀσά- 
γεσϑαι ἐπὶ ϑανάτῳ, νοὶ εἷς ϑάνατον. 
ἴπάς Ηδδγοῖ. ἀσάγεσϑαι, εἰς ϑώνατον 
ἕλκεσθαι, εἰ (1069. Βγετι. Ἀπαχϑῆναι, 
ἀπενεχϑῆναι τὴν ἑαὶ ϑάνατον. Θ΄ ΟΣ 
Ἀιίδη. Υ. Η. ΧΙΠΠ. 834. Νά [,6χ. 
Ν. Τ΄ 8. 8. ν. 5'ν. ΧΙΥ͂ΤΙ. 91. ἀκ. 
ἀγαγεῖν ὀργήν. ΨΪα. ἱπάμοετε ἷταν 
ςυπαϊαιη. ᾽άρίυν ἰορίθδθε ἐπσαγα- 
γε, ἃς τοοῦῃιβ. 1 Μδος. 1. 9. 1]. 
51. Ὁ] ετρείϊογε ποίαῖ. 

᾿ΑΠΑΓΙΓΩΓΗΣ, αδάκοίϊο, αἀὐάμοίιο ἴῃ 
οαγοετοπε υοἱ οαρίϊυϊἑαίεηι, οαρέτυϊέας, 
οἰίδτα ἰρομδ, ἐπ φκεπι φεὶς οαρίϊυμα 
αδάμομετ. “γιὰ εἴ Ὁ 5)» υἱιοίμδι 

65. Χ. 4. τοῦ μὴ ἐμεισιῖν εἧς 
γὴν, Ἠ6 ἱποίάδί 'π σαρεσἐἑαίειι. Ἰσἱὰ; 
ΧΙΝ. 17. τοὺς ἐν ἀπαγωγῇ (ὄντας) οὐκ 
ἔλυσε, οαρίξυος ποῖ αἰμλίοἰξ. 8 ἘΕἰθαγ. 
ΨΠ11. 47. υδὶ αδαμοίδοαμεπι 3 σατοῦ- 
γέηὶ ποϊδῖ, εἰ (ΠΔ]ά. ηθὺ» υἱῃ» 

ομΐα, Ἐρᾶε. Υ͂]]. 36, χεδροράεί. 
“νι Ῥοῖγθ. ΄. 47. ὅ. εχ διηθῃ» 
ἀριίίοθθ ϑοδπερμδιιροσ. ΒΙΣ, 
ΧΧΧΥΙΠ. 41. υδὲ ἀκ αδαάκποίίοπε 
"πποτίἡ αϊοϊϊαγ. [,6χ. Ογτ}} ΜΆ. 
Βγϑης, ᾿Ασαγωγῆς, αἰχμαλωσίας. Ἠε- 
κοᾶοϊ. 1. 6. ῥ. 8. Ευκίαί, δὰ ἢ. Α΄. 
Ρ.- ὅ8. 23. 

ΠΑΠΑΔΙΚΒΕΊΏ, ἐηγεσίε γείἕμεο. γῶν: 

ορρτῖνιο υἱ υεἷ 7ζγαμάε. Ἰγουϊ. ΧΧΊΥ͂. 
ΒΖ 

στ. τς, 

98 

᾿ 



᾽; 

᾿Αχαιδευσία. 

α 14. οὐχ ἀπαδικήσεις μιαϑὺν πένητος, ΠΟῚ 
ἐηλεϑίε τοἰἐπεδὶ τλδευοθάστη Ῥδυροσῖβ. 
ΤΙ 566. αῖ, [ἡ σε χυὶβ ᾿ΣΌχ]8 ἀπο» 
στερήσις Ἰοσίταν, απο εδὶ ἔογίαββο 
4118 ἱπίογρτοίί8. 

ἈΠΑΙΔΕΥ͂ΣΙΑ, ἀξίεοίεις ἀϊδοὶρῖ!- 
"( εἰ ἐποίἐἐμέοηΐδ, ἐπιρεγδία, ἱπδοιέία, 
Ῥτοοαοίξαβ. "γΌῸ Ἰνὰ» φἰπε ἀϊδοῖρὶδ- 

πα. ὅγταση, Ῥσου. Υ'΄. 28. -- Σ9.})}» 

ἐπαϊσπαϊΐϊο, γα. Ηοβ. ΝἼ]. 1δ. δὲ 
ὃ ἀσοωμδευσίαν γλώσσης. ἘΠροίαμα ρο- 
βαθτυηΐ ὈΓῸ σδυι88, αὶ σηΐπι ναὶ θ 
ἰγαβοιζαν, 18 εδὲ ἀπαίδευτος, Ὦ. 6. ἢιι]- 
Ἰαγ δάχωϊξ σαι δείαν, 56 σογγοοῦο- 
Ὡθηι. ὙΙᾺα 564. --- Ὗ"» ἀογίδονῦ. 

ἴῃς. Ῥγονυ. ΧΧ. 1. ῥγὸ 7». γἢ (ὐ- 

πμῆι ἀεγίδογεηι οΠοἱ) ΒΑΘ: οἶνος 
ἀπαιδευσία, ἮἈ. 6. υἱππι ἐπαϊϑοϊριπα- 
ἐμπὶ τεαὶέ. ΟΟἸΟΙ ϑυρτα 8. ν. ἀχό- 
λαστος. ὅῖν. ΙΥ̓. 28. περὶ τῆς ἀπαιδευ- 

ς σίας ἐντράπηϑι, ρα δαῦ [6 ῥὈγοςδοί(αιἰϑ 
ἔυε6, δῃϊ αἰσεαίς. ἘΔ, (οτηρὶ. ΒΑ- 
Βεῖ ψεῦσμα ἀπαιδευσίας, Ἦ. 6. ταοῃάδ- 
αἴσῃ ᾿πβοῖίθ, ᾿προσῖϊο, 86 ἱἰπυργ- 
ἀεπίοσ ῥῬσζοϊδίυσηα. [0]4, ΧΧΙ. 96. 
ἀπαιδευσία ἀνδρώπου ἀκροᾶσϑαι «“αρὰ 
ϑύραν, Βογαϊπῖὶ8 τηδὶθ ἰηβαζυι, ναὶ 
Ἰηογδῖΐ οβί διιϑοι το 864] οϑίΐϊυ τη. 
[ν]4. ΧΧΊΠ., 14. ἀπαιδευσίαν ἀσυρὴ μὴ 
συνε ίζῃς τὸ στόμα. ΨυΪρ. ἐπαϊδοὶρίὶὶ- 

ἀ παία ἰοφμεῖς (Π.. 6. τεδίϊοϊαἰὶ οἱ ἰτ- 
γευεγομέϊα ἰοφμομ ἢ πον αϑδιίεδοαξ 05 
ἐμμηι; ΟΝ ἀϑεμέδοοτα ουτὰ δοουϑδῖ:- 
γ͵Ο {ΥΔΕΒΙΓΠΙΥΘ ὉΤῸ σϑσμοίχοογε ῬοὨϊ- 
(Ὁ. 

ΑΠΑΙΔΕΥΤΟΣ, ἐπα! δοϊρϊἑπαίιιδ, πον 
ἐποί ωέις, ἱπεγμάλια, ἱπαοοίως, ἱπδιῖ- 
δ.5, δἰοϊ άπ. “ΟἿ 7 δῖηε οαδίἐρα- 

Ἰοη6. Ῥτον. Ὗ. 98. μετ᾽ ἀπαιδεύτων. 
Αὐοῦοῦ Βυ}05 νου β οἢΪ5, υἴ γοοΐθ σηο- 

4 πο ϊ 9}6ἀῥρόγι8 δα ἢ. ]. 'ἴῺ ἼΘ53 Υἱ6- 

Βαῖ ραγτοἰρίυτα ΗοΡΒ. υἱ ς. ΧΠ1Π]. 1. 
εἴ ἰὮ Ἃ ΠΟῚ οδιιδεα ραγ[οιΐεατη, 866 
βοοϊεἴβεϊβ, οἱπι, ἐμέεγ. ---- Ὦ 2), πᾶ- 

φιαηι. ΤἬθροά. 1 ὅδ. 1. 16. 10] νἱὰ. 
Μοπιέ. ϑγτηπι. Ζυα. ΧΙΧΣ, 929. .--Ῥ.- 
ΓΊΌΙΘ 2» ἀοπιίπμα βεὰ πιαρίδίεν 

“οεἰεταίαγιπ οορήαἰοημηι. τον, 
δ 

260 ᾿Απαίρω. 

ΧΧΙΝ . 8. --᾿" 05. ἐπείρίεμδ, αἰμἰέεε. 

Ῥγον. ΨΊΠ. 5. εἰ ΧΥ. 15. --- κξὦ 
ὨΌ3.)» πον αἤεοίωε ἀεείάοτίο. ΘΟΡΆὮ. 

11. 1. γιάδηϊαν Ἰερίδθε ὈΣΠῚ ἐδ ἢ 

Ηϊΐογοι. ποη απιαδὲϊἐδ: τιλτα ᾿Ό3 οβὲ 

ῬΓ. οοποιρίδοεγε. ---- Ὑ} ἀετγίδοτ. 

Ῥχονυ. ΧΥ͂. 18.---ν, σἰμίια. Ῥτον. 

ΧΝΤῚ. 92. --- "Γν})» Ῥέγυεγεα, βα- 

ΤΑΔΙΟΡ. ὥγτηχω. 1 ὅδια. ΧΧ, 80. ὩΡΣ 
ΠΟΙ ΕΓ τοϊχυοβ ἱπίεσρτγεῖθβα οἱ (οσω- 
ἸηΘΏζ. ---- Ὁ; δρίπα, νϑρτεβ. ϑγτητη. 

Ὀομεὶ. ΨΊ]. 6. 5. 7. Ιερὶς Ὁ» 
ὩΣ ΌΓ» ἃ ΌΤΙ ἀεεἐμμέμα, οαγεν. 

γος δὰ ἢ". 1. Μοπιῦ. Νεζασὶ ἕδπιδιι 
ΠοαυΣῖ, σρίπας ἴῃ Κ'5. Βαυα Ταγο 6866 
ϑυτηδοΐυσυ ἐπρέείαἐέδ. Οομΐ. ΟἸδβειῖ 
ῬΏΠοΙ]. βὅδοῦ. ρΡ. 1108. δα. δῖ}. 
ἴῃ ᾿Ρυῖβ ΔροσσυρὮΐβ ποῆ ἴδια γῆς 
ἰίογατγμηπε, ἀὐδτὰ ἐπιρέιοπ, πες ἐτ- 
ἀμωηι υἱνίμἐ τιοῖλι. διγ. Υ1Π. 5. 
μὴ «ρόσκαωζε ἀπαιδεύτῳ, αν Ψυΐϊς. 
ΤΩ8]6 Ῥὲσ ἱπάοοίμπι ἴτατιβῖα!ς, ὅ50.1- 
ὯΔ5: ἀκαΐδευτοι, ἀνόητοι, ἄτακτοι. Ἡ ἴῃς 
Ῥτγονουβθίυτι ὠσαιδευτότερος Φιλωνίδου 
τοῦ Μελιτίως, αυἱ, υἱ Ἰάετῃ ϑυϊάα8 
Ἔχοοσρβὶϊ α 5680]. Αὐἱδίορδ. ἱπ ΡΙαξ. 
Ρ. 34. εγαῖ ἀμαθὴς καὶ ὑώδης. ἘπιΣΊρ. 
Ιοῃ. ν. 947. τὸ μὲν σὸν οὖκ ἀσπιιδεύτως 
ἔχει, ἴὰδ αροπαϊ ταῖῖο Βοχαίποτη Ὀ6ΠΘ 
ταοσαΐυι Ὁσοᾶϊ. δ'ῇ'ς ὠσεοωνδευσίος 
δρυὰ Χοπορη. ἀ6 ορ. Αἴποη. 1. ὅ. 
οϑὲ 1. ᾳ ἀταξία, εἴ ἐποοπάδέαπι υἱκξ 
γαϊίοποηι, πεῖϊα εὐμοαίϊοπε εἰ ἀἰδοῖρῖ- 
πα ριδεγπαίαηι, ποῖδίῖ. ὅ5:τ. ἾΙ. 92. 
ἀπαίδευτος, ἀὰ πο ταίζομποτα, 5βοα 
ΤΟ (ΟΠΟΙΡ θοοπδτη 86 Ό , 
ἀχάρδιος, αἴ ἴῃ 866. νοοδίοσ. 1018. 
Χ. 8. ἐπεὶρίεπ5, αὐ Ν᾽ υἱραῖαβ ἔτϑῖν8- 
τ} 1ξ, 1]. ν. 1. υδὶ ορρομπίζυ σοῷός. 
Ὶν. ΧΧΙΙ. 8. 1]. 81. δεογον. ὠπαΐ- 
δευτον, ἀμαϑὴ. Τ6χ, οι. ἀπαίδευτος, 
ἑπαοοίμς, ἱπογμάμες, γε. 

ἈΠΑΓΙΡΩ, ἀμοεάο, τευεγέον, ρχοί- 
οἶδοοῦ, ἐοϊΐο, αἰΐδγο, ἐσίγα 7αεὶο. 
ΟΝ ΕἰΡμ. ἐγαπξίενυοι ει. 

ΧΧΥ͵. 32. δὸ ϑγτωπι. 866. οοά. 
Μοβαι. ἀδῃ. ΧΙἼΠΙ. 8. -- Γ)Π. οα- 

.ὕ{ 



ΕΣ ξ΄ 

Ἀσκαετέω. 

« γα τπεεέογ. ΝΌμΩ. ΓΧ. 18. υδὶ ἰδιηθη 
δυθρίοοῦ Ῥοστ δ οησσω ἔβοΐδι 6886 
δ ᾿ραῖβ ᾿ἐπίογργει θυ, δὸ ἀπκαροῦσι 
βεὰβ βιὰ υιοίυτ δὰ ἡ) ροξίυδ τὸ- 

ἐετευάαση εδθθ. (οηῆβεηδὶ ἤδης 
δυπριοϊοδδιη υἴζδάϊα νογϑῖο ΑΥ̓Θθὶ- 
οἃ. --- 1.» 0.1 Βερ. ΧΧ. 9. ἀεῇ- 

βαι οἱ ἄνδρες, γευεγίεδαπίητ Υἱτὶ. ῬΉΑν. 
Ἀαῆραν, ἀνεὶ τοῦ ἀπὸ ἀλλοτρίου τόπου 
εἰς τὸν οἰχεῶν τύπον ἐπανιστράφησαν, υδὶ 

ὃ γοτθα Ασιβιἷθ δυΡ᾽ υπρις, αὐΐθυθ 
ΥΟῸΧ 60 δ6ηβι. ΟΟΟΌΣΤΪ. --α Ὁ, 

ἐγαλο. Ψπὰ. ΙΝ. 7. αδὶ ὑδγμθη ῥγὸ 
ἄπαρον, αιοά Οχοη. ἐχλὶρεί, Ἰοζοη.- 
ἄππι ἀπαρῶ, ργοἤοϊδοὶ Κπαοίαηι, ἀμοαπι 
αὐ ἐε, εἰ ἀκπαίξιν οσυτὰ ἀπάγων δς 
ἐκάγειν ἴπι οοῇά, ρμετταυίδίαν. --- ΝΌ)» 

Ῥγοϊοΐξοον, εἰ ἴπ ΗΙρἧ. ὉΠ, »γο.- 

,ἤστεος ὕαοῖο. ϑγτατω. βεο. (οἱβίϊη. 
σε. ΧΙ. 2. ὕχὸ ""Ὸ) ἀκᾶρα,. ν αἱρ. 

ς πε Ὁχοϊποιοεγεπίωτ. Ἑδυάστη 16ο- 
Ἐοπδϑτω Ἔχ θεῖ αυοαιε (οά. Μοραυ. 
 διρασ. Εχ, ΧΙ, 15, .0]}. Ῥαα]πη. 
ΤΧΧΥΊΤΙ. 80. εἰ δ7. ΧΧ ὅἀεη. 
ΧΧΧΕ. 16. Ναπ. ΧΧ, 22. ἀπῆραν. 
γυρ. "πουεδαπὶ οαείγα. 1108. ΠῚ. 1. 
ὩΔΙ τὸ ἀπῇρεν δες. ναῖ. Ἰεχεπάυχ, 
ἀτῆραν, αυοὰ εει ἴῃ Α]ὰ, (οπιρ!ὶ. 
Ηεεγεῆ. εἰ ᾿εχ. Ογτῖ ΜΆ, Βγοση. 
᾿Ασῆραν, ὥδευσαν. ---- Ὁ) ΝΙΡΒ. 8 

ἀ γε), ἐϊϊωκάο πε. Ναν. 111. 18. 
ἀσῆρεν ὁ λαός σου ἐαὶ τὰ ἔρη., Νοῖῦ 
ορυδ εδέ, πὶ εἰδζιυδίωγ, 608 ἰορἶβθα 
ΣΌ, ὃ ΥῈῈ» ἀϊεοϊϊέγε, αἰκεὶρατί. 

δέθδυδ ΘὨἷπιὶ τραποί Ἰάδτη. --- Ἴ2}» 

ἐγαπδεο, ΘΕ δια αὖεο. Ὦδυϊ. 11. 18. 
-- ἢ ἑποεάο. Ζυὰ. Μ. 4. δες. 

Ψναῖς. τε] φυὶ Ηδτὶ ἐσαίρω ΒΑΡ ΘΗ. --- 
ὃ5".» ἐἤετνο πιε. Ἐξ. Χ. 4. 15. ἨκἍ. 
ἀκαίρει, ὀὁδεύω, ἀποδημεῖ, ἀναχωρεῖ 

« ᾿ΑΠΑΙΤΕΏ, γερείο, τεχμῖτο, ροῦ- 
ἐπῖο, εσέρο. ΝῺ ΔΛ» ΟΟΟΜΤΥΈΤΕ αοῖο, 

8 9,)9.- ΟΣ ἄλλοι 3ο0. ΧΧΧΥΙ. 39. 

δὶ Ρῥτο ἀπαιτῆσαι Ἰεσοπά χη οϑὲ ἀσαν- 
τῆσαι, αἱ Βαϊρεὶ ϑυτητα. ---- κϑ ὐ, ἀε- 

δέει, Νεῖ. Ψ. 7. υϑὶ εΨ Ὁ ΓΝ 

261] ᾿Αταΐτησις. 

γεῦῦο ΒΑρυδτιηΐ, αυοὰ ποίαϊ ἀεδέξεηι 
ἐσίρετε. --- 2» ἐτίφο, εσίρεπάο ατο- 

ἐο. Ὦφδυῖ. ΧΥ͂. 42. τὸν ἀδελφόν σου οὗκ 
ἀπαντήσεις, τος ἀοθίξυπι ἃ ἔγαῖσο ἴι0 
εχίρε. 014. ν. 8. ὅ5ῖς Αἠάδοοῖξάδδ." 
(Ρ. 196. υἱὲ. Ἀεἰδὶκ.): ταῦτα ὑωᾶς, εἰ 
μὲν βούλεσϑε, αἰτῶ» εἰ δὲ μὴ βούλεσθε, 
ἀτκατῶς Ἰοουμ ἢυπο οὐβογνανὶς 
Βοίΐδβιιια πῃ ΟοἸϊδι. δὰ ἴλις. ΥἹ. 80. 
6.6. ΙΧ. 4. ἀπαντούντων, ὁχαοσίογμη. 
-- ΟὟ) Ρίυτ. μενείπα. [ε8. 11]1.11. 

Αᾳυ. ΕΕ ΠΧΧ ἀφατοῦντες. 1 ροταμΐπὶ 
᾿ς οὐἴὰ ΤΠοοά. ΑΥΔΡ. οἱ (αϊάξο 
Ῥατ οΙρίυγ 8 δ Ὁ) δαῖ τῷ )» ΠοῺ 

δυΐετι, αὐοά 4111 γοϊπογιηΐ, Ὁ 

οὔπὰ Ὁ 07} οοπβιάεγαπί. --- ΓΥ7}, 

ἀεδεέωπι ἐσίρο. ϑγταγα. 168. ΧΧΙ͂Ν, 
4. Ῥγχεῖΐεγε ἱερίτυῦ δρυά ΟΧΧ [68. 
ΧΧΧ, 538. υδὶ νεῦρα ΠΥ 33 

ΠΡ. ΟΣ, πανὶ ραγαίνηι 
͵7.πὶ ἀμάμηι εεἰ Τορλείᾳ, ἴτὰ τἰτδπεῖυ- 
Ἰογυηῖ: σὺ δὲ πρὸ ἡμερῶν ἀπαιτηϑήσῃ. 
Ι, Βοβ ἱπ Ῥχοϊορᾳ. δὰ Β. 1.: ὕετα 
ἢδυά ἀυδμίο εοὶ ἰοοῖίο Οοταρ!. αι 
Βεροὶ ὠτατηϑήσῃ. 1τὰ Θἴδια χοραἀϊάε- 
Ταηΐ 96Γ. ΧΧ. 10. εἰ ἀπατηϑήσεται. 
ϑϑαὰ ποῦ ςορτανϊ, ἀπαιτεῖθα! αὐδη- 
ἄοᾳιαε οἰΐαπι ἀϊοεὶ ἀθ 6ο, ὦ φιο υἱέα 
γτερείεεγ, βεὰ φιὲ παίεγις αεδέξεπι 
γεάενε σορίξι, χαλτα ἴῃ τόση ἰη8]9- 
Ὧ68 διιηΐ Ἰοοἱ ὅαρ. ΧΥ͂, 8. Γκς. ΧΙ]. 
40. Θιυξ ποῖίϊο αυδπλ Ῥεπε δυΐϊς 
ἴοοο 1εβαῖε σοηνθηϊδί, χα] Πρ εῖ νἱ- 
ἀει. Φυάῃ. ΧΙἧ]. 15. υδὶ ροξοετε οἀ 
οοπδμοίμαίπεηι ποῖδῖ, εἴ ῥσο ὠπατᾷν 
ἴῃ ΠΟΠΏ.]118 οοἀά, Ἰορίξυτ. Βι1ν. 
ΧΧΧΙ. 4. μέριμνα ἀγρυανίας ὡσουτήσει 
νυσταγμὸν, δοϊἸοἰτ το νἱρὶ! ἐπέενρεϊϊα- 
δὲ α. ργολὲδεὶ Γοῖ. ΟΥ̓ΔῈ ἴῃ 
Ῥτοΐεροπι. Τ. Ν᾿. ς. 4. δ. 6. Ἰεσεη- 
ἄυχι 6886 οοη)οὶς ἀποϑήσω, ΠἸυάαια 
γοίοτ! 1Π ΕΥΡσοίδ πὶ αὐεγέϊέ ςοῆ.- 
ϑτυυμη 6886 οθῆϑοῖ. Θυϊὰ 81 ἢὶρ 
αυοαυς ἀφατήσει ἰοραίυτὺ 

᾿ΑΠΑΙΈΗΣΙΣ, γερείμο, φπταοίδῃ. 
Ὦψ᾽, »Ῥμάον. ϑορᾷ. 111. 6. οὐκ ἔγνω 

ἀδικίαν ἐν ἀπαιτήσει, ποϑοῖν!ε ἱπ᾽ϑι1- 
ἴδσῃ ἰπ σεροϊ τ οθ. Ηΐοσ. ἐπ ἐσας- 
ἕοπέ, 80. ῬΕΟΒΝΜΕ Ἰπίωο ἀαία. Οδρ- 

Ἀ 9 

᾿ο 

ἂ 



᾿Ασαλείφὸὰ. 

α γεῖπις ἴῃ Οΐξ, 8. Ρ. 768. Ἰεροπάυον 
εἴατιϊς ἐγ ἐσ ϑέσει, ἐπ ἐπεροδίκτα, αἵ 
Ἰερετίπε σῦν ῬτὸῸ Χ.» εἴ δοοο- 

Ῥαγίπι, ᾳυδϑὶ εβϑεί ἃ , τῶδνα;, 
»Ῥοπμεσε: τοὶ νἱὰ, ΘομάσπαΡ. ΒΙΕ6]1ο 
δυΐοωι Ἰορῖθθα νἱἀοηίαῦ ΠΜΩ Δ ἰπξ. 
Καὶ οὔπι ῥγωΐ. Ἃ, 8 4}00)» σείετο. 
Θυϊὰ εἰ Ἰερετείυς ἐν ἀπισχύτῃ, δαὶῖ, 
4υοά ρῥγορῖν8 δὰ ᾿πργθββατῃ ἰδοῖο- 
Ὥοτα δοςεάοτοϊ, «αρωτήσω, ἰδργεοα- 

ὃ ἰἑρπε θ᾽ δὰαῖ τυ ἔοτίδϑεα γοΟἹ ἀσαΐ- 
σῆσις ποϊδοηοιι παρατήσεως (Υἰραε- 
τυ -- ον Ὁ, ἀοδίζεηι, ηυμέμρτῃ. 

Νεῖ. Υ. 10. Χ, 81]. δι:. ΧΧΧΙΝ. 
81. ἐν ἀπαιτήσει, Ὦ. 6. γε]: ἴἃ υἱἋἍ 
οχίραβ τορεΐαϑαυθο ἀερίτατη, αποὰ 
εἰρὶ ἀοἰνεῖ, γεὶ: υἱ σοβα8 διπὶ ΤΕΡ6- 
ἴετα δνδοιδοηδηι σγϑίῃὶ. 9 Μδος. 
ΓΝ. 27. αοσυμένου τὴν ἀπαίτησιν Σω» 

ἔτου, δοβίταϊο ἀερίιτα εχί σθοῖθ. 
ες ---- ΑΔἀ6 Ψοκερῆ. Β. ὅ. Ν]]. 8. 4. Ρ. 
408. Ἡοροδοι. Υ. ὁ. 8. ᾿ 

. ᾿ΑἈΠΑΛΔΕΙΦΩ, ὦεμνβο, ἰζοτα ἀεΐφο, 
αδείεγρο. "Υγ}0 Ὁ» ἰδπίογ. 1μον. ΧΙ͂Ν. 

.48. μετὰ τὺ ἀκαλιφϑῆναι 560. (οίηνὶ. 
Βοϊ αὶ πθτὶ Βαθσης ἐξαλειφθῆναι, 
1014. ν. 48. ΟὈΣ ποηάο εἰ οδπσεοι.- 
ἀσ εαροιοεμ τε. ---- ΓΙ, ἀεῖεο, 4. 

“ἰεγίο. Ὅεη. Ί. 7. ἀσαλείψψω τὸν 
ἄνϑρωσπον, ἀεοίεδο Ἀοταῖπθβ. 89 δος. 

ὰ ΧΧῚ, 13. ἀπαλείψω τὴν ᾿Ιερουσαλὴμ, 
ἀεσίγμαηι, υαδίαδο ἘΠ] ΟΥΟΒΟΪγτηδτη: 
Ὁ ὶ εἰίδπι συτὰ ἐξαλείφω πῃ οοαά, 
Ῥετταιίλϊαγ. [ε8. ΧΤΙΝ, 22. ἀπήλει- 
Ψψα, ὡς νιφίλην, τὰς ἀνομίας, αὐέγαπι, 
αὖ πυρεῖα, ρεοοδία. Αἀάᾶς ὕδη. ἴΧ. 
44. 866. (18. --- Ὁ)» ἀενοϊπηιο. 

4 Βεᾳ. ΧΧΙ. 14. υδὶ ἰασεη Ἰεσῦο 
ἀσαλεῤψω, αὐδτα βοὶδ Οοκηρὶ, Βαρεὶ, 
ΕΣ. οὐμηπηδία δηἰδοράςξδίε ἣνο νεπὶθ- 
86 νἀ εἴυξ. ᾿ ς 

.« ᾿ΑΠΑΛΛΑΎΤΩ, ἄδενγο, ὥδετγιὴπ 
ἀμηβίο, ἀϑθοῦθο, φερατο. “ΤΊ. ῬΓ. 

εἴξρο. οὗ. ΝΙΙ. 15. ἀπαλλάξεις ἀσὺ 
πνεύματός μου τὴν ψυχήν μου, υδὶ 1}- 
Ῥοτίυβ ἐραπϑδϊαϊοσυπί. Οθ6 οηΐπιὶ 
εἰϊρυηξυν, βαρ σαάη ἃ το] α]8. ---- 
Δ ΕΙΡΗ. ἃ ν ἀεάποο. οὈ. Χ. 

19. οὖκ ἀπσηλλάγην, ᾿ἰΌΘΥ (8ς. ἃ γηο- 
Ἰρ5εἰ15 Βἦυ5 ν] 160) αἰπηίδδιιϑ Θδβοσα. 

262 ᾿Αταλλάτξο. 

Νόοῖ τρδ]ε διμοϑαὰ ϑαπϑτη. --- “7, 

60, ἄδεο. 1 ϑατα. ΧΙ]. 1. ἀσολλά- 
Ὑ 86... τοοἷ. ΑἸοχ. ἀπ ποτὶ . 
ἀπῆλϑι. ϑ'γιιαι. ὅον. ὙἹῚ. 0. -:.. 
ΛΛΊΌΣ "εο, μετπεμίο. ἐν. ΧΧΥ Ι. 

.38. ϑεὰ Ἰεσεῖο ΑἸά. ἀκαλλάξῃς εεὲ 
εἰπε ἀυδίο νἱέοεα. ϑουθεηάαση 
ἀλλάξῃς. --- ἽΌΣῚ ΗἸΡΒ. ἃ Ἴγ0, τέ- 
τεάεγε ζαοῖο. 70Ὁ. ΓΧ. 84. ἀπκαλλα- 
ξάτω ἀκα' ἱμοῦ τὴν Ἔρως ΜΝ ΤΩ6 
νίγρα. [1] ὰ. ΧΧΥΙΠΙ. δ. οὐ γὰρ ἀταλ- 
λάξω μου τὴν ἀκακίαν, ποι γεοεάανπ 
ΔΌ ἱπποοδηεα θα. [0], ΧΧΧΙΝν. 
δ. ἀασήλλαξέ μου τὸ χρίμα, ἀμπουῖξ ἃ 
τὴ 6 ἡυα!οῖμτ, Ἀ, 6. Σ86 ποεῖ δρδοὶνὶς 
ἦι μιαϊεία. ὅατ. ΧΧΧΙΣ. 31. ἀσὰλ- 
λάξαι. αὑτὴν, υὐ ἀμπουέανε ἰἰλανν. ----. 
ὝΛΠΟΣΙ ΗΙἸΡΆ. αδεοοπάο. .1ο}». 11]. 

10. ΟΠ ΗΙΡΒ. 6 Ἐ15}.} »ετάο. 

1:5. Χ. 7. ἀκᾳλλάξα ὁ νοῦς ὐτεῦ, ἐπ 
απέπιο ἠαδεῖ ἀΐππουεγε. ΟὟ βεαμδθηβ 
ἐξολοϑριῦσαι αἰπὰ ἀυθίο Ἰεσεπάυσα οϑὲ 
ἀκαλλάξαι, αξ 7δι οοπ᾽εοῖς ΒΙΕΙΠι Δ. 
--δῃ» γαρίο. 2Ὁ. ,. 12. ἐὰν 

ἀκαλλάξῃ, εἰ τεπιοφεγέ: ὌΝδὶ Υἱσὴ 16- 
κεύαὴς ἢ) π'-- Ἣν δῖ ἱπ Ηρ. 

ἢ Ὁ» αὐᾶο. ΤΉεοά, Ῥτον. ΧΧΊΙΙ. 

428. ἀπαλλάξῃ. 8... ὨΌ) πσξοπστα 

Ῥεγάεμδ! σατὰ πγθκ» Ἡ}Ό δ᾽ ἌΡ 

δατητουδοει μαρσϑξ, εἰ ἀπαλλάσαων ἢ. 
1. ἐπίεγἥοενδ, μεγάίονε τιδεαὶ. “-Ὡν 

οοπίωγδὸ. Ἰ ὅδ. ΧΙῪ. 20. ἀσήλλα- 
χἐν τὴν γῆν, περ ἰσὶὲ (εἰ δὶς δραϊσθυιδι) 
ῬαῦΕΣ ᾿πθ 8 ὀεττσῆ . 5.6 40σ- 
4ὺε Ρτον. ΧΙ]. 17. ἼΣΥ ἰῃ Λετα. 

Οππεοὶ ν εποί. σαρίησν Το]. ἔτ. 
ἴΑ8688 ἰδιιθη ἰοροπάυτη εδξ ἐσάραξενδ 
-οΥ̓Ἵν ὅπιηρο. Ἐχοᾶ, ΧΙΧ, 22. 
αὖ Βέοϊα χιοξσθεξς τοδὶ ὀπαλλάξῃ 
ΟΥ̓ ΒϑΌση 6886 ψυχήν. Ομ ῥαν- 
τόν υὐἱ ἀνοτίδί 86 δ 113. Νοὴ 
ἸΏΑ]6 ατοδὰ βεησυτα. ὅϑδρ. ΧΙ]. 2. 
ἀσαλλανγέντες τῆς κακίας, ᾿δεγαέῤ τα.» ἃ 
1184, ςο]]. ν. Φ0. ὕδαν. ᾿Ἀσκαλλάττειν, 
λέγεται καὶ ἀντὶ τοῦ ῥύεσθαι καὶ λυτροῦν, 
συντασσόμενον γενχῇ, οἷον" ἀκαλλάττω 

ἂν» 

Ὁ 

σε τῶν χακῶν. 



᾿Αναλλοτριόω. 

« ᾿ΑΣΙΑΛΛΟΤΡΙΟΏ, αδαΐέενο, ΓΝ 

Ἐπρῆἢ. οεεξατε Γποῖο. ὅοα. ΧΧΊΙ. 45. 
Νοχ Ηδθγαιοδ Ὦ. 1. ἀσεγίεγε ποία. 

-- τό» ἼΠ» ἼὭπ Καὶ, ΝΙΝ. 
Ηρ. αδαϊέεηιο στο, αἴϊοημε ο. Ῥα. 
{ὉΠ}. 8. ἀεηλλοτριώθησαν, 86. ἃ Ὠδθο, 
Ἰν. 6. ἐπερίε ἐρεγμπί. Ἰθϊὰ. ΤΧΥΤΙ, 
11. ᾿ἀκηλλονριωμόνος ἼΣ “ὋΣ Ὁ} 

οί δῆ 
Ἐ μέλοι τπεΐβ. Ἐν Ογτϑ]! ΜΒ. Βτεπι. 

, ξένος. Ααα. Τδοοά. 
Τςα. 1. 4. ἀεηλλοτινώϑησαν εἰς 

μὲ γωξῷ γεῖγο οεεογιπί. Ἐπ. ΧΙΝ, 
5. -ο Ὕ2» “ξρανο. Ἐς. ΧΙΝ. 7. Ηοκ. 

ΙΧ. 19.“ 5. ῬΙΠ, σὔδιο, ἴτ. αΚ- 

φοῦῦο. Ἰδοοῦᾶ. 690)». ΧΧΙ. ΦΌ. οὐκ 
ἀκαλλονμώφιτε, ἸΟᾺ ἡ ὀε:. Νοδ- 
ἔτυτα: (4 Οἱἵν εἐπεὸ πίε ἔτεΝ 
έθπ, ψϑι οαπνοί δέ Ἰσπογαπί. ο- 
σα Ηοἰ τ δίοδρ ὁ »εἶξ ΠΟ ΟΏΘΒΩ 

4 6 ΒΕΡῈ ἀοοῖ δἰπιοηίο ρ. 1023. εν. 
ΧΙΣ, 4. -- "ηρῦ, ΗΙΡΒ. ΓΙ» 

ρέξεασγε ἥπρῖο, αδαΐῥεπο. 106. ΧΧΙ]. 
235. δες. δῖ. ---- νην, φοἰματγηω, 

δίπε ἐξδενάε. ἘΒοοὰ. 716... ΧΧΙ. Φ0. 
ϑν. ΧΙ. 85. ἀσππαλλοτριώάαμ 9 τῶν ἰδίων 
δου, »γυαδὲξ ἴε ὈοὨΪ8 [μΐ5. 
᾿ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΏΩΣΙΣ, αὐαϊεπαίϊο. 

Ὁ 2} δοεΐμα. 7ετ. ΧΊΙΠ, 97. ἀπαλλο- 

σρίωσ;ς τῆς ας, γα ᾿ἰθ]άρ, 
ἐπα Πθὸ τιραὶῃ Μηρενεκαὶ αἶα. 

Ὥνῆὶ ᾳιαά, Ὦ. 6, ἐπδοίδεισα χέει. 
Φοῦ. ΧΧΧΙ, 5. ἀπαλλοτρίωσις φοῖς 
φεοιοῦσιν ἀνομίαν, ῬΟτΏϊςῖ65 ραγαία τοδὶ 
ΤΩ316 δρσοποθυδ, δοὺ μάνα ἱπδοξία. 
Νοδάοποιι ἐπ μοί δα)θοϊίνιτα ἀλλό- 

ος ΒΆΡΕΙΘ ποϊδαιαι οἱ ἃ ϑομποεὶ- 
τὸ φυσησε. 
᾿ΑΠΑΔΟΣ, τποἰϊμε, ἱεπεν, Ῥαγνυιᾷ, 

ἀεξοαίμε. ΔΝ Φρίοα Ἰπαίωγα ρμτὰ» 

οὐ; οἰΐδτη ἘΙΡΈΨΕΣῚ Αταῦ. 3} 

υἱγογὶδ ἐέγτα ργοάμοῖ. ἴεν. 
1. λά. δες. οοά. ΑἸεχ, ἁσαλόν. ϑίπρο 

ἄυρίο δου ρεμάυνῃ ο8ὲ ἁπαλὰ, υἱ.16- 
εἰζυς δριιὰ Ασυΐϊδση, ---- τν "ποῖδεε, 

ἕονεν. Ααὰ. Τμοοᾶ. .}0Ὁ.ὕ ΧΙ. 99. 
ὥὄψγηνη. ὅσον. ΧΡ. 1. υδὶ κυπιοϑα 
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εοὶ ως ΝΟΣ, δὲ δῳρυὰ ᾿ιδἰξησα 1ποἰ- 
ἐξ ογαξίο, υεγδα ᾿ιοία, πο δίαμάα. 
(ουέεσς δἰκδουῖο ἴ εχ. Ἡεδν. Ρ. 1525. 
ΧΧ ὅἀεὰ. ΧΥ]ΠΠ. 
μοσχάριον, ἐξμέγμνι νθλαχι. [μἱά. 
ΧΧΧΉΙ. 18. σαιδία ὁ Ρι6- 
τί ἑοπεγὶ, πομάμνε αὐ ωἶε. ς0]}. 1 Ῥαγ. 
ΧΧΙ͂Ι. 56. ΧΧΊΧ. 1. ὕδυς. ΧΧΥΤΙ]. 
54. 56. πιο εἰ ἀοϊοαίμα, ὁ00}1, 168. 
ΧΙ]. 1. δαρ. ΧΥ͂. 7. ἁπαλὴν γῆν, 
γιοΐζοηι ἘΟΥΤΆΤΩ ΑΥρ Πδόδδμι. 2ΖΕἸιδη. 
ν. Ἡ. 111. 49. «αὔδα ἔτι ἁπαλὸν ὄντα 
καὶ νεαρόν. ἩδγοΝ. ἁπαλὺς, μικρὸς, 
τρυφερός. 
ἈΠΑΔΟΎΗΣ, ὑπο ει, ἱεπενιάο. 

ΤΡ)» Ηἷμν. ἱεπεγῖ ταριὶ. Ἐς, ΧΥΤΙ. 

4. τὰ ἄχρα τῆς ἁπαλότητος ἀπέχοισε, 
ΧΙ οτοϊίδίθβ ἐεπεγογισ τα γεν 46- 
φευρβῖῖ. Μασο, ΧΙΠ]. 48. κλάδοι ἁτα» 
λοὶ ἀἰοσαμία;, -- Ῥὸ» ευεῖζο. Ἐμ. 

ΧΥΊΙ. 9. αἱ Κξα; «ἧς ἀπαλύνηνος, Ὁ} 

ΡΟ ὈΠ3) Ἰοβετγιιιῖ 770 Ῥὲν [6- 
Τασττὰ χαοίδι μοί: ἸΆΤΩ Ῥλ})λ εεῖ 

ἐεωρίϊες ξυτοινοΣ.--- ΠῚ. ἱεμεγἑμοο. 
Αι. εἰ ΧΧ εξ ΥΧΥΠΙ δθ. 
Ηίΐηῃς ἂΡ ἑποεγίωνι τἰἰπτι [ηΐ, 
ἀυϊ 1εν. ΧΧΝΊΤΙ. 86. πγὼ, πιοίϊὲς 
ΡΘΕ ΒΕ ΝΣ ΕΞ καλέ 

τυδασία πὶ, μδαὰ ἀπρίε εβδὲ Ααυὶ- 
ἴασαι, 41 δεοϊαίϊῃβ σὲ οὔ βίποσω νο- 
εἶα Ηεῦνσ. ἃ 2. πιο: ΚΝ. 

ἈΠΑΛΟΊΏ, ᾽ποΐδο, πιοίΐοης τεάάο. 
ϑν γποϊΐεφοο. ὅεν. Ἰ,ἴ. 46. μήποτε ᾿ 

ἁπσαλωϑῇ ἡ καρδία ὑμῶν, Ὧ6 ἐΐγιοτε 
ρεγοεϊαπιὶπ. ἴΐὰ οπῖχλ νεσίθηα 
βυη δὸς γύρα δχ ιτδὺ ἰοαυςπαὶ 
Ηεβτοσυτα. 
ἉἈΠΑΛΥΝΩ, νιοΐζιο, γιοίΐεηι γϑάδο. 

Ὁ ἘΣΒ. οσεαροείίαηι εχ "15, 
“μοομοίας Λώδ, εἰ τ 9. γριηρυΐ 

ΤΩΝ 700. ΧΧΧΠΙΠΙΙ. 45. ἀπαλυνεῖ δὲ 
αὑτοῦ τὰς σάρκας, τ101168 ἔδοϊοϊ οδχ- 
Ὧ68 Εἦ118 ἰπδίδυ Ῥιθγυ]ῖ. --- ἼΣ 

νιοίίδεοο. ὅγτητο. 168. 1. Θ. ἁπαλυνο- 
μένη ἐλαίῳ, οἷοο επιοϊδία. Τ,ΧΧ 4 
Βερ. ΧΧΙΙ. 19. ἡπαλύνϑη ἢ καρδία 
σου, υδῆῖῆ᾽ ἀπῆρεν σιοίϊεε «εἰθυϊίυν ἀ- 

Ἀ 4 

. ἁσαλὸν " 

ὼ» 

ὃ)» 



᾿Απαναένοῤναι. 

α ἰεπίξ ἀδ ἐς, αὐ δ8ὲ μαπὲς ἀἰυϊπὲε 
δεδηχκ επί. Ῥεαϊα. ΠΟΙΝ. 924. ἡσα» 
λύνϑησαν οἱ λόγι. Ὑκΐθ δυρτὰ 8. Υ-. 
ἁχαλός.. 

᾿ἈΠΑΝΑΣΝΟΜΑῚ, γέπμο, τόοειδο, 
αρτγε ῥετο, τερμάϊο, τερεϊϊο. γι}  ῬΊΆ. 

ἸΙάδα. Ῥβαϊα. ΧΥΙῚ. 8. ἀπηνήνατο 
παξαχληϑῆναι! ἢ “ψυχή μου, τεπυορδῖὶ 
δαχηλτζεγα 80] δί τα δηίτηδ τγ68. διὶ- 
ἀδβ εἰ [Ι͂κχβ. Ουγ]]ϊ ΜΆ. Βτγεπι. 

ὁ ᾿Ασηνήνατο, ἀσηρνήσατο, τήσατο, 
οὐχ ἠϑέλησεν. μαίμνι ἴδια, 70. Υ. 

17. δὲσ. ΓΨ, 4. χέτην ϑλιβόμενον μὴ 
ἀπαναίνου, ΒΡ ἢ] οδηίδση δ οίυστη θα 
τερμάϊα. ἸὈϊα. Ί. 35. μὴ ἀπαναίνου 
φὴν συμβουλήαν μου, σΟὨ511}14 τηδ8 τ6 
δρεγηασ. ἴμοχ. ΟΥΥἹ}Ἐ} ΜΆ. Βγϑι. 
μὴ ἁσαναΐνου, μὴ “τοῦ, μὴ ἀποστρέ. 
φου. ὅδ΄᾽᾽. ΧΙ . ἜΘ ἀσαναΐνῃ ; μέγ᾽ 
εβῖ, ᾳιοᾶ συεγίαἑ Υ Βα. χρίμα ϑανάτου, 

ο ἢ, 6. τΕρυ5 τηοσίΐδ ἔδῖα]ϊθ. Ηδ6- 
8γ6 ἢ. ἀπαναΐνοται, ἀπαρνεῖται, ἀσα- 
εέσχεται. 

ἈΠΑΝΑΙΣΧΥΝΤΕΊΏ, σαΐϊάε ἱπυδ- 
γεομπαε εἰ ππρμάενίεν αθ0, Μηρμάξη- 
ἐς ἱπάκίροο. ἘΞ. 5. ἸΝῺ» τέπυο 

ἐγμδεδοογέ. 60. 111. 8. ἀπηνηθχύν- 
φησας πρὸς «ἄντας, υαἰᾶξ ἕπι Τ 
ἐρὶεἰλ δαάνετδιιβ οπιῃθα, ἱ. 4. ὕψυς σύρ- 
νης ἐγένετό σοὺ ἴπ δῃιεορθης θυ. 

ἀ Ἠεϊ!οά. [410. ΝἼΠ]. Ρ. 370. λανϑάνειν 
μὲν οἰόμενοι καὶ ὀρνδριῶσιν, ἁλισχόμενοι δὲ 
ἀπαναισχυντιῦσι. Μιὰς Βετρίος. δὰ 
ΑἸορὮγ. 11}. 1. Ερ. 838. ῥ. 186. 

᾿ΑΠΑΝΙΣΤΗΜΙ, δυγρογο 7μδεο, 
ἐσοῖο αἰλομπάξ. ᾿Απανίσταμαι, δωγρο, 
ἀϊδοεάο, τπῖρτο, εἴΐδτα αδεὶσίο. ὅδ ρ. 
Ι, δ. ἀφαναστήσεται ἀπὸ λογισμῶν ἀσυ- 
νέτων, ργοομῖ αδείδίεἰ ἃ οὐρτιαῦουθαθ 
δῖ. {|8. 

4 ᾿ΑΠΑΝΤΑΙΏ, οσομγτο, οδυΐαπι 
ὉδΉ1Ο, τοϑίδίο, ἔγτμο, ἐπυελοτγ, οδυεηΐο, 
ευομῖο. ἰδ, σεπῖο. Ααυ. {6 γ. 
ΧΧΧΥΙ. 390. ἀπήντησαν τῷ βασιλεῖ 
ϑγυδίο μος Ἰοοξίο, πϑβοῖο, σαδηλ οὉ 
οϑυβᾶτι, βυθραοοία ἔμϊξ. --- νγ9, εἰ 

Β01161 ἰῃὰ Ηρ. Ὁ» ΘΠ,» ὁσομγτο. 

σεῃ. ΧΧΨΠΠ 11. ἀκσήνεησε τόκῳ, 
υένὲξ ἴῃ Ἰοσάχα αυδπάδχα, οο]]. .08. 
ΧΙΧ, 11. Ψυὰ. ΧΥ, 15. }υγαΐε ΤΕ], 
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μήσοτε ἀπσαντήσενε ἐν ἐμοὶ ὑμῶς, νοῦ Κ 
ΤῺ6 Ὡ0Εὶ 6226 οοοίδεγοξ. 1 ϑατη. ΧΧΙ]. 
18. ἀπάντα εἰς τοὺς ἡριῖς, ἐΥΤΆΕ ἸΠι 88- 
οεγάοίοβ. ἴπ εαάσπι βρη βοβοῃ 6 
Ἰοσίτυς Ευζῃ. 11. 192. 86ς.. αῖ. εἰ 
4 ϑδζη. ἴ. 15. υδὶ ϑγυηπι. ἔσελθε Βα- 
μεῖ. Αἀάς ὅγυωμι. 2.0. ΧΧΧΥΙῚ. 
82. -.-- τ» Ιἀεῖὰ. σοι. ΧΧΧΙΠ]. 

8. Οἱ οὐτὰ ὑσαντάω ἱπ οοὐα, ρεῖ- 
τηυϊδίιν. 1 ϑὅδπι. ΧΧΥ, 90. Ηοϑ. 
ΧΙΠ]. 8. ἀπαντήσομωι αὑτοῖς, ὡς ἄρκτος. ἃ 
τ ΝΕ θοῦ, σευ. ΧΙΙΧΣ. 1. τεἱ 

ἀπαντήσει ὑμδ, αὐοὰ ἐνεπέυγε 5ὶξ 
νοῦἱβ. «ζ6γ. ΧΙῚΠ]. 94. ἴῃς. 4 5381). 
ΧΧ. 1. ΧΝΔ) εὐεπέί, οαδε, ΕΥ̓ αἴ. 

ϑγτ. Ρε. ΧΙ,1. 8. ἄβυσσος ἀβύσσῳ 
ἀπαντᾷ. Νόοῦ 7416 δα δϑηβϑισμ, ΡΤῸ : 
114]8 τη 8]18 δυσοράπηξ, σα δευσῖδδ 68. 
Ἰαιηϊζαίδιη Ἔχοὶρὶῖ. [ἢ οχαηῖθυ8 18 
Ἰοςΐδ Ἰαυάδεϊ ᾿ηἰευργοῖθβ Ὡοῶ Ἰοβκ6- 
τυηΐ ;γὴ, υἱ ϑίλσοκο ἰἢ Οὐδ. ἃ 

θαν. Ρ. 115. νο]οραῖ, βοὰ ἘΦ ἪΡ δ.- 

σεροσιπί ἴῃ δἰ ρη βοβί 6 ΘΟΕ ΓΤ δη- 
αὶ, αοοἰαεπαάϊ οἱ ευεπέεπαϊ, χυδιι δ 
υἱοῖπα τδά. ;γῚ γεσα ἱπίενάσση Βα- 

Ρεῖ. --- ΠΛ", ΟΟΟΗΤΤΟ, σοοϊάο, ἐσεπίο. 

1 ὅδ. ΧΧΥἼΙ]. 10. Ὁ δῃ. Χ. 14. 
ὅσα ἀπαντήσει, αὐ διιηῖ ευεπέμγα. -- 
ΓΝΔΡ.)» ἐπ οσσγδεπε, ὅϑγτατα. 1 

ϑατλ. ΧΥ͂Ι. 4. --- Σγ» Ροπο. } 

ϑαϊῃ. ΧΥ͂. 2. υδὶ᾽ διυΐοια ἀπαντᾷν ΠΟ ἑ 
ἴδτῃ βίτρ] οὶ 9 τεϑρομάρί, βεὰ 

ἔοσταυϊα ΠΥ 72 Ὁ) Ὁ δθᾳ. ἢ, μα, 
υὐ νογηδοῦα: ἔπ σὲπ ὥξα ἴεχεη, 
ἐο οδείγχειοί, ποιαῖ οἤεκάεγε, αὐοτιὶτὲ 
αἴᾳκεηι, ἱπείαϊας δίγμετε. ϑαὮ. 
ΠῚ. δ. ἀπάντησον αὑταῖς, ὡς ἔστιν ἀγα- 
)ὸν ἐν ὀφαλμοῖς; σου, αρὲ συτὰ 18, νοὶ 
ΒΕΎΘΓΟ, Ὑο] θη ον, Ῥσουΐ Ἐἶδὲ᾽ Η]ἱα- 
οδϑῖ. 9 Μδοο. Ἴ1]. 89. χειρίσεως ἀπήν- 
φησι, δεύυεγε ἰγαοίαυϊί. Ἄαϊρ. ἐπ ἧπμης 
ογἀείμια ἀεειυϊί. 8 Μδοο. 11]. 90. 
τοῖς αἄσιν ἤδγεσι Φιλανδϑρώπως ἀσαντὴ- 
σαντες. Ῥοὶγν. ΧΥ ΤΙ. 17. 8. ἀγερω- 
χότερον αὑτῶς ἀσήντα.. ὅ1ν. [Χ. 8. μὴ 
ἀπάντα γυναικὶ ὑτοωριζομένῃ, πολὶ “απνεὶ- 
αγιαίοπι οονέγαλογε, βδοὰ τέηῆς λα- 
ὄσεγε, σατὰ του ῖοσο τηοσείσίοθ. Υὰυϊ- 

[ωὰ 



᾿Αεωντὰ. 205 ες ᾿ἾΑχάνωδιν. 

« Καῖμδ: ΝΕ τεερίοϊαν πρεβετενς πεν - ἐξα ἐυϑδορ: 10. ΧΙΝ. 50. ἀσάντησιν 
ΝΕ ,»᾿Ὺ ἐσχηκότα. Αἀαϊξ. Εκίπον. 7 

τοίανι. ϑγταδ: ᾿δ. 2 ἢ», ἀπο [δ] ΤᾺ ́. ῬΟΡΡ. ν. 68. 1. ςο}]. ΧΧ. 
ΕΝ τονε μάϊπονα οι, 11" 9: 3 Μεος. 1. 16. τοὺς «ρὸς ἀσάν- 

δι. ΧΧΧΙΠΙ, 1. οὐχ ἀπαντήσει χαλχόν. ἐρρμ μαμ βίαι : Ἶ στοὺς, ὑλὰ νθ ον 
Τριά. ΣΧ]Ὶ,,γΠι. 97. ᾿Αὐρο ουύνάῤτθᾳ μόϑῃ δ ἀϊοΐδ ΑἸοχ. «ρὸς ἔσαν γῦν εἰ Οοσορὶ 

ταυσονος ΓΟΒ οὐυεσηΐδης Ροϑβί ΟΡΘΙΩ } ᾿ δος ἦ τ γι ΠΡΡΝ σπεει ᾿ Ὀώτα [κ᾿ τς ἅσαντα, νῦν ν] 588 6856, 41} 6 

ἘΡΕΙΙ τὴ ἀραιὰ πρρβῃε λον ΕΓΣ᾿ ΔΠΑΈΎΤΗΣΙΝ, ἐπ οσουγξωη, 
ἐνκαντιοῦ, ἣ» ΜδΝ: Ἡρρθλοι τὸν δυΐαηι. Ὃ9 δὲν» αὐ  αοὶδηι. 4 Ῥατ. 

ὸ ΑΠΑΝΤΗ,, ἷ. 4ᾳ ἀπάϑτησις, ΟΟΟΝΤ ΧΙΧ. 4. -- ἢ", ἄορι. 1 Ῥασ. ΧΙ]]. αὶ 

“2, σοπρτειδια. δυθειαπνυπι ΒοΟ, 17. 4 Ῥαν. ΧΥ͂, 2. ΧΧ. 18. --- 
πος 1 ὉΣΩΏΌ8 ΕΝ ἐε τφρνάρς ἘΝῚ.» Ἰάενα, διά, 1.18. δ᾽ ααθς 
ταν τ ὐνρεϑ πε " 8. Αδ Ὰ 86 Υ. 99. οὐχ συνάντησις ἴῃ οοἀά. Ρογ- 

τ Ατς Ρ ΓΝῚΡ γ΄ χηυίδίυγ. 1 Βερ. ΙΝ. 1. ΙΧ. 14. εἰ 
ἀςαντήν. αὐτὰ! ν. τς ἊΣ 15. γῶν ἐγ. ΑἸ10] ΒΕ 01.1.3. ΞΞΕΡ ΓΝ» αὦ υἱφη.- 

ΒΕΤΏΡΕΟΣ 1Π Ὺ δῖ ὕγο γφησις αἰΐωσ ἀ 

ἰδτηθη Βδς νοὸχ οἴίδια ἃ. ΓΚ. 99. κΡι 1 ὅπι. ΨΊ. 13. εὐρράνδησαν εἷς 
ςοἵ, ΑἸεχ. (εεΐεσισα μας νοοο δυβεη- ἀπάντησιν 90}: ἐρεν τὸ ἀξλαεὴ 
ὧδ ε588ὲ 1,δχῖοα εὸ σαΐϊπυβ ἀυ᾽ῖο, χυο ΓΝ. ἘΧΡΕΉΒΕΣΜΙΕ: 

ες φεγίϊι8 εδῖ, δἴίδτη δρυὰ δ!οβ ϑεσρ-ὀ --- 5} Ασα. ὅγυστα. Ἐπεοά. 70}. 

εὐλαὶ γος ΤΡΤΑΡ ὀπὸν ϑβς τον εκας ΧΧΧΙΣ. 92. .-- δ δὲ ἐπ ἐεοκδὲ- 

στη, ῥϑϑκι Ῥτο ἄσκησις ἴα. Αἄάο ἐπδίκη ἐογίεμι. 44 Ῥαν. ΧΙ]. 11. υδἱ δ Δ 

Ρῖὸ ἐκδίκηας, απο ἐχοίϊίαν! ϑομρεῖ. εἴπ ἀυθῖο δὴ κῷ ὩΝ ἀεάυχοσιης, ---- 

Β. ἌΡ. Ἐ ΒΙσα. ΤῸ ΠΡ 980. Ιερὶτυν Ρτοίογοδ ἀρυὰ ἴῃς. 23 ὅδῃηι. 
᾿ΑΠΑΓΝΤΗΜΑ, οὐοομγει. Ὁ» ΧΙΧ. 7. υδ]1 νοῦθα εἰς ἀπάντησιν λαοῦ 

ἰἄοσα, 1 Βερ. Υ. 4. ἀπάντημα «ονηρὸν, δυπί εχ διηϊβοεάβηζρυβ δά άϊτα, τπὰ- 
“παΐμτα, οὐδε αὐυεγσια. [ἴὰ ααοηιθ 0118 ΡΕγβρισιιῖα[8 σδιιθᾶ. 

επς- ἔοτίαδεθ Αααῖΐα. Οομεὶ. ΙΧ. 11. ΑΠΑΝΩΘΕΝ, α φερτα, ἀεδωρεν, 
4 ἀτάντημα, ξοτίμπα. --- 9» ἐκιξέωπι, οἴίδτῃ ἱ. α. ἀσὸ, ὕΥῸ ἀκὸ ἄνωθεν. Αἃ- 

«κοσέδῖο. ϑγτατα. Ἐοβ. Χ1Π. 14. υδὶ γεγρίυτι μος Ογαεῖβ βεσίρίογίριθ 
ἀκώντημα ἐπιρείνενι οείϊζοηα, βε ρετ- ἘΡοΣ πεῖς ΔΙαυοῖεθ ἴπ Κ ογ89. 

πιοΐεπε πιοῖαῖ. 16 ΞΌΡΓΑ 8. ν. ἀπα»- ῬΤῸ ὩΨῸ ἀξεωρετ, ν. ς. 
τάω ἴῃ, ἤπ6. δρυὰ ϑυεησιδοῆυν (τον. ΧΧΙ͂Ρ. 

᾿ἈΑΠΑΝΤΗΣΙΣ, οὐσσιγεῶδ, ΘΌΔΤΩ 18.) ΧΧ. 2 ϑδτη. ΧΙ]. 40. ἀκάνωθεν 
πίων πῆρ ἀξόδπρε οιήπ ἐμ μὴ αἀρίίμγ, τιοτις τοῦ τείχους 860. αῖ. αἱ ν. 21. ἀπὸ 

4ϑεχίαπππα, ἄνωθεν Περεῖ, οὐτὰ ἴῃ ΑἸεχ. ἀπάνωθεν 
᾿Αὐδίμι πόρον βαν οἰίδσι σεηδι ὈΉΈΤῸ δἀ- Ἰεορδῖογ. 2 Ἀερ. Χ. 81]. οὖχ ἀπέστη 
ἡδεῖαν. 8ι.. ΧΙΧ. 95. ἀπὸ ἀσαν- ἀπάνωθεν ἁμαρτιῶν, αδἱ Οοταρ]. ἀσὸ 

ε τήσεως προσώπου ἐκιγνωσθήσιται νοήμων, Ἀαδοι. πάο ΔΡρατεῖ, αυϊά φἰαἰιοη- 
οἷν απρεοίπ, νεὶ λαδίδε ογ σορτιοβοθ-ὀ ἄττα δἰ ἀθ οοπ)εοΐασα Κ͵ουϑεὶσίὶ, 
τὰ 10 Έ6Π]ΠΘρθπα: Ὁ] ἀπ. «Ῥ. δβῖ ἱ, ᾳ. αυἱ (ϑγρ. Ρ. 111. Ρ. 14.) Ῥτον. 
ὅρασις, οεἰασ, σᾶ ἐπ οομίος ἱποιττί. ΧΟ, 18. ἴῃ ϑυτατώδοῆο Ῥγὸ ἀσάνοϑεν 
4 Μεος. ΧΙ]. 30. ἥμερον ἀπάντησιν ταροπομάμσπι ἡυσϊοκὲ ἀπάνευϑεν, φιοα 
ἑποιοῦντο. ΨῸΪ,. φμοά πιοάεσίε (ἢ. ε. εεῖ ἰεβῖα ὥὅΐοῃοὶ. δὰ Οαγβϑβδβ. 1. 190. 
ἱεπέίογ. Μοάεείμηι Ῥτο. πιοαἕοο οἵ πιο. ἄποδεν, μακράν. Νατα ἀπάνωθεν ἐδ ἢ. 
ἀεγαίο χυδιάοσχυε Ῥοηὶ ἀοσι [Δ0- 1.1. ᾳ. ἀπὸ, αὐ Ἰερίτν 2 ϑδιυ. ΧΧ. 
ΤΕΉΡΟΣΩ. ἴὉ ΑἸ ΑτΙΟ 5. Ὦ. ν.) δὲ- 21. ἀπελεύσομαι ἀσάνωδγεν τῆς αόλεως 

ἂν» 

φὸς 

-» 



᾿Αταρτείζο. 

ἐπ, οηιρὶ ροτζεοίοη βοὰ Ρεγζεοίε, αὖ- 
Φοίείς, οοπερίείε, οπιπῖπο ἐία υἱὐ πεϊίμα 
διρετγοίί, Ἡοογςοἶ.. ἀπαρτίᾳ, ἀπηρτισμέ- 
νως, ἀκριβῶς. Ηδβ δυΐδπι νοῦθβ δὰ 
πιρπογὲ ρεγγεοίίοπεηι βεθρε ἰγδηβέδστὶ 
τταάυπὶ δυάδα οἱ Ῥἤ δου. 58. ν. ἀς- 
αἀρτολογία. ὅ'΄᾽΄)ὰἃὺ αυοαμδ ν. 18. «ἄσαν 
φὴν ἀπαρτίαν τῶν γυναικῶν Θϑῖ οπιπέξ 
ογπηῖηο πιρίΐεγες, θεὰ, υ [,διίηυ Τοά- 
ἀἰάϊξ : οπιπόπε σμηιπιαπι, γὙ6]: ονῖπέδ 

ὃ 6 ἨμΉΕΤΟ. ---- ΝΌ» τηοΐο, ἐγαπδίαίιο, 

εἴ χηοίοηγτα. ἑά φυοά ἰγαπεεγίεν. ἘΧ. 
ΧΙ, 38. Νυπι. Χ. 12. ἐξῆραν σὺν ἀπ- 
αρτίως αὑτῶν. --- δ)» »γάαία, 5}ο- 

ἴμηι. Ὠδυϊ. ΧΧ. 14. συάτῶ. 1]. 
18. οἱ 1Π]|. 1]. Ηεβγοῖ. ᾿Ασαρτίας 
(δου, υὐ ποηη}}}} ἰορεγο τοδὶ υπῖ, 
ἀπαρτίαν,) μετάβασιν, ἀποσκευὴν, τέλος, 
ἀσαρτισμόν. ΟἿοεδ. ἴπ Οεἰαΐειοϊ. εἰ 
1κ6χ. συν! ΜΆ. Βγϑπλ. ᾿Ασαρτίαν, 

ς τέλος, ἀπαρτισμόν. 

᾿ἈΠΑΡΤΙΖΩ, ρεγἤοῖο, ρμετζεξοίμηι 
φσοάο, οοπδμπιο. ἽὮ» ρεγπεῖο, σοη- 

σιΐπηιο. ϑγτοτα, Ῥβδία. 11. 10. ἀπ- 
αρτισλήτω κάκωσις τῶν ἀσεβῶν. Ἡ]ετοιι.. 
οοηδιηεηιείμγ (αυδὸ νοχ ΄φυοηυο γ]- 
βαῖο Ἰοοο ἼΒΗΡΟΝΕΙ οοπδιρηείων τοα- 
ἀεπάδ ογ1.), ἢ. 6. σὰ διεηιῆμῖπι ρΤα- 
ἄμηι μεγἀμοεδίωγ. ---- 1242 ΡΙΒ. ἃ 2. 

αγνίο. ϑγτασα. Ῥβαῖα. ΟΧΥ ΤΠ. 78. 
ὦ ἀπήρτισάν με, τας ἤεοογμπέ, 560: ρμα- 

γαΥγμΉΪ. --- ἌΡΣΙ ΟΟΉΘΏΠΙΟΥ, ΡΕΓ οΊοΥ. 

ϑυχΏση. 1 ϑὅδυη. ΧΧ, 7. - ὈΝ» δη.- 

ἑέρεν, ρεγζεοία. Ααυ. Οεη. ΧΧΧΙΝ. 
91. οἵ δὲς. δὰ. ῥυγγοδιη Ασηοβ ἴ. 6. 
ἀπηρτισμένη. ΗΕΥΟΒυ8 : ̓Ασαρτίζει, 
τέλεος δ: ἀσαρτῆσαι, τὸ κρεμά- 
Φα!, ἀπαρτίσαι δὲ τὸ τελειῶσαι. ἘΠΘΒΥ (ἢ. 
᾿Ασαρτῆσαι, χωρίσοω, διαστῆσαι. ᾿Α“αρ- 

« τίσιω, «ληρῶσα.. 11ὰ ομίτα Ἰερεπάιιι 
εβῖ, 7υάϊςε Βἰ6]1ο, ἰΙοοο ᾿Ασαντῆσα; κ. 
ς. Δ. Ψψιάς ϑυίςεσὶ Τε8. Εος]οβ. Τ. 
Ϊ. Ρ. 422. 

᾿ΑΠΑΡΊΤΙΣΜΑ, οομπδερηπαΐίο, σα- 
οἰωπ6Ή, διηπηεέίαδ. ΓΟ ΤΥΘΙΟ ΟΣ. ὃχ 

ΤΊ, Ῥαΐπιι, ἰαρίάες ραΐγιατες, φμῖ- 

διε ἐγαδες ὡπρομμμέμγ. ὥγτατα, 1 
Ἀδρ. ΥἹΙ. 9. 

268 ᾿Αταρχῆ:- 

᾿ΑΠΑΡΧΗΣ, ργὲπεέδας, ἴξ. ορέππιρη, 
Ῥγαείαπίεείπιι, ἱτ οδίαιο. ΝΤῚ, 

αάξρε, ταθῖαΡἢ. ργασίρμωηι, ργαείαη.- 
ἐξεεινιμπι. Νυα. ΧΥΤΠ. 12. ἀπαρχὴ 
ἐλαίου καὶ οἴνου, ργιπιϊ οἷοὶ εἴ νἱῃὶ. 
Γυ]ά. ν. 29. 30. 82. ἴῃ ογαρυβ 8 
Ἰοοῖβ υΧΧχ γ ἀσαρχὰς τεαάϊαε- 

τυπῖ, ασυοὰ ἴῃ ῥσὶπιϊα8 ΟρΌτηδβ εἰ 
ῬΙεδίδη  83ϑίτηδβ ἔγιρ65 οἱΐπὶ εἰ χα- 
Ῥδηῖ. ὅοδοὶ. ΕΌΣΙΡ. ἴῃ Οτεδβῖ. ν. 96. 
ἀπαρχὴ ἐλέγετο οὗ μόνον τὸ πρῶτον τῇ 
'φάξει, ἀλλὰ καὶ τὸ πρῶτον τῇ τιμῇ, ὅϑεν 
καὶ ἀξταρχὰς καρπῶν προσῆγον οἱ παλαμοὶ 
καὶ ὠνόμαζον, τὰ κχρείττονα, ἐχλεγόμενοι. 
- ἼΦΨνΌ, ἀεοῆπα. Ἰϑευϊ. ΧΙ]. 6. 

Βοι]οος δἰίδιι ἀδοίπις εχ Ργεεϑιδπεο- 
δἰ πλὶ8 86 ΡΔΠΌΙΓ. --- ἣν, ἐπιριείας. 

Νυχ. ΧΥΠΙ. 1. λήψεσϑε τὰ; ἀπαρ- 
χὰς τῶν ἁγίων, βες. ΑἸὰ. δὶ ἴδηγθῃ 
ἴῃ τα αυΐβ ΠΡ τῖ8 ὑσὸ ἀπαρχὰς τες- 
π8 Ἰορίτυν ἁμαρτίας. --- "ὶν ἡ. οα- 

᾿ 

μὰ 

μεΐ. Νυτα. Ϊ. 2. 560. οοὐ. Ἡοἶπιο5. ---- ὁ 

νον Ῥυινίία. Ἐχ. ΧΧΤΙΠ, 10. 

1ν. ΧΧΙΠ. 10. Νυαι. ΧΥ͂. 18. 
ἶπο. 1 ὅδιι. ΧΡ. 21. τὰς ἀσαρχὰς 
τοῦ ἐξολοϑρεύματος, ργαείαπίϊαείππα ΘΧ 
116, απ; αἰτῖ8 ἀδνοῖα βυηΐ. --- ΠΝ Ὁ 

ἴπῆ. ἃ 59}, εἰευαπάο. ἘΣ. ΧΧ. 81. 

ἐγ ταῖς ἀσαρχαῖς τῶν δομάτων ὑμῶν. 
[ΔΡεγα υογίδσυπε. ---- ἢ τ» ὦμο. 

1 ὅδπι. Χ. 4. Ὁ Ὧν: ἄμοε Ῥαπεε, 

ἀ ἃς ἄρτων. ἽΝοΩΥ νεγοαίπη]θ οβῖ, 
Ἀρὶν ἐς ΝΗ Γυγύδγν 566 ἀοαυχεγυηι 

8 ΠΧ ΠΩ: “ὦ δερτεξαίις ἐξέ: 

ΠΆΤΩ ὈΣΊΤΙ 128 δα υδυτὰ βδοσυπι 86- 
Βτεματὶ δ σχϑροηὶ ϑοϊερβϑηῖ. --- 
ΓΒ} 7ν αρῥαϊϊο, οδίαἐϊο δαογίβοῖο- 

τινι, Ἐχ, ΧΧΧΨΊΙΠΠ. 94. χρυσίου τοῦ 
τῆς ἀπαρχῆς. ΜΙάεοηίυν ΤΧΧ εοὐὰι 
γοῦθ ἀσαρχὴ Τοπλυηχῖββα ΠΟΌΟΠθαι 
ὈΠΙΊΨΕΥΒΑΙΣ 47.5, φμοῦ εεὐ ἴεὺ 5α- 
Τοτμπε, ---- [ΟἽ οὐίαίο. Ἐχοά. 

ΧΧΝ, 8. αὕτη ἐστὶν ἡ ἀσαρχὴ, ΠΣ 
οδὲ οδίαο. Μιὰς εἰ ΕΣ. ΧΧ. 40. 
ΧΙ. 7. ὕὉμάδ ΟἸἹοδε. ΜΚ. ἴῃ Εςσ. 



᾿Απάρχορναι. 

«Τὰς ἁταρχὰς, ἀφαιρέματα. Οοπίδε 
9 8ὅ.π). 1. 9]. 00] ἀγροὶ ἀπαρχὼν 
Αφαΐ!δε σασιῖ ἀγροὶ ἀφαωρεράτων. πᾶς 
εἰ αρυά Ηξδογεῖ. ᾿Απαρχὴ, σροσφορὰ, 
ἀλαήεμα. 85... ΧΧΧΝ. 7. ἀσαρχὴν 
χερῶν δου, Ῥτὶταϊτ145 ἴθ 6 τηδπαιτι 
ΦΆΥΤΙΣΙ γ6] 4085 τηδηι ἴὰδ 
ἦκα. Τοϊά, ΧΙ. 48. ἀπαρχὰς πρω- 

᾿ΑΠΑΡΧΑΙ ἍΛΩΝΟΣ ΚΑ᾿ 
ὁ ΛΗΝΟΥ͂, »γέπεδμαξ ἀγεῖ εἰ ἰογομία. 
ΓΙΣ. νῸΙ ΠΝ)» »ἰεπεἐμάο οἱ ἰα- 

εγγνια. Ἐχοὰ. ΧΧΙ]. 20. 8ς. ΠΝ) 

ποίδξ ἢ. 1. ἡγμοίμς ρίεπα νιαίεγ μαι, 
φιὶ ἴχκο οἤεγεδαπέμτ, εἴ 7 εεὶ 

τπαοῖαρῆ. ἔξγμον «ἰἰἰϊαης ἱπείατ ἰαονῳ- 
παγεπι, σμαίδε δἰἰλίαί ἐς μυὶΣ εἰ οἶδυϊς, 
φκακαῖο οαἰοαπίεγ. 
᾿ΑΠΑΧΟΜΑΙ, ργέμείας ἀρ, ο[5 

ὕετο. Ὡν» ΗΙΡΒ. 6 95)" εἴευο, 

ς οὔϊετο. 8 Ῥαν. ΧΧΧ, 24. ἀπήρξατο 
τῷ ̓Ιούδῳ, ργίπι ας ἀαδαέ πω. Ὁ. 
ΧΧΧΥ. 7. 9. Ηδεογοῖ, ᾿Ασήρξατο, 
ἀςσαρχὰς ἔδωχεν. ---- Γ)} ἀπο Ὁ ἊΣ 

ΤῸ ἐπ δαοτὶ ποίμπι υοἱωπίαγίμηι. 
αὶ Ῥασ. ΧΧΧΥ. 8. -- δον ΓΝ 

οεἰέαα. Ῥτον. 1ΠΠ. 9. ἀπάρχου αὑτῷ 
ἀτὸ τῶν χαρτῶν δικαιοσύνης, τίνι ας 
εἰ οὐδεν τοϊϊαβ (αἱ ρτονεπῖιβ. Ηδ- 
“σγοδῖι8: ἀπάρχου, τὰς ἀπαρχὰς 

4 πρόσεξε. ! 
ἌΠΑΣ, ΔΠΑΣΑ, ἍΠΑΝ, οπιμιξ, 

σπαπε. ϑιερίβϑῖτια Ἰορίταν, εἴ 5υ(ῆ- 
εἷαῖ ῖσ ὑπυπὶ ἱδηΐυτα εἴ ΔΙ ΕΤΌΤΩ 
Ἰοσαπ οχ δἰηρυατὶ νοοα Ἡδθγαῖσα 
δὐάτιοοξε. ν5)5» ναε, υαδομίνηε. 

Ῥγον. ΧΧΝ. 4. υδὶ Ἰερετυπέ δ Ὁ), 
ἅςαν.--- 5 »ἰοέπηι, ἱπίερτμπι. Ἰ,δΥ. 

ΨΙ. 22. 
ΚΑΘ᾽ ἍΠΑΝ, οπεπέποάξ, οπεδὲ 

ἐ ἐς ρατίε. ἃ Μδος. ΧΥ͂. 30. καϑ᾽ ἅπαν, 
ἐοέμα. 

᾿ἈΠΑΤΑΏ, ἀεοϊρίο, Ζεάμοο, ἷῖ. 
ρεϊξεῖο, Ρεγειαάεο. ἤἸλ ΟΠ ΑΙ], οἷο 

δι, 5. αδιϊ. Ῥδῃ. ΠῚ. 8. 
ΝΕ 5) Ὁ δοθέμης δ πιέ- 

ποία πιξα ἐχοιτ. ϑὅγτυβ ἁτατᾷ με, 

269 ᾿Αψατάνσ. 

ἢ, 6. δοϊηπίττη τὴ6 ἀδεεξαϊξ, οἵ ἀρυὰ 
μαι. Βοτοΐπεθ ππενιοσία ζΠὲ ἀϊσυπ- 
ἴατ, -- ΛῸΠ ΗΙρἢ. δεάποο, ἃ ΓγΌ. 

4 Βερ. ΧΥΝΙΠ]. 82. 4 Ῥαν. ΧΧΧΙ͂Ι.; 
11. ον. ΧΧΧΥΙ. 16. ἀρυὰ ΤὭοοά, 
εἰ Ηερτ. υδὶ ἀκατᾷν δεα. ἐκ ποίδὲ 
οἷαηε τωδάμοεγε βοὰ εγίροτε, ἰδενγατέ. 
γυϊμ. φοαἰσαδὲξ ἐεε Μεοτθακ το 
διηΐϊ: προσίτ, ἠςξάνησέν σε ἐκ στόριατος 
ἐχϑροῦ. ---- ὉΠ ΗΙΡΒ. ἃ ΝΩ͂Σ 

σεη. Π]. 18. 2 Ραν. ΧΧΧΙΙ. 15. 
μὴ ἀπατὼ ὑμᾶς, τὸ νοβ δορὶ ρμεῖϊδ» 
τηΪηΐ : (01. [ε5.. ΧΧΧΥΤ]. 10. εἰ 
ΕρΒαβ. ,'. 6. ---- ΦῸ ΠΣ ἀοἰμάο, ἰμάϊ- κα 

οο. Ἐχ. ΝἼΠ]. 29. ἀτατῆσαι δες. Μϑ8. 
ΑἸ]οεχ. υδὶ ἐπ σε χυὶδ ᾿ἰρσῖς ἐξασατῇ- 
σα, οἴ «αραλογίσαι ἸορίτυΓ. --- 5) 
οὔ840, ἑπίεγηιίο. 6. Τ,ΧΧΥῚ. 8. 
ΘΠ ἐὉ) πορ οεδεαδιί, 856, αἱ 

Η! γονιοῦ ἰγαπδί ἶξ, νοπ φμῤοοῖί. 
ΕΧΧ οὐχ ἠπατήϑην. Ἐογίδεδα Ἰ6ρὸ- 
τας ΠΡ Ν᾽). ψυΐκᾳ. πολ δὼ 

ἀεοερίωε. ---- "ἢ ΓῺ »εϊοῖο, ρετεια- 
ἄεο. Ααι. ΤὨοοά. Ῥχον. ΧΥ͂Ι. 49. ἃ 
ἔηρ. οἱ ὅ'Ἴοβοὶ. Ῥγον. ΧΧΙ͂Ν, 40. 
ΧΧ Ἅυά. ΧΙΝ. 156. ἀτάτησον δὴ τὸν 
ἄνδρα σον, μεγδμαία αυδθθ8ὸ νἷγο ἴυο, 
0}, ΧΥῚ. 5. γυ]α. Ὀδπε : ὀέαναϊΐτε 
εἰ Σαύξ. 76.τ. ΧΧ. 7. ἡςάτησάς με 
καὶ ἠτκατήϑην, ρεγεμαεὶ είν τα] ἰ εἰ ρ6᾽- 
δισπι σιν. Ὅσα νοῦβϑ ἀναπείθειν, 
φυοα ᾿γ. ρεγεμαίενε εἰστιϊβοαξ, οἴδια 
ἀε 1111, φμὲ ἀεοὶρίωπὲ νοὶ “εὐωοιη, 
118 . 146 διρσα 'π ἀνασηϑω. 
Αἀ46 ϑ'γτηπι. βοὸς. οοά. 108, Ἠο]π,. 
ευς. ΧΙ. 16. --- 119. “οἶάα, 

Φεὐμοία. ϑγτατα. Ἐσβ. Ν]]. 11. σῃ- 
ριστερὰ ἀπατωμένη, σΟ] τα ρεϊίεοία. 
- 5. “νερίεΣ, (πα. ΤὨοοά. 

Ῥχονυ. Ϊ. 4. ἠπατημένος, ἐν, φμὶ 7 οἱα 
46 ἀεοὶρὶ ραϊμπίωτ. --- ΤΥ ΡΙΒ. 

ἀευαείο. Ῥτον. ΧΧΙΝ. 15. μηδὲ ἀπα- 
τηϑῇς χορτασίῳ, δα χυδτα ἸΙοουμι .86- ἃ 
οταθ ΠΟῸ τηϑὶθ οοπ͵θοὶξ, ᾿πίογΡΓο- 
ἴδτι ἔοσία 586 βου 0 51356 μηδὲ καταπα- 
τήσῃς χορτασίαν. --- δυν»η, οεἴαπιο. 

ϑγτηη. ἴω. ΧΧΙΧ. 9. Ῥεστηυίανις 
εἶπε ἀυδίο γηγὴ εὔτὰ νυῦ "ποϊϊιε 



᾿Ασάτη ᾿ 

« ἄμ, ταείρβος. δίαπαίξιε δανι. --- 
Ὁ ὑἌκδο, ἀβἔπάο, ἂς ταοῖδμδο- 

τίοο: ταγδὲδ μεγσμασογς αἴημοπι ἃ 
Ὁτγοροεῖίο αδείγαλο. Ἑδινάδτα οἱρηϊῆ- 
βδθοηρια Βαρας αποηϊ νοὸχ ἀσαγᾷι, ὁ 
αΔ ΡῸ Πα Ὑμεράοϊς, δια εδβὶ 
Δ δοιὰ. ΧΧΙ͂Ψ. 7. υδὲ ΠΟΥΧ «εἴ 
βοομί. “πὰ. ΓΧ. 3. στρωμνὴν ἤσαν. 
τηϑεῖξαν, (116, ἰῃ 4ο ᾿ιοχούτιοα 6. 
οεμέξ ἢ), 6. ἀδίεοϊ! αὐ οὐποιδέξωπε 

ὃ ἐγδυῖ. ἔν. Χ1Π]. 18. υδὶ τος αδιξὲ 
Τοοίδ νουτὶ Ῥοίοϑί. ϑδὲγ. ΧΙΝ. 11]. 
ἀπάτησον τὴν «ψυχὴν, φιοὰ νυΐσο νοΣ- 

᾿μπξ: ἐ σπίπι ἐμ ουγαδ αὐ 
Φοἰμοι απ. 

ἌΠΑΤΗ, ἀεοορέϊο, αι. .--- 
ϑΌΘϑΌΝ πινεῖπα ἑπαπία, ὑανα ἰάο- 

ἴα. ἴπις. ἕδυ. ΧΧΥ͂Τ. 1. 9866. ὕπδτ- 
ϊποπι οοὐ. ,ἴ08. Φυά ἢ. ΓΧ. 11. 
ἐχ χειλέων ἀπάτης μου, δὶ Ψυϊσδξιυ, 

ς 401] οατίἑανδ ΒαΡοῖ, Ἰορὶς ἀγάπης, 
,, ἐξ αυδγίτν γοσυτη ρμαοττπυίπομα ᾿ῃ 

οοὐά. νΐς ἵπ|ϊ. δὰ Ηδρεγοῖ. κ. ν. 
ταρλεγοπίπας. ϑδιεὰ γοτὰ Ἰθοῖίο βἰηθβ 
ἀυδίο εεὲ ἀπάτης, ἢος θοῦσα: ἰαδίϊς 
“πεὶς ἈΝ ἡμμεῤμῳμι 86: αὐἷϑυ8 ἄ6- 
εἴρεσε ἢ ΐυτι σόπαρον, αυδιηδάνοο- 
ἄσηι Ῥαυϊυὰ ἘΡΉ. ΓΝ. 99. ἐσγϑυμίας 
τῆς ἀπάτης ΑἸχΙξ ὕὑγο ἀσατητικὰς νεὶ 
ἃἀτατώσας. Ὁ. ν. 18. δός μοι ἀπάτην, 

ἀ ἕω ηὐλῖ ζαϊΐζονε, αἰ οατὰ Εογαδῖο 
ἘρΙδέ. 1. 6. 60. Ἰοχυδτ. ἡ 
᾿ ΒΑΠΑΤΉΛΔΟΣΣ, αἴας, ̓ αμάμεη- 
ἐμα, αοἴοειια. 4 Μεος. ΧΥΠΠ). 8. 
ΗἩεδγεῖ. ἀπατηλὸν, ψευδὴς, ἀπατητι- 
κὺν͵ παρὰ ογισεθιόν. . χυαοαχιο βόδια: 
μψ δ ρ ἐρείδων: ἮΔΙ. 842. εἰ 
αὶ Οτεραν. Οοχίπί. Ὁ». 406. ᾿ 

"τ ἈΠΑΤΗΣΙΣ, ἀεοερέϊο, ἤγαμ. 7. 
ἀν, Χ, 4. εἰς ἀπάτησιν ὀφθαλμῶν, ἰη 

4 ἀδοερίζοπεσι οσυϊοσιιτη. 

᾿ΠἈΠΑΥΤΑΣΜΑ, γεγαοίξο, τοβεκὶο 
ἐμοῖς εἰ ; ῬΌΒΟΝ, δοῖδε, 
εβιζιεμκίϊα, δὲ ταοϊδρβοτίοθ, ογῖσια 
φμοά αἴΐψιιαπι τεῦ ρμεγζεοίε τείενί, 
ἐηιαρὸ υἷα εἰ αἰξομγμα τεὶ. 
ϑδρ. ΥΠ1. 46. ἀε βαρίεβπίία: ἀσαὺς- 
γασμα γάρ ἐστι φωτὸς ἀϊδίου, φρίεπαον 
εηἴ ἐδὲ ἐς ἱμηκῖπο σίογπο εβμίρεοηδ. 
Ηδεγοῆ. ᾿Αταύγασμα, ἡλίου φέγγος. 
ἴκοχ. ΟγΥ}} ΜΆ, Βγεια. Ἀ ᾿ 

270 ᾿Απειϑέω. 
μα, ἀχεὶς ἡλίου, ἡ πρώτη τοῦ ἡλιακοῦ Κὶ 
Φωτὸς ἀποβολή. ῬΒΪῸ ἀξ Β]απίδξ. μ. 
150. ἁγίασμα δκεε αἰχὶς ἁγίων ἀταύ- 
γασμα, μίμημα ἀρχετύπου. 
ἈΠΑΥΤΟΜΟΛΔΗΏ, α "16 ἔρεο εο, 

ἀρομέε ὄμστο. Ῥτον. Ὑ]. 11. Ἰυχία 
Ἦσας ΠῚ ὃὲ ὄνδεκε, ᾿ὥσαερ κοσιὸς δρομδὺς, 

ἀκαυτομολήσει, ορεδίπο ἰὩπἤπδχι στα8- 
δαίον ἐγτγμξέ, ὍΒΙ ὨΪΠ1] αϊς νοοὶ ἰὰ 
εχ ξεῖν». τεσροιμκε, δο ἱπέοσρτες 
ΕΣ ῬΣΐΟΣ ταρύδδτο ἐν δὲ ΓΤ ἢ 

ΨΟΘΘΙΩ ΒΘΏΒ118 ΟΒ 158 δ ΡΡΙὁτῈ νο]αϊξ. 
Ἠεεγοβόιε: Ἀσαυτομολήσει, ἀφ᾽ ἑαυ- 
τοῦ ἔλδῃ (ερεμάυτα ἐλεύσεται), σαρὰ 
φὸ μολεῦ, ὅ ἐστιν ἐλϑεῖ. [,οχ. Ογτη!ὶ 
ΜΒ. Βγδῆι. ᾿Ασαυτομολήσει, ἀναχωρή- 
Ἅμ. ΤΒυογά. 1]. 75. 7οβορῆ. ἂς 
Μδος. δ. 19, 8. 4 Μεος. ΧΙ]. 17. 

δ᾽ ΑΠΑΦΑΝΙ ΖΩ, ργοόγσμς ἀεῖδο εἰ 
ε οομϑροοῖν γειπουθῦ. ΓΛ, ἱνίεσε 

οἷο. Ἐχ. ΧΧῚ, 490. ἀπαφανσῃ 5δο. 
ροᾷ, 106. Ηοἶπι. Τὰ επίπι Ἰερεπάσση 
Ἰσοο ἀσυφανίσγ. τς ᾿ΦΆΠΕΙ Δ, οἰάρο, ἐς οἷα 

ἀρ ἑηπίοἰίϊορο. πὴ ν υμῖεο. ὅσαι. ἸΥ͂. 

ὅ. ἕως οὗ ἀκίδῃ, τί ἔσεαι τῇ αόλει, ἂο-. 
ὯδΟ ὙΥἹάοσγεῖ, αὐ υὑτὸϊ οδβϑθεῖ ὄυδη- 
συ. Γλοα. ὅ΄ῖο. ν. 771. Α. οὐϊξ, 
ΒΠοά. Πϊο δββ. ρ. 896. οὰ, Βεΐμι. 
εἴ Ρ. 1052. (οηξ, ᾳυοαυς Η. δίερῃ. 
8. ἀφοράω. 
ΔΙΠΕΙΘΕΏ, πον οδεαϊο, ἑποδεάξοης 

σοι, ΓΙ δὲς Ηρ. ποη νιὲξ- 

οδῸ πι6. Ῥτον. ΧΧΙΝ. 91. ἀπείλήσῃς. 
Εἰχ βαῃϊθωπα ὕδερεσὶ Ἰερογυπε ἐχ- 
(ρει Ἰἰροσὶβ ἐγαμηροβὶτ8 ν ΔΥΓΙ͂ 

ϑϑῆβιι 60, αθδχα βου. δὰ ΧΙΝ. 
16. ες ΧΧ, 2. ἀοξεπάϊε, υἱ εἷξ ἔγαπ.- 
ξτέδθογεπι αρέγο. ΜΙΗϊ νετο βθηβιυτηῃ 
δχργθβδίβθα νἱἀθηξυγ. Νϑηι 4] ουχῃ 
τε Πρ 86 Τηϊδοοῖ, 186 ἀπεϑεῖ --- 
ἽΘΠ ΕἸΡΒ. ἃ Ὑ» ἐταοεῦδο, Ἐν. 

ΧΧΙΠ]. 91. υδὶ ἽΌΘΠ τῷ γτευεγετγῇ 

αἱ οδέεπιρεγατε ορροπίζωτ. --- Τν 

ἀφεϊείο. ἘΣ. 111. 47. Βδηε αυορὰ 
ΒΘΏΘΌΣΩ, ΠΞΠῚ γᾺΪΝ ΟΡρΡοπῃΐξυγ ἴθ] 

τῷ σιεάέγε. ---- Ἵν ἐγμαϊο. 165. ΝῚΠ]. 

11. υ}] ἡ) Ὁ βἰῃα ἀυλίο ἀοτῖ να» 

ἂν» 



᾿Ατειϑέω. 

«ται α΄ Ὁ, δαὶ Ὑ (ἰαρετῖοβ 

γ}109})» ΓΝ αὐταοᾶυτα: ἱπερῖθ. - 

ΣΙΝ ἐδ» ποίο. Ῥτον. 1. 48. --- 

γὺψ ἐδ), ποι αμάϊο. 08. '΄. 6. .-- 

ΠΝ» α τεῖίτο. αμμ. ΧΙΥ. 45. 

βϑρησισηΣ δεσπεί παπί. --- ἸΝΜῸ ΡΒ. 

τεκῶο. ϑυτασα, Εχοὰ. ΤΥ, 93. 1. ὅ8πι, 
ΧΧΨΊΤΠΙΠ]. 93. ἠκείϑησιν καὶ οὐχ ἐβού- 
λετο, δὶ ἀσεδδεῦ 698 γέμθογε, γὲ- 
σμξατε, εἰ οὐπλ οὗ ϑέλων ἰπ οοὐά, 

: αν τ σα: Οοαΐξος βπσμις 3 Βορ. 

[ν. ΧΧΥῚ, 15. Νυὰι, ΧΙ. 
90. ἴε5. ΝΙ]. 16. ρὶ Ἰοοο ἀσεϑεῖ 

Ἀελὴ Τ ΤΟ, ̓ΜΕΉΦΗΥΟΥΙΝΕ ὐρνον 6 

ξεταπὶ ΝῺ ἃ Ὁ» γεδεῖϊπο. ..-- 

εγ})Ὸ» φχγαυαχίοογτ. ευς, ΧΧΧΙΙ͂, 

δ8. -- ὙΩ τεδεῖο. 1.6. ΧΧΧΥῚ. 

-- πο; ΠΛ» Καὶ εἱ Ηἰρῆ, 
με, ὕεας. 1 46. ΙΧ. 7. 48, 24. 
ἀκειϑεῖστες ἦτι τὰ «ρὸς κύριον υχὸ χατὰ 

ἀνήχωτα, τείϊτϑοι κε! 
Ἀπ περ τα μρὸι δὲ δὶ Γλδοκαϊηντ 
ρΡεσποῃζ. 706. . 18. - ΓΤ; 

αροείαεία. ἴεΒ. 1 1Χ. 18. --- Ὁ» 

γαοίαγιΣ “πηι. σας. ΧΧΙῚ, 90. 
ἐ Νεοῖν, ΙΧ. 490. Ρε. ΧΥ̓ΤῚ. 20. --- 
Ἴν γεσίο, γερμρηο, ἐσαμερτεῦδοτ. 

ϑσιῖπι. 1 δα. ΧΥ͂, 43. .--- Ὧν 

. Ῥεαις. ΧΧΥΤΠ. 65. ἀκει- 
ϑοῦσαν 866. 8. ΑἸά. εἴ Οοαρ]. υδί 
γεὶ ἸΙοροπάυπι εδὲ ἀϑυμοῦσαν, υἱ 
ΑΙεχ. εἰ χοῃ. Ἵχβίθεπί, ναοὶ εἰ5- 
(υαοηάπτη εϑῖ, ἀστῶν 6886 ἢ. ]. 1. 4. 
ἀπιστεῖν, σαγετε Πάκοϊα, δάδοχας (68- 
Ῥεγαγε ἀξ ϑαξιεέε 5μα. ῬΟΒΌΕΤΙΟΥ ΒΕΏ- 

“ ἰετητία. σοπῆστηδαιν Ἰοοο ᾽ν. ΧῚ,]. 4. 
δ᾽ ἀσεϑϑῶν εἰ ἀπολωλεχὼς τὴν ὑσυ- 
μονὴν αρετίδ βυῃΐ βυμποηγτηα. ας. 
ἴδ᾽ ἐπογεάδιδε, χυοά ῥτο ἐπογεάμξες, 
υἱ αἰΐλ5 βαῦρε, μοοϊζατῃ οχἰδεσηο. 

211 ᾿Ασ“ειλέω. 

Ἡδεγοῖν. ἀειϑὴς, δἄεισεης. Ῥμανοεὶ. 
Ὦμ6: ἀσισείαν ξὴν ἀσεΐϑειαν λέγουσι. 
Ηρογοι. Ἀσεδεῦ ἀντιλέγω. 1,εχίς. 
γεῖυβ: ᾿Ασιϑὼ, ἀείγεςίο, τόσο, ἴπ- 
οὐεαϊΐρ. 

ἈΠΕΙΘΗ͂Σ, ἱποδεάϊεηε, τεζγαοία- αὶ 
γί, ᾿πίνπεαςξ. 5. Ρασί. γεδείϊιε, 

Νέυτα. ΧΧ. 10. 7161 Υ. 423. 
ἀνήκοος καὶ ἀσεϑής. --- Υ Ὁ» τὲ 

ἴοε. ἈΧΧ, 9. --- τὸ Ῥατί. γεΐγαο- 

ἰατίμα. ϑγτωῖαι. Ρβα. ΤΧΧΨῚ;, 8. 
ΧΧ Ὥεαϊ ΧΧΙ͂. 18.ἕ ἐὰν δέ “νι ἦ 
υἱὸς ἀπεϑδὴς, δὶ γοχο αἱϊαμὶκ μαρϑδς 
θ] πὶ ταϊγαοίασίιτα: οὐ, Ποῦ. [. 
30. γοοῦσιν ἀπιεῖς. ---- ἘΝ5}}} αάα- 

“πᾶς. Ζδοῖ, 1]. 19. υδἱ διϊατοδςε τ26- ς 
ἀκεοίλῃ τπρδοείοα δι θεῖον δὰ ἄδιν 

πυχακηΐ ΟΟΓΡΟΣΊ ἀυὐέετα, ϑδιι σοΏ- 
τασηδοίοσῃ. δὲν. ΧΥ͂Ι. 7. οἱ ΧΩΥΠ]. 
81. υδὶ βασΐλωια ἀπσεϑὴς Ἐρβεταῖτι 
ἀιεῖξν, νεῖ χυΐα ἐπεδδῖ γμοσ. 
εἰπσο 65 πόαιο δὰ τιϊύχηυτη τοροὶ- 
Ἰασαης Βοῦσαπιο εἰ τορι «δ, 
γεὶ αυἱα εγαῦϊτα ἔδτο βααρον 10. 
Ἰστσα σαϊτυὶ αὐάλοιξ ἔποταηϊ. ϑίο 
ϑγτις οἱ Ασαβα. ΗἩδογεῖ. ᾿Ααιϑὴῆς; 
ἀννεύεακχτος, ἄκιστες, Σοφοκλῆς αἰχμα. 
λων αν. 
ἌΠΕΙΘΩ ἪΝ, ἘΠΕ “δ ν 

λοείω. 166. ΧΥῚ. 14. υδὶ ἀδ δὰ- . 
γευβασὶΐβ Γλεὶ Β6στη0 δβΐ, φυὶ οσυ]ίοχί- 
δπ8 ἀἰνίπίβ ορροπυπίαγ. ---- 577, 

ἀεειείε. Ἐπ. 111. 427. --Ὁ ὍΣ» 

αοίον. ἴπο. 66. ΙΧ. 4. δεά ἴσοο 
ὡσεϑούντων κἰτια ἀπυῖο ἰορεμάντι 65 
ἀποαμούνεων, αἱ ἴῃ Τμοοά. εἰ 
ἘΧΧ, δα οοπΐεωίς ἴδει δειηίοσυβ. 
-- χυ» λοωυγία. 168. ἴ. 25. δὶς χϑοῖα 

Εχρ] ςασυπί ΓΟΧΧ Ἡεῦν. νοσεῖ μος 
Ἰοοο, υδί ρμγραίίο α δοογιὶδ ἐπιεπάα- 
ἐοπεηι ρορεῖὶ να νοι ποίδί. 
- ἈΠΕΙΚΑΊΖΩ, αδεὶπείο. ϑαρ. ΧΙ]. 
18. ἀχπύχαδιν αὑτὸ εἰχόνι ἀνδρώκου, 
αδεϊτοϊ αν 11υἃ ̓τραρίηὶ Βομλιηῖβ. 
ἉΑΠΕΙΚΑΣΜΑ, δἰημάο, ρώτα» 

ἐο. ϑαρ. ΧΗ͂Ι. 
ώων, σἰ πε μαΐπεε αυάτλα νιπλ. 
ἈΠΕΙΔΕΏ, ἩΒΠΟΥ, ΟΟΠΕΠ ΠΟΥ͂, ἐπα 

10. ἀπκειχάσματα ᾿ 



᾿Ασειλὴ. 

α ΘΡΈΡΟ. "γ}}» ἑμόγερο, οὔγωγρο. ΝΑ. 

Ι. 4. ἀπειλῶν ϑαλάσσῃ, ἱΠΟΤΟΡΔΠ8 
Τῆᾶγ6. Θιυοᾷ ἢϊο οϑὲ ἀσειλεῖ ϑαλάσ- 
σῃ, δρυὰ Μαιᾷ, 111. 26. δδῖ ἐσινι- 

 μᾷν τῇ ϑαλάσσῃ, Ἀ. 6. υἷπι πιατὶ 
σοργίπεγε, βμοίμδ πιατίπος δεάατε. 
Οοπδ Ιεχ. Ν. ΤΊ 8. ἢ. ν. - 
ΘΙ.» ἘΠΕΡ. οοπροῖον τοὲ, ἵΆ. 

»απεοὶ πιθ. ὅδ. ΧΧΨΙΙ. 49. ἀπει- 
λεῦ σοι τοῦ ἀσοκτεῦαί σε, ταϊπαίαν ἘΠῚ 

ὃ τοογΐϑιυα, ὅϑΐἽομοὶ. οα, Βοβ. διανοεῖγαι 

χατὰ σιῶ. 8.6. ), ΟΧ ῬΥΪΠΠΑΓΙ 8 

αἰ σηϊβοδίσῃο οεπι ὑελοπιοηία δρὶτὲ- 
ἔμτι ἄμσενο, ἀϊοῖτυν οἰίδτα 6 ἐ0, μὲ 
"παΐο αὐὐπιο ἐπ αἰέετιηι οδί αἰξεοίπ, 
εἰ βροοίδεπι 6 ἔδοπε τα 
αἰεηίε ἃς πιεϊπείαπέε. (( τον Οο]τι 
ἢ. 4473.) Μιά. εἴα Αηΐ. δᾶ 
Τοχὶ. Ηδῦγ. ραρ. 30. βεαᾳ. Νυχῃ. 
ΧΧΊΙΠ) 10. οὐχ ὡς υἱὸς ἀνδρώχου ἀαστ,» 

ς ληϑῆναι, Βοη ἰδηαυδηι 18 Ποσἷ 19 
πὴπὶ σοημπουεγὶ εἰ αἀδίεγγογὶ, δαῖ: 
ἐεγτογίδεδ πεμέαγὶ μοῦδεῖ. ὅδὲ᾽΄5 ]6ρ1- 
ΤΣ αὔθοαυς 9061}. 11]. 16. (σα. 
Οχοη. δαροῖ μετανοῆσ, ἔογίο μετα- 
νοῆσαι. ΟΥ̓σΘΏ6Β ποίδν!, 81106 ΙΘρΈΓΘ 

᾿ 86να: ἐεγγεέ ὈΓῸ ἐεγγείμτ, ἢ. 6. ΠΟΝ 
ϑᾶπε ηιϊμὶ ἰογγτεί, βουὶοὶ οὐδ οηΐθ 
δάἀϊηοάϊιη σοπνθηϊθηΐοσ. ΟΟΠΙου 
ΟΥ̓ΔΌΣ; 188. ἂς ΨΊ18 εἴς. Ρ.’19. εἰ 

ἁ Ῥτοίΐεροια. ἰὰῃ ΤΧΧ Τὶ 1. ς. 8. --- 
Ὁ» ἑἐπαϊσποῦ. ἴεβ. ΟΧΝῚ. 14. 

Αφῃ]. Ῥε. ΝἿἾἼΙ 19. δὲν. ΧΙΧ. 16. 
πρϑὴ ἀσειλῆσαι, ἀπίογμανι ἐπ τογδα 
αἀδρεέγα Ῥγαοϊρεὶ γα ργοδίαξ. 

᾿ΑΠΕΙΛῊ;, πεπα, οοηυππαίίο, γα, 
ἐμάϊσηπαξιο. ΓΟ ΝΡ ἐεΡΤῸΤ, ΘΕΔΙΩ 

σα, ΖΣ δὲ πιϊμὶς τοι. Ῥτον. ΧΧ. 
2. --- Ὡν » ἡπότόρο. 168. 1,10... 9. --- 

ΓΝ » ἱπογεραῖΐίο. Ῥτον. ΧΠῚ. 8. 

«“ ΧΥΠΙ. 10. - ὩὩν"» ἴγα, ΗδΔΌ. 11]. 

11. Αχυ. ΕΣ. ΧΧΙ. 81. -.-- ὮΝ» ἐπ- 

αϊσηαίο. Ῥτον. ΧΙ͂Χ. 19, ς0}}. ΧΧ. 
3. Ἠδόγοῦ. ἀπειλὴ, ὀργή. --- ἸΘῚ» 

“πογιἶός, αἰδίεγ. ΖΔοῖ. ΙΧ. 14. ἐν 
σάλῳ ἀπειλῆς, ἐπ σοπιπιοίοη6 ἰεγτοτὶς 
δε. [Ι[ἴὰ αυοαὰθ. ΑΥαθ8. ΓΙΡοσα 
ἘΔ Β[] ΓΗ. 

9212 ᾿᾿Ασείργν. 

ἜΝ ἈΠΕΙΛΗ ΧΡΑΌΜΑΙ 
ΤΙΝΙ, ἐπ πεἰπὶς αἴδγμο τον, Ἡ. 6. 
οοπππαϊοηίδες οοπέτα αἰόχονι μίοτ, ; 
δευεγισ αἰΐσμεηι ἰγαοίο. ὅδὶς Ἰορίταν 
200. ΧΧΙΠ. 6. δὶ ὑγὸ ΡΝ 

ἐν παλτὰ υεγεμέαηι δ ἦρθε ροπεί ἐπ 

πε, ΤΧΧ ες. δέ. ορϑηΐ: εἶτα ἐν 
ἀπειλῇ μοι οὗ χρήσεται. ὅ.. 3 
δ6ᾳ. Ἃ Βδ πᾶς 1Π Τηδ]ατὴ ῬΑΥΐοΠι, 
Βοηδυαι δείϊοο βῖνα πορέδὲ βαγαϊ τυ. 
Οἕ βοδυύοθηβι! Οοτπτηθης. δὰ «0. 

οἴ, 8. 
ἌΠΕΙΜΙ, αὔξει, 1ξ. αδεο. "ΓΝ 4 

»οδί, τείγο. Ἐχοᾶ. ΧΧΧΠΙ. 8. -- 

"Ν᾽, ὑπ ποη, ἢ. 6. δὲ πο αὐἰεεί, 

Αι. ΟὈΒεὶ. Χ. 11. -- τ), 

αδεῖ. ϑγτωτα. 2οὉ. ΧΧΧΙΝ. 10. 
ἀπείη. --- ΤΠ) ΝΙΡδ. ἀερείϊον. δοῦ. 

ὟΙ. 13. βοήϑεια δὲ ἀπ᾽ ἐμοῦ ἄσεσει, 
ΔΌΧΙΪ  υχ ὙΘΤῸ 8 τὴ ἰδίαι. --- "210, 
γευοτγίογ. Ῥτον. ΧΧΥ͂. 10. ἀσίσται, 
χφυοά ἐπΐυγαπι ἱπαϊοδενι δὰ Ὁ] οἰ ΓΓ 
σομὐυποῦνο ὀνειδίσῃ, ὧὐ Βοπι. ΧΙ. 
95, Οοηΐον Βυάεοὶ (οι. Οτ. Ϊ. 
Ρ. 8. εἰ ΑΡτεδροῆ. δὰ 2Εβο γ]. 1.1. 

"Ῥ. 104. ὅαρ. [Χ. 6. εῆἧς ἀσὺ σοῦ συφίας 
ἀκούσης, 81 βαρϊοπεϊα ἀφεἰδέμαγι. 

ἈΠΕΙΡΑΓΑΘΟΣ, γγὸ αἴνεγδα 
εἰγταοϊορία δὲ νεὶ ἐπμημὴφ δοπιῶ, 
ναοὶ ἐμπρεγίς. ΒιοΙυ5 (σδηδῖυ τς. 
δεποποίογμηι ἐσρεγς. Αἀάϊξ. Ἐδίδετ, 
ΧΥῚ. 4. τοῖς τῶν ἀπειραγάϑων κόμποις 
ἐπαρθέντες, Ὦ. 6. οοάδη Βί6110 Ἰῃ[6Γ- 
Ῥσαῖθ: δογμπι φμαδὶ, γιὶ πιίωπι δέπε- 
)δῇοϊαπι ἀσοερεγμπί, ξαδίν οἰαί!, ΚΥΕΥ 8" 
βἰαἰυθ ϑγτν. Ρ. Ι΄ Ρ. 4. ὑτὸ ἀσειρ- 
ἀγάϑων συγ εοὐἀϊτίοηα γεϊογὶ δἰἴεγα 
Ἰοσογα τανε ἀσειροσαϑῶν, 1. 6. ὑα- 
ουμογῆς α πιοίοείϊἐα, ζαϊἐοίμηι, 901]. Υ. 
2. ἸΑΐοτε Π εἴ Γ ἃ ᾿Πργαγ 8 βεχοεῃ- 
Εἶε5. σοηξιιβε σοροσίυπίυτ. 

᾿ΑΠΕΙΓΡΓΙΏ, αὐυεγίο, αΤΟΟ. 2 
Μδοο. ΧΙ]. 40. ἀφ’ ὧν ὁ νόμος ἀπτρ δ 
γε! τοὺς ᾿Ιουδαίους, ἃ αυἱρυϑ ]εΧ ΡΓῸ- 
ρθοὲ Ψυάςοθ. Ρχωίΐίογεδ ἰοΊΓΓ 
ᾳυοαια ἀπεΐζκτο, υἱποίμδ , 
δαὶ ἀεἰἱπεδαίμτ, ἀρυὰ ΤΧΧ σεη. 

ΧΙ, 8. βες, Οχοη. ρὑῦὸ Ηβεδγ. 
ἸΌΝ : 8366 ε91 εἶπα ἀυθ]1ο δία 1Π- 



᾿Δειρημένος. 

εἰσρξοῖῖδ. ἴῃ δί. Ἰορτίυν 10 ὲ ἀπῇκ- 
π|, ΄ὰᾳ ἰοσξίο οἰΐδπι Ἰοσυτ ΒΑΡοτα 
βαεεῖ. 
᾿ΑΠΕΙΡΗΜΕΝΟΣ, ἐπέεναβοίω. 

ἍΠ, οοπβεδίο, ἐμγρμάο. Ααι. 

ἴων. ΧΥΙ1]. 28. ἀκειρημένον. Τ' 
ἀἰείμπιν ἴῃ Υ. Τ. ἜΠΟῚ τς Ἰεεῖρας 
ἀτιπὶβ ᾿ηϊογαἰσξιμα, ---- "πρὶ ν 

οὐσαμπαῆο. 1δν. ΧΧ. 18. δες. οοὐ. 
ΣΧ, ρ4. Ηοαΐπι. ἀφειρημένον, 86. 

ὁ ἔτώησαν, (μι ψΥθα ἰδ αυοαι6 
δὰ γ. 12, τείεστί μοβδβυιπί, τ] Ὁ5 ἢ 

ον ἰεχσίειν. Αἀἀε 4 Μεος. Ϊ. 38. 

ἈΠΕΙ͂ΡΓΑ, ἐπιρεγια, εἰμ δα. 
ΠΡῚΝ, ἰάθπι. ὅγγωτα. 8. ΟΧΥΊΤΗ. 

δ, δεὰ [01 ὠπειρία, ᾽πὶ ποϊίοπια ρεοσαέξ, 
ἀρῥνοις ἐσ θαι αἱ οἷζ 1. 4. εἡθθαρβει 
δρῃηά ΧΧ «ὦ ᾿πυϊ δὔοποια σοοὶβ 
ἢεθν., φῃα βεορίτα ἰΐα ἀδατραῖυτ ἴῃ 
᾿υονεγθίοταιι ᾿Π τ ῖ8. 

“ ΦΑΠΕΙΡΟΠΑΘΗΣΣ, υσοιμδ α ἔπιΓ- 
δὰ απὲπι εἰ τεοζεεί ἐς, ζεἶΣ. Αἀάα, 
ἔαμοτ, ΧΥΙ. 4. 96ς. δ, νεῖ. ]- 
ἰεῖδη.. (οπῇ. β Σὰ 8. Υ. ἀπιράγαϑος. 

ἌΠΕΙΡΟΣ, ἐνπρεγέίισ, ἱποιεῖξπιδ, 
οἴϊδτι ἐπ βπίξια, ἐπιπιεπσι. ὝΡΊ 

κεἴ βηῖσ εεί. ϑγταταδοῖ. ΟΟΒΕ]. 
Ϊ, 16. Υ. 1,τσορ. δὰ Οοἰυξι. Ρ. 
88, - θ9}Ν» «ἐεέξεισ. ΖΔοΒ. ΧΙ. 15. 

εἶαμένος ἀπείρου, πιαῖὲ Ῥδδίοεῖβ. ---- 
Ἵ}) εοἰμμάο. Ζετετα. 11. 6. ἐν γῇ 

ἀσμρῳ, ἴῃ ἑαυτὰ ἑπομδία : αὶ ἄπειρος 
Ὁ, 4. ἀνέργαστος. 

ἌΠΕΙΡΟΣ ΕΤ ΜΙΝ, ἐπερεγίίεσ φώηι. 
ΠΌ) 4)» ποθ σμπὶ ἐχρεγέμδ, πὸπ 

γνοδαυι. ϑγτητηδοῖ. ἴῃς. εἰ ΤΙΧΧ 
1 82π|.. ΧΨΠῚ. 39. ὅτι ἄπειρος ἦν, 
Πποηίάτῃη ποπάυτα δχροσζίαν 1πογαδῖ. 
γαὶσ. Βαμα : πορ ἐπί ἀαδεδαὶ οοη- 

εἰπενάσιεης. "Αειρος οδὲ ΒΕ. 1]. 1. 4. 
ἀγίμμαστος, Οοηξ, Ηοχ. 
ΑΛΠΕΙΡΟΤΑΤΟΣ, ἐπεχρετίἐεεὶ- 

Ἅκ:, ἱσπατίρείπα, αἰροῖε αυΐ ππη-᾿ 
ἥιδπ ῬΟ(ΠΟΥΣ Ἔχουν! εἴ ΡῈ’ ἐχ- 
Ῥεποπδπι δ᾽ αυϊὰ φορποβοοσα. ὅδρ. 
ΧΠῚ, 18. ϑεο. γαῖ. ἀπσειρότατον ἱκε- 
τε, Ρείσ, Ναηηΐι8 Ἰορὶς ἀπσορώτατον, 

Ε. δροπείεκινατο, οχίγεμθ 1ῃ- 
γος 1. 5 

218 ᾿Ασελέκητος. 

ορεπι. αὶς. ἐπέέδηι, απδοὶ ἀχρειό- 
ΦΟΩΤΌν. 

ἈΠΕΧΤΑΣΙΣ, επσίθηπεὶϊο. Ὁ 30 7 

ἰάετωο. Τμεοᾶ. εἰ ΠΧΧ 700. 
ΧΧΧΥῚ. 290. ἀςέχτασις νεφέλης. 
᾿ΑΠΕΛΑΥΝΩ, αδιίρο, ἀερεῖϊο, αγ- 

6εο. ΓΤ» Τεπιουεο. Αγ. Ὑπεοά. 

Ῥγον. ΧΧΥΝ, 4. ἀσέλασον. ---- ὟΝ 

Ηἰρ. 6 ὅχ, εγίρίο, ἐδεγο. Ἐ. 
ΧΧΧΙ͂Ν. 12. ἀσελάσω αὑτὰ (ες. 
αρόβατα) ἀκσὸ «αντὸς τόπου, αὐδίραπι 
ΝΝ ΔΡ οἵμηὶ ἴοοο. --- 2,77)» ἄκοο, 

εἴδατα σδάκοο. πο. 1 βαη. ΧΧΠΙ͂Ι. 
ὅ. (ὕυἱρ. αδορι)ὴ αΌΣ οὐτὰ ἀπάγω ἰπ 
οοὐα. ρμοττηυίδίτ. ὅ6ρ. ΧΥ]]. 8. 
ταραχὰς ἀκελαύνειν ψυχῆς νοσούσης, 
ῬΕΣαΣΘΌΟΩΘΒ ἐχροίζογε ΔὉ δηΐτηδ 
Ἰαιρσιοηΐδ. 
ΑΠΕΔΕΤΧΩ, γεύατρμο, τεζμίο, 

οοηβιο. νον οοπομίοο. ϑψτωσα. Ῥδ. 

ΟΧΥΤΠῚ. 118. υδ᾽ι Αροὶ]υβ ἴῃ 
(οι. Ῥυΐαὶ ϑγηην. ἰοσο ἀπήλεγ- 
ξας ΒοΥΊΡ51886 ἀασίλεξας, εἰερὶεἰὶ ἰαη- 
γμᾶπι ἰαρίαες ὁ υἱα εἰ αδγεοϊοίΙ. ϑεὰ 
γεμίαπαάϊ ποϑομομι Βαρθος Ἰὐῷὸ ἷἰπ 

Ἰἴΐηρυα ϑυγίδοα. Αἀάς 4 Μδος. 1]. 
11. 
ἈΠΕΛΕΚΗΤΟΣ, ποὴ οαοίαίμς, 

ϑΟΟΜΤῈ πὸη οοηρίαπαίμα, αἱ ναΐδο 
Ιχῖοα ὄχροῦυπί.Ό. ΟἋυμὰ δυΐθηι 
δες βἰρηιϊδορίίο ἱπ ἰοοῖδ, αυΐριιθ 
δρυὰ ΤΧΧἧ ὀσουγεῖς, Ἰοσυτα Πα, Ὲ ΓΘ 
ποαυρδῖ, συπὶ Κ οββίθτο π᾿ Αφρροῃά. 
Οτῖῖ. 5. 1,οἷρσῖι. Ρ. 91. δἰδαϊυοπάυτμι 
οὐἱΐ, ἀσελίχητος ποΐᾶτο ναΐάφ εὐἀοΐα- 
ἐμηι, εἰαδογαίμηι, εχ α (ᾳυοᾶ ἴῃ σοιι- 
Ροβῖτῖβ Βαυ σασο διρη:βοβθ μθτ 
Ἰπ6 Π 610) οἴ σελεχητὸς, δέρεπηξ οὔδει 
εἰ οοπερίαπαίιιδ, τὰδὶ ΔΒΒΘΠΕΡΙ τη δ] 8 
Ττοτητῖο, ουἱ Ἰερεπάστα νἱάσίυγ 
πελιχητὸς, εἴ αὐἱάστη εχ 6ο, υοά 
γοοοβ Ἀρργαϊορ ἰἃ ἱππυδηΐ, εἱ 
ναυΐε Ἰοσομοθ υρίᾳφιας ἱπουϊοθηΐ. 
Οεουττῖς δυΐθσι ἢδο νῸΧ [70 
Ὁ" γ᾽ ῬΘΟΣ ἰγλ}ϑροϑ ΠΟΏΘΓῚ ὉΓῸ 

ἘΞ ΔΝ» Ρίαγ. φρεοΐες οεάτὶ ργα- 

φέαπέϊεουπα. 1 Ἔερ. Χ. 11. (δες. 
Οοἰ 811. 2.) 12. -- ΓΛ)» οαεὶο, νεὶ 

89» 

κ 



᾿Α“ελευϑερόο. 

α οὔπω. 1 Ἀδρ. Υ. 17. 0δ1 ΑἸοχ. ἀνν- 
λεκήτους, ΟΟἸΡ]. δυΐδηι σελεκηνοὺς 
μαρεῖ. 9. ΝΙ. 8δ. εἰ 1]. 1. 
Οομξ, φυοφυς ϑυϊάδτα 8. ν. ὥγανν, 
εἴ ὅ.δο]. ϑόρῆ. (Σ ὦ. Οοἷοι. ν. 102. 
᾿ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΟΏ, ἔδεγο, ἔδδεν- 

ἐαίε ἄσηο. ϑϑ τι ἈΣΒ. ἐδεγίαέε ἀοποτ.. 

1κν. ΧΙΧ. 20. ὅτι οὐχ ἀπηλευϑερώϑη, 
8β6ς, ναῖ. υδὶ Οὐμρ]. ἐλευϑερώϑη 
ἢδθοί. 

δ ᾿ΑΠΒΛΠΙΖΩ, σρεπε αὐγιοῖο, ἀεε- 
»ετο. “δ Δ)» ἀεερέτο, . δΡε ἀεεθέιι- 

ἐμ ϑιηι. ὅτ. 11. 94. δᾶ μετα ]9- 
οὐ ΨιοῦοΣ Αὐεοίδοηύε : ̓ΑΚΎ,- 
ΛΑΣ, ἀπέγναν σου, ἤγουν 'ἀπἤλαισα. 
Βοεδευ]οἴπίτι (ἃ Βοροσίου. Εἰςἢ- 
Βοση Τ΄ 1. Ρ. 988.) ρτῖυβ ϑγω- Ο᾽ 
τῆδοῖο, μοδίοσίυβ Ααυ116 ΕἸ, 
ἀυοΐυβ δυοίογ δία ΕΗ] ΘΓΟΛΥΤΩΣ ἰῃ 
οι. δὰ ΧΥΤΙΠΠ. 12, Μῆν δυΐοιι 

6 ἀπήλαιδα ΤΟΤα ἹΠΌΡΥΡΓοί ΔΕ νοοὶϑ 
ἀκήγνων 6888 γἱἄδογ. ϑίσας. Σ ΧΙ]. 
49. ἀπήλαισε, Ὦ. 6. ρίανε ἀεδρέγατε 
ἀεδοί γεοοποὶἑαδοπέης ομπ ἀνεῖοο ῬΕΥ- 
ῆαάρ α 4. ἰσεο. Νοῖ τηα]α Οοσρὶ. 
Βαρεῖ: ἀπώλεσε αίστιν. 9 Μδος. ΙΧ. 
18. τὰ κατ᾽ αὐτὸν ἀπελαίσας, 46 86 ὶ 
80 ἀεερεγαπθ. Οομῆ. Ἐδββο ἢ ̓λάν. 
ϑδο. ΠῚ. 1. 6. 3. Ρ. 21. φυὶ 5[ν. 
ΧΧΙΠ. 94. εἰ ΧΧΥΊΙ!, 21. ἀκιλαί- 

« ζειν ἰταπιεῖεῖνα δοοερίξ, υἱ εἱέ ἐπ ἀεε- 
Ῥεταϊδοπενι αὐάπμοεγε, δρέπε αἰϊοιιὶ 
σαληπεγε. 

ἈΠΗΛΠΙΣΜΕΙΝΟΣ, φρε ἀδείδῥει- 
ἐμ, γεὶ ομγμδ τος ἀεερεγαία εξ, πιὲ- 
“ἐγ. ἡ )γχλὼ ἐβειιι. ἴε8. ΧΧΙΧ. 10. 

ἀκηλαινμένοι τῶν ἀνρώλον, ἠοηιέδεε, 
ἐ τές ἀεερεταία ἐμπί: ΤῸ άπ||, 

8. ἀπηλαισμένων σωτήρ. Ἐπδεα: 
τιν, ἴ9. 

« ἈΠΕΝΑΝΤΙ͂, οογηὶ, δοηὶγά, 
ἐδρίομα, οἱ αδῥεγῥο. ᾿ ἀκδΐ. 760. 

ΧΙΙ. 7. --ὐἹΡΌ» ἐΆ πρίηρι 

ὅομ. ΧΧΊΝ. 26, ἀσέναντι κυρίου: 
ταηδίιϊεσισς ἐσ ορίπίσῃθ πὰ 
τυχη, 48] Πδίση ἱπ βαποϊιασῖο ᾿γρ- 
οἷρυε ῥγαβδεηΐοτη 6886 Ἔχ ΒΕ Π]Β Ὀδηΐ. 
--» αμίετ, ἱ, 6. αἀ απϑίγερῃ. 

708. ΧΙ. 4. υδὶ Ιερἶβθθ νἹἀθπίῦ 
δ 

214 ᾿Αφσιήδομᾶι. 

ὭΣ Βάειη νοῦ υοχθε ἀδ᾽ Ἰόεῖδ. 

Ἐς. ΧΙ, 4. υδὶ τῷ --- Δ))Ὁ» εἴ 7205... 

ΧΥ, 8. υνὶ τῷ γ.)Ὸ νὴ τειροιήοι. 

-τ Ἴ2)» οὔγαπι. Ναχα. ΧΧΌΥ. 4. υϑὶ 

μὰ ἀχρωτι, χυοᾶ εἰἶδτ δρυά ῬΆ:- 
ΘΠ τοροσιζυῦ, 4111 1ΡΥῚ Βαροπὶ 

κατέναντι. 106. Π|. 17. 111. 38. 
οἴ. --- Ἴ}}. 4 ϑδωα. ΧΧΙ]. 25. 

Νὰ, ΧΙ. 92. Ρᾳ ΧΧΧΥ. Ί. --- 
ἼΔ)5- ὅεπ. ΧΧΙῚ. 16. ει. 

ΧΧΥΠΙΙ. 66. 168. 1. 16. --- 15}}» 
ἄμα, ρναδωΐ, ΝΕ, ΧΙ. 11. υδὶ] δηΐθ 
τὐνεαι Οχαΐβϑιτι δδξ ὁ, ᾿ὦ ἀαέναντι 
Ἡβιανι ἡγούμενος, σοι Ἰεσίτατ ἴῃ 
ΩΡ - πϑ8: Εχ. ΕΧΥΙ. 388. 

208. ΧΡ. 7. ΧΝΤΗ. 17. .--ὦ γγο γὲν 
28. Νιτα. ΧΙΧ. Φ. το} εξ 
1εν. ΥἹ. 14. ΣΧ. δ. Ναπι. ΧΧ. 10. 
-- ὯΒ.}, οὐογᾶπι. Εχοάᾷ. ΣΙΝ. 2. 

ΧΧΧ, ὁ. 86: 706. ΧΧΙ]. 40. υδ 
οὐ ἀπενανίίον σὲ ἐναντίον ἰπ οοἀᾶ. 
Ῥοιταυίδίυν. πο 9970. ἐν: ΧΥ͂Ι. 

12. Νυπι, ΧΧ. 9. “πτ 58. Νύχι. 

ΧΧΧΠΙ. 8. πο ῦγ: ΘΟ. ΧΧΠΙ. 

19. Ἐχ. ΧΙΝ. 9. Νυπ. ΧΧΧΕΗ. 7. 
ποῦ» ἀάσετεκηι. Ἐς: ΧΧΥῚ. 9. 

-- ΠΡ; δα ονγξεπίενὶ. Ἐπ. 112. 

16. -- ἘΞ}. ἀδ οτἱεηέε, δα. 1]. 
94. Ἐξ. ΧΙ, 48. 96η. ΤΥ͂. δ. τ Σ Δ» 

ογίεπέαϊἑ4. Ἐπ. Χ. 19.--- δ». 

ἐκ οὐσαύϑηηι. 8 δια. Χ, 17. ὅ'ὶν. 
ΧΧΧΥΙΠΙ. 4. ἔσται ἀκσίναντι. αὶς. 
αὐυεγεατίις ἐγ. ᾿ 

οἰὐἸἈΠΒΝΑΝΈΤΕΟΝ, ἐΣ ηρνεῥοο 
8} ὄογάπε, ἵπ οοπορεεία; εἰἰδιὰ 

ὁομπίγα. 08. ΧΧΙ͂Ι. 40. βὰς. δοᾶ. 
ΑἸεχ. --Ἴλ} 6 τερίοηε, ἐΣ ΘΡβο- 

δίο. δῆς. ΥἹ. 4. 
ἈΠΕΝΕΟΌΜΑΙ, οὐδίωμρεμβοο, δΔῸ 

ἐμός. σρῆψν» Ομαὶ ἃ, ἔν. 8 

ϑϑψ': Ὅλη. [Υ. 16. ἀπηνιάδη ὡσεὶ 

ὥραν μόαν, ο 

θὰ 

ὼ» 

ΒΌΑΣ ἘΠΆΤα Εἱγ- 



᾿Αξέγϑητος. {0 ᾿Απεροϊδν. 

πΟΡέΥα,, ἀϑρδαα ξεὶ παραδίξῳν 
τὴν δεγχϑίνταων, καὶ᾿ ἘΣ δγέγετο. 
σι, δὰ ἢ. 1. Ὀτυδίπαι ἱπ ΕΣαρτΩ. 
Ρ' 1228. δὸ ϑεδατίσηΡ. Ῥαρ. 72. 
εχ. γῆ ΜΆ. Βτειι. ἀσηνεώϑη, 
δγπως ἐγένετο. ΟἸοκβα ϑυϊάεε, αρυὰ 
θεῖα ἰερίτυν : ἀπηνιάϑη, ὠμὸς γέγονε, 
Ῥεγποι δαὐ ἀσηντοῦσϑα;, ἐπιπιῤέετι οἱ 
γιά εἴξης εεσε, αν ἀπηνὴς, ὑπο ἀπή- 

ἐνοα, ἰᾷὶ οὔτ ΒαΒακοπέο δὰ Τισαὶ 

ΑΒΕ ΝΘΕΈΚΤΟΣ, ἔασον ἑμοῖμ, Ὦ. 
ἃ. φϑεπὸ πεῖθο ἱερεῖ, νοὶ]. ἐμοίμ ρενϑό. 
φιίιγ. 9 Μαδο. Ὑ. 10..: ἀαενϑητος 

ἰγυήδη. ΖΕ ΔΟΒΥ].. ΔΕΜΌΡΘΟ, ψ. 004. 
εἰ Ευποοη. ν. 914. 

ἈΠΕΆΝΟΙΑ, ᾿πφαπόβ. " ΠΝ 

ἐπεί. Ααι. Ῥεαῖηι. ΟΧΧΧΝΥΊΠ. 
40. ἀντιλέξουσί σοι εἰς ἀπίννοιαὐ: Ὁ ὶ 
ἀπιδη ἔοχίαδθε ἴοοο ἄσννωαν, 40 
πεῖς 1, ἐχὶσδ Οὐεδδδ, τοροπδιμδυτα 
ετιΐ ἀπόνοιαν. 

ἈΠΕΙΩ, δυεγιῖσο, οἰ ἂπ ταρά. 
᾿Ασέσυμαι, γέσιο, γέϑριιο, τοριάξῦ, 
ἀπε ον, Ἰλδ» 666. 8), ἐπίενἀἶοο. 

} ἢερ. ΧΙ. Φ. ὧν γῶε νῶν, ὧν ἀσεδνε, ᾿ 

6 βεπῦρυεβ, 46 αυΐθιυδ ἐπέεγἀξχεγαί. 
ἐ“- ἊΝ» ἐεοιο. ζεῖ, ἢ. ΤΆ. δότε 

τὸ μὲ αρῶμα μοῦ, ἢ ἀπειίκασϑε, ἄαϊδ τπεσ- 
αὔξῃ τρανν, να γεριαξεέ. .--: 

τέρα, 70". Χ. 8. ἀπώσω ἔργα χεν- 
ἐῶν σου, τερμάϊαδ ορετὰ τωϑηθι 
πρός Ἐσάδου βόπϑι 9 Οσε. ΕΥ͂. 

Ἰαϊοοτάϊα - δὴ Ἰοοῦ δ κπς ἀσδῖο 

ἐξπϑοι Ὀμῖρ, ϑαρ. ΧΙ. 15. ἦν γὰρ 

τεῦ «λα: ὀιφόντα δαίχον χλιυῶ. 
τες, ἀθετσ ἀπισπάδτῃ ὀχρϑεΐϊδδνα 
ἀερίογαίθι 76 ἤαδεδαπν σαΐδδανι. 
παηϊεα. [δὲ οἰ πῇ πνυεγρτούμίυδ ϑύδι 
Ν Ἐν, σὲ ἀσίροῦ τινὰ κν δερίονα- 

γ 8}: ἀπεῖθ ἀπομβάδνη, στη οχρο- 
πογοῶιν, ἀοτἀφηΐεβ γεερωδδαπὲ, ἔπ, 6. 
τὐὰϊῖϊ ἔροιο ρδηῖ, σοπίεσαῦι! ΒαΡ6- 
Βαπί Ὁ]. ὥδβα, ρ. 60ὅ. εα, Ἐείχα. 
φὴν τῆς ᾿Οχταουΐας συνουσίαν ἀπεῖΐκι. 
Ἡδεγοδίυδ: ᾿Ααεΐπαντο, σ΄ σαντο, 
ὠπετάξαντο. Ιάεπι: ᾿Ασεπάμεϑα, ἀσιῤ- 

α. 
᾿ΑΠΕΡΑΝΤΌΣ, ἑηβπίμα. ὯΝ 

ἽΡΓ» δἰπε μεγυεεϊραίδονασ. Τμοοά, ᾿ς 

ΘΙ ΧΧ 2690. ΧΆΎΧΥΙ. 86. ἀρϑμὸς 
ἐγὼν αὐτοῦ: ἀπέρριετος,. τυυχαογυδ δητνο- 
χυχη οἷν ἰμβηλίιο. --- ἢ ἸΝν φαημηε, 

μῳηρῦῦε ϑγ. Ρὼ ΓΧΥΤΗ͂. 8. 
ϑεζδασ ἀΣΌΣΕΞ ΘΙ, ὨΔΠῚ ΘΟ ΜΗ ΚΡ 78" 
πριν ἐξ τπῆηπα τογαρόν! ᾿φιυοδεὶ 
δεΏδυπε βατιῃ αἰ δοτυηϊ. “τ Ἷρο 

ὁατεοίρη, ϑγίνα. 90π. Ὁ. 6. 
866: ἀρτας ἘΠΙΒΟ ΡΟΝ ἴῃ ῬΚΘ 88. 
ἃς Ὕεισ. Ο6.Υ͂. Τ' Ρ. 32. γαάϊοι ἃ 
νἷς, βεῖδο- ἴδ᾽ ϑσδατ εδϑ6 δατύρωντος, 
ᾳυοὰ μοίΐυδ 4 Μομιί, γρέϑιτίὶ ἀ6- 
Βωΐεοει «ὦ νοορβρυΐυγα Ὁ 

ϑ66) τοῦδ ἀσίρανευς (ᾳυσὰ Ἀ. 1. "παγξ 
ποῖδδ, οὐ ἘΠ χπῦιΒ Βαῦεξ ἢ. 1]. 
Ῥεζαριε) οοτατηοᾶς δὰ ΡΟ ΤΌΤΕ 

Ῥοδβθα νδορατ, δα υἱ ϑγηισα. 50- 
Δρεχεσὶξ ἔοσταυΐατα ΠῚ 2". "παγε 

αἰροκερνι, ὅθὰ : οἰπεα Αταδίουε, μετα 
Οτωςὶ πιασε Ἐγψίλγαυπι ἀϊχοτυπί. 
Γ᾿, διισοιῖα 1κ6χ. Ηδθργ. Ρ. 1101. 
-᾿ τῷ δύων, αἰογηλέαβ. ϑγτητα. 

Ῥεοξα. ΧᾺ. 5. ἘΧΝΝΗΙ. 3. Αὐδε 
8 δοε. 1}. 9. κτίσως φὴν ἀπέραντεν 
καὶ ἀμάτρητον ΝΣ γε. ᾿Ασιράν- 
φορ» ἀκείροις. : ᾿Ασίρανεον," μόγαν, 
ἀτελείωτον, ἐκ τεῦ ἘῈ τς ῥὴ ἔχων- 
ΦἌΠΕΡΑΤΟΣ, ἱηβηΐξιδ. 8 Μδοο. 

11, 9.. θες. οοἂ. Αἴεχ. Ηεεγο. ἄς. 
ρᾶτοι, ἀόριστοι, τέλος μὴ ἔχοντες. ἀ 

᾿ΑΠΕΡΕΙ͂ ΔΩ, σερεσίπεροπο, βγπιὶ- 
ἐεν ἱπῆῖρο, εἰ ᾿ΑΠΕΡΕΙΔΟΜΑΙ, ἐπ» 
ομπιδο, ἱποίδημο ἤιε, ἐπιπίίοτ, ειρηήρρ 
γέροπο, ρὈγοβοίξοοτ. ---- ΔΩ» αὐ 

ὦποο. θθαη. ἢ. 2. κτος. (118, ἀσηρείξασο 
αὐτὰ ἐν τῷ εἰδωλώῳ αὐφοῦ, ἀσροφοὶέ ἴᾺ 

5.2 



᾿Απσερίδοῤναι. ς 216 ᾿Ασπίέρχομναι. 

α τεῖρὶο Ἀεὶ δι}: υδὶ νἰἀοηαϊ θη ἰσγο Ἀ Ὁ 168, δος ρου ἱττείτϑ- 

βορδατ. εἰ ϑομαυέδηραγρίυβ, --- δ]εβ βθγεηῖ πιὸ Ῥεπαβοῖο, ααὶ βεῖ- 
Ὁ.» ΗἸΡΕ. ἃ γ4, οοηδέξέωο. Ζπἃ. ἸἸςεῖ 60 τϑίσϑϊ ποτ Ῥοββεῃΐ. γυϊσ. 
ΔΝ» ΠΡ 3) το ἘΠῚ 8: 
ΥἹ. 87. ἰδοὺ ἐγὼ ἀσερείδω τὸν πόκον τῶν Ἶ": Ῥοβεεπέ υἱξ ααλμίοτιο ἐμ0; αὶ 
ἐρίων ἐν ἅλωνι, 6006 Ἔρὸ διφρεπάο χα ὋΣ βοπίεπίϊα δηβθηῖ ἰορὶς ἀνυπερί- 

ἀΓΕΔ ΨΕἾ]α8 Ἰαπδο. ---- ΠΏ, ὑπιπίξον, σπαστοι. δῖτ. ΧΤ,1. 2. ἀνδρὶ ἀπερισπάστῳ, 

᾿ ΣΕ ἂν : : ̓ ἘΣ ΨΙΓῸ ἐπ ἐπρρὴβ τρη: 86. ΟὐΓΙ9, ἢ. 6. 
ἐπομηιδο. Ἐπ2. . 4. ἀπηρείσατο τμϊοίο. Π|. 67. ἡ. 

βασιλεὺς ἐπὶ “Ἱερουσαλὴμ, ἀβ βομῳ 65ί ᾿ρπαλᾷυ ἐρελεα Καὶ ΘΒ ΟΝ 
ΤῈΧ ΠΡΟ ΥΌΠΙΕ δάνογϑιβ ΕΗ] γΌβοΪγ- γὴν; φταριμϊαίμς. Οεμ. ΧΥ͂ΤΙ. 14. 
τάδε. Δ. Υ'.. 10. ἀπτιρείσῃ τὰς χεῖζας ᾿ - 

ὃ αὐτοῦ ἐκὶ τὸν τοῖχον, δ ΡΕΥΠΡΟΝΕΤ εἶ Ἐχ. ΧΙ. 48. ἴεν. ΧΧΥ͂Ὶ. εἰν κα Ὁ 

ΤΩΔΉΙΙ8 50.828 ρατιεί!, ν6]: ἐπηξίαξεγ δία ἀπερίτμητος, δ ϊταῦ 8 ἐπερείδ, 4] ἐ 
τπδηὰ δ ἴῃ ρατίοίδωι. --- ὙΦ 86 Ἰοερίθυβ αἀἰνίηἷϊβ ΠΟ ΘΠΙΘΠΑΤΙ 

᾿ : 9 Ψιν ρρεταν, 761. ΥἹ. 10. ἀσνρήγμητα ὦτα. 

ΗΙΡΒ. 8 "γηγ'» γευογεὶ γαοῖο. ἴπο. 1 Ἐπ. ΧΙ Ψ. 1. 9. ἀτερίσμητοι τῇ καρ 
Ἐερ. ΧΙΝ. 28. ἀσηρείδοντο αὐτὰ, δειιδ-. δίῳ, Ὅν Ἰάθωι. 76γ. 1Χ. 96. Αὐ6ε 
»επάεδαηΐ βοὰ τεροπεδαπὲ 1118, 8ο. 1ῃ τ ϑ 
Αὐτωδτηθπίασίο, 201]. Ψοβορῃ. Α. ὦ. ἢ Μεδος. 1. ὅ1. 11. 46. ; 

ΑΠΕΡΓΤΜΗΤΟΣ ΓΙΝΟΜΑΙ, 15- 
Χ. 11. 9. 8 Ἐδβάσ. 1. 41. 1]. 10. ἘΞ πραβι ΕΘ ΉΡΘΟΝ πΝΝ ἐν, ποπ ἘΠ 

τεβροιάείς Ηδερτ. 17.) δ864ᾳ. “. 2 τρηοϊάο. ζοα. . Ὁ. Ν 

Οβγου. ΧΧΧΥῚ. 7. εἰ Εβάτ. 1.7. ἈΠΕΡΙΊΎΜΗΤΟΣ ΤΟΙ͂Σ ΧΕΙ͂- 
ς δεροφμῖέ. ἘΒ6]118 νεγς δυδρεμαϊξ, ΛΈΣΙ, ἱποϊγομηιοίδμς ἰαδὶϊα, Ἐ. 6. φμὶ ἡ 
3 Ἐπάν. Ν]. 18. ψΈΤΟ οβῖ ΟΒ δ]. οεὶ ἤπρια ἐριρεαιία. ὩΌΣ δὴν 

55)» 8566. ἢ» απο Ἰερίίυν Εϑατ. Ν.. : τ να, “Ὁ 
πον ᾿ ρ»γωρωβαίμα ἰαῤὶϊδ. ὅϑγτοτα. Ἐχοὰ. 

14. αδάμαϊ αἀ. Ηρβγοῖ. ἀπηρείσατο, ΨῚΊ, 12. 

ὅπηξεν (Β. 6. ἔστησεν, ἀξ ἴρ58 Αἰ θΐ εχ- ᾿ΑΠΕΡΓΎΡΕΠΤΥΟΣ, φπὲ οἴγοντ- 
Ρ]ϊοαῦ) ἀσῇρε, μετέστησεν. ϑυϊάδδ: ἀσ- υεγιὶ νοὶ οοποογίὶ γοὶ ευεγίϊ ποη ροί- 
ηρέίσατο, ἠκούμβισεν, ἀασετινάξατο, ἔτη- ορί, μὲ ποη υαοἰϊαξ, ἐπεπιμίαδι δ. κα) 

ξεν, ἀπέδλετο. ΔΛ» πο οοπήπουξο, ΟΝ οὐπομέ!ο. 
Φ᾽ΑΠΕΡΙΓΔΟΜΑΙ. [Ιης. Ψυά. ΥἹ. ϑγιῶμη. Ρβ. ΟΧΧΙΨ. 1. εἱ ΧΟΥ. 

87. »γο Ἡεῦγ. δ)". ΗΙΡΉ. ἃ δὰ 10. 

ἃ οοπδίϊέμο. Τιδοῖῖο Βοος Μοπιξβυοοῦίο ἈΠΕΡΧΟΜΑΙ, αδεο, ἀἰεοοίο, εὐ, ἐ 
υἱεῖς τηεηᾶοβα, οἦυβαυς Ἰοςο τὸ- έμιο, ΓΕυΕΤΊΟΥ. 5] Ν᾿: δἱνν Ἡεῦτ. εἴ 

Ῥοπεπάμπι 6886 ἀπεριίδομαι, αυοα, ΟΑ]4. ἰάεμι. Ῥχον. ΧΧ. 17. ἢ δῃ. 
τῷ Βϑυΐάδβ 8. ν. ἐρείδω ἀοσυϊέ, ἰπΐογ- ΨΊ. 18. Ηυς εοἴίατα ρΡοτμεί Ἰοσυβ 
ἄμπι οϑῖ ἱ. ᾳ. ἀποτίϑημι. ϑδεὰ Οοάοχ Τὸν. ΧΥ]. 8. υδὶ Ὀν Αζαξζεῖ ἃ 
ΑἸεχ. φυοαιθ ]. ὁ. βαρεῖ ἀπερίδομιαι. ς, : ηὐδυ τ ἘΡΡΝΣ 
Οἱ Μαϊειαῖτο ἀθ ιδϊοςεῖβ 1. ὅτ. ρ. 7658: τἀ αϊξυς τεώγος ὠσεξχύμνε, 
ΦΩ7. εὐ. βευγεῖ. ικεὶ ἡ} ς γγ} τιᾶσα }ς 6δὲ αὔιγε. -- 
ἈΠΕΡΙΚΑΙΘΑΡΤΟΣ, ποη οἱγοιρη- δὲ 1» ϑϑπίο. Οεῃ. ΧΥ͂. 1ὅ. οὐ ἃ ἀπε 

"ιπάαίωΣ, 1. 6. ἐπιππιπάμ. νυ, λευσῃ «ρὸς τοὺς αατέρας σοὺ ἐν εἰρηνῇ. 
. “Ἐ' τὰ γεσο ΔΡΙθἷ8 δα ρεῖτεβ [πιο8, ἢ. 6. 

ε τ»γαρμίαίιδ. Τὸν. ΧΙΧ, 28. καρπὸς πογιογὶδ, ἴῃ Ῥδοβ. Οτγαοὶ δεΐβπι 41188 
αὐτοῦ ἔσται ὑμῖν ἀπερικάϑαρτος, ἔγασξαβ ρος ἡ1ὰ ἀπέρχεσλαι Ὁτο πιογὶ υϑ0- 

ΘατιΏ, ἰδησύδη ῬΓρυ υτΩ, ἴτὰ- μᾳης, Οοπῇ, 1,6χ. Ν. Ὗ. 8. ἢ. ν. σεη. 
Ῥυτὶ νοδὶβ νἹ ἀθβηξζαγ. ΧΙ.1Π1. 921. ἀπῆλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς ολίψι, 

ἈΠΕΡΙΣΠΑΣΤΟΣ, πο αἰδίγασμιδ, υοπῖξ ΒΌρον οβ δ! οο. 08. Υ1.11. 

ημὲ 6δἰ δἴπο εἷΐα αἰείγαοίίοηο, δῖπε ἀπῆλθεν εἰς τὴν «αρεμβολὴν, ὃ , 

εἴα οαγα εἰ δφοϊποϊιαῖνιο, φιλδίαδ. ἴῃ ορβέτα. ϑῖς Μδῖ. 11. 88. εἴ 

ϑαρΡ. ΧΥῚ. 11. ἀσερίσσαστοι γώωνται ΧΙΝ, 35᾽ ---- 2 ὅδτω. ΧΥΙ]. 9. ἀστ- 

τῆς σῆς εὐεργεσίας, τὰ ἱχηγ 1168, γα] λεύσομα, ἐπ᾽ αὐτὸν, ἐγτμαπι ἰῺ 1Ππυπι: 

Ὥς 



᾿Ατέργομιαι. 

0] συπὶ ἐπέρχορναν εἴ εἰσέρχομοι ἴῃ 
Οὐδ. γοττηθπίακζυγ. Ἐπξίδτ δ Ἃ 

τς αὐογίτί, ἱπυσάετε ποῖαι. 
- ἢ} 2.» ΚΑὶ εἰ Νιρῆ. "-- 

ξο, ἀρρογίογ. ἴεβ. ΣΧΤΨ. 1. ἀσῆλ- 
ϑε πᾶσα εὐφροσύνη τῆς γῆς, διρὶ! δεὰ 
ἐτείαί οταηβ ᾿Ἰφ |Δ ἴογσρ. ΠΡ]α. 
ΧΧΧΨΊΠΙ. 12. ἀπῆλθεν, ἐγαηεζεγίωτ. 
--ἼΠ Ομ]. εο. Εϑάγ, ΨΊ. ὅ.,--- 
ἘΡᾺΣ εο, απιδιείο. ἸΤΒοοάος. 208. 

ΧΧΨΙΙ. 91. Ὁ] ἀσέῤχεσθαι αὐεττὶ, 
αὐγὶρὶ ποῖαι. ΨΌ]ρ. αμζετεί. ---ΤΧΧ 
6εῃ. ΧΧΧΙΠ. 1. ἀπῆλθεν εἰς τὴν ἑαυ- 
τοῦ ὁδὸν, ἰδαΐ ἴῃ νἱὰ δια. Εχ. Ν. 18. 
18] στη τορεύομνα; ἴῃ οοα ἃ. Ῥαοτται- 
ἰαἴων, Ψπα. ΥἹ. 91. ἀπῆλθεν ἀπ᾽ ἐφ- 
ϑαλμῶν αὐτοῦ, ευαποξοεδαίΐ σογᾶτα 1110: 
υδὲ οὗτα σορεύεσϑω εἰ ἐξέρχεσθαι ρεῖ- 
Δ Δ ΕΓ. ---- 27 φτ͵γαίετεο, ἰγαμδοο. 

1 δαπι, Χ. 5. (δηξ, 11. 11. ὁ ὑετὸς 
«ἀτῆλϑε, ρ ανία ργισίενε. ---- )), ἐ0, 

απ, Ορη., ΧΙΜΝ. 11. 1 δα... 
ΧΧΙ], 1. ὩΡὲ συγ ἀσαλλάσσομα, ἴῃ 
(οὐά. μετταυξαίατ. Ν Β. Υ͂. 9. ---- 
δέν, ἐζεο. Εχοά, ΧΧΙ. 2.7. Ὠοιυῖ. 

ΧΧΙΝ. 9..--- “Ὁ ΡΙμ. εγίρίο, ἔν- 
ὄετο, 1 ὅιαη. ΧΧ. 20. βεο. Οὐμρὶ. 
-ἸΟΌῸ. ἐτίσαλο, ργοίταδο. Ἐχοά. 

ΧΠ.21. ΧΙΧ. 138. Τμεοά. Ε ΠΧΧ᾿ 
ον, ΧΧΙ, 38. ὀπίσω αὐτοῦ πᾶς ἄνθρω-΄. 

ἐὺς ἀπελεύσεται, βέπδ 6 μ5. φμάπι ρὲπ- 
τὶ δε ρ ΪωΥ. --το ἢ ἀδὉ ΤΡ. οοπμ- 

ἔτερο πε. Νατα. ΧΙ. 80.5--- Ἰ Ἀ ἈΡ 

Νιρδ. 8911 δέραγο πιδ. Νύχτα, ΧΥ͂]. 

20. ἀπέλθατε 5. ἀπέλθετε β66. οοδά. 
ἤοϊπι. α ρἰσοθοτααῖθ, βοιὶ οχ αἷΐο ἴὩ- 
ἱεγργεῖθ, -- »Ὁ}» φτοποίδοοῦ. [68. 

ΧΧΧΨΊΙ. 37. ---- γ)0, σεσεάο, Ἐχ. 
ΥΠ. 30. --- Ἴ2ν, ἰγαπσέο. Νυτα. 

ΧΧΠ, 96.1 Κερ. ΧΙΧ. 19. ἀπῆλθεν 
ε Ἡλιρὺ ἐκ’ αὐτὸν, ΕἸτα5 ἑπιοίαϊέ ἴῃ Θαπι. 
-ἰ ΤῊ» γον ρεπείγαπβ. ἴπς. 

Ρτον, ΧΙ, 48. Τ,ερὶς Γγγδν» ἐγαποί, 
ταπεροὶξ, χιοτα γοοίβ δδγθηάεο τπο- 
ὄυπι ορίαν!: 1, Ὁ. ΜΙίομδδΙ8. ---- 
ΠΥ» αφοεπάο. 708. Χ, 86. 1 ὅδῃι. 

211 ᾿Ασεχϑός. 

ΧΙ]. 1δ. 76γ.. ΧΧΙ., Φ. .--- )η, γέ 
υεγίον. Οαι. 111. 190. ΧΧΧΙ͂, 13. 
εν. ΧΧΥ. 97. οἱ 28. υνὴ᾽ ουχὴ ἐκ- 
ανήρχεσϑα, ἰῃ οοαάᾷ. ρμεττηυίΐδίυτ, δ 
ποία γε ρΕΓαΤΕ ἰοπεμε. 700. 1. 7 
31. -- ἀεοεμηιδο. οὉ. 11. 90. 

εἰς γῆν ἀπελεύσομω, Ὦ. 6. "ποτοπάντηι 
τεἰλὲ εν, χαρά ἃ ἔοσταυλα Ηδερε. ἐπ 

ἰοεγε τεσωπιδαπι ταϊηὶπιθ αἰθοτί. 
ϑὲγ, ΧΙΝ. 20. ὁ ἐργαζόμενος αὐτὸ, μετ᾿ 
αὐτοῦ ἀκελεύσεται, Ἀοτηο, αυἱ ἱΠυά 
(μϑηρο ἐπερίε ζασίειηι ΙΓ, ΘΓ 
ἡ με πῇ ἐτθ ΡΥ 81]. Τοῦ. 
ΡΝ. 16. ἐξῆλθον ἀσελϑεῖ, ὁκίογαπξ ρεῖ- 
Ἔρτὸ ργογξοίεγὲ. Γ 

ΠΑΙΔΙΝ ᾿ΑΠΕΙ͂ΡΧΟΜΑΙ, γυγδΣ 
αὖεο. )γὗ» τευογίογ. Φὅοα. Ν]. 14. 
ἀπῆλθον πάλ» εἰς τὴν παρεμβολὴν, τε- 

, ϑεγέοδαπίωητ' Ἰῃ σπδῖτα. ὅιο «08. Υ̓͂, 
8. ἀπσῆλϑε σάλιν εἷς τὴν Ταλιλιαιίαν, 
γευοτέεδαίμεν ἴῃ ΟἿΑΙ απὶι. (σπίτι 
χ. Ν. Τ. 58. ἢ. υ. 
᾿ΑΠΕΥΘΑΝΑΤΙΖΩ, ὄεπε, ποποείο 

ΦΙΟΤΊΟΥ. 4 Μδος. Ὗ]Ι. 28. 8β6εο. Υαϊΐ. 
ὑχὶρ τῶν σεμνῶν καὶ ἁγίων νόμων ἀπεν» ἡ 
ϑανατίζειν, ῬΤῸ Ῥγεθοϊατὶβ εἰ βδῃσίβ 
Ἰεσῖρυα θὰ σταοσ. Αρυὰ Ηβ8γ- 
οἰυχη ἀσετυϑανατίζειν βἰταρ] οἽον ἐχ- 
Ῥοπίϊυς ἀσοϑνήσχεν, πιο. ᾿ 

᾿ς ᾿ΑΠΕΧΘΕΙΑ, ἐπένβοίέία, οἀὐΐμπι, 8 
Μδος. ΙΝ. 1. Ηδεγοι. ᾿Απέχϑωα, 
ἔχϑρα, μῖσος. 

᾿ΑΠΕΧΘΗ͂Σ, οὐϊοεμδ, οἰϊδτὶ ἐπ. 
ἤεηδιδ, ἐπίτηπίομδ. 2 δου. '. 934. 
ἀπεχϑῆ ἔχων διάϑεσιν, ἱπίπεῖοε αὐεοίμδ. ἃ 
8 Μδοο. 11. 4. ἀπτεχϑεῖς ἐφαΐοντο, 
οὐϊοδὶ υἱἀεδαπίωγ. Οοπίον (Δ]] 1 τηδ- 
᾿σἤυπι Ηγτηη. ἴῃ (ετον. νυ. 117. Τῆθ- 
οοΥῖ. 1. 104. 141. υδὶ οσοπξ, ἔπι. εἰ 
Οοταῦ δα Ρ]αΐασοι, Τ΄ ΓΝ. ὑ. 845. 
Ἠδεγοῖ. ἀπσεχϑὴς, ἐχδρός. 
᾿ΑΠΕΧΘΟΜΑΙ, οὐἱϊο ξεπι, ἑπυΐξια 

σιιη. 8 Μδος. 11. 80. «ἄσιν ἀπκεχϑδό- - 
μενος, οἵπηίρυθ ἐπυίδισ, Ἐϊουγοῦ. 
᾿Αασίχϑομαι, μισοῦμαι. ᾿ ἀ 

᾿ΑΠΕΧΘΕΙ͂ΣΣ, ἐπήξηεε, ἐπὶ πεῖοο. ὅδ. 
ΧΙΧ. 14. ἀπεχϑῶς προσεδέχοντο τοὺς 
ἀλλοτρίους, ἐπὶηιῖοο, Ὦ. 6. ἐπυμὲ, τεοῖ- 
Ρἱερδῃΐ 4] 16 Ώ08. --- ἀσεχϑῶς ἔχειν τρύς 
τινα, ἐπήξηδο εγχα αἰϊφμδηι ἀμ ΠΟ 6586. 
38 Μδες. Υ. 8. Ὀϊοηγβ. ΗΔ), Απίΐ. 
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᾿Αἀόχμν 418 

α 118. ΧΙ. ς. 59,:."3298. οἷ. Βοίδκ. 
, ἀκεχϊβῶς' ἔχει" πρὰῤ τὸ δηματτκὸν, "μέφϑι 
Ἰηϊαπεενῖ σε. .- .᾿ ! 

ἌΖΕΒΧΩ, γεοίβία, αμξετο, οοἰλδθο, 
ῳγόλέδοο, “τὸρογίο, δαὖϑο, «Μι. «αὔρμπι, 
εἰξείο, ἀολέείο, οαδϑ0. ---. κεν ΔΕΡΩΉΘ, 

φιδέγάκρ.. (ὯΒ..1]. 10... ἤτήσαν οἱ ὃφ- 
ϑαλ οί μου, οὖκ ἀτίῶρον ἀά᾽ αὐτῶν, 
ηὐυοῦ ροεποζαπι οοιὶὶ τηοὶ, "ποι "60- 
ἀϊδιὶ δὸ 1}115..- Ὁ, νεπίο. Οδῃ. 

ὁ ΧΤ,.ΠΠ|. 38. “τὸ. ἀργύραν ὑμῶν ἀαύχω, 
-“σοοοὶ τεσπηΐδέα νοδίσδτῃ. [μὰ (θχαι 
Ἡφῷταῖοα ᾿Ἰερίίατ: ρεομπὶα δεῖνα 
«φοπὶξ- “αὐ ἀπε: ᾿ἀδΌδυ ᾿δοάδτα. ϑ'υἱ 48: 
ἀκσέχω, αἰπιατικῇ, ἀντὶ τοῦ ,ἀκέλαϊββον. 
Τάσχα Ἰοοβ' νούδεισι δ ὐπηρίί, αυ]- 
Ρααβ, νευΐπα 8. υϑδυγραϊιν,; Ν δ). 

ΧΧΧΙΙ, 49. ὅτι .ἀκύχομεν τοὺς ἀλά-᾿ 
φοὺς ἡμῶν ἦν τῷ "πήραν τοῦ ̓ Ιόρδάνου, 
αυΐα θοξίοσα ΠΟΒΙΊΧΘΗΙ -ἴΓ80κ ὕδυγαδ» 

σὩοτῃ λαδεωπει. οπῇ, 1.9κ. Ν. Τ. 8. 
᾿. ν.--- Δ}, ἐφαΐίο, ἐἤενο. ἴε8. ὯὩΡ. 

9. ὡς ἀήξχει ὁ οὐρανὸς ὠπὸ τῆς γῆς, 
οὕτως ἀάέχει ἡ ὁδός μου ἀφὸ τῶν ὁδῶν 
“ὁμῶν, σπαπίστη αἰσέαί οὐὐἴυχα δ᾽ ἼΕΙΤα, 
ταπίαμι ἀέδέβέ νἱὰ τηθα δ Υἱβ σεβῖγα. 
ἝἜο ϑβεπεμ ἐἰϊίδπι σους 2 Νίδοο. 
ΧΙ]. 90. πχυϑῶν «ὅν, ἀπέχουσαν ἀπὸ 
“Ἱεροσολύμων σταδίους ἑξακοδίους. “ΨιΔο 
'χυοααθ 39 Μαος. ΧΙ. ὅ. ΖΞ δη. Υ. 

ἀ Ἢ. 111.28. οὐ 1 σχ. Ν. Τ. ε. ἢ. ν᾿. - 
γ)Ὁ᾽ οοὐέδεο. Ῥτον. [Π. 97. μὴ 

᾿ἀαύσχῃς (80..ῥαυτὸν νεὶ χα. (σπβεν 
ΟΠ α700. ΧΣΤ]ΙΙ, 921.) εὖ σομεῖ ἐνδεῆ, τιδ 

᾿οολδῆεας ἴα, νεἰ. πὸ σέδεές Ὀδμ6 ἔδοε- 
τῷ φθηθο. Ῥγον. ΧΧΙ, 183. "μὴ 
ἀπόσχῃ, (ες: τι γήαιον ααὐδεύειν, τΘ ἢ 
«οὐδε δἰλαυὶδ Ῥιθτιτα οβδίϊματε. ἴῃ- 
ἐἘΓΠ πα πρ ἀσόσχῳ, παύσῃ. Οοπέ, 
9 ΜΝ δὸοο. ΧΥ͂.. δ. Ζοὲ . .αἈς 18. εἰσέσχη- 

ε. καὶ ἐξ οἴκου “εοῦ ὑμῶν ϑυσίαᾳ, αδίαίμηι 
δὲ 6χ ἄοχαο ἴ)εἱ νϑβίσὶ βδοσίβοϊυχο. 
“-ὔγοριαι. ῬγΒ. Ῥεγἤεοίνα, ε- 

ἄδτο, υἱ Αταῦ. Ἂ "νον 4 νεέγαπι 

γεϊβρίοπεπι Ῥυοϊίεδιτ. Ἴ68. ΧΙ]. 19. 
εἷς τυφλὸς, ὡς ὁ ἀπεσχηχὼς 86ς. ΟΟΙΩΡ], 
ϑεα νεστδα 16 ποη Ἰερεγαηΐ ΟΥΤ]]- 
1.8 εἴ Ῥτοσορῖπβ, εἴ 1. αυθυθάδηι 
Ἰρσῖβ οχίας ὀφιστηχὼς, αυοὰ ταὶ 

"λείχμραι. 
φτριρχοκείμγῃ,, 6686 πίβομις.. “8ρ- 
ϑαυρίου, λιΐι8 νοηβίοβλθ, «(αν 88. οἷ. 

᾿οὦ του ηθ δὺς φῷ Τὴ Ἣν τον 
ϑετοτίδῳ, ἀυθηινα 68.,) ρΡυαιν ἐς, ποσὶ 
εοχιηοίο τἰϊοῖ᾿ φορᾶς, οἰζογθαι [οἱ 
δῖ ναξᾶτα το ἰομοῖα Ῥτοβιεηΐοιι 
κοβσυπα 0886, Ἰάεραμα ροβυϊς ἀφεστη- 
κὰς, μὲ ἀρξεοῖέ α ὐὑετα τεβρίομε. 
Ουοά; εἰ διιΐετα ἰεσο τϑοθρίβ ἀσεσ- 
κριὼς τοϊϊπρδξυν, Νοβῖ ε8π| ϑυ μρῃ]εη- 
ἄυτα οσὶξ νόμον ϑεοῦ, δαΐ βίτηϊϊε μά. 
-- ΠῚ ῬΠΠ Καὶ, ἬρΗ. Γ70- ὃ 

ομὶ αὖδαπι, αὐΐρο. Ῥϑρΐχα. ΟἹ]. 12. 
ααϑόσον ἀπέχουσι ἀνᾳτολαὶ ἀπὸ δυσμεῶν. 
[ς8. ΙΝ. 1ά. ---- νΊ46 ΑΠ101 Μακρὰν, 
ἹΜαχρότερον εἰ Ἰπόῤῥω. 

Ὁ ΑΥΧΟΝΑΤΊ τϑᾶ. σδεξένθο, τέσε- 
εἶἰο, δέραγο πιθ, οὔδδο, εἰόξὶδέο. “γη, 
“πείηο. Ἐ)εαῖ. ΧΨ1Π1.99. οὐχ ἀφίξεσ- 
ἢ. ἀα’ αὐτηΐ, πρῃ γεοράσεῖΣ δ .11}ο, 
ΠΕΙΙΡΡ ῥτδ τηξῖι, νϑι ποι Πυρίέε Δ 
110. 1 Βιοἰυ5. ϑδεὰ πῆ] ΠΧΧ 
Ἢ ΡΥ. 2) ἴπ πιστίομα γεοἐρέδανἶ 80- 
οορίδββα υἱδομέαν, υἱ αἷς 1. 4. ἀχούμν, 

ἂν 

“χύση γούδτῃ 1 ῃνΐ ποημ}}}1:8. ]. μΔ- 
δᾶ. Ῥϑης. Νδ]οσα ἴασαι οὐχ -: 

«χοῦ. ᾿εβεσξο ἀνίξεοϑε. ἙΪοεγ δ, ἀσί- 

πχδκυ φήγεπ.-- ὈΥΨῚ, Ῥτέτιο. αὶ. 
ΕἸ]. ΤΣ ἀπὸ “τοῦ ταλησίου αὐτοῦ 
«οὐκ ἀφήξεται, πυϑηυθθμθ᾽ ἃ ὑσοσῖτρο 
ΒΟ: ΤΟΣ, ἀρβΑνι δος αἰϊεν αὖ αἴέοτο 
᾿δέ ποπ δεραταδὶ!. Ἰκερετυ εἶπα ἀυ- 
Ῥίο οὔτι Πόεοῦ ΤΙ αδενηε, τοςὶ- 

Ῥχοοθ, πιρ. ἀγιόυεθ » δέξο. 11 οετίο 
" Οαρρβῖϊμβ Οσιῖ. 5. Ρ. 5601. 

βα Ῥοοοοϊεῖυβ ἴῃ Οοζητηοθῃξ. δα Ἐ.]. 
ἴδτοϊϊδῃῃ ΠΟΘ  σρᾷϑ. ΕΒβθ. δεῖς, πὶ 
-δελῦχαιαν, -ΟΧΧ οἰΐπη δἰϊζες ᾿φῃῖϑβο, 
Αἱ ΡΠ λοίδοτο δεηϑα ΔΟΟΙΡΙΔΌΣΣ 29 γὲ- 

οηᾶέ, ἐρωβεκδ, ψλο δι εκ Ομ], 
οἰ, ϑγτμά, τερεϊοκαὶ, ἐχρεϊϊεπαϊ. --- 
ἽἼΤΙ» ἀεεὶδίο. ϑγτασα. 5. ΧΧΧΥΝ.Σ 

Δ. 1ΧΧ Ῥχον. ΧΧΠΙ. 4.. τῇ δὲ σῇ 
ἐννώῳ ἀαόσχον, Ῥτο ἴιδ ΒΑΡΙΘΠ6, νεὶ: 
8ὶ ἘΣ Ὡς ἰβίδπι νδηϊίδίειη. ΜαεὶἊς 
Βί οἰ ἴα ᾿τδηϑίυς: οορίίαονε ἐπα 
-αὐδεξπε. -Π ΕρΒ. 8 γ 

αυεγίο πι6, αοεϊδίο. ὃ . Ῥελ]π. 
ἼΧΧΧΥΠΙΙ. 14. ἀπόφχου μον, ἦα μει- 



᾿Ασεψία. 

« ἀάφῳ, γῤεξίπε γδοὺ ἀεί ϑε ἃ τὴρ, υἱ 
16 τεοσθεῖη. --- 755, ἀσβοῖο, οὐη- 

ἡσρῃσ. λῆ4]. 11]. Θὶ οὐκ ἀκύχεσνε ἀσὺ 
τὴν ἀδικιῶν, ποτὶ ἀφεὶειμὰ δρ ἰμλαυὶ- 
μάδμδ: υἱοῦ μκρ 15}. οοηφιεεὶ 
αἴ, Δοβότουε ΤΩΝ), ἃ. δε), 
»τολέδετε, αδείξπεγε, δαῖ ἀπα- 

ταυτὶ Ψ εἰ πὰ}. [Ἂχ. ΟΥτῆ! ΜΒ. 
Βιρ. ᾽Ἃ , καύσομω, ἀποστή- 
ὠμά. ---- “ΟΡ Νιρν ευαάῖο. .16τ. ΨΊΙ. 

δ9. ἀκισχήμεϑα τοῦ σποωεὖΐν πάντα τὰ 
βδιλύγματα, οεδραυΐπενς ἔδοαυα ΤῈΒ 
ὅϊες οἴπμθα Θχβοοσδηδθ: ὉΔῚ ῬΤῸ 
5} δεγυαίξ σιώπῃσ, ᾿ἰεραγυαπὶ 

ἬΝ) αὉ ὑμῖν -- ὐ δ» ΝΊΡΆ. 
δὴν ̓ ἄξορέτο. ϑγτστα, 1. βδιὰ. 

ἌΧΨΙΠ 1. ἀκόσχητα,, αδείἑπεαί. 
Ἐβδοίυτο φοστιοξιηΐ οδυ 88. -ὁ- 
Δ, σεροΐο. «ἸοὉ. 1. 1. ἀπεχόμενος 
ἀκὺ σωντὸς “ονηροῦ ἔρχου, αὐεέϊπόκε αὉ 
πε ΣΩΔο. ἴηϊὰ. ν. 8. 11. 8. 

48. -» οσοἶμαο, οο- 

ἀϊδοο, 1 ϑατα. ΧΧΊ. ὅ. ἀπὸ γυνωκὸς 
ἀσιρχήμεϑα, ἃ ταῦ ]οτο αδοίῥπμΐπει. 
ΡΤ ΡΎΠῚ ΚΑῚ εἰ Η!ρΒ. 
᾿θρξ φαρρν αὐέρο. 7οὈ. ΧΙΠ]. κει 

χὰ ἀπ᾿ ἐμοῦ ἀσίχου, ταϑῖὶ 
ἴαδαι ἃ τὴρ χεηιοῦε. Ῥχον. ΧΧΊΙ. δ. ὅ. 
Ἐς. ὙΠ] 6. ᾿ 
᾿ἈΑΠΕΥΤΑ, ἡδοιάίαα οοποσχιοπαϊ, 

ὁ προγόμε, μὸ φμὶ ἰαδογαί, οοπδοχμετε 
ον. ῥοίεεί, 8, α'ψις, οοποοοσίϊο. ΝῚ} 

᾿αεάϊεηι. ϑγτοτα. Ναμι, ΧΙ. 20. υθὶ 
Υἱδεπάυς ΤΒεοΔοτοίμιβ. ὅες. Οτο- 
ἄππι ἀεάυχς ἃ ΓΙ» αυοὰ δεέ ἀΐ- 

πα. 
"ἌΠΗΛΙΩ' ΤΗΣ, φιδεοοίαπα υεπέια, 

φκὶ, αὖ ονἱοπίε υέτπο, ἱ. ε. “ημΐποῦ- 
δαὶ, υσμὲϊ. 2)» αεδίετ,, πεεγά!εε, ἘΣ. 

ΧΧ, “ἢ. -ΧΧΙ. ἀν. το 9}. σφνίίρ. 
αν το 11. Αἄὔψυ. ἜΕΠΧΧ ὕεε. 

᾿ΔΑΠΉΜΑΝΤΟΣ, ποηπιέποηι ἰσάδης, 
ἵπ ἐσσι, 5. ΤΙ. 99. ἴῃ βαρ Θη- 
"δ ὨΔΌΙΑτα ἀἰςίταν πνεῦμα ἀπήμαντον, 
ρ τι πεηήπεηι ἰσάδης. [παρ ΟἾοε8. 
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Μ5. εἧς τις " ἈΑσήμοντον, μηδέ- 
νᾶ 6 ἐξα; διυΐοιη νὸχ 
ἀξαγροτυν 3 Μιος. ΧΠ], 398. ἀσοχα- 
φταστῆδα τε αὐτοὺς ἀσημάντους. 8 Μδεοε. 
ΝΙ. δ. Ηεργοῖ, ᾿ασήμαντος, ἀβλαβὰς, 
φῆῇμα γὰρ ἡ βλάβη. 
᾿ΑΠΗΝΕΣ, εἐπηιαηΐε, φαυμδ, ἦογ- 

γεναΐας, ογμάεϊ. ϑ84ῃ. ΧΥΊΙ. 19. 
κτύπος ἀκιηνὴς χα ἔγνων «ετρῶν, 
δομῖτυβ Ἀογγεπάπε ἰαριάσγα ἀε]εοίο- 
τα. [πᾶς ΟἸοκε. ΜΆ. γῆς Παναρέ- 
συ οἱ Ηεσγοῖ. ᾿Ασηνῆής, σχληρὸς, τὸς 
χαλφπὸς, καχός. 

ἌΤΠΟΝ, ρίγιρη εἷνο 7γμοίιιδ, ἴΛσιος, 
ρΐτιισ, ατόον. ΝᾺ» υὐέες βεὺ ατδοτ 

Βαοα. (Ὑιάρ ϑιτωοηὶβ 16χ. Ἡθῦγ.᾿ 
5. δ, γν.)} 1 Ραγ, ΧΕΙ͂Υ, 14. 1δὅ. Αἄὔσυ. 
4 ϑδιὼ. ἡ. 25. γιὰδ ϑβαϊσαδϑιὶ Ἐο- 
τοῦ. ΕἾ]. [δἴτ. ἢ. 1. 
ἍΠΙΣ, “Αρις, ποπιεπ τερὶ αρμὰ 

ΞἘξυρέοε, εἰζαπὶ βουΐε, ᾿έζιαννς ἐξα 
» αἴδαδ ϑεταρίς ἀἱ ἔμ. ὙΥΞ ἐδ 

ροίεπα. Ζ726τετὰ. ΧΙΙ. 1δὅ. ονί, 
ἩΡῚ νον ΩΧΧ διωτί ἔφυγεν "Λπις ὁ 
μόσχος σου ὁ ἐκλεκτὸς τεπροπάεης Ηδ- 
 γαίςϊθ: 952 ΤΠ 3 ΒΠῸ»» 

γε ῃοείγαΐμξ » πες τρρεῦ 
᾿ξοήϊοοι ἌΛΔΝ οἵ )υτέεπι, οἱ δουεπι 
ΒΟ ἐαηγιρ ὩοῖΔί. Βοσδμοσγίυθ ἴῃ 
-«ΗϊετονΣ. ἱ,. 1. ς. 38. ᾧ. 6. εχἰιίτηαῖ, 
Ἰοσαηθπι εὰ. Οομιρ]. ὀπίσω νψογϑτα 
ϑοτὶρίυξατι 6886, 6 408 ἴλοῖ]ε ἀοῇεο- 
Ὁ ρΡοίυοσϊς ὁἴΑσις, ᾳυοῦ οἰοεοῖαθ 1116 
σἰτυὶυθ ποῦ νἹἱἀρθαν 41}}8 6886, 
αυδχὰ “2. ΑἸ βίδυυπί, ΧΧ 
ἢΠΌΣ ἀσπδρυβ ἀϊδεποι8 νοσῖρυβ ἴ6- 

8888 ἩΠ Ὁ)» 4υάσυι Ροϑίδσιοσθαι 

ΦΥΉΪΚΑΓΩν Θε86 ποτηθῃ 100}: ΠΠ}188 
ἱ ποιῖμο “μία, ααἱ 5} ΖΕαγρθροὶ 

Ῥον!θ φρθοὶθ 80 119 δἀοσαρδίαν. 856 
πὐ ἢος οτράδιν, Ὠ0110 τοοᾶο ἃ σῆα 
ἱγαρθίχασθ ροβϑῦγι. ΑὮ εηΐῃὶ ρὲ: 
ἴῃ ἤρα Ἠερταῖοα δαΐ ΖΕ;γρίδοι 
ΘΠ. «ἀιδῖυϑ ἤπιοσιί, δ πειαΐῃθ δυσυθ- 

αῦθ σομαρτοδδέστη νἱᾶϊ, πθὸ υἹϊα 
Οδαδα Δρρδγεῖ, ουσ ἔφυγεν ἱῃ γοΥβί ὁ Π6 
ΑἸοχασιάνί μα Ηερτ. ΠῸ» ᾿(ᾳυοά 

ἂς ΛοείἐδιιΣ ργοβέσαί5 σὲ ἐπ βιζαιε 
5.4 



’ 

᾿Ασιστέω. 

« υεγδὶς ΔΟΒΙΡΕΥΙ δδι8 σομδίδί,) γθ- 
βρουάθσθ ΠοραΣ μοβϑί. Ασορεάϊε, 

- αυοά ἴΑςις πεὸ ἴῃ (οάϊοε ϑ'γγίδοο 
Ηεχαρ δὶ οἱ νεσείομθ Αὐδίσα, πος 
ἦπ οσαῃίθυβ Οοὐά, ΤὨροδογεεὶ γθρϑ- ᾿ 
τἰδίαν. Ηἰ8 οδυδὶβ σοσητηοΐυ8 δῇὺ]- 
ἴγοσ, ΧΧ ρμοίίυ8 βου ρϑίβϑε διαςί 
ἔφυγεν ὃ μόσχος σου, Εἴ ποῃ δοἴυτα γο- 
σδρυΐατα σις ΠΟΙΆ. ΤῊΔΥΡΊ ΠΑθτὴ 
᾿Ρσασι ουὐυδάδη (αὐ 861]. νἹ Δεθαί, 

ὃ μόσχον 46 Αρίάε, ᾿ὲσγρθοτγιμ ἰάο- 
Ϊο, δος 'π Ἰοοο, αἱ ογβου τη οομπίγα 
ΚΕ σγρέϊοβ σοπεποί, Ὠρδοδββασίο 6χ- 
Ρ] σα πη 6586), ἴῃ ἰεχίστα 1Π1Δπὶ 
ΓΟΟΘΡίδβΏ), 6886, βρὰ οἰίδιη ὁ ἐχλεκχτὸς 

. 6886 ΣΩΘΓΌΤΩ ΔΙ Ατηδηζαπ), να] οχ 
8116 Ἰοσς!ο.6 (ΠΥ 712)» νῈ] οχ δ]Ϊ]ὸ 

ἰῃ οσρσοίθ. Οοηον δὰ ἢ. 1. (1816- 
ΤΙ Οδίθη. Ρ. 11. Εδββ6}}} Δάνογμβα- 
τα ὅδοσα [10. 111. ς. 4. τ. 261. οἱ 

ς ϑίθρῃ. 1ΊῸὸ Μογπθ Ομβ8. ακεἂ Μαγία 
ὅδογα Ὁ. 814. Ηδβγοὶ. ἌΑς:ς, ὁ βα- 
σιλεὺς, ὡς Αἰγύπτιοι, καὶ ὃ παρ᾽ αὐτοῖς 
ἌἌφ:"ς. 

ΑΠΙΣΤΕΏ, ποθ ογεο, ἀἰῇᾶάο, 
δἴίδτη Μάοηι ἀαίαπι ποπ δεγθο, ὲ 
αὖ αἴέγιο. “Ἴ 2» »ρεγβάς αρο. Ααχ. 

ϑγτηηι. ΤΗδοά. Εά. ΝΊ ΡΒ. ΧΧΊΙΝ. 
8. ἀπιστοῦντες. (ογῖα 1ΐ6 Ἰερὶε ΟοΥ- 
ἀονῖυϑ ὑγοὸ 60, χυοὰ τεϊΐαυϊ μαροθηΐ, 

ἀ ἀκποστατῆντες, ἀυδτη ἸΘοεἰομρτη βέδγοϊ- 
λυ8 πῃ δττα. [αν 8 Ρ. 189. ἀ6- 
 ϑραϊ, βίδζιεμθ, ἀσιστοῦγτες, αυοά 
Ῥσορίιθ δρεϑὶ δ ΑἸδχϑηασιποχι 
ἀνομοῦντες, ν6} πορ]ροηςία ΠΙΡτασίο- 
ΓΌΠ. ΟΟΥΤΙΡ[ΟΣΩ 6886, ν6 ] εχ μίοεβϑθα 
ἰὴ ἰρβάτη τοχίιπι (Γδη811586. ὅϑδρ. 1. 
2. τοῖς μὴ ἀπιστοῦσιν αὐτῷ, 111185, χυὶ 
βάφδτῃ Βαρθηῖ 1111. 1014. Χ. 7. ΧΙ]. 
17. ἀσισρούμενος ἐπὶ δυνάμεως τελειότη- 

6 τι, 401 ποὴ ογεάονδ ἱπ υἱγίωμϊς 6456 
οομπδεημαίμδ, αὐ ὈΘ6Π6 ἰτδηβίι τι 
γυϊραῖυθ. δοιϊίυΒβ ἰατηθῃ ἔοτίδθβα 
101 Ἰερίξαν ἀσιστουμένοις, Ὦ. 6. ἐπ᾿ δο05, 
γιὰ ποη ογοάδμηί, οὔ. 5 Μδςο. Ψ]Π]. 
18, ἀπιστοῦντες τὴν τοῦ εοῦ δίκην, χα!ϊ 
αἀἰϊαεδαπέ Ἰιδειί εἰ. Ηδεγοῦ. 
Ἀσιστεῖ, ἀπεῖδες Σοφοκλῆς Αἰθίοψιν. 
ἈΠΙΣΤΊΑ, απαοιβα, ρμευβάϊα. 

ϑάρ. ΧΙΝ, 25. υδὶ ἀρετγίε ρμεγβαΐανα 
ποίδζ, 
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᾿ ἌΠΙΣΤΟΣ, ἑηβάμε, ρεγβάνε. Ἵν» 

"Ασλετος. 

ἐκίγαπειδ. ἴοΒ. ΧΥΤΕ. 10. σπέρμα 
ἄσιστον. [τὰ ΠδΙΩΡΟ Ἀ. ]. ἱπιοιγρτεία- 
τὶ δυπί, πος τοδῖθ συοδα ΒΟΠΒΌΏ,. 
ϑ'γιὶ δηΐη), ἀ6 αυΐρτι8 ῃἷς θόστηο δεῖ, 
ΘΟΙΏΣΤΩΟ(6 σπέρμα ὥσιστον αἰοὶ ροΐο- 
ταῃῖ. ---- 9.3} Ρὶυτγ. αἴππα. [68. 

ΧΥΠ.. 10. φύτευμα ἄαιστον. 6 δος 
αυοαυθ Ἰοοο ναὶθῖ οὈβογνδῦο δὰ δη- 
(ΘΟ 6 Ώ8 “1 ἃ [26 Ῥχοροβίισι, Νοη- 

Ὡ1}}118 Ἰορ 1886 ὙἹ ἀθητυΣ Ὁ ΟΝ) Ν᾿ 

αἱ Ηἰδτοῦγτηο, 401 Βαρεῖ: ἐπ άείεηι. 
ΑΙ οοπίτα (δυοίονδίβ Υ αἰχαίί ἰη- 
τοχργϑβ, αυἱ Μάείεπε Ῥοϑυ1) εἴα- 
(αὐηΐ, ργὸ ὄἄσιστον γΓαϑΟΠθοπάυμι 
6886 σιστὸν, ἀεἸοία ᾿ἰοτα α, 4υ8 6 
ἤπθ νοςΐ8β Ῥγβοθάθπιίβ ἤυς πι- 
ϑτατῖι, δάδοααβ ᾿ϑ )ΝΝ) ἰερῖθθε. 

Οομξ Ῥαμὶ Οὔδβ8. Ῥ 210]. (τίς. δα 
Υ διϊεϊπὶᾳ [6868 ῥ. 8.  άρρο}} Οὐ. 

ὃ 

5. Τ. "1. Ρ. 877. εἀ. ΗΔ]. -- ἽγΤῚ ὁ 

ΡΝ ἰαἴμια απῖπιο, (ἢ. ε. ἐπϑαίἑαδιϊιε, 

866, Θοβμυ]ίοηβ. δὰ γον. ΧΧΥΠΙ. 
95.) ἄπιστος ἀνὴρ 865. δῖ ϑοα 
51π6 ἀιδῖο 101 Ἰεσοπάυμι οϑὲ ἄσλησ- 
τος, αὐ Βαροηϊ Αἴοχ. ΑἸά. εἰ Οομρὶ. 
δυΐ ἄπλετος. ᾿ ἱ 

ἈἉΠΛΑ'ΝΗΤΌΣ, ποη ἘΥΤΌΠπδμδι ΜΟΝῊ 
σαβαδιπάμιδ.)) 9» Ρατί. ΝΊρΡΒυὐδεῆε, 
υβάμϑ. ϑγτονα. ἢ. ΧΠΠ]. 20. ἀσλανήτων, 
Ἀ. 6. ἀἰδογίογιωμπ, εἰοᾳμομέξμπι, αυὶϊ τὰ 
αἀἰσθη ἀομυ] ] υ τ ΘΥΤΌσοσΩ οοσηχα πὶ. 
ϑ.Πο]. ϑόρῃ. ΕἸ ἀρΡ. Τγτ. ν, 480. 

ἌΠΛΑΣΤΟΣ, πο; Ἰοίμδ, εἰπιρίος, 
ϑεγδ, ἱμ μοαίωδ, δἰποόγδ. Ὠ , 15 

ἰερέγ, ρεγζεοίις. Οεῃ. ΧΧΥ͂. 97. 
ἄνδρωπος ἄσλαστος, Ἀοτηο ΒΙΠΟΘΙΊΒ. 
Αυρυβέϊηυ Ουεεί. 74. 1ὰ δηεβ!ῃ: 
““υοά Οτεος ἀϊοίζυς ἄπλαστος, 
Πος Τιαϊϊηϊ δηηρίξοσπε ἱΠΕΘΓΡΓΕΙΔΙΙ 
ουπῖ: ὑπᾶδ δἰψαὶ 1,δηϊ- ἱπίογργθ- 
[68 φίπα ἀοίο ἰῃϊευρσεῖδα βαπηΐ, ἀἰ- 
οοηῖα8, δαί 800} 51π6 ἄο]0 Βαθ 1.418 
ἴῃ ἄοπιο." Οοπέ, Ὠειυδίυπι ἰῃ Εταρ- 
παδηΐα Ρ. 106. 16χ. Οὐ} ΜΡ. 
Βτεπι. Ἄσλαστος,͵ ἀληϑλινὸς, ἄπλους, 
ἄμωμος. 

ΓᾺΡ 

ἌΠΛΕΤΟΣ, παρπεδ, ὑπιπεηδωδ. 



᾿Αελησφεύομαι. 28] ᾿Αφπλότης. 

(3 Μαρο, ΓΨ. 11. ὑπφοδρόμῳ, ἀπλίγῳ αποῖ ἰάστι εἷς δο ̓παρὰ, 
χαϑεσγῶτι Ροάτοῃλο, 

πιλστιπη ἀγα δἰζατα ὨΔθεπίθ. ῬοΪΥ Ὁ. 
1.50. 8: 111. 100. 8: Ηρογοῖ. ὧ- 
φλισον, αὐλὺ, μέγα, ἀμέτρητον" οἷον ἄ- 
πσλευρον, ἢ τὸ μὴ αλεόμενον. ᾿ 
ἈΠΛΗΣΤΕΥΌΜΑΙ, ἐπδαϊῥαδιδὶς 

τ, αὐἱάμς δπι. “δ'ν. ΧΧΧΙ. 10.᾿ 
μὴ ἀτληστεύου, Ἠδ 815 παῖ 8}}}16, δς, 
ἰῃ οαιοδοηο. [οἱ4. ΧΧΧΥΠΙ. 82. 

ὁ μὴ ἀπληστεύου ἐν «άσῃ τρυφῇ, πε ἐξ ἴπ- 
πατρμες φμδιαυὶ ἀεϊοιδ. ΨΔΘ 
Ευβίδιῃ. Δα Οἀ, Α΄, Ρ. 8. 490. 
ἈΠΛΗΣΤΊΑ, ἐπεαϊἑαδιέασ, ἐπε2- 

ἰδέ οωρίαἰέαες, αοἰάϊαι. δϑῖτ. 
ΧΧΧΥΚΊΙ. 838. 84. 
ἌΠΛΗΣΤΟΣ, ὑἐπδαίϊἑαδίϊι, ἱπεχρίξ- 

ὑδὰ, »)ῦ δ 9, ποῦ δαξίογ. Ῥτον. 

ΧΧΥΤΙ, 20. οἱ ὀφϑϑραλμοὶ τῶν ἀνϑρώπων 
ἄσληστοι.. ----- ΓΤν ἰαέμα, ἱἐμηιϊοηϑ, 

ἐ ρα) ἑπραϊαῤείδα, οἱ ἀ6 νϑπίσα διΐ 
(ρι ἀπο ϑεζτο εοΐ. (16 ϑεῖϊι)- 
ἰεη8. δὰ Ρχον. ΧΧΨΥ ΤΙ. 235.) Ῥδδίαι. 
0, 7. ἀπλήστῳ καρδίᾳ. ---- Ὁ5) ΠῚ } . : ᾿ 9 Ῥυν. 8 ἿῸ γεοσίξ, φγοδὶ. ϑγτησω. ἵπποπς απῦπα. ῬὌτον. ΧΧΥΤΙΠ. 95. 
Υ|46 βαργα 5. ν. ἄπιστος. δὲν. ΧΧΧΙ. 
48, μετὰ ἀνδρὸς ἀπλήστουις Ὗοχ καὶ 
ἀτλήστῳ γὶ οὔατπι εχοὶ 886 
Ῥοξῖ ἀνειδεΣ 5ιν. ΧΧ]ΤΠ, 6. υ]ρδῖτβ 
ἐπι Βαθεῖ : ἀπ τιδ Ἰσγ ν θη οί 

ἐπίγιπίς πὸ ἰγαάδβ ἴ6. ἨδβυοΝ. 
ἄξληστος, ἀχόρταστος. 
ἈΠΛΗΣΤΟΎΨΡΕΡΟΣ, ἐπεαίίαδιδον, 

αρμδογ, Ὁ ὉΝ» ἀἰονεΐπΣ ἀπέρια, 

ἢ, 6. ποῃ οὐπῖρος ἀπέ, βεὰ ργααϊὶ- 
ἢ ομριἀαίο. Ῥτον. ΧΧΙΠ. 2. εἰ 
ἃ ἀσληστύτερος εἶ, αἱ ἀρροίσπέοτ ἔχετ. 
ἍΠΛΟΌΣ, υἱϊαίῖα ᾿ΑΠΔΟΥΣΣ, 

ΗΓ, ΟΥ̓͂Ν, σέπιρίε:, δἰμοετμα. γ0 
ῬγᾺ, ρίερκεῇο. Ῥτον. ΧΙ. 25. ψυχὴ 

εὐλυγωμένη σᾶσα ἁα)λῆ, -ααδηι το ν- 
Βοπρῖῃ 60 ἜΧΡ] ΘΔ ΙΟΏΘΤΩ ὯΘΟ ΕΠ ΘΏ.- 
ἀλίοποτηῃ Ὁ]]δτὰ δἀταϊξίοσε οομίθῃας 
ἀτῃοὶάι ἰῃ Θγιηο} 18 δά Ηοτα Οττεῖς. 
εἴ ἔχορ. Υ. Τ. Ρ, 1. Ρ». 79. ϑουδίθτιθ 
ηΐτα ἴῃ Ερίδέ. δὰ Οὐ εβυδοβίυνῃ 
Ρ2ὅ. ςοῃ θοῖδ, νοοθῖα ἁπλῆ, τιϊαὶ 68 
ἸΠοεῖαν νοῖυϑ αθεράδτῃ εὐϊθο, ἴῃ 
τιρριὴς τηυϊαπδπι 6686. δ ορΈ ΓΒ 
ἰοῦ ἁφλῇ Ἰερεῖα τλᾶνυϊ ὠσαλῆ, 

͵ 
χορ, δὲ δεν πνραῤγιέων, δεΐκει 

τ ἘΜ Ῥτονοῦδηβ δὰ 
ον. ΧΧΧΙΠ. 425. (ἁφαλυνῦ τὰς 

σάρκας αὑτοῦ), εἴ ΧεΠΟΡΗ. Με. 1. 
1. 42. υδὶ ἁπαλόνης οἵ εὐσαρχία ἴΔπ- 
αυδὶ ΒβυπσΏγτδ ΘΟΠΙΌΠΘΏΠΙΌΡ. 
ΝᾺ]: δπίειι μογυτα ᾿πιοτργείυσπη ἰπ 
τηθηΐοιι νϑῦ 886 ὙἹἱάσίσ, ἱπ ᾿Ιεἰ8 
Ν. Τ. ἁασλύτης δυᾷ γάγοὸ ἀδ ἐξδεγαξ- 
ἑαέε ἐγβα ἐβέπος δ θοσὶ, ἢθο δίθο 4 
παρτο δῦ 6 6886, ΙΧ Χ Ἰοοο ἸΧ1 Π 

Ἰερϑηΐεβ ἸΦΠ; ρἱπριοίαοιξ, οδιιάστα 

ποίίοποσα νοςὶ ἀσλῇ 50] οἶδδ6, δίλϑο- 
486 δδσὰ (6 εἰξεπιοεψπὶδ ἰαγρα πβᾶνεὶ 

αύοααο ἄομαγε, δεγαΐδηι ἐ686 Ὠοίαϊ. 
-- φὺ γεοιιο. ϑγτωσα. {0Ὁ. 

ΧΧΧΙΠ. 8. υνὶ ἀπιδη ρῥγὸ ἁσλῆ, 
δἰηηρίεζ, τοροποηάυτα 6888 νἱά δίς ἀ- 
«λῇ, 86. καρδίᾳ, χαρά δρρατεῖ ὁ  υἱ- 
βεῖο, φυϊ ϑγτητα. βεσυαβ μαρεῖ: δέηι- 
ἰοὺ οογάε. Ἰάοτα Ῥβ. ΧΧΧ. 11. -- 

ὅρη. ΧΙ]. 11. - ὯΒ) ΔΩ ἰα- 

μα απέπια, Ἀ. 6. ἐπεαξιαδιειε. ἴπο. 
Ῥτον. ΧΧΥΊΙΙ. 395. ἁπλὸς, φυοα Βὶπα 
ἀυβίο δ ἁπλόω, ἐσραπάο, ἀετῖνβῃ- 
ἄυτα εϑῖ. --- "πον γποίδδ. Ααὺ, 

του. ΧΧΥ͂. 156. ἁσλῆ. δεὰ νετὰ 
Ἰεοῖῖο ἴθ] 6856 νἱΔείυΣ ἁπαλὴ, αἴ δι 
ἡυἀϊοανίε Μοπτιαυςοπῖαβ. --- Ὁ) ἢ), 

ἐπέορεογ, ρεγζεοίιΣ. Αηὰ. ὅεῃ. ΧΧΥ. 
νη ἐρ κὴ ΧΡ. εὐ Ααι. ΤΒεοά. 
200. 1. 1. ἴῃς, 10. [Χ. 20..-- Ὁ)», 
ἑηίερτίίαα. Ααι. Ῥτον. δ, 29. Ηο- 
δγοἷὶ. ἁπλοῦν, ἀσύνϑετον, ἢ τὸ μὴ «λά- 
γιον. ἄστη : ἁφλῆν, ἀκαχούργηξω. 

᾿ΑΠΛΟΣΥ ΝΗ, ἐερςς ἐπ. 
ἐίαδ. ἧ, οοίο. ΤΏΘΟα. οἱ 

Χ 866. ἸἸΑΧΙΑΝ ΧΧΙ, 23. 
᾿ΑΠΔΟΊΗΣ, σἱπιρί οἶα, οαπάογ, 

Ι, 

᾿δἰποεγίίας, ἐπίορτίίαδ. "γ07} γεοϊίμαο. 

1 Ῥασ. ΧΧΊΙΧ. 17. ἐν ἀσλότητι καρ- 

δίας μου, ἴῃ δἰποεγαίε διλνωΐ ταδὶ. 

Οοπῆ, ϑὅδρ. 1. 1. Οο͵οββ. 1711. 29. 

Ἐρδεβ. ΥΙ. ὅ. --- 2)" ἐπίεργας. 

᾿Αᾳυ, ὅεῃ. ΧΧ. 5. ἐν ἀπλότητι χὰρ- 

ἂ 

ἂ"- 



᾿Δελύῳ. 

4. , μ " ὧδὭ 

Ἢ χρο, ἢ. 2. Ἰ,ΧΧ΄ 2 ϑαιὰ. ἼΥ 
41. (δὶ οκυνῖμο εἰ 

; ἡροίογαίε «ἰφροίοπρ πρημήδὴς 
᾿ἀΐαρε. ποία.) τον. ΧΙΧ. 1. (ομῇ, 
ἢ ΟοΣ. ἡ. 13. το ἢν ἰάεπι, ἥγκρκα. 

800. ΧΧΥΤΙ. 6. ὁ 
δ ᾿ΑἩΛΟΏ, “ἐπρέοεης τεᾶᾶο, ἷη- 

ϑοθοδεΣ φκἡ ΔΏδβον. δ. 118) 
ΞΣ Η:. 8 ὉΞῸ» »εγῆοῖο. 

ΡΌΣ ΧΧΙΙ. 8. κ-- φϑ ἢ, «πραπάους 

,ϑ΄σχάσα. θα. ΧΙ ΧΙΠΠ. 538. ΧΧΥ. 11. 
ἠοῦ. ΧΙ. 13. ἁπλώσες «ρὸς αὑτὸν τὰς 
παλάμας φρῦ, Ἔχρδηάεθ δὰ ἴρβυτι 
ῬαΪταββ 885. [ὴ6 τῶοσθ, 400 οἸ πὶ 
-ΒΌΡΡΙἐοασῦθθ ΤΏΔΠ1Β ΘυΡ μδ8 ργοίθη- 

ς ἄσθαπε, νἱὰς δέτε Αμέαι. ἥσει. 
ἄρ. 111... 14. Ὁ». 380. 

᾿ ἌΠΛΩΜΑ, ἐπραπεῖο, γ}) τιρ- 

ἥᾳ. ἴῃ. Ομ. ΧΧΧΨΊΙΙ. 39. 
ϑ0Βο)]. οὰ. Βαβ. ἄλλως" «ἰ διήαλωσας 
χαϑ' ἡμῶν ἄπλωμα. Μιᾶς ϑοδοὶ. δὰ 
«ἌΣιδι. Ανοϑ ν. 1218. 

“ΔΥΙΛΙΗ͂Σ, εἰπιρί οίέεν, ἐπ ἱπέερτί- 
στ ΣᾺ μ᾿ ἐπ ἑηίεργεαίε. ῬΤΟΥ. 

10. ὅς ύοται ἁπλῶς, ἐπὲ 
ὰ ὙῈ; ϑΔΡ. ΧΥ͂Ι. 97. υδϊ ἁπλῶς ἃ 
Μυχαῦο ᾿πίουργεῖδ ΠῸΠ ΤΩΆ]6 
δίαΐηι τοἀαϊτασ. 2 Μδος. Ψ]. 6. 
ιὡτλῶς, εαπρίβιίεν. 
ἌΠΝΩΟΣ, ἌΠΝΟΥΣ, οαγθηδ βῃῖ- 

νι, ἐχαπῃπς. ϑαρ. ΧΥ. δ. «δὶ 
᾿δατουκοὶ ἷ. 4. μοκρόν. ἜΠΟΣ ἄκροι. 
“ἄψνχος νὸς, ὥρωδς. 
ΠΟ), «, αὖ, ε, ἐς, καὶ τα 

ῬΓορέαν. “χη, Ῥονί, ἔξ». ΧῊΙ 
« οὐαὶ τοῖς προφητεύουσιν ἀκὺ καρδίας αὖ- 
τῶν, 88 ἴϊ8, αὶ Ῥτορβῖαπ ε ΕΧ ἐρρβθ 

ὶ δ, Β. 6. ῬΓΟΡΕΙ͂Ο σηοῖυ. -- δον αὐ 

Ε:. ΧΧΥΙ͂Ι. 8. ἀπὸ νήφων «πολλῶν. 
᾿διᾶοξαν Ἰερεηάυμπι ἐσὶ ν. «. --- 
“ΠΝ "ν᾿ αἰ ρορίετίογα. 38. ὅδτα. 

Δ ς. 88. ἀκ’ αὐτῶν. Ἶτὰ δας ἀμρθῖο 
ἰάςο γρείρσμης, φυΐα απιερρβθαίοτι 
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ἔμ εκεί. Δομι. Ῥεαίτα. ΧΙ, 

᾿Ασὸ. 

γρρομι Ἃ γ, οἰαβέγε, Ῥετ ἀρρφνξέφο- 
μαι ᾿ταμβζυϊοτττξ, χύδην Ὡο οτιοττ. 
ἴδσαθῃ ἢ. }. ΒΕΤΙ68 ΟΥ̓ΔΙΙΟΏΒ πο δ(- 
ΤΩΣ. --- ἘΠ ΠΣ ἐπ πιρᾶϊο. ἴπο. 705. 

ΧΥ͂ΊΙ. 9. --- ΝΜ» δἰ ποπ. ὅεγ. 
ΧΙΙ͂Ν. 2. εἰσὶν ἔρημοι ἀαὺ ἐνοικούντων, 
διυπὶ ἀοοοτ αὖ ἱποο]18. ---- Ἃ Ρτε- 
ἄζχανχοι. Ἐκχ. ΧΙ]. 15. ἀκὸ τεῆς σρώτης 
ἡμίρας, αἷς ργῴμο. ΨΚ οἱ ν. 18. 
Ἐχ, ΧΙ]. 43. οὐκ ἔδιτα; ἀκ αὑτοῦ, 

ἰαίια. ὕοα. ΧΥΤΙΙ. 19. ὠσὺ 
,9.) γσήσω. οἱ ἰχχὲ 

11. 16. ἀσὺ ἐν. --- Ὁ ὕσε- 
ἤχυτα. 90". ΧΙΨ. δ. Αι. ἀσὸ με- 
μιασμένου. 1 ΧΧ ὠκὺ ῥύπου. Ψυρ. ἀε 
ἐπωχαιαὶο οοποθρίιρα ξαπριάπε, αἷνὶ ὃ 
ἀπέ τος τιοῦλι δμν, φιὶ αὖ “546. 

8. υνὶ ἀσὺ θεὲ ρηῷ, τιαρὶς 
Χο ααὶ. (η Ἀρθεις «αρά. 
Ἐχοῖ, ΧΧΧΙ͂Ν, 24. υδὶ οσὕχὰ πρὸ 

αἰδίας ἱπ οοὐ., αυειοδάτοο- 
ἀχὰ στα ἐκ 1}. νυ. 290. ἤ;» 11. 11. 

ἀξ᾿ αὐτοῦ βεο,. γαῦς. δεά ἴῃ Οοιαρὶ. 
ἸΣ ἐπ᾿ αὐτοῦ, χυε ᾿οοῖίο σ 1 

μάν δε νἱβερατ, ἔα αὲ καρίίουν. 
ἄμ εἱΐ ϑυσιαστηρΐου εν. 9θ. (υτὰ 
Ῥχαροειύους ἐπὶ σἔίαχα ρῬοστηυϊδίυγ 

ῬΕΓ ἴῃ οράά, ἃ Ῥασ. ΧῚ]. 8. ἃ Ῥαν. 1.18. 
ὯΙ οὐχὶ πρὸ ἴῃ οοὐά. Ῥειτωιίδζατ. 
-- Ὅεἡ. ΠῚ. 14. ἐσυκατάρατος σὺ ἀπὸ 
πάντων τῶν κτηνῶν, καὶ δαὺ πάντων τῶν 
᾿ϑηρίων, τη] οἀϊοζα8 τὰ ὑχγα οἴππῖθυ 

ἴθι, εἴ ργ οχηηΐθυ - Βαβι 5. 
1ἃἀ6 αυοαῦς (ἀπ. Ν. 9. ὅετ. 11]. 

11. εἰ. φοπᾷ, [9..-Νοκαίμεα ὧἠ6 1ΧΧ 
ἴηςς..»..»8Φ. 5 Ρᾳυ. ΧΧ. 9. ἀσὺ τῆς 
Ἁλίναως, δε θσήομο, νοὶ ρεορίεγ 
᾿ρ υδδα ἀθ 46 ρὲ “ρῦ. ΧΧΧΟΙ. 
591. ΦᾺΣ. Ν. 5. ἀᾳκὺ τοῦ «λήϑους, 
1 ταμὶ ἰπιιάϊηθ. νιᾶς εἰ ἔχ, ΥἹ. 
ι8. 86, φυσ ΑἸμοσι ἰῃ Μυβ. Βγετι. 
γα.. 1. Ῥ. 117. Ἐβάν. Ψ11., 7. ἀνε. 
βησαν (τιὰλ)ὺ ᾧφὸ. τῶν υἱῶν ᾿Ἰσροιδλ, 
εἢρορῃήερδῃῖ, αμϊήρῃι ἐσ. Β}118 5τλεςὶ. 
ἱβᾶῶς ΕδήσΝ, ἵππιῖδ. ΕΣ. ΧΧΧΥ,ΤΙ. 



᾿Αασὸ. 48 ᾿Ασοβαίν. 

“8. ἀρ' ἁμῶν πλαίομε,. μου δδη5 ποτε τ Ἢ ΞΡΕΡ' 
“Οὐκ, Ζξορ. Ψ1. ἃ. αδὶ Ὁ 

τεδαάϊξυσ μοτώά. ὕυδέη, Μ. Ὁ]. ς. 
Ῥυγρὰ.. δυᾶ. δ. 55. Ῥ. 148. ἀφ' οὗ 
ἡκαϑεν ὁ Χριστὸς, Ῥοαίαμδια Οἰεϊδίι 
Ῥδδβιβ οαὶ. Τ σι}. ἀε Ψισρ. Υ' εἰ. ς. 
1. ἄς ἸῬατδοϊοίο: ἃς βοΐυδβ ἃ Ολγιμίο 
αρρρα ἄρα οἱ ἀϊοεπάτυδ οἱ νεγεπι. 
“νη δ δίθντα ροεί, Ἐκοοῖ. ΧΙΝ. γ. 

11. τσ] Ν Ὁ, «ἰ πον. ἅἄες. ΧΙΧΨΊ. 

δ9. ΧΙ ΧΤΙ. 48. εἰ ΧΧΧΕΙ͂. 92. -- 
γε Ἰν. 9α. ΧΧΧΙΙ͂. 10....- 

ΠΝ» ἀε ἀρμά. 1 ϑαπι. ἊΣ. 40. 
} Βες. ΧΧ. 36. -- ὅν πέρίρπε. 

1 οσ. Υ̓ἹΙ. ὅ. -- .  ἴετα. 

Ἴαν. Υ. 8. -- ἼῺ» ὁ πιαπε, Ἐχ, Π. 

19ς.. Νπιι. ΧΧΧΥ. 35. --α δ] Ἔ 

«“πανόδιια. Ῥεδῖτα, ΟΣῚ,. λθ. -- 0, 

ἐς οὐγάᾶς. Νυατα. ΧΥ͂]. 90. - 

ες, πα. ἴκν. ΧΙΠΠ. 32. δος. Ναῖ. 
ς χοῖλη. ἀπὸ τοῦ δέρματος, μὴ ὠκὺ οοτα- 

ο ἐχρσίπιθηάο ἰηβεσνῖς.. οὐ. 
Οχοῖ. χοι φτοῦ. δέρματος. 
ΝΜ» ἔσαν, εαἰέγνα. Φοῦ. 1. 19. -- 

Ἰ)Ἐ ). α [ποῖε. Ὥευι, ΧΧΥΊΠΠ. 

81. --ς "ὉΝΌ; ἄρεμρςγ. “ει. ΨΊΠ. 

ἃ. ἀπὰ, ΓΝ. 1. νος.. Α]εχ. χαι. εἴ 
Οὐεορὶ. .ἀμὺ «τῷ, . το νοῦ στὰ 
λροῖῖο ἴπρ.- ἴης. 42 ὅδια. ΧΧΙ͂Ν.,31. 

δ νὰ τὐνα ἀλίρῃ εἰ ἐσάνωϑεν ἱπ (οὐά, 
αἴδίυγ, (011. 2 ΟΣ. 8ι. 

ἘΣ 9. ϑδω. ΧΧ, 29. --- ΠΕΡΌ. ῬΙῸ 

σηρρτ οὐ εεἰποηβρίε. ΦΧ Ι!. 
Ἔ. -- ρῸ ὁ πιρᾶϊο. Ὅσαι. ἊὟΥ. 

11. -α ἸῺ» Ἰάεια. Ῥτου. '΄. 16. 

165. {0}011Π|.9. --- ΚΠ. ἔο. 

ἘΣ. ΧΥΝΊ]. 1. -ὐῶν, Ἄκρεν. Του. 

Ἡ.. 18. τι ἀσοχας ἐσὶ ργξεγετυ μα 
“απ, αἱ ἀπὸ εχ απιεοοε 15 Ἰγτερ- 
«Φοσῖς. Οοηε ΟὟ. 11. ΤΠοοά. λῆς 
«δι. Π. 1. ἀπ᾽ αὐνοῦ, υὔ᾽᾽ᾺΆἬ νε] 16 
τας ΝῺ» γα γὴν 1ἴὰ αν - 

δεομάμηι οεηφμαεαης,. ΒΕ ΒΟ. 
πριν ἀϊοττει. -“ΨιΔ6. ἜΝ. 1» ϑεδδν- 

᾿Ηδρτ. 

δε εῖο, Ῥγόραρο. σα. ϑγτητη. ΔΆ 
ΧΥ͂Ι. 48. ἀν εἰτῆς. ϑαδρίςοσ, 
αἰττιτιαπα μίεπ ΒΟ ρεῖββο οἱ ἀσυ- 
σταλμέένοι ἀπ᾽ αὐτῆς δοιὰ αὐτῆς ΒτηΡ}1- 
οἶνος. --- 8 Ἐρῶν, Ψ111. δ7. φαίη ἡ 
΄ἀσὸ χρηστοῦ χαλκοῦ, δὶ ὠφὺ ἀπα- 
ἐεγίαπι μοῖλῖ, εχ αὺδ φυ!α απ, ὃς 

τεϑροηάοῖ, ςο]1. Ἐνϑάτ. 
ΨΙΠΙ. 3}. δὲν. 1.16. μϑύσκω αὐτοὺς 
ἀκὺ τῶν καρπῶν αὐτῇς, θεῖα 608 
Ῥγαςιίθυδ βα18. [δ ν. 17. [6]4. 
ΙΧ. 11. ἀπὸ προσώπου λόγου, ῬγορέεΥ 
ρὲ ρὸν δα οσοιισηάδτη : καὶ ἀσὺ 
σύκου βήρφους, ἄπτευτα. ἴΡ. 
ΚΧΤ]. 38. ἀτ' αὐτῆς, ΡῈΡ' ἐπι. τοῖα. ε 
ΧΧΧΙ. 36. βαστιζόμενος ἀκὸ νιχρυῦ, 
αὐἱ δὲ Ἰλνανοσας 3 ορίεν κροτλοτα, 
ἃς. το κδιροταῖ, ΟΡ], ΧΧΙΊΧ, 27. 
1ρ. 17. 33. υβὶ ἀσὺ Ὠοῖδί Γέ- 
δρεοῖμ, φιοά αἰϊἐπεί, ο}1. ΧΥ ΤΠ]. 
8. υδὶ ποίαῖ γεΐαίε αἀ, ος δεπδιὰ : 
4.Ὰ}18 εβὲ μυῖα δαιε, ταϊδία δὰ 
ΤΩΔΓΟ υὑπίνογθυμη, [Δ}9 οϑοὲ ἢθὸ 
Ῥχονΐβ ποδῖσα νἱΐα, γοϊαίβ δὰ εἰθγῃϊ- 
ταἴρτῃ. --- [0]. ΧΧΙ͂Ν . 929. ἀσὸ 6χ- κἃὶ 
Ρείας οοπιραγαἰΐϑμπι. Τυϊά, ΧΙ. 18. 
ἐστ) «λουτῶν ἀτὸ «ροσοχῆς χαὶ σφιγχίως 
αὐτοῦ, ψυϊς. εεἰ, φωμὲ ἰοσμρίεἰαίμτ' 
ραγοε ἀρεπάο. Τρία. ΤΙΣ. 11. ἀσὸ 
προσώπου, Ῥγορίεν. 1 ἭΜαςς. ΧΙΝ, 26. 
ἀπ᾽ αὐνῶν, ἔα τὸ ἃ 86 608 γεπουξγεπέ, 
δέει ἐπ υεγίεγεπὶ. Ὁοπῆ, δα Ἢ,. 
1. ΜΙο 8114. νιά6 αυοαυο Ὑοχρεμτω 
ἂἀο Ηουτ, Ν. Ἐ. γ». 369. βεᾳ.. ο(, 
Ἑϊοδοιὶ.--- 1046 Α1}0ὶ ΑἸὼν, ̓ Αναρολὴ, 

᾿λρχϑὰ» δυσμὴ, ̓ Εμφνεοῦ, "Ἔτι, ζλήσος, ἱ 
Κονιορεὸς, λάχανον, Μακρέδψι, “Μέγρις, 
Νῶ, ϑο Οὗτοι, Ἔότε, Τωτο. 

ἈΠΟΒΑΙΝΩ, εὐυεπῖο, δυαάο, ἥο, 
αϑοεμῖο. 5κ 4» Ὁεπῖο. ϑγτητα. Οὐδεὶ. 
Ψ. 4. ἀποβήσεται ὄνειρος, Ὦ. 6. νοΐ 
«Ὁδπόξ, νὰ} αδὲδιὲ -ογη.5, Β6 0 Βοῖ- 
τύστη. Ῥοδιοτίυβ τραρῖβ Ῥαοεῖ 6Ὁ 
δοσιεπῦα. --- Ἴ)» Φεοῦ. '4ψ{60. 

ΧΧΥΙ]. 18. ἀπέβη δὲ ὁ οἶχος αὐτοῦ 
ὅΐζσπερ σῆτες; ἀονανιθ εἦυ8 αὐϊβεραία. 66 
«δἰομξ εσιθθ. ποι δυο -οηΐνη 1000 
«ἔτεος οἰ Οοα. ΑἸοκ. τερσπδιίθμι δαὶ 



᾿Αποβάλλω. 284 ᾿Ασοβδελύσσορνα:- 

α σητὸς, ΒΟ. οἶκος. -- "ΠῚ Π 866. ὅ. 900. υοἰνεμάϊξ, αδ)ὲοϊομας δευάδεποθ. 5εα, 

ΧΙΠ. δ. ἀποβήσιται ὑμῖν σοφία, σα ἀβλήϑη νενϊεπάστα Ῥοξιι εϑὲ σερρε 
δοουπάυτη 41108 ΠΠΡτοΒ: εἰς σοφίαν, οοπέοηιξι αδ7οοίες ἐδ. ΑτΆΡ. ͵.., 

᾿Δαϊθβοῖ ος γ ΒΒ βαρίεηξίεβ, Ἐ. 6. . ᾿ ; 5 
το βαρίθπθδυθ Ββθίεὶ εβθαίίβ. -- - οϑμέέ, ἀδροφιῖ. ---- “Ὁ5.}» ἐτρεῖϊίο, 
- ὃν ρατίο. 200. ΧΡ. 886. ἀπο- 

βήσιται δὲ αὐτῷ χενά: θδΒ6 απο 
ΒΕΏΘΊΙΣΙ,. --- ΓΝ Ἢ ἐφ᾿), πορ υἱάδο. 

200. ΧΧΙΠ]Π. 11. τὸ φῶς σοι σχότος (ρτοὸ 
ὥσπερ σχότος) ἀπέβη, Ἰὰυχ {ἰ ὶ γαοία 

ὃ ἰλῃαυδία ἰεμεῦχ. Ηδογοδ. ᾿Απέβη, 
᾿ δυνέβη, ἐγένετο. ---- ΓΔ)» δρὶεπάρο. 

ον. εὐ ΧΧ 200. ΧΥΠΠ1]. δ. οὖκ 
ἀσοβήσεται αὑτῶν ἡ φλὰξ, τπιοῦ ἀδοομοί 
(ἢ. 6. Ὡϑῇ ργχγορδδέ, δδι: ργοργεδδμδ 
7αοὶεί) φοτατα ἤδιησοβ. Ηδθθγοΐ. Ἀσυ- 
βαίνοντες, ἀναβαίνοντες. --- σῷ γ) 

ΝΙΡΗ. 30. Ἐχ. 11. 4. τί σὺ ἀποβησόμε- 
γον αὐτῷ, υοα εὐεπέμγιη εβϑεῦ 1}. 

- "19. ΗἸΡΆ. Ῥ.Ὁ)7, Ῥγοάϊγε, ρτο- 
ο στοά! γαοῖο. ϑγτητα. ἃς πο. Ῥβδϊτα. 
ἐτο Ὁ 9. Σ᾿, ἀκποβαίνῃς, πὸ δεπε 
οοάονε δίπαϑ, 86. ΘΟὨ 5118 ὑσᾶνα, χυβὸ 
ΠΟΙᾺ τ6 ἰηϊθσιιηῖ. δδρ. 11]. 8. οὗ 
σβεσϑέντος τέφρα ἀποβήσεται τὸ σῶμα, 
4υδ “Οχ ποῖα οἰπὶθ Μὲ οογρυβ. Ηδ- 
ΒΥΟὮ. ἀποβήσεται, γίνεται. 4 Μαςς. 
ΙΧ. 44. 25. ---- Ὑιάα 41:01 Ἄξειος, 
Κακὸς οἱ Σχολμός. 

᾿ἈΠΟΒΑΓΛΛΩ, οὲ τηϑᾶ. ᾿ΔΠπο- 
ἀ ΒΑΛΔΟΜΑΙ, αδΡέοῖο, τε)ιοῖο, ἀεδρί- 

ΟΟΥ. )ὶφ, ῬέΓεο, δυαμέδοο, οΟδέντο. 

Ῥευς. ΧΧΨΊῚ. δ. Συρίαν ἀπέβαλεν ὁ 
«ατήρ μὸν. ὙΝΘΒΒΟΙ σὰ ἴῃ Ο088. 
αν. ΤᾺΡ. 11]. ο. 8. ἀποβάλλειν τοάᾶ.- 
ἀοπάσμι, 6686 Ῥαϊδαὶ ῬῈῚ αηρέξοζοε, 
864 πἰρτιῆοοί μου γσερμάΐατε, γ6- 
ἔΐπφμετε, υπᾶρ [πης. οἱ Οοτρ!. ἀπί- 
λδὴν : ϑυσίδτα γε φμὲ 56ὺ ϑγτία ἐ:- 
οὐδδὶέ Ῥαῖθυ τηθβ, 00]]. 10}. ΧΙ. 90. 

4 --- 1)» ταρίο, αἰγέρίο, υἱπι ὑμίδτο. 

Ργον. ΧΧΨΊΙΠ]. 24. ὃς ἀποβάλλεται 
«ατέρα ἢ μητέρα, αἱ ἀοϑρίοαίων Ῥᾶ- 
ἴσετὰ να] τηδίγθι. ὅοθοὶ. θὲ ἀσο- 
βιάζεται, ἀτιμάζει. ---- Ὁ ν}» υαειαϊο. 

Αᾳὰυ. 9 ὅ΄δῃι 1. 21. ἀπεβλήϑη. Τγοὶ- 
ΒΘΏΪΙ15 ϑίδζαϊς, 608 ἰερίβ86 νέγαλ, εἰ 
ἀράυχίεθε ἃ 25) 5. Ὁ" 3» ΠΟΏΟΠ6 ἀε- 

φ)έοῖο, ὑγοίγωμάο. ΤὨδοά, [68.ὄ ΕΥὦἙΙΙ. 
20. --- ποῦ Π ΗΙΡΒ. ἃ Ἡ)ν- ἈΓ-- ἃ 

111. 9. --᾿ ΓῺ» ἀφδιοίο, Ὀγο)έοῖο. 

οϑγιάγῃ. Ηοβ. ΥΠΠ|. 5. ἀσεβλῆγη. 
Τεροτυπῖ γγ13} ἰπ ῬΥμΔ]. Ηΐης δρ.- 

“Ῥατεῖ, Ἱποδσίυτῃ ἰϊαπι δραὰ ΟἸσΥ- 
ϑοβίοσγυση 1 (δἴοπε ΡΡ. 66. Τ. 1. 
Ρ. 818., φυΐ Ῥβαὶπι. ΧΙ,111. 10. ῥτο 
ἀπώσω ἀρὰ ΤΧῚΧ ἀσεβάλου ροπιυιΐξ, 4 
ΟΘτ τ βοΒυτη 6666. ]46. Ομραβοῦ]α 
Οὑος Ρ. 196. ---- »Ὲὴ:» ἐποιγυο 1πᾶ. 

᾿βγταμ. 700. ΧΧΧΙΧ. 8. ἀσοβάλλον- 
ται. ϑοῦῖηο ἰδὶ εϑί 6 οεῦνῖβ ρεγ- 
ΓΟΡΙΘΠΕΡι8, “αὰῷὸ 86. ἱπουγναπί, αἱ 
,ΕΧοϊμάδηϊ ρι}}108 βιιοβ. Τιδίοϊ ἰΐδααα 
ἴπι ἱποιισυαοπο ποῖϊο νει] θΠ οσὶβ 
Ἡἶϑυ5, οἵ χυδϑῖ᾽ νἱοϊδηξο αὐθοιϊοηΐβ. 
Ῥούεϑι ἰδτηθη ὠποβάλλονται φυοαὰα 
γοίουσι δὰ ἊΡ Ἂν" ̓ ν εὔβηπάμηΐ, βοὰ ἃ 

εγροτε ἐασίμπί, ἢ. 6. ραγϊπηΐ, οχ- 
ουδαπί νϑμθιμθποσὶ πϊϑυ. ---- 5), 

δ: ; 

οαὐο, ἀδοϊάο. 168. 1. 80. τερέβοϑος, ἡ 
᾿ἀπσοβεβληκυῖα τὰ φύλλα, ἰογορἰπίδιι5, 
4.88 ξ0]16 σδλεοίέ. ---- χρὴ, Ἔύοηνο. 
ϑὄγτπα. ΤὨοοά. [ν. ΧΧ. 49. Τ0]14. 
ΧΥΠΙ. 98. -ς---᾿ ΣΦ, Φεοίϊο. 

ϑγτηχ. 658. ΥἹ. 18. ἀποβαλοῦσαι, ἄἴ6- 
.76οἰ!5 ζοἰδὲδ. ᾿Ασοβάλλειν χαλπδοαιο 
απιβδέογε ποῖδτβ, ἃς ἀβ φμαυΐξ 2αο- 
ἑωγα ΒΔ  Ροτῖ, τ} 18 Θχοιρ] 8 ἄο- ἑ 
οαἱέ ϑέαγζίι 1μοχῖς. Χοπορβουῖθο 
8. ἢ.ν. Ααἀε Ὦδη. ΧΙΥ. 16. 56ο. 
ΟΠ 19. ἀσέβαλεν τὴν σφρωγῖδα, αὐυτεϊςὶξ 
ΒΡ ΊΠυ.. 

ἈΠΟΒΑΊΠΤΩ, ἐπθπεγρο, ἤαμτίο. 
2 Μδοο. 1. 21. ἐκέλευσεν αὐτοὺς ἀπο- 
βάψαντας φέρειν, ᾿ιιβ81: 605 Βαυτίεη.- 
(εὃ δἴδστο. Ηδγοάοι. [Ψ. 70. υ. 
9848. Αἴβοι. Ψ]]. ῥ. 829. Β. ΙΧ. Ρ. 
400. Β. 

ἈΠΟΒΔΕΛΥΣΣΟΜΑΙ, αδονεῖπον, 
ἀεερέοϊο. γρ ἰάστα. πο. βαΐπηι. 



᾿Αποβιάξζοριαι. 

4 . 434. ἀακεβδελύξατο. Ψοϊῃ. ἀε- 
τρεχίί. Ηϊοτοτι. οοπέεπιξϊί. 
᾿ΑΠΟΒΙΑΊΖΟΜΑΙ, υἷι ἐπήεγο, υἱ 

αἰξοεά αἰὐέπεο. ἢ )» Τορίο, ἀἐγὸρίο. 

Ρτου. Χ ΧΕΙ. 99. μὴ ἀποβιάζου πίνητα, 
πο ἀϊσέρέας Ῥδυρετει. [Ὁ. ΧΧΨΤΙΙ. 
24. ὃς ἀποβιάξντα, «ανίρα ἢ μηνίρα, 
8ε0. ΑΪεοχ. εὲ (ορὶ. αυϊ ραγεπίοϑ 
508 5ΡρΡ0 128 : τοὶ δοδιοὶ, μεσ ἀτιμάζει 
᾿πτετρτείαταν, αυοά νδ Βυρτα. 

ὁ ᾿ἈΠΟΒΔΕΤΤΑΙ, ἐεπεείτα. Ὀ Ρ 

»ἷυν. ἰἄσεω. Ααι. 1 Βε. ΥΠ.᾿ 4. 
εἰπὲ 101 ρὑχὸ ἀποβλέστας τοροπεπάυτα 
εξὶ ἀκοβλεπούσας; οο]1. ΥἹ. 4. 

᾿ΑΠΟΒΛΕΊΩ, τερρίοῖο, θεγίο μέ. 
521 ἮρΗ. 8 19» ἐπέμεον. Ααχιι. 

Ρεαϊτη. ΧΧΧΙΙ. 5. ἴῃς. 20". Ί. 
19. ϑγτωω. 1014. ΧΧΧΨῚ. 258. --- 
“ὍΔἾΡΏ- Ῥελοπεπῖνι, ποταθῃ ᾿σὸ- 

ρτίασα. ἄαυ. 7υ(. ΙΧ. 87. ἀσοβλε- 
« σόνεων. 56α βῖπο ἀυ}ῖο τοροποπάυτα 
εεῖ ἀασὸ βλοεόντων, αἱ Ἰερίοιν ἴῃ οοά. 
ΑΙεχ. 1,ΧΧ ἵπετ. Πεάυχ!ς δαΐεαι ἃ 
γτδα. 15} τάδ, τεορεζι. -- "πθτῸ. 

Μέρα, ᾿οταθ ρῥτορτίυτα. Ζυά. ΧΙ. 
3538. ἄσυβλίσων 8εο. Οχοῃμ. Ιερὶ 
Ξῖπε ἅἄπρῖο ΣΡ ΤῸ, ἃ τά. πρν "Ρε- 

«πἰατέ. --- Ὃ» οομῖμδ. γτώτω. 

ΖαοΒ. Ὑ. 6. ὑγὸ γὴν Τὸ» ἦσο 

οοπῖμς σογεπι, ΠαΡοῖ: “οὺς φαῦτα ἀπο- 

ἀ βλέπουα, αὐὦ ἤκξο τεερίοιμπέ. ---- ΤΠ)» 

γεερέοίο. (δαί. Κ΄. 18. ποῦ ἀσίβλεψεν 
ὁ ἀδελφιδός σου; αῦο υεγεϊέ 66 αἰδοῖα 

«ποῦ Ηἴσοε. Π1. 1. ἀποβλέπουσιν ἐπὶ 

ϑεοὺς ἀλλοτρίους, υεγϑεπδ 56 δὰ ἸΣΩΣ 

αἰϊοτισα. --- ἸΈ αὐεοοηο πε. Ῥδ. 

ΙΧ. 31. δφϑαλμοὶ αὐτοῦ εἰς τὸν πένητα 

ἀποβλέκουσι. [τὰ αποαια ὅγτιιβ. Ῥεσ- 

τηπίατιιπιξ Ἰῃκ εἰ πῆ Ἰεζοπῦθθ 

εν. ϑοβηῦστεσο ἰῃ 1858. ῬΒΠΟΙ. 

Οτῖε: ῥ. 181. μεὲς νεσίδηιἀϊ γβῦο πιο 
ἵκὰ οχ Ἰεοϊοηΐβ ἀϊνογοιίαίδ ἀοσίνδιι- 

ἀκ οαϑε νἱάεΐυτ, χυδιι Ῥοΐδιι8 εχ 60, 

αυοᾶ βκοίδαμι απαπι γεσα ἜΧΡΣΊΓΩΟΥΘ 
ταδϊμστῖηξ. --- λ;ρυὗ» “δπεείγα. 

Ααεῖ!. 1 Βερ. Ἴ. 4. ἀφοβλεπούσας. 

285 ᾿Αχοδοάω. 

᾿ΑΠΟΒΔΕΠΩΝ ᾿ΑΠΟΒΔΕΊΠΩ, 

τερίοίοπα τεερίοῖο. ΓΦ δ 
ΝΙρῃ. δὸ Ὑγν, πιαϊραϊοον πιαϊεαϊ!ο- 
ἐΐοπε. Μαὶ]. ΠΙ. 9. Ῥογ τοδί οαὶη 
ἰλογαγῦμ Ἰεροταπ ΜΩΣ Ὁ Ν)». 

πἰ δὶ ξοτίδβϑο ἰῃ ταθηΐθ Ββδυδγαπ τὰ- 
ἀϊοοτα "2, 46 ἴῃ 1. Ατδῇ. ποίδξ 

ἀεερεχιί, ἀδρογηπαΐεδ εςί. 
᾿ΑΠΟΈΔΗΜΑ, φμοά αὐ οϊέωγ, 5. 

γελοίων, τα εοίαπιεμέμηι, τες μη, 
γεϊϊφια. δ) ΔῸ» φεδιγδαπιρο. 

ΤΗροά. β6εο. οοἀ. Ηοΐπιεα. Νυσι. 
ΧΧΧΝ. 8. 50. γϑ) φέρετε ποῖαξ 

ϑαρ. ΧΙΠ. 19. 18. τεοϊάμα α ρηο 
γοδεοία, υνὶ Νυϊμαῖαθ Ρ6᾽ τείέψμδας καὶ 
οἱ γεϊέφωωηι ἰγαπσίας. Αἀά6 δοθοϊ. 
Αὐἱβίορῆ. δὰ  εβρ. νυ. δὅ48. 

᾿ ἈΠΟΒΛΗΤΟΙ͂Σ νεὶ ροίίὰ8 ᾿ΜΠΟ΄- 
ΒΛΗΤΟΣ, τεγεοίαπεια. ΓΛ» τε)έοῖο, 

»γο)οῖο. Ἑὰ. ἃ Ἦοβ. ΨΠΠ. ὅ. 
Ἰμερῖς ΓΔ} ἱπ ῬΥΒαὶ. Οοῃῇ. Κγεγϑ.- 

εἰσὶ! ϑ ταν. Ῥ. ΤΥ. Ρ. 4. δο ΕἸἰβοβοσὶ 
Οἴανεμι Ρ. 35. --- ΚΕ  ΪΩ. ἱπιρώγτιδ. 

ϑγτητω. ΕΒ. [Χ, 8. ἀπόβλητον, αποά 
τλπαυδηι ἱπιρυγοτη Δ] οϊδηάττῃ 6βί, ἡ 
δαΐ Δοποίζυγ : υδὲ᾽ (6 οἰδὶβ υεέξξες 
θοστο οδϑῖ, οὐἱ]. 1 Τα. ΓΝ. 4. --- 
ΥἹΘ) Ραγί. ῬβΒ. ἀϊπρεέγδωα. (6ν. 

ΧΧΙ]. 28. ἀφύβλητον, πο τδ]6 
ηυοδα ϑεπδυτη. [χ. Οὐτῖ}} ΜΆ. 
Βγεῖω. ᾿Ασόβλητον, ἀποβολῆς ἄξιον, ἀ- 
δόκιμον. ---- Ὁ.) αδοπιϊπαίο. Ααὰ. 

γι. ἴον. ἾἼΙ]. 18. Ααυ. ἴμον. 
ΧΙΧ, 7. Μίάδ βαρτα 8. ν. δ 86 

ἱπίγα 8. ν. ἀσόβολον. 
᾿ΑΠΟΒΛΥΊΖΩ, δεοαΐωγίο, ταοῖΔΡἢο- ὶ 

τίοθ ἀθ οορίοβο βϑύτθοηα ἴῃ αἴτατα- 
416 ραγίετα. Ὁ 1 ΗῚΡΒ. 8 »8» 

εγμοίο, δοαίωγίο. ϑγτατα. Ῥ8. {0]1Π]. 
8. ἀποβλύζουσν. Ν᾽ά6 Ἐπυδίδί. δὰ Π. 
΄΄. 487. ». 168. 85. 
ΦΑΠΟΒΟΑΏ, ἰ. 4. ϑἰωρίοχ βοάω, 

οἴαπιο. Ἐμ:ἢ. 1. 1. θ6ς. νεῖ. ΑἸε, φὰ. 
ἀσεβοήσαμεν πρὸς χύριον : ὍὈ1 ἴληιοῃ 

ἔοτίδϑβ δηάυσῃ οϑί ἀνεβοήσαμεν. 

ϑυθϑί. ἀσοβοὴ ϑομποείάοσιβ 'π [οχι- 



ἾΑ ΧΩ δ, : 

« 605 ΒΒ: 6 ΤῊογά6. ἐσὲ Χομο- 
ῬΒοπίδ Τοοερίξ. 
ἈΔΠΟΒΟΔΟΝ, γε ϑοίωμ,, νοὶ γ"ϑὺ- 

οἱεπάμηι, τεὐοοέαπαμηει. δὴ 25, αδοπεῖ- 

᾿παβο. ἴπο, οὲ οοὐὰ. Ηοΐκιν 1,ογ. 
ἍΙΙ. 18. Ηδογοδ. ᾿Ασύβολον, ἀπο- 
βιβλημίνον. (6 5. ν. ἀπόβλητος. 

"ΑΠΟΒΡΕΞΥΣ, ρεγῆεσῖο, ηια(έ- 
ὑοῦῖο. ΤΥ» τάδ. [πο. Νυσὼ 

ΥΙ. 8: υδὲ ἀδ ἀνία Δ βεξατ: 
δ. ᾿ΑΠΘΡΑΛΑΚΈΓΖΩ, ἀδίαείο. 20)» 

ἴδετια. ει. ΧΧΙ. 8. 1 ὅδτι, 1. 92. 
φῷ, ἴεβ. ΣΧΨΉΗΣΙ. 9. ϑγτανα. Ῥ βαϊν. 
ΕΧΧΧ. ς. Αἰδεραυς ΜῈ γν. 3:97. 
ω 
χΑπορξύομαι, ἀερκείθ, οἷο. 

πυγευσάμένος, οὐεβδα ἐἶδοα 
ἭὝἌΠΟΓΙΝΩ ΣΚΩ, ε ᾿ΑΠΟΡΙΝΩ᾽ - 

ΣΚΘΜΑΙ, ἄδέρεγο. τὸν» 867, ἐπ- 

ὁ, βνπεμδ σεπὶ ΟΓΡΟτε υεὶ απέπιο. Αψι. 
Ῥεαΐῃω. ὨΧῈΧ. 41. χν ἀδιν παῖ 

ιν ἀσεγνώσνην, Ὡ)Ὸϊ οῖε ΔΒβοεῖοῦ 
Κ ὁ, 4υΐ δὕτα Ῥτὸ ως, Ϊε- 

8.656 οοῃίθηαϊς τ} 41}. --- “Δ Ὁ) 
Διεϑοΐο; ἢ Ῥοκο, ΧΧΧΙΣ. ᾳ 

δε. ναὶ. ἢ, 6. πΠοῈ οὐρα δι8 

γαξβοπσηὶ ἀαδαί Οὐαὶ. οὐκ ἔγνω. “ὦ 

σι} ρει δίονν ἄεερενο. Αἀὰ, 
ζει. 1 46. 

εἐ για ενκῖαςε ἡδομτᾶ. [ἃ. 1 ὅπεα. ΧΕ 
:. ἀπογνώσενέι, ὠεεροεοῦδ, ---ἰ 575) 

ΜΡΝ. θ8Ὁ: ἐἐφωοο, ᾿ἀἰεθόξοον. 

ἵπὸ, ἐξ ἘΙΧΣ εός. Οοιρί. 1 ὅλ. 
ἊΝ. 9. 0δῖ᾽ δυϊα ἐξουδενόω ἴηι ἐόἀᾷ. 
Ρειχααίαίατ. συμ. ἘΧ. 13. ἄνε- 
᾿ἐρρρόα σχόπασεὴς, ἀδερετονεηκδυῖ 

πονον τϑααοίογιον Ῥτοϊεσίθε. 
ἀφεγνωσμένος, ἀνέλατισζοβ, 

4 πιὰ ΓΧ. 22. οὖκ ἀπογινώσχων τὰ 
« κατ' ἑἐβάντῆν, πιο ἀέθρεύάπβ ἀξ τη 
ἦρθο, βέϊϊ ἄθ γθδιϑ ταθῖθ, {πᾶῖ6 ἀφ. 
γνωσῖς αρυὰ Ηεἐγέϊ. ἀγελατιστα, οἷ 
ἄπογνώδνηρ, ἄνέλαιοτος:. Οὐδ; Ἐω Βοβ. 
Αὐϊτη: δὰ Βεσήμε.: ΟΣ. Ρ. 98. 
τ πσροπον βελδι βρ θα ΔῊΝ 
ἄκε. τυ; πᾶβι, ΡΎΕΜΙΝΕ 4 ϑαϊά. 

ΧΧΙ. 16ὶ υἱοί σαπι ἔχγονος ἴῃ οοάά. 
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γ᾽ ἀεορογανὶ, υὲ ' 

᾿ Ααοδείανυριε 

ῥετιδαξαῖυν. Ῥ Ῥδν; ἘΞΕ, δ. οὗτος ὅ' 
ἀκόγονος τῶν γιγάννων, Ἠΐδ εὐαὶ σὶρ πτε- 
δυκ ορπόπε. δα. ΨΙΝ 1. ἀπόγονος 
«βωνοηλάσνου. Ἠεεγ εἶ. ἀσύρονος, υἱὸς 
ἢ ἔγγονος (γος), ἢ ἣ συγγενής. 
ΔΠΟΣΡΑΦΗ,, ἀερορὑμέδο, ἐἰεογεέωῃε, 

δεν, δορέρέμηι, - ΓΎ» Βα. Χ. 21. 
»οσ. ΟἸμε. αμ ῬΝερὰ. γερὴ Βαῦδες. 

ΧΧΧΥῚ. 5. αὐ δἰδτα ΚΠΕΕ 
Ἐμοοΐ. γραῤὴ Ἰορίθητ. -:΄ ΚΦ ΤΥΞῸ- 
ῷ' Ῥαν. ΧΧΧΡΥ. 4. βοεὶ Θσιθῃ!. 
ΖΦ: δαος. ΕΠ Σ. ἐν ταῖς ἀνυγραφαῖξ, 
(ὦ Ἰἰξεσαστῖ τρϑηπιπεθι, 8: Τατ.- 
γραὶοδεϊννιβ. Ηἰουθείοῖπ; ἷΞ, φύντα ἂς 
μμθρῦνῃ θροῦν μαθν. 4. γοοδὲ 

πρημον ὑκῷ 
ὌΒΌΜΜΕΕΥ, 

Θ0ὺ Τεϑθζυ), πρὶ ἐδ ιρται 6. ἠιεείξοεο. 
σου, Ἀοΐοϊο. [πὰ. ἄτας. Πουδοβέμθῃ. 
8. ἢ. ν. 

ἌΠΟΓΡΑ Φώ, ἐπ ΞΕ γείεγο, 
Ἵ 3; «ϑρίδο. σαὰ, ΒΒ. 

Ἐ4. ὉΌΣ οὐτὲ 

Ῥτον. ΧΧΉΙ. 40. 8 Ἐρά:. ΝΙΝ. 30 
ὧν Ηοῖ». Εδάν ΥΠ|Ι. 8.. ὩΡΣΝ 

Τοδοηϑδίι. 58. δος, ΓΨ. 14. ᾿αἷδὸὲὲ ὡς 
Ῥιῳίαπαο ΕἸ Ποραῖοχο ἰαβήζαι, ᾳυοὲ 
ποϑετῖς ἀμυγραφῆνωι σἂν φῦλον ἐξ ὀνέ- 
μαφοῤν. αἴ ἀδοονϊδεκενέων. ορητγθα ἐγ!- 
Ρυε Ὠοχηϊτιδζίτη, να] : υἱ Ποχρΐῃδ οτη- 
οἰανὰ τἰδαῦτα ἐπ ἰαδυζάς τεξτγεξων. 
γιὰ οἱ 5 Μεου. Υ1..38. ὯΝ εν. 
ἐεΐα. τόσ, Ἡσπδονάδι) ὦ Κ. τ. "Ῥω. 
τίσοι αἄ. 1]. Υ. ἢ. ἸΝ. 48. αὐ Τ,6ὰ. 
Ν. Τί 2... ν΄. ; 

᾿ΔΙΟΔΕΙΚΝΥΜΙ, οεέομαό, ἐἶε- 
εἰρπὸ, ογόο, "δοῖρ. ΤῊ)» σἱάρο. ἘειΝ. 



ἄτοδεϊξῃ τὰ ὀσΣ 
ον Ῥτοιδίπιθιν, 

οπορέςϊαπζατ. ---᾿ ΟΥΣῚἹ ΠΈΡΒ. δ' 

ΡΝ ἄεπεονείγο, ϑγταϊα.. ἴῃς. εῃ. 
τοὐρβρριοις 

τοῶοι, ΣΕ. ὁ. εν εἐ 127. Βιοά. ἦτ 
1μΡ. 1. ν. 8. ἀαοδεδενγμένος ἔ γ 
ΡῃΠο ΕΡ αἱ. αα (αἰ. ᾿. 
Ορπῇ ΙΧ. Ν. Ἢ 85. ἢν. 1 ἽΜδος, 
Χ. 34. λμέραι ἀποδεδενγμίναι, ἀΐεα ἀ6- 
ϑη ΕΣ 8. οδησί μές, Δ ἐμ μὴν ΤΣ 
ον ξιξέ: οὶ νἱὰ, ΜΈΝΑ 5η5. δ᾽. 
ΧΙΡΝ: 45. δ' τῶς ἀκϑδεδενγμένος τῷ 

ε δήμῳ βιβλλυῤ. Υ αἷρ. ἐπ δες ρο- 
γνῶ πότε. Οτοῦπθ: ἴῃ ρτὶσ δὰ 
δος ἃ ρορυΐο οοῃϑίιζι. ΜΠοΜ Δ δ}19 
'π Απλ. δ ἢ. 1, Ἵχπεσχηδι, ἱπίοσ. 

Ουεεσιίίαι ρεττηυΐαθθε. ἢ. ]; 
ἀποδεξινυμω εἰ ἀδιερμν πι ἔσδ βοηϑιες 
ἴῃ ἐμετίς, αοδερεγί. 
Ργεεῖεξοι άπ: Ῥδῃ: 11. 48. 86ς. 
(βία. πρὶ τῷ ἀσήδειζεν ἩΙΗ Ξὶ ἰεχᾷι 

εἴ ΝΟΣ ὑόν ΕΧ δηΐῖθοθ- 
ἐ ἀεταῖθτια τερεεὶς ΠΡ 

ΦΑἸΟΔΕΙ ΚΝΎΜΙ ὙΓΊΗΣ, ἐπι 
ἐειδάο, «απὸ. δ ἢ» υἱοίβοο. ἘΔ, Υὰἀ 

Ἦοα. ΟΊ. 2. 
δ. Ὁ} ΔΈΖΙΕΙΣ, ἀενισποίναίίο, ἀ6- 

εἰαγαξίο, “Ρεείπιεν. 4 Μεοο. ΧΗ]. 
10. 

ΦΑΠΟΔΕΙΡΟΤΟΜΕ ἢ, οὐένἀηόό, 
εεγυϑεέπε αδοοὶπᾶο: τ απ ΧΥ͂. “0. 
πεφαλὰᾷ ἕ ἐχϑοαΐὰ 

εἐπρῆε. δὰ ἀσολακί μία, τὰς 
κἐφαλὰς διίκοτεμῶ : υἱὴ νἱὰ. [π|}. 

᾿ἈΠΟΔΕΚΑΤΟΊΏ, ἀεεῖρνο. πῦν, 
αοῖο. 1 ὅδ. ὙΠ... 16. υδὶ εἰπὲ 
ἀυδίο ἱερετιπέ Ὁ. --- ἋΣ 
ΚΑΙ εἰ ΡΒ. ν, ἀεδίπιο. Οεῆ. 
ΧΧΥΠΙΙΗ͂. 942. )ὲαὶ. ΧΙΥ͂. 425. 
ΧΧΨΈῈ 14. 1 βειό. Υ11]. 15..17. 

᾿Ανοδέω, 

. ἈΒΟΔΕΕΤΟΣ, ὀἴρναν, φαὶ 
μῆο πεϊμαίων' γεοιρίαέαν. π}}"  εὰ 

οὐδ». Αᾳυ. Ομ, ἔ, 13. αὐ ἘῸν 
ἀπόδεχτος Μοπεῖ. Ἰερεπάσεν 
ἀαύδονος, Δ γαζο, Υ. 6. ἐπτηόθ , 

Βαῖε. νεβουΐδεσε τὶ θσθηῦ 
ἀσύδεσμος. ΜΙΒὶ γετο ἰοςο τεοερία, 
1Π ἀπόδεχτον τηυϊαΐῖδ, Ὡσπ 501}1ςἰηα 
6886 ιαδίΣ, τοοάο ) ν ΡῈ υαῦ 

μηριεπίατίκηι 8. ὑψαὶε οὐοτίξετα εχ: 
Ρβοβθαν, οὰὶ ἀσύδεχεον ἴα ἽΝ γέ- 

᾽ δέβια γοϑροδᾶ 
᾿ἈΠΟΔΕΣΜῈ 

ὙΦ ἰδοῦ. Ῥγον. πεῖν, δ 

ΓΕ ΠΤ ΣΣ αὐτὸς τ ΩΝ . μηφε ούαμ τ τᾶ 
ἔλοϊς : πος πὰ ἔοι ̓ίσεξιν το: 

υἱποῖο. ξ 
ΑοῸ κι: 

Ἀεὶ γοίοβί. 
ἈΠῸ ΘΕΟΣ υἱιαροιομῖμε, ᾳ ἀ. 
ασήϊδν : ἰς. ἰοσίιξ, οὐμπιεπα. Ψ 

ἴάοσι. ὕδηῖ. ἷ. 12. ἀσύδεσμος σνάκφης, 
 αιειραῖκε βεμοῦεα, Ααὰ, 1οὶ ἀσύδεκτορ, ἃ 

ψάρι μα πα Ηρα. Ϊ. ὁ, συν- 

ἅς ἀατο εἴ ᾿ὐρίεμς τα ὑἀδυῤραπέαν, ἐδ 
ψοῖρυ Ἰπῆρα 9. 1, ἐχροποῖασ. 
βτν νον τώμον ἐπεῖρίο, ἐδ νι 

Ῥίο; γοοίβίο; ἜΟΒ: ΥΠ1. 18. δα» 
Φ ἦν» 

οτρὸφ κὑτῆρ, 

φνε τοαείμηι φενδὲς ἰευαυὶξ εἰ δοη}- 
που. 1 Μαρο. ΙΧ. 71. ἐτξμη, 

φοδίεΐα 
ἥτ ὃ. δ ρλορμρις ἀπδρλιος ἐμ 
τιϊϑαῖτα ἐς ν. χῷ. 
ΧΙΗ,. 94. τὸν μὐ τ οι λῳ ον ἀυδξμαν 
Μαουνδευμι ἐξδερὶ! νεῖ, ἅς νὰ 
(ὐὲ νοτοΐ, αὖες εὐ. Νιὰα ΣΝ 
ας. ΨΊΠ. 40: εἱ «ἃ Β. 1. ΔΡΗΟΝΙ 
Απῆσε, οχ Ῥοϊγρίο μ. 199. 

ἈΒΟΔΕΏ, αἰξέξσο, οοππεοίο. 
ΠῚ» οαρίο, αοοἱρίο. Ῥτον. ΝἼ. 91. 

ἀκποδήσει τίς αὖρ ἐν χόλαψ. πο θά θ᾽ 
Ὦδη0 6Χ ῥάπιν ἢ φυσὺς 
πα ἀυδὶο ἐὐϑὲ ταὶ ἐς Ὁ 
ἄυπι οβὶ τ 

φϑὸς 

κὸ 



᾿Αποδιδιρέω. 

εαᾳ Ὁ ΠΧΧ σωρεύειν ΒΑΡοηΐ. --- ὙΦ 

ἔσο, οοἰϊέρο. 08. ὕ1Χ.. 4. χατεῤῥωγύτας 

' τ δ άοΣ, Ἰδοῦσοβ οἱ γεβαγίοξ. 

Ψψυϊγ. οὐπσμέοε. 
 ΦἈΠΟΔΙΑΙΡΕΏ, ἀἰοίάο, ἀἰδγεηρο. 
ϑ5Γ. ΗἸΡΆ. ροεδίάετε ἔαοῖο. «708. 

1. 6. ἀποδιελεῖς βεο. Ψαῖ. υδὶ τοὶ αὶ 
1Πρτὶ ἀποδιαστελεῖς ΒαΡοπξ. ΟἸοπι. 
ΑΙεχ. ϑίγσοια. 11. ἼΙ]. Ρ. 925. 
11. 
ΦΑἈΠΟΔΙΑΣΤΕ ΛΛΩ, αἰϊυϊάο, ἰῖ. 

υεΐο. ὍΤΤΙ ΗῚΡΒ. ρορείάετε γαοῖο. 

ὅο8. 1. 6. πο. οἱ Τ,ΧΧ ες. ΑἸ]εχ. 
Οχοηεἐ Α]ά. ἀποδιαστελεῖ; τῷ λαῷ 
φούτῳ τὴν γῆν, αἰυϊάες Ῥορυ]ο δυ!ϊς 

. ἴεύτα. 3 Μδος. 7. ὅ. τοῖς ἀπηδι- 
ἐὐσταλμένοις ἀπὸ τῶν νόμων, υεέε δ ἃ 
Ἰορίρυδ. 

ἈΠΟΔΙΔΡΑΊΣΚΩ, σαεβερίο, εἰ 
{ΔΒ ἶνθ, ε7ίοῖο, ἐπρεῖϊϊο. ΤᾺ » 

ε μρὶο, αμβιρῖο. ὅεμπ. ΧΙ. 6. ἀπκ- 
ἔδρα ἀπὸ προσώπου αὑτοῦ, δυΐξυρὶῖ ἃ 
ἔλοϊε 6718, (0}}. ν. 8. 14. ΧΧΨΥΊΙ. 
48. ἀκίδραϑι. ΧΧΧΙ. 421. 28. ἀτ- 
ἐδρα. Ηεβγοῆ. ἀπέδρα, ἀπέφυγεν. ---- 
“ὨἼ2 7 3ρο, ο)ιοῖο. Ααα. Ῥγον. 

ΧΙΧ. 26. ἀποδιδράσχων, ἥεσαηδ. Νοι 
Ἰερῖὶς Γη ν᾽ δὰ δἰΐατα ἀρὰ ῥγθ- 

ΒΔ ΕἸ 581 05 ΒΟΥ Ρίοσοβ ΟὙθ008 αἾυ8- 
ΧΩ ἔουτηϑο δοϊϊνε νυ όσα βὶρ- 

ἃ ἰβοαθομεοθ οοσυγτυηι. Οοπέεν 1.,069- 
ποτὶ Οὔδβ. δά νεῖ. [π||. 66. Ῥχον. 
βαίουη. Ρ. ὅ. --- γἼ9 07, αδγμηῖρο 

πο. ὙΠοοά. εὐ ΠΧΧ βοο. σοὶ. 
1 ὅδ. ΧΧΨ,. 10. ἀποδιδράσχοντες, 
Ὁ] ουπὶ ἀναχωρέω ἴῃ οοἀά,. ρμετταυ- 
(Δῖιτ. --- ).»» οο, υααἄο. Ὅεοῃ. 

ΧΧΥΠΙ. 4. ἀσόδραϑι. Τχ. ( 
ΜΗ. Βγεοω. τ ἀκ υὐμα 

Ό5}» }πιρίο. 4 Βορ. ΥΙΙ. 7. [ε8 
ε ΧΧΧΕΥ͂. 10. 1,1. 11]. 

᾿ΑΠΟΔΙΔΩΜΙΣ, τγεἄᾶο, τείγέδωο, 
ἐγαάο, Ῥοτγίδο : ἰΐ. υσπάο. ---- ΣΡ, 

Η:ΡΒ. ἃ Ἀ}» αρίίο, οὔεγο. Νυτα. 

ΨΊΙΠΙ. 14. ἀποδώσεις αὑτοὺς ἀσύδομα 
ἐναντὶ κυρίου, 0011. “01. ν. 91. --- 
Στ ΕΗ ρἢ. πνεπάο. Ἰουΐ. Π. 28. 
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βεώματα ἀργυρίου (ρτο ἀντὶ ἀργυρίου) 
ἀσοδώσεις μοι, ἀἴροῦ ἈΓῸ ἀτραπῖο υεη- 
εϑ το ϊϊ. ---- ὙΨΦΓΙ ΗἸΡΆ. 6 γητ» 

γεῖγε 7αοῖο. 1 ὅδιω. Ὗ]Ι. 18. ἄσπο- 
διδόντες ἀπόδοτε αὐτῇ τὸ τῆς βασάνου, 
ὈΓΙῸ τὸ δῶρον ὑπὲρ νοὶ ἀντὶ τῆς βασάνου, 
γεαάμε ἦπ ΙΠῸΔ ῬΓῸ οζαοίβέειι. 
ΨΙάε εἴ ν. 4. 8.17. 4 ἢῬαγ. ΧΧΧΊΙΨΝ. 
38. ἀπίδωχαν τῷ βασιλεῖ λόγον, τότα 
Τορὶ γοξεγεδαπέ. Νιὰο εἰ ν. 16. γον. 
ΧΧΙΝ. 12. ὃς ἀποδώσει ἑχάστῳ κατὰ 
τὰ ἔργα αὐτοῦ, αὶ γεαάεέ υπϊσυίΐηνια 
ϑεσιθαστ ΟρΘΓα 808. [6 οεὲ Βοχη. 
Π. 6. --- γχὺ ΟΒβὶά. ἀο. θδῃ. ΨΊ. 

4. ἀποδοῦναι! λόγον, τεεγε ταϊοπδην, 
(011. 1 Ῥείτ. ΓΝ. δ. Ηερρσ. ΧΙΠΙ. 
17. --- ὙῸ μιθ οΥ, ταθῖαρῃ. σε- 

ΤΙΜΉΘΥΟΥ, τορεπάο. ἴθ. ΤΙΧΥ. 6. 
ἀποδώσω τὰ ἐργα αὑτῶν εἷς τὸν κόλςον 
αὐτῶν, ἀρυπᾶς ἰρ88 γερεπάαπι. ----- 
“Ὁ, νυεπάο, ἰΐθτα μοἐεεία!α αἰδουεις 

ἑταάο. Οοὰ. ΚΧΨ. 58. ἀπόδου μη 
σήμερον τὰ πρωτοτύχειά σου, Ὀεπαᾶξε 5. 
οὐδε ταὶ Ἀοάϊα 18 ὈΥΪΓΩΟΡ ΘΠ ΠΙΓΕ 
ἴα85, (0]]. ν. 88. εἰ Ηφῦτ. ΧΙ]. 16. 
014. ΧΧΧΨΥΙΠΙ. 97. 85. ΧΙΟ. 4. 
ΧΙΨΊΙΙ. 40. θευς. ΧΧΧΙΠ]Π. 920. εἰ 
μὴ ὁ ϑεὸς ἀφέδοτο αὐτοὺς, υἱοὶ Οοπιρὶ. 
ἐπέδοτο ἨαΡεῖ. ὅς. Πθυβ υοπάεγε αἱ-.- 
εἴταν, φμος αἰόγεηι ρμοίεείαϊε ἰτασὲξ. 
Ο]οθ8. ΜΆ. ἴῃ (δπέ. ὅογ. ᾿Ασέδοτο, 
ἐπώλησεν. ΑρΡυὰ Ηρεγοβίστα Ἔχροηὶ:- 
ἴυΣ ἀπεπωλήσατο, γν6], υὐ ΑἸἹΡογα 
ποῖ. ἴπ Ο]ο88. ὅτ. ἴῃ Ν. Τ᾿ ρ. 66. 
τοβουθοηάυτη σοπβοῖ, ὠπτημιτωλήσατο. 
Αρυά Ῥγοίδῃοβ εἰΐδιη [ἃ νουθυτῃ 

ἵγ. 60 8681. ΟΟΟΌΣΓΟΓΕ ἀοσιυϊί 
ῬοσιΖοηϊυ8 δα 2Ε]. Υ. Η. ΧΙ. 9. Ψυά. 
11. 14. ἀπέδοτο αὐτοὺς ἐν χειρὶ, ΟΟ]]. 
ΙΝ. 2. 9. Ῥγὸ αὐο εἰς χεζας Ἰερίξαν 
ἀν. 111]. 8. 6[}1 ϑαϊλ. Χ]1]. 9. Ῥχον. 
ΧΧΧΙ. 24. υϑὶ ἀσέδοτο τεσροπάοι 
ΚΣ ἼΞΘΩ εἰ [2 Γ): ἘΣ. ΧΧΧ. 

13. ἀποδώσομνα; τὴν γῆν ἐν χειρὶ πονηρῶν, 
ἐγαάαπι νῸ8 ἴῃ ΤΑΒΠῸΒ ἱταρὶ ΟΣ Π,, 
(011. Ψυὰ. Π]. 8. ἀπέδοτο αὐτοὺς εἰς 
χεῖας. Ἡρδεγοῖ. ἀπέδοτο, ἐχδίδωχεν. 
εχ. ὈὌγυ! ΜΆ. Βγοιι. ἀσέδοτο, ἐχ- 
δέδωκεν, παρέδωχεν. ---- ΑΥηος [1], 6. 
ἀνδ᾽ ὧν ἀπέδοντο ἀργυρίου (ργὸ ἀντὶ ἀρ- 

“- 

ἀ 

3» 
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3 γυρίο) δίκαν, χυϊα νεκαδενεπί Ῥτὸ 
ἀτρεῖτίο πιοξυτι. Εοάσδι βορῆσι νοῦ- 
ὕπμα ἀρεῖ ΔΕ ΘΟΒίπετα εἰ ΤὨυογάϊ- 
ἄεπι, εἰ 1,δπυτα ἐγαάεγε ργὸ ὑεη- 
ἄενε αἀρυὰ ΟἸοεξοπϑιι οσοῦστεσο οὔ- 
βευνδᾶῖ ἘΈΒ86]105 ΑΟγοσβασ. 8580 :Σ. 
110. 11]. ς. 1. Ρ. 188. --- 1» ἀο, 
ἐγαάο, εἴἶδτα υεπάο, αυεταδατηοάυτα 
ΠΏ νἱοϊβδίτη δμογε ποῖδί. ὅοη. 

ΧΧΧ, 46. ἔχ. Ν, 18. ΝΌ. Υ. 7.΄ 
ὃ ἀσοδώσε, τὴν πλημμέλειαν, γεείμαΐ τοὶ 
β ᾽ αἴθε ῥγείίυτῃ, θὰ. ΧΧΧΙ, 8. 
ἀσοδοῦνω ἐκδίχησιν, ὉἸΠΟΠΟτ δεεδγό 
διξ γερείεγε. Ὠδαῖ. 11, 48. ὕδωρ ἀρ- 
γορίυ ἀποδώσεις μοι, Ῥοΐαχα τοίη! Ῥγὸ 
Ῥαταῖβ Ῥεδουηΐδ υὑεπάε, ο0]1. ΧΙ. 
236. 2 Ῥασ. Ν]. 28. υδὶ 1 ποῖοῃα 
χεπεμαεγ ΝΣ ΟΟΟΌΤΥΙ, οὐ]. ΤΏχοη, 
1. 64. 2 Ῥατ. ΧΧΧΙΨΝ. 16. υἱδὶ πο- 
[ἰσποῖι ἐγασεπας ΠΔΡοῖ. .-- ἼΡΡ᾽ υ- 

ε διίο, εκἰΐδτα ταοείαρἧ. ρμηπέο. Ἐχ. ΧΧ. 
ὅ. ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων ἐπὶ τέχνα, 
τεάάεης Ῥεϑοοδῖδ μαίτιτα ἴῃ Π]1οθ, ἢ. 
δ. Ῥεπίξης ρεοσδῖδ ρμαίσυση 'ἰπ ροκίθ- 
Τί8, 001}. ΝΌμ. ΧΙΝ. 18. θους. Υ.. 
9. Ν͵άς αυοαυς [,οχὶς. Ν. Τ. β. ἢ. 
ν. τ, 9. -- ν᾽, »γαυατίοοτ. τον. 

ς“ ΧΧΥΙΠ. 21. Ψωμοῦ (ρτο ἀντὶ 
ψωμοῦ) ἄρτου ἀποδώσεται ἄνδρα, ῬὉτο 
ἔγαβῖο Ῥδηὶδ υεπάεί νσυτα. 1, 1061 

ὁ νετίεχιιπί, 80 ν.Ὁ) ἴῃ ποίίοπθ ἐπ- 

ὕμπε ἀρεπάϊ δοοερετιηί, οὐὖαπ8 π5ρ6- 
εἴεσα 8. δχεηρίιυ) ροδυθσαπί. Η6- 
γοΒ. ἀσποδώσιται, πωλεῖ, --- ΤΌΣ 

ΡΙΏ, σερεηάο. Ἰγεαῖ. Ν1Ι. 10. ΧΧΤΙΠΙ. 
32. 43, ὅβω. ΧΥ͂.. 7. υδὶ, αυΐα ἂς 
γοΙβ ΒΕΣΊΩΟ οϑί, ὠποδιδόνα; ποίδξ ργα- 
“αγε ἰά, σμοαά υοϊδ ρῥγογιῤδδωπι 68, 
εἰ συγ ἀσοτίειν Ῥουτηνίδίιν ἴῃ οοὐά. 
ἴῃ δδάδιι εἰρη βοδίίοῃς Ἰορίτυν απο- 

εαυὸ 2ώ00. ΧΧΙΠ, 27. ῬβαΐηηνἹ. ΧΧΙ. 
47. [ε6. ΧΙΧ. 21. εἴ ἀρυὰ ὈὨϊοὰ. 
5!ς. ΓΥ. Ρ. 352. --- "3 Ὁ, Ἰσαη- 

φιλί, μαοϊ οὶ. Ῥα. 11. 99. ἐν τῷ 
ἀποδιδόναι. Ἰ)εἀ χοτυπί ἃ ΣΟ , οὐπε- 

Ῥεπδαγε, τείγίδειετε, υπάἀδ Σ᾽. 

οὐπιρεπδαΐίοπεε, τεἰγ  δμίίοπεα : εἴ εἷς 
αθοαθθ μαυά γραυοὶ [:πἰοτρσείυτῃ 

ψου 1. 
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γεσεπέογυτι σόοοθῖιὶ ΗΘΌΥΡ. δοοθρο- 
γυπί, δὰ ἤθυμι ποιῖρ6 γοοσεηΐδα. 
Ῥγεῖεσοα ἱορίτυν 9000. ΧΧΙ]Π. 95. ουδὲ ἢ 
γε ρἷ8 καϑαρὸν ἀποδώσει σε, Ῥαχυχα ἴδ 
γεαάεί, τὴ} τεβρομάδε πὶ ἰοχέι 
ΗἩδεδν. ὅ8:ν. ΧΙ]. 96. ἀκοδοῦναι, τέ- 
Ῥππεγατγὶ, τερεηάετε. Τοϊά. ΧΙ]. 7. 
ἀποδώσει ἐχδίχησν. 1014. ΧΥ ΤΙ]. 2. 
ἀποδοῦναι εὐχάς. Τὰ. ΧΧΧΙΠΠ]. 15. 

ἀποδοῦναι αὐτοῖς κατὰ τὴν κρίσιν αὐτοῦ, 
ῬΙῸ δέδιιῖο δβῦο, ἢ. 6. Ὀεσάβπδ δι 
γοϊυπίκίε ἐσγρίγὶ ΡοὨδ. 

ἈΠΟΔΙΩ΄ΚΩ, :εγϑέσμον, τορι ἢ. αὶ 
σίμαϊΐϊοεσιΣ, ἀοαξξιδ ϑιηι. ΝΥ. φιείωηε 

αοῖο. 7ετ. ΨΠΠ. 10. πάντες φίλαρ- 
γυρίαν ἀποδιώχουσι. ὅς. γι» αυ18 

οὐπαίσυΐτιυς ἢ. 1. συξτὰ ων, οοπα-. 

τῊ0668 ἴΐα νεσίϊ ροίεδξ : ογῖπες αὐα- 
γι ἀεαϊδἐὲ σεπέ. -- [Ὁ ῬΙΒ. γενεῖο, 

Ῥγχοάο. ϑγυωγω. 168. ΧΥ͂ΤΙ. 8. ἀποδι- 
ὥξῃς. Ἰπ ταοπῖα Βδρυΐθθα υἱἀδίον 
ΠΟΏΟΠΘΙ ἡπίσγαγε γαοίεπαδ, αὐυδτὰ 
ἢες νοχ ἴῃ Η!ΡΒ. φυδηάοαυο Βαρεῖ, κα 
δαί Ἰέρετα νοτΕ. -- ΠΤ Ῥεγβεα ΜΟΥ. 

ΤΆγεη. ΠΠ. 42. 

᾿ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΊΖΩ, γερτοῦο, τγο)ὲ: 
οἷο. "ἡ Ὡ» εἶρο. Ζο0. ΧΧΧΙΨΝ, 38. 

ϑγτήτη. ἀποδοχιμάσῃς. τὰ Μοπίξ. βοὰ 
ῬΕΟΓΡοσϑῖ δαϊ 7ιεθὶς, ρμεσίπεὶ θηΐπὶ 
᾿γεδο ΥῸΣ 86 δηΐῖθο. ΤΌΝ τ Ν Ὁ» 

» το οῖο. Ῥεδίτα. ΟΧΥΤΙ. 921. 
ε΄. ΥἹΙ. 30. ἀργύριον ἀποδεδοχιμασ. 

μένον, τροπίυτα τεργοδαίμηι. Ια. 
ΝΙΙ]. 48. ἀκεδοχίμασε χαὶ ἀπώσατο, 
ἀυογϑαίμν οἵ ἀθβοτῖς ἤδὴς ὨΔΕ ΟΠ ΘσΩ. 
Τοια. Ψ1Π1. 9. τὸν λύγον κυρίου ἀκ- 
ἐδοχίμασαν, γε Όυτὰ ᾿οχαΣ γφϑέοο- 
γηπί. ϑγταη. Ῥβαίη. ΧΧΧΥ. 4. 
ἀκοδοχιμάσει, οςαἱ ἴάτηθε ἸΘΟΌ ΟἿΣ ῬΓε- 
ἔσττετα χύδτῦ Μοπίῖ. ε οοά. Βερῖο 
αθετίὶ, ἀσεδοχήμασε. ϑγτηπι. Ῥβδίχη. 
1111. 6. Αι. 1 ϑεα. ΧΥῚ. 1. γον... 
111.11. διτδς. ΧΧ. 20. ἴῃ οσϑ βίυμὶ 
ἀσοδοχιμασϑήσεται παραβολὴ, [Δ] ΔΙ 
ἱπίθιηρεβάνα εἴ ἱηρταῖα τϑρυήϊδίυν 
ῬΆΓΆΡΟΪα, ἢ. 6. ογίπεπι αππξέ στα- 
ἐέαπι. 

ἈΠΟΔΟΜΑ, ἄἀοπεπι, ππηηδ, 

Τ 
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α“ οἴϊεπι φαοβοίε, ἡιοά οἤενένν. 
9.) Ῥαγί. δῇ. ρίυσ. φωὶ ἀασπένν, 

νεῖ ἀαϊὶ φιπί. Νατα. ΨΊΠ. 16. 19. 
-- 7932} αρμαξϊο, εἴατα δαοτιο 

οἵμηι, φμοᾶ ἀρ απο οβεγέμν. ΝΝατα. 
ΥΙΠ. 12. 14. 91. 

ἌΠΟ ΔΟΣΙΣ, γεαάέϊο, τοσίμμξο. 
ποῦ 7 οί. ΗΙΡΒ. ἤευς. ΧΧΙΝ. 

18. ἀποδόσει ἀποδώσεις χκ. τ. Δ. 5ιῖν. 
ΧΧΙ͂Χ. Ο. ἐν καιρῷ ἀποδόσεως “αρελ- 

ὃ χύσει χρόνον, ἴῃ ὕδιρόϑτα το ἀπ: ἰοηὶδ, 
Ἀ. 6. 4ᾳ0ὸ τοάάοσο ἐερθεῖ τηυΐζαπι, 

ΔΌΙ ὑθιαραβ. 
ἈΠΟΔΟΧΕΙΓΌΝ, τεσορέαομζμηι. 

ΒΓ. 1. 14. τὰ ἀσοδοχεῖα, λογγεα οἱ 
οεἴϊαγία. Τοϊὰά. ΧΧΧΙ͂Χ, 49. ἀποδο- 
χεῖα ὑδάτων, γεοερέασῖα δαυλτγανα. 
Ιν.1,. 8. 

ΞΑΠΟΔΥΌΜΑΙ, ἐσιο. Ἐδι. ΥἹ. 
11. ἀπεδύσατο τὸν σάχκον 86ς. οἀ. Οτὶ- 

5 εοῃίοδτα οἵ υεέεγεη αἰίεγαηι. ῬὮαν. 
ἀκοδύομαι" ἀφαμροῦμαι τὰ ἡμάτια. 
ἈΠΟΔΥΡΟΜΑΙ, ἰανιεπίον, ἴμροα, 

. 8 Μδος. ΤΥ. 192. ἀποδύρεσϑαι 
φὴν ἀχλιὰ τῶν ἀδελφῶν ταλαντωρίαν, 
ἀορίοσασα Ῥγοῦσοβδαι Υγδίγυσα ταΐ- 
δεείθτη. ΑἹερῆν. 1. 83ὅ. 88. 

ΑΠΟΖΩ, τεάοῖδο, οἶξο. ὄν» 

είοο. Ἐχ. ΨΊ!. 41. 560. οοά. 
Ἠοῖτα. οἵ Ὅκε. ̓  Νίςορη. Ῥῆανοσ. Ὁ. 

ἀ 964. 45. υδὶ Ἰοτο ἀπυζεῦ δοτ δα άστῃ 
οϑὲ ὠπόζει. 

ἈΠΟΘΑΝΑΤΙ ΖΩ, πιογίεηι ορρείο, 
πιογίονυ. 2 Μαος. ΥἹ. 28. ὑπὲρ ἁγίων 
νόμων ἀσυδανατίϑεν. Τα ἸΤτοτοπιῖθδ 
ΠΘΒΟΙΟ 4008 Ηρχοθ δϑουξαθ: πδπα ἴῃ 
Ἰπρτεβαῖθ πὰς ἸορίίυΣ ὠσευϑανα- 
τίζεν, χαοα ἰοῃρε θδῖ δἰ η βοδηίι8. 
Οαίετατα ὑγοῦθ αἰδθπηρτιοπαθ θοὶ 
Βεθς γὸσΣ δὺ ὠκαϑανατίζειν, φυοὰ οοΐ 

4 ἱημπογίαίεηε τεάάεγε. (ον. ϑιυϊοοσὶ 
ΤΊθβ. Εροΐαβ. 8. ἢ. ν. 

ἈΠΟΘΑΥΜΑΊΖΩ, αὐρμεῖγον, ϑέμρε- 
7ποίμδ δίηπ. Ῥτο πο δὴ γχιν οὐείε- 

»Ῥεγαοσίως εἰ. Ὅδῃ. ἹΝ. 16. ΤΧΧ 
86ς. (18. βαροηῖ: ἀσυϑαυμάσας, υἱδϑὶ 
νἹά. Βοβδγέθηρ. ἴῃ Απίμ. ρ᾿. 78. 5'1Γ. 
ΧΙ. 14. ἀπσιϑαύμασαν ἐπ᾿ αὐτὸν «ολλοὶ, 
τ ΠΠΠυτ δυπὶ αὐηιγαί. ΤΌ. ΧΙ,. 

3 

9. ἀποϑδαυμάζων ἐπ᾽ οὐδένα φόβον, ωεὶ- 
πγαίω νδυῦ πού. [δέ]. 7 
ΧΙΨΝΙΪ. 18. ἀσιϑαύμασάν σε χῶχαι. 
γυϊκ. πγαία «επί ἑενγα. 
ἌΠΟΘΕΝ, ργοοιΐ. ν 7. ὅγταση. 

Ῥε. ΧΧΨΥΊΤΙ. 1. ἄσοϑέν μου, Ῥτοσςὺ] ἃ 
6. [τὰ Βιουα, ϑϑᾶὰ ρδῦροσδσι, 
π6η1Ὶ νοῦῦα ὥσολέν μου ϑγταξωδοῖνν 
δ ἀδ δυὸ Δα !αϊ, αἱ οἐχ Ησχαρ] 
ΔΡΡαχεί. 
᾿ΑΠΟΘΕΡΙΖΩ, ἀεηεείο, ταοςΑΡ ἢ. 

δεοοϊάο, ἐκέπριο. ἈΥΠ ἐχδοὶμαο. κα 

ἀκχύκτινα ἴπ 8066. ἴαδρετυπί εχ 
ορβωηζοπια ἔγιιδὶ! οἰ αἰϊοειςα ἽΕΠ 

4υοά εδὲ σεῦ υτα τηοσα Ὁμδ᾽ αϊοιτα. 
Νοὴ ταῦθ πδουβϑδυη νυ θί 
ἀἰίπιη ᾿σο!οδτ δι ϑετοτο, οὐ 
δὲ ἴῃ σεῦρο ἀσυϑερίζειν αὐεοιπάσπαϊ 
εἰ αγιριαπαῖξ ἨΟΌΟ . (οηέον 
ΕἸβοδοσανα ἀἊ εῦθα. σε. Υ. Τ. ὑ. 
96. | 

᾿ἈΠΟΘΕΤΟΣ, τχεροεέμς, γερο - 
ἕμρ. ΔῸ Ρατί. ῬαΒ. αδροοκάϊέω. 
Ἀσὰ. Ὦσδαϊ. ΧΧΧΊΠΙ 19. ἀαυϑέτους 
866. Ὁ 8) ἴῃ. --- θν γεοοπαἐξηπι. 

ϑγτηηὶ. Ρρ. ΧΥΊ. 15. ἀποϑέσων, Ὁ] 
ἀπάτα ποίδϊ οἷδεεπι εἴ ροΐμηε, υἱὸς 
ἐμῆι, αὐυοα γϑοοπάϊ δβο]οῖ ἴῃ γοπγ6 
αυΐ ἴπ (6}}185 ρεπαῦῖβ: δἀἀυπίαν 
ΘΈΪΒ. σάτα Ὁ) ΜΠΌΠ: (οπῆ. ἃ 

ΕἸ ΡΟΝ σι Οἷαν. Ρ. 36. -- ἴθ οσσεῖ-. 

ἐο, αὐδοοπάο. Ααὰ. εἴ ϑγτητι. 8. 
ΧΧΧ, 20. νιάς Οραβουΐα Οτςα 
Ῥ. 187. ἴ,εχ. νὴ} ΜΒ, Βγεέτω. 
ἀξόϑετόν, φυλασσόμενον. β 
ἈΠΟΘΗΓΚῊ, γτεροεὶϊίογέεπι, γε- 

οὐπα μογίμα, λογγεώπι, ρταπαγίμπι Ὁ 
νὴν ἐλεσαυγα. 1 ῬαΣ. ΧΧΨῚΙΠ. 

19. ἀε ̓ φροίποεῖθ τοσυση 60 σ0Ώ56- 
ογδίδσγυ, οἷ}. ΧΧΙ͂Χ. 8. -Ὥνν 

λογγεωηι. Ααυ. Ῥτον. 11]. 10. αἱ 
ἀκοϑῆκαι. --- 5712)» ξαεορλνίαονιε. 

1 Ῥαυ. ΧΧΥΤΠ. 11. 960. Οοινὶ. --- 
πε οοποίαυο. 1 Ῥατ. ΧΧΥΊΙ]Π]. 11. 

ὯΙ εὔτὰ ταμιεῶν -ἶπ οοὐά. ρεγτηῦ- 
ἰδἴγ. -α Ν)1)» οογδε. δ ευΐ, 

δ 



᾿Αφο)ησαυρίζω. 

ΔΧΧΥ͂Π. δ. 17. -- ἘΞΟΊΣΝΌ 

μἷατ. σταπαγία. 6τ. ἵ.. 26, ΑΥΔὉ. 
οἱ οὐπβγέβατε, οοἰζσενε Ὀοῖρι. 
.- “ΠΟ. οοἰατα. 4. Ῥας. 

ΧΧΧΙΙ. 28. 566. Οσωρὶ. 
Θ᾽. σμέοάα. Ἐχ, ΧΥ͂Ϊ. 23. 

89. ---. 3 Ρίυν. Τρ. Ἐς. 

ΧΧΨΊΠ. 18. ἐχ ἱπίετργοίβείομε 
ΙΧ ..- ΓΦ. ογπανβεπέμηι. ϑγτατη. 

βε ΧΧΧΤ]Ὶ. 6. Βεάαχὶε α ;γ, 
ὑγέρονενε αϑεεγυσπάνπι εἰ ομφίοαϊδη.- 
ὅκης ἐπ αἰἶσωυο ἴοεο. Ὗ. ϑιοασιιΐο 1,Ἔχ. 
Ἀοὺε. Ρ. 1614. --- γ᾿ γΨ, 4ἰαυνίπα. 
ἀψα, ἴα. ΧΙΧ. 10. Ἰδετίναν! ἃ 
Πηψ φυοὰ εσί 1. 4. Πγ Ῥόμενε, 

ὁ ἀξάζων μητίρα,, φαΐ 
τὶ, ἀποὶμο οος 11, ααὲ ἰποικύναι 
ἐἰίίς, Αὐδοχι, 1]. Ρ. 70. Ε. 

ΔἈΠΟΘΔΙ ΒΩ, αὐβέσο υἡεδεπεεη.- 
ἰτ. γγηῦ, ορργέσιο. χὰ, Ἐκ. 11]. 

3. τὸ ἀσοηλιμμὸν, ὃν αἱ Αὐγύπτιοι ἄσο» 
ἡλίβουειν αὐτούς. Ἠδογοῖ. ἀκιϑλό- 
ὑαντες, ἐκαιάσαγτις, ἀσυστάξουτες, 
υεδί, ἂς μος οὐίζου δά δι, ἰοβϑῖε 
ΒΔ Ποτὶ ἐχβιάσαντες, 4ύδτη νοσοῖα 

δ) ΠῸΒ ἴτι σποίεη ὙΘΉΪδδα 
ἀθιηοί πη) τατος. 

Ἢ ἈΠΟΘΑΠΕΜΟῚΣ, δρργεεείο. γπ᾿» 
ἰάεμι, Ασχα. Ἐχοά. ΠῚ. 9. 
ἈΠΟΘΝΗΣΚΏ, ΠΟΤΊΟΥ, ὅδ. βἄ- 

ἂς τηοχῖθ ἴδ πδίαγαϊ,, 
ἤθλπι γἹοϊδηία 6ς ἴαχα. (οὐξ 
Εἰκμοτ Απίηι, δά ὙΠ Π ατὶ Οτατατ. 
ὅτ, ϑρος. ΠῚ. Ῥ. 1. ραᾳ. 441. εἰ 
Ῥ ΠΡ». 961. Ρι ἐκορέγο. Οδῃ. 
1]. 31. Ναὶ, ΧΥ͂ΤΙ. 18. εἰ ΧΧ. 
ὃν υδὲ οὕτῃ ἀσόλλυμι ἰμ οοἀά. ΡΕ7- 

ὁπιαίαίαν, ---. “ΓΛ, φώσι. [δν. ΧΧ. 
3]. ἄτεχνο, ἀσολανοῦνται, ὍΣ ποι αἷ!- 
ἰδ Ἰρρεγυης, »εὦ ΠΌσεο ἰσδωθέυ- 
ἰπταηῖ. --- ἸΡ οορίαίίο. τον. 
ΧΧΙΝ. 9, αδὶ Ῥτοὸ Ὁ) ἰερεγαπί 

ΓῸ). -α "ΩΜΏ, οεπέϊεσ. Ασα. 

29] ᾿Αφοικία. 

βϑγναση. Ὑδεοὰ. Οοδβοὶ. ΨΙΠ. 19. 
ερεοταπὶ ΓῸΌ. οχιγο ΑἸΟΡΆ, "πορί"- 

ἣνσ, σμηὶ αἶω ἰοίεταἰμς ἐξεεί, γε] Ρο- 
εἶπ: δεπός τπογίίν. --τ χη οἵ 

Δ} 8.} ὨΛΌ» πόρον. Οοαὰ. [1 17. 

4. 2 ϑδη. ΧΙΠ. 839. δρυὰ [πο. ἀθ 
ἡποτίε υἱοίεπία τοῖᾶυδ δὸ 4. ῬΑ. 
ΧΧΙΠ. 14. υϑὶ δμπὶ ϑανατοῦσϑα, 
Ῥατταυῖδθι ἴῃ οὐ. Αὐἀάε Ηετο. 
οι. 1. 1837. υϑὶ Ἰερίξιν ὑεὺ σοῦ ὁαο- 
φοῦ «οὐδὸς ἀποϑιήσχων. δας. ΧΥ͂ ΤΙ. 
6. ὁ ἀποδνήσχων, πιογἐἶδ ραπα ἀΐσπιι, 
Ἦερε. ἤῳ- - ΠῚ» ποτε. ἴδε. 
ΧΧΧΥΠΙΙΙ, 18. 9 Βερ. 11. 921. δθο. 
Οσμρὶ. τεσ Ῥσορίεσ βοαυθηξία. 6 
Αἀάᾶδ ἴῃ. 9 ὅλη. 1]. 38. - 5) 

ΝΊΡΗ. ἐἰσοίπαον. Οεη. ΓΧ. 11. .- 
ἌΣ. οὐοιηιδο. 8 Ῥατ. ΧΙῚ. 16. 

ΧΙΨ. 1. [ῃ γχίοτε Ἰοθὸ νοσθα μογὰ 
τῶν σασίρων αὐτοῦ πα φὁδαυρπῦα το- 
εχοιλὰλ βιηξ, υἱ ἢαθεῖ οοά. ΑἸ]οχΣ. 
ἐτάφη μετὰ τ. πασίρωνν. --- ΚΓΟΓν 

ἑπέεῤγῆέαε. Ῥτον. ἈΠ. 8. Τδρεταηὶ 
ΓῚΌ3 δυΐ εν ὦ ΓΔ: 

ΟΥ̓Κ ἈΠΟΘΧΗ ΣΚΩ, ποη πιουΐον. 
Ὁ 217} ἐπ υαπῖπι ἰαδοτο. Φοῦ. 

ΙΧ. 29. Ῥεγανυίϊασυμέ ν2 ἴαδογο, 

εἱ ΜῺ ἐχθρίγο, "πογίογ, ἰ᾿ορεεῦῖθδ 

ὨΕΙΠΙΡΕ Ὁ δὰ γα 

ἈΠΟΙΚΕΣΙΑ, ἀεπεργαξίο. ἢ » 

ὀιμπεμίμς, ἀοεγυμα. ἃ ορ. ΧΙΧ, 95. 
ἀκοικοσιῶν μαχίμων, οὶ φραοθϑαίπιδ 
ἱπὶν ἀράαχεγιη ἃ Ὁ)" -τ ΓΝ)» 

οαρέἑυϊαα, ἀειπίρταίίο. 4 Ἐεζ. 
ΧΧΙΝ. 156. Ἐφϑάν. Ν]. 19. 90. 91. 
ΙΧ. 4. --- γῦ) ἰάοιι. 45 εχ. 

ΧΧΙΨΝ. 47. -- δ }"2 Οβαδὶά. 

Ἰάειι. Εδάγ. Υ]. 16. δὶ τρασπα δε 
ψ. 10. οἱ Χ. 6. οὐτὰ ἀποικία ἴῃ οοὐά. 
ῬΘΕΙΩΌΔΓΩΥ. 

ἈΠΟΙΚΙΑ, αδαποξο εἰ ἐγαπϑρον.- 
ἐἑαξϊο αὐ αἴας δεάες, ἴῖ. ἀεροτέαἑα 
πιίβέωάο, ἐσεΐέθ, εοἰομέα ρετγερτγί- 
πογμῆς εἴ αἀυεπάτιηι. Ἄὰ »» ἰάστω. 

Ἐάν. 1. 11. 11. 1. ΓΥ]΄- 1. οἱ υἱοὶ τῆς 
ἀποικίας, Β]ϊ ἀοτηϊ σγδίοη!δ, ἢ, 6. 1, 

ΤΩ 



᾿Αποικέζα. 

α αυἱ ἰπ οδραν (δίδει δράυςοίς, οζδηῖΐ. 
εν. ΧΧΙΣΧΣ. 4. ἀκοκίαν, ἐχε ες. ---- 
"» ἐγαπεηρτατε, Ἰλῆτι. ἃ Ἂν, ' 

Ζ7υα, ΧΥΠΠ. 80. υρὶ νά. Βοηῖτο- 
. Κἴαδ. Ῥαγτηυίδευς ἰδὲ ἴῃ οοἀά. οὕμὰ 

μετοιχεσία. ---- ΓΛ Δ. 9... ΧΧΨΤΙΙ. 

4. 33. 80. εἰ ΧΙ, 1. -- "“ἘΠ55) 
Ομιδ] ἃ. Ἰἰάειι. Εϑάσ. ΥἹ]. 16. 10. εἱ 
Χ, 6. --το 2}, ἱπῆπ, ρεγερτίπατί. 
Ιωβ. ΧΧΙΠΙ. 7. ... ΓΙ, [21 

ὁ Η:ρῖ. εἱ Ηορῆ. ἀερογίο, ἀφροτίον. 
εν. ΧΙΠ. 19. υδ]᾽ Ἰεχοσυπί ΠΣ 

Ιριὰ. ΧΧΙΧ. 1. ἐπιστολὴν τῇ ἀσοικίᾳ, 
ορ βίοϊδπι ἐσμζδις βοτὶρίδυη. 
ΓΔ Ψ, οαρίϊυϊαε. εν. ΧΧΧ, 8. 

16. ΧΧΧΙ. 28. ϑαρ. ΧΙ]. 7. ἵνα 
ἀξίαν ἀποικίαν δέξηται ϑεοῦ παίδων, υἱ 
αἰζπαπι Ῥεγοροσοης οοἰοπέαπι ἢ]1ο- 
τυσὰ ἢ 6]. [6χ. Ογεῖ! ΜΆ. Βγεπι. 
᾿Αδσωπίας, παροικίας, ξενίας ἤτοι ἔξέενι- 

«φίας. Ο]οθΒΕβ. ΜΒ. τῆς Παναρίτου" 
᾿Αφοικίαν, μετάστασιν, ματοίκησιν. 

ἈΠΟΙΚΙΖΩ, ἀενιέσταγε  αοίο, ἀδ- 
»Ῥογίο, οαρίδυυηι ἄμοο. Ὁ} ἴῃ Καὶ, 

Ηἰρἢ. εἰ Ηορδ. 1 ὅδ. ΙΥ. 28. 
ἀκῴχισται δόξα ἀσὸ ᾿Ισραὴλ, ρἱονῖία, 6 
ἀορογίδία νοὶ Ἰἰοῆρα βυμιτηοίδ δεῖ 
Δ [εγϑδῖθ. Ηδδυοῦ. ὠσῴκισεαι, ἐμα- 
κράνη. 3 Βερ. ΧΥ. 20. ἀπῴκισεν αὖ- 
τοὺς εἰς ᾿Ασσυρίους, οι ρένοβ 11108 ἀυχὶξ 

ὦ ἴῃ Αβδυτίδσῃ. Ηδβ. ἀπῴκισεν, ἡχμα- 
λώσιυσεν. Ἰ)εδυπια νἱάείαῦ ἢδδο 
βἴοεβα οχσχ Εδβίῃ. 11. 6. υδὲ Ααι. 
ἀπῴχισι, 1, ΧΧ ἡἠχμαλώτευσε ἈΔΌοπί. 
Απιοθ ΝἾ. 6. ἀποκιζομένων, αποὰ 
δρυᾶ Ψψυδίηυπι Μ. γμοδὶ δυναστῶν 
Ἰερίξωυν, οϑὺ δἰ ἀθθ!]1ὸ αδἰϊι8 ἱπίδσ- 
ΡΓεῖ5, αἱ νυϊραίλτι ΘΟ Ομ θιη 
Ὁ 53 οσργεβϑίξ. --- ΓῚ22 ΡΓ. ἀε- 

᾿ πιηργαΐίο. ζεγ. ΧΧΤΙ͂Ν. 5. 1.11. 25. 
ς --- "52}» υοἶυο. Τηοοά. Ατὰ. Υ. 94. 

ἀποικισϑήσεται. Ἰοσὶϊ 2), 8. 7}. 

ππρ (Ασ (᾿ς. 2)» ἀοίονε αἰέτὶ- 
ἐμ δώηι, αοἰοῦ, ἴθ Ηρ. ππιώτογε 

0. ϑυτωτη. ἴθβ. 1,1. 28. β6ς. 
ὉΟΟΡ. ἴῃ Οὐοτητηθηί. δα [οϑβαίδτῃ 

Ρ. ὅ8δ. ϑήσω αὐτὸ εἷς χεῖδας τῶν ἀποι- 
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χισάντων σε, ὈΌὶ ΒΘΏΘ ΘΟ, ΔΊΩΙ ἐχρσει- 
81586 νἱἀεῖυΣσ. Νοίπα αυοαυς εϑὲ 
Βερς νουβῖο (α Μοπθδβιυςοηϊο οὔ 584) 
πῃ δα! Βοβίδῃα. ---- "Ὁ Ὁ, τεργοῦο, 

γεγιοῖο. ἃ δς. ΧΥ ΤΙ. 19. δος. οοά. 
ΑἸοχ. υδὲ ἰδίθδῃ ἴοοο ἀσῳκχοέσαντο 
(ϑει ροῦλιιϑ ἀσῳκίσαντο) τεροποπάιιτε 
νοις ὠασώσαντο. --- Δ οαρέξ- 

υμῆι ἀμοο. 7 οτετα. ΧῚ4{Π1. 12. 
᾿ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΙ͂Σ, ἀεπισταίίο, σαΡ- 

ἐἰϊυϊέαε. πδ» ἰάοτ. ΨΖἐγοι. ΧΙΥ͂!. 

19. ΧΙΝΤΠ. 11. -- τ γῦ, οαρέϊυΐ- 

ἐαε. ζετατα. Χ1.11]. 11. 
ἈΠΟΙΧΟΜΑΙ, αδϑο, ἀοδάο. αὶ 

"7, ἐο. Ηοκ. ΧΙ. 8. ἀπῴχοντο ἀαὸ 

φροσώπου σου, ἀἰσοοάεδαπέ ἃ ἔκεϊε ἴαδ. 
-- τ. ἐγαπείδια. γνώτω. Ῥσον. 

ΧΧΧΙ. 8. ἀποωχομένων, αδεμπέμρη, 
ἢ. 6. τπιογίοηζμεηηη νοὶ "πογίνογμηις. 
Αδῖγε Ὁτο πιογὶ εὔδυω 1,821 διιὸ- 
ἴογῈ8 υϑατρδηί, ὑπὰ8 αδίδοπεη νε- 
(6Γ68 ἰμδδπὶ “πογίοιη νοσδῦδηϊ. 16 
Ὠγχαβίυτη ἱπ ΕἼΑΒτα. Ρ. 188. --- 
)υ οο. ὅρη. ΧΧΥΙ. 31. --- Ἴῦ Μ 

πεΐδειδ, ἐππίδδως σιρη. Οεη, ΧΧΥ ΤΙ]. 

ἈΠΟΚΑΘΑΙΡΩ, ἐπρωγρο. ἽΠΠ 

ἮΙ. ἃ ΣΙ: 200. ΓΧ. 80. ἀευχα- 

άρωμοι χερσὶ καϑαραῖς, ταλ 8 τη 655 
Ῥαγ βδίπιθ ταυπάδνεζο. --- ΙΓ  Ιῖῶ. 

ἐππιηα. ον. ΧΥ͂. 38. ὡκυχαϑηρ- 
μένης 866. Οοταρὶ. χύες Ἰεςίίο εβὶ 
βῖπα ἀυθὶο τηϑηᾶοβα, δ. -Ὄρεγϑγιτι 
ΘΥΤΟΥ. Βαοροποπάσυτ εβὲ ἀσυχαϑη- ἱ 
μένης, ε)εεῖο ρ. [Ιάδπὶ ναὶοῖ ἀ6 Ἰοοοὸ 
ΧΧ, 8. Ῥχείεγϑλ Ἰοριίαν 900. ΝΠ]. 
9. ὥσπερ νέφος ὠποχαϑαρϑὲν ἀπ᾽ οὐρανοῦ, 
ὍὉΝΙ εχ ΒΙ16}1}} βοῃίθηῦῶα ἰῃ ἱοχίυ 
Ἡεργ. νεῦθυχμ ΠΟΩ εβῖ, αποὰ Οἴγεθοο 
κατὰ τὸ ῥητὸν τεοδροῃάοδί. Ἐεϑροη- 
ἀεί δυΐετπι νεὶ τῷ "γῦ, νεὶ τῷ ἢ). 

ϑοδο). ΟΣ. 10ὲ: καϑάφσερ ἀναλωϑεα 
φίλη ἀπαλλαγήσεται. δυΐρα. 
ἀποκαϑαίρεσϑα, ἀσ᾽ οὐρανοῦ ὧδ πεδὲ 
αἀἰοίζαν, φως ἀἐτρεῖρα τεπιουείεν φμα- 
δὶ α οαἶο. β 
᾿ΑΠΟΚΑΘΑΡΙΖΩ, εσρυγρο, εἰ 



᾿Ασοκάϑημαι. 

« τρίαρῖι, ἐχρίο, δς 866. ῥαυτὸν ᾿ωγΩΝ 
αὖ ονεπὲ υἱξοείίαίε εἰ ρεοοαίο πὲ εἶε- 
εἶατο. ΤΊΞ,» Ῥαγμδ δώπι. Ὁ. ΧΧΥ. 

4. εἰς ἂν ἀποχαϑαρίσει ῥαυτὸν, αυΐ8 ρα- 
τισὰ 86. ΟΣ 1260 ΔΓ6 μοΐ- 
εειῦ ΤΟΡ. ΧΙ]. 9. αὐτὴ ὠποχαϑαριν 
τᾶσαν ἁμαρτίαν, εδάεια ἐχρίαδὶ οτη- 
πἷα ρεσοσϑίβ. 
᾿ΑΠΟΚΑΙΘΗΜΑΙ, ἀεράεο, δεοτ- 

ὅπ εεύεο, οἴὔλχα πιεησίγωὶε ἰαδογο. 
ἐ ϊης ρμαζῶς. ἔατω. ἀσοκαϑημένη, 
πεπείτεαίω, ἤμασι τπεεηδίωπι ἰαδογαης, 
συ 8115, ἰδπαθδση ἱπισηυ μα, 560 Γ- 
δὰ ΒΘύΘσα οοροῦδἊιγ, --- ΠΡ 

ἴστω. ἰσηρείάα, πϊταῖγυτι ἐχ ἤἥυχυ 
πιρηδπιση. ον. ΧΧ. 18. 165. ΧΧΧ. 
32. --α ΓΙ ἕατω. ἐπιπιεπα 86- 

σαματη Ἰερε8β Μοεδίοδδ. ἴον. ΧΥ͂. 
32. --- [Τ» δοραγαίΐο, δεραταία. 

ΤΏγεοη. 1. 18. Εσος!. ΧΧΙ]. 10. 
ς«ΧΧΧΥῚ. 17. -- ν ΡΪυτγ. γέπιο- 

ποπεΣ. [65. ΧΙ. 6. ᾿ ς ἑάκος ἄςο- 
παϑημένης πᾶσα ἡ διχως ὑνη ἡμῶν, αἱ 
Ῥαππιᾶβ τρθῃδίτιιδῖδε, ἢ. 6. αδ)εοίἐδεὶ- 
1.6, 6δὲ ΟΥ̓ Ϊ8 180 1{|4 ποσσα. Ηδ- 
Ὀγαῖοβ νὸχ ῃοίβιὶ φδογάες διυξ οπῖπὸ 

γενθουεπάωπι οἰ, ϑρεοϊδῦτη 
πεηείτιπα. Οοπῖ. τη 8 1,οχ. ΗΘΌυ. 
Ῥ- 1149. Ἐρ. ὅετ. 26. ἀποκαϑημένη 
ῬοΠΙΓῸΣ ῬΓῸ λοπιὲμῖδιιδ ἐπερετιΣ ἰὴ 

ὁ υπΐϊνοτσια. Ἠδβγοδυθ: ὠσυχαϑη- 
μένη, αὐμοῤῥοοῦσα. Ιεχ. ΟΥ̓ΤΙ͂ΠΙ ΜΞ5. 

Βτοσι. οἐσοκαϑημένη, ἡ ἐν ἀφέδρῳ. 
ΞΑΠΟΚΑΘΙΖΩ, δεάώεγε 7αοὶο. 

2 ὙΠ, ἐφωυΐξίατε Ταοῖο. 4 Ἀερ. Χ. 

16. ὠπσεκάϑισεν αὐτὸν ἐν τῷ ἅρματι αὖ- 
τοῦ 86ς. δῖ. 00] γεϊαυΐ ΠΡ τὶ Ὠδρεπίς 
ἐσεχάϑ σεν. 
᾿ΑΠΟΚΑΘΓΙΣΤΗΜΝΙ, τγοσίδηο, Τ76- 

ἄποο, οοπμδίϊιο. Ἵ» δέοο, ασοεγηο. 

εὐοῦ. ΧΧΙ]. 98. ἀκχοχαταστήσει σοι 
δίαιταν δικαιοσύνης, οοπείίμεί ΕἸΌΪ νἱο- 
ἔσται 7υδίστα. [Δ ΒΙεἰμ6. δα νεῦρα 
ἢετςς 4 ἰαχίυ Ηερτϑῖοο βαμΐ Ῥσοόσειθ 
Δίοπδ εἴ ἐσ ορ. 11. 6. ἢυς 88- 
ἰλία νἱἀεηίατ. --- 7, ΗἸρῃ. ἃ 

)Ὲν οοπείηο. Ἐοβ. 11. 83. ὠποχατα- 

στήσω αὐτὴν χα ὼς ἡμέρῳ γεννήσεως, 
εἰδίαπε Θδτὰ ἰδίετα, αυδ}15 αἱ δυο 
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πιδέδὶὶ ἔυϊε. Ατοοα Υ'᾽. 15. ἐσοκατα- 
σνήσετγε ἐν αύλαις 
ἴοοο ἡυάϊοὶ! «ἰαδεέίε δεὰ δχεγοείε 
-- 2)» δ Καὶ εἰ ΗΙΡΆ. 

λαδέίο, λαδίίατγε {αεῖο. «6τετη. 
ΧΧΙΠ]. 7. ἀπεκατίστησιν εἰς τὸν τόσον. 
Ηοε. ΧΙ]. 12. ὠσοκαταστήσω εἰς τοὺς 
ὥχους. ἴπ υἴτοαθα Ἶοοο Ἰΐρετε πος 
ΤΔΙΏΘΙ 8]16Π6 ἃ Β6Γ16 ογδομΐβ ΓΒΠ.8- 

. Φει. ΧΙΜΜΉ: δ. ἡπλρτόντϑο 
εἰς τ κουλεόν σου, γεοὶρε ἴδ ἴπι ναρὶ- 

᾿Ασοκαϑίστημι. 

μα, ͵αδι! ἴα 'π ἢ 

[4 
ΠΩ: ὉΡῚ ΒΕΥΩΟ οϑξ 46 ρἼδα!ο. --- . 
δ» 2. Δι, Καὶ, ΡΙΒ. εἰ 
ΗΙΡΗΉ. τευεγίογ, τευεγξ [αοῖο. ἴπο. 
1 ὅδτω. Υ'΄ 11. ὅγιωῃ. ΕΖ. ΧΥ͂Ι. 
δ4. ὅγτωτι, Τῇδοά. 168. 1. 96. ΟΧΧ 
σευ. ΧΧΙ͂Χ. 8. ἀσοκαϑίστων τὸν λίθον 
εἰς τὸ στόμα, ο5 ὉΠ 8 ΤΌΓγδυπι Ἰδρ! ὁ 
ἀενοϊυῖο οὐείγιεδαηί. ΤΌ. ΧΙ, 13. 
391. υδὲ ποίδί ἐξεγμηε 6 5::- 
μεγὰ, 001}. ΧΙ]. 18. Εχοά. ΧΙΝ. 
46. ἀσοκατασνήτω τὸ γοάεαΐ 
δα, ΟΟἷ]. νυν. 97. Νυπι. ὙΧΧΧΥ. 
95, ἀποκαταστήσω, τεάμςαί. (0000. 
ΧΧΧΊΠΠ. 25. υνὶ ῥγο Δ. Ιοχίεδα 

νι Γ υζν Μαὶϊ. ΤΥ͂. 6. ἀσοκα- 

ταστήσιι καρδίαν «ατρὸς «ρὸς υἱὸν, γ8- 
οοποϊαδὶξ διϊγουση ρδίτὶβ ἢ]1ο. --- 
νῷ ΡΒ. ρερποῖο. 90». 11]. 6. 

ἀσοχαταστήσει δέ σοι δίαωταν δικαιοσύγης, 
γεδί μοί (ἸὈΪ δὰξ [πᾶσ ἀοχημτα 1118- 
δηλ. Εοθυ οι. ἀποκαταστῆσαι, τελωμῶ.- 
σαι. --- Ἴ, δυείαπίο, Ῥρ. ΧΥ. δ. 

σὺ εἶ ὁ ἀποκαϑιστῶν σὴν χληρονομέαν μου 
ἐμοὶ, ἴιι 65 οἰονυδῃβ, δἰἴο εηῶα οράμῃ- 
ΘΕ βοσζίεσῃ, ἢ. 6. ἰδησύδῃ δἰενα- 
ἴδῃ οἱ οαἀποίαπι ΟΣ ὉΓΏΔ δβοσίθῃ 
τὴ] ἀεδιδίδτη σρυ βθηδθῖβ οἵ 
τοῦεβ. τ ρΙοχ ἱστάναι ε81 σρρεη- 
ἄετε, μοπάεγαγε. ϑῖς Αμε]]ὰ8 δὰ Ἀ. 
Ἰ. ϑυίάκδα 'π ν. ἀσυχαϑιστῶν ᾿κϑος 118 
ἐχροιίί: τουτίστι, σὴν τῶν ἔϑνῶν βασι- 
λείαν, τὴν «ροτύραν δεσαοτείαν ἀαοδιδούς. 
Ῥἤδνοσ. δὰ ἢ. 1. ἀποχαϑιστῶν, διδοὺς, 
χαριζόμενος. ----- ρῷ» ρομάεγο. ἴΏς. 

σοῦ. ΧΧΙΠΙ. 16. ἀσικαφέστησεν. 
Ῥχρεΐογοδ ἰορίυς Βδῃ. ΓΝ. 88. 86ς. 
ΟΠ δ. υδνὶ ἐοσίαβεε (μα. ὅ) Ὡ τϑ- 

Τ8 

αι: 

δ}. 



Πάλιεν ᾿Αποκαϑίστημι. 

κι ραρερας 8 Ἐπὴν. 1. ἜΝ ἀποκατασταν- 
ἧς εἰς Ιερουσαλήμ. Ὕ]Ε,. Ραγυονόενα 

(ροῦυϑ: τεαμ) Ηἱαγοβοϊγεαδιι, ο]]. 
Υ. 2. 

ΠΑ'ΛΙΝ ἈΠΟΚΑΘΙ ΣΤΗῊΝΙ, γεν. 
8μ4 τέείϊέμο. 7» οὐἶέρο, 

ΨοὉ. Υ. 18. ἀλγεῖ «οι χαὶ «άλιν 

ἀσοχαϑίσεηφν, ἀοϊοτο ὕκοϊϊ, οἴ Τσϑυδ 
Ἰπδι δέει». ---- γῃϊ, τευρτίον. Ἐκ. ΤΥ. 
ἡ. 1.6. ΧΧΊΪ. 17. 

δ ΦΑΠΟΚΑΙΏ, αὔμγο, ΘΣΏΤΟ. ἽΣΔ 

ἰάσεμ. ..0}. 1. 16. ὁθο. Οσεωρὶ. υδὶ 
οὐτ καγαχαΐω οἱ χαταφάγω τ; οοὐά. 
ῬοΣτΔΟΓΑΓΌΣ. 

᾿ΑΠΟΚΑΚΒΕΒΊΏ, ἀςξποῖο, διμοομηαδο 
τιαΐϊ. Γ9)}» ςὈο, ἐπερίτο. 6. ΧΥ͂. 

9. ἀεικάχησεν ἡ. ψυχὴ αὑτῆς, πιαξὲε 
δωοοσμδωδέ αἰίτορ εἦπ5. Ηεαγοῖ. ἀπε- 
κάκησεν, ἐπικράννῃ, 

᾿ΑΠΟΚΑΛΕΏ. Υἱάδ ᾿ὔδ 8. ἐκ- 
ο χλένω- 

᾿ΑΠΟΚΑΔΕΌΜΑΙ, ἄξευοοο, υοοον, 
τευ ον, ΟμΡα γΕυΟΟΟΥ ἐπ ϑιεπιογίανν. 

Θὲ Ὁ» ἤρεγμο, τερμάϊο, ϑχαναι. ἴδϑ. 
ΧΧΧΙ. 7. ἀποχκαλοῦνται, τΟΟΘΔΏΓΟΣ. 
ΕΠροδοτυ ἀ6 Ὑ Οΐα Γοχ. Ν. Τ. "Ὁ. 
876. τεροπδηάυμι ὀεπροὶ ἀσευβαλοῦν" 
ται. Ηἴετοι. οἱ Ψυϊα. αδ)έοίεπέ. ---: 
“ΝῚ υοοο. 208. ΧΧΊ. 9. ἀπεχλή- 

ϑησὲν ἐν ὀνόματι δδο. Οὐκρὶ]. Οοά. 
ἁ Ψαῖ. Βεροὶ ἐπεκλήθησαν, οἱ ΑἸαχ. 

ἐπσεκληρώϑησαν. 46 διρτβ δ. ν. ἀσο- 
χκαϑίζω. -- “πνν» ἐς βῦδειαὶ γοδρὲ- 

οἷο. συ. ὅφῃ. ΓΝ. 4. υνὲ Μουῦ, 
Ῥ͵ΙῸ ἀκεκλήνη Ιορετα τηλγιϊὶ ἀσεχη- 
λήϑη, ἀρίοηδίιις ἐσὲ. ΜΙ ΔΙΠοΥΩ βοσῖθοσο 
ἀχπεχλϑη, ἱποϊησαυΐϊ 56. 6 Ὅασ. 
᾿μδεῖ. Αςς ΡΥ. 56. 

ΦΛΙΟΚΑΛΥ͂ΜΜΑ. ὟοΣ Βες, 
ἐ ὅς ἴῃ, ΒίεΙῖο ἂς 1 οχι οορταρ δ 

ε τατοῖε ἀοεδέ, σοροσϊτοῦ ὑτὸ Η θσ. 
ΠῚ» μἰῆοπει, συ, Ψ΄. 4. 86ς. 

ναι. ϑεὶ!. νῚ ἰηθζάστη μῶρὸ 

ποίπί, νυ. ὁ. ἴον. ΣΧ, 6. Νύῃ. Υ'΄ 
18. Ψιἄε αυοᾳφυέ ἰπδα 8. ν. ἀσο- 
χαλόκστω. 

ἈΠΟΚΑΛΥΊΙΤΩ, νευεΐο, τείφρο, 
αρονίο. ΝΜ) Ομιδ] α. ἑάδεω. ἤλδσι. Ἢ 

204 ᾿Ακοκαλύττω. 

48. ὁ ἀποκαλύπτων μυστήρια, ααὶ 
ταγυϊετία γευείαί. 46 εἴ ν. 99. 30. 
47. τ τον, ἰάετη, ἕη Καὶ, Νίρι., 
ΙΝ. ἐἐὲ Ργῆ, Εχ. ΧΧ. 96. ὅπως μὴ 
ἀσοκαλύψῃς σὴν ἀφχημοσύνην, Τι6 γῈ- 

" ἕερας πυάιπαίοτη : ὈΌΣ ἴῃ οοἀά. εὐπὶ 
ἀνακαλύστνειν αἰκί, τδαῦς 86 
Ὠευῖι. ΧΧΙ]Π. 36. Νυμι. ΧΧΗ͂, 83]. 
ἀπεκάλυψε δὲ ὁ ϑϑιεὸς τοὺς ὀφϑαλμοὺς, 
φρεγιδέ ἴλειβ οσ]οβ. ΨΊαε εἰ ΝΌπι. 
ΧΧΙ͂Ψ. 4. 16. Βυϊῃ. ΓΝ. 8. ἀσυκα- 
λύψω τὸ οἷὗς σου, ἢ ΔΌΓΟΙΣ 
(πα. γιὰ οἐ 1 βδηι. ΓΧ. 15. ΧΧ. ἐ 
ᾷ. 18.} ὅ'διι. 11]. 91. ὅνι ἀπιχαλύρ- 

ϑὴη κύριος «ρὸς Σαμουὴλ, φυοπίδτα 
Ῥογοΐηι 8666 βόδια! σευείαυεταί. 
Αἀάδ Αᾳυ. ΤὨεοά. 1 ὅδπι. ΧΙΝ. 8. 
-- Ὁ)» υοἷυο. ῬΕ. ΧΧΧΥ͂Ι. δ. ἀπο- 

κάλυψοον «ρὸς κύριον τὴν ὁδόν σου. Ρ]ο- 
τίᾳιθ ἱπίεγρτγείεβ βίβειπης, 608 16’ 
8ἶδο6. Ὁ. ΡΓ. 2}. σῦπι Οβαϊάβο ἃ 

τά. πὸ» ΤΩΪΗΣ διιΐζοθηι Βθῃδιπιὶ ΧΓ 

ργαββίδβα νἱἀοπίασ. Νὰ ἀσυοίνοε 
δερεῦ ἀοηίημι δεν δίανε ὨοίδΙ ῬΡέ" 

ἰδιι5 διιδηκεὶδ ΟἾΝΕΙ γῈΣ “ΝΜ: ΟΥ̓ 
ταὐζίογαε ὧὁ οὐμιμονίῶγε ἴδ ο, φυοὰ 
εἰπε δχροβί(ϑι)6 γϑγαμα ΘΟΘΊΑΓΙ ΠΟἢ 
Ροίεβξ. 851 δὶς οομιλεοξαγαι ἰοοθ 68. 
βεῖ, ὑτο ἀαοκάλυψνον ξοχίλεθο ἰοβε;- 
ἄττῃ οαβεῖ : ἀσυκύλισον, δυὶ ἀναχύλι 
σον, ἃιξ ἐπικύλισον, αἱ Ἰοσίτις ἀρυὰ 
ϑγτασα. ---- Ὁ}, ἀείομάφο. λιν ἸΥ. 

1. αἰγῶν, αὗ ἀπεκαλύφϑησαν. Ῥιο ἱ 

ἡ 5.) ποπηη]} 18 Ἰερίεθα Δ ΕΠΙΌΓ 
- ἐξ 

ν .» ἐχείτο βομίη, [ἃ Ὀδρρεῖϊιι, 

φαΐ εἰίαπ εχ δείπδε, αἰρείυσ, φυὶ 
βαρεῖ: σμα ἀεοεπάεγμπί, Ὑ Ὁ ἰο- 

Εἴεε6. ΑἸ οομὰα δβἰδέπιμπί, ἰοοῦ 
ἀπεκαλύφϑησαν ξοτίαεϑε τεροπεηάυμι 
6.88 ἀσέβησαν. Οοηΐ ΡἈΙ]οαΐα ἘΡ' 
Οδτρ. Ἐπασταῖ. ἰπ Οδπὶ. δὰ ἢ, ἷ. Ρ' 
100. Μα]]εα δαυϊάρηι δορά οτῈ ὶ 
Βί εἶτ] βεπθεπεῖε, φυΐ ἀσεκαλύρϑησαι 
τοδάτι ἀείοηξα σμπὲ, αἱ ἀσοκαλύστισ- 
ϑα; ἷς ἢ. ]. 1. ᾳ. ἀαοχείρεσϑαι. Οὐπῖεγ 

Ορυδβοιῖα Οτἰεῖοα Ρ. 334 - 

Ηἰρνν, α Ἴ2) πωμοῖο. 706 , 30 



᾿Ασοκαλύστω. 

«--- ὙΠ ΗἸΡΒ. ἃ “7η0, πεπουθο. 

εν, Ὑ[11. 18. ἀτεκάλγψε Νῶε τὴν 
φτεγῆν τοῦ κιβωτοῦ, δεμδῃ δοάετα: 
πζῃ δροσιςηἶα τοιηονεῖυσ δἰϊαυϊα, 
-- πὰς Η;ρὴ. ἀεμμάο. Ιβν. ΧΧ, 

18. 19. --ὐ 2 ΠΣ ἩΠΡ. 8 ν8»» 

σοπρετέο, οοπίεπάο στε αἴἶφωο . Βγτῶχα, 
Ῥχονυ. ΧΧ. 8. ὉΡῚ Ρ]οτίαμθ ἸᾺ: 
ΏΔΏ ΘΓ ᾿ερἴ888 ΠΏΣ’ 

τεοῖδ ταοῦτξ Αὐπο]αϊ ἰῃ ϑγεηθοὶ. 
ὃ εξ, εἰ χορ. Ρ. [21., εὐτὰ γὸ- 
σραχῖαθε Ῥοίίι8 ὑδυπὶ νος Ηοῦς. 

ἴα Πἔτεραδ Ατδδίοα, υϑί δἰ" - παίας 

ΠΡΡ ΝΟΣ, θοδυρίδώννυ τ; ΛΕΣ ἃ 

οαπ)- ΥἹ]. εαἱ γείερὶ, ρυδίεορ σρπν 
φρεηέιεὶ Ῥαίεγε. -- [ΠῚ οὐίερο, 

δα. ΧΥ. 80. --- ΤΊ. ἰάθη. Ῥ. 

ΧΧΥΤΙΙ, 8. [9.1.11.10. κε. ΧΙ]. 
96. --τ ΠΡ. αὔπραο, οσοσμζέο, οεἶο. 

ΝΙρΡΒ. ἽΠ|2)}» ἐτοίδις, οείαέμ Ἔπϑε. 

ς Αυ. Ηοε. Ν. 4. εεε. βαχῇθεν. ἀσ'» 
4πδῖὰ νορεῖς δεν 

(Ό 168. ἴΒ σεϊαυΐδβ Ααυϊβ Ρ. 20.) 
ἴὴ ἐπεκαλύφϑη τηυΐατο πο (ἰὐρ1.α- 
γί, οὔτὰ ἀυτίυες τρεῖ νἀ εγεξιν, νοὶ 
αἰΐαχη Ἰοοϊσμο ϑυθϑιπογα, ν᾿ 0. 
ἽἽΓ)22» ναὶ Ααμίαυη πιρρίεροηίίε 
εἴ ἰπιβοῖξῖα δοούδασε. -- "70 ἑεβῸ. 

Αγὰ. ΤΒορά. ΗΔΡ. 11]. 8. ἀπεχάλυ- 
εν οὐρανοὺς, αὶ οεἱηφ ἠπρὲο τοροχιθῃ- 

ἀ ἀμπλ οοῖ ἐπεχάλυψη. Θυοὰ κἱ Ἰεσία 
Ἰοοῦλ τοεπριρέατ, οοτίθ ὑδι 00 
ὙπεοΠο ομἑΒ Ῥτὸ οὐρανοὺς ἰοσεησυϊῃ 
εὐθές οὐρανὰς, ὈΣ φθΏβιιτα ΕΧΡΙΈΞΒΘΡΣ. 
ποθ» οὐέηγοσ. θὰ. ἼΙ. 4. 

ὑφϑησαν αἱ σηγαὶ τι ἀβύσσου, 
860. ΑἸεχ. ΑἹά. δὶ ἴῃ Υδῖί. 
τοσπ5]οσὶ υἱάδίυν ἐπεχαλύφϑησαν. --- 
ὙΡ ΝΙρδ. ἃ Ὁ.) υἱέξπι τι βέτο. 

ῷ ὅπη. ΥΊ. 99. 0ῦ᾽ ἀσποχαλύστειν 
“ Ὡρῖαὶ πυδατς αἰλομήυδ υἱέδα δυῖ, τοὶ 
νέγῶνε παίφγονι ορίεμαῖγε, δὲ τοῦροι» 
ἄσι ποείτο: εἰβει ἐπ φίπεῖ 9] οὐψε 
κενϑἐεϊίεν, ἰο εὐδὴ ἰδε ἐγ παέρῈ 
9 σον ἐλῖνᾳ. Οἱ. Ηεκ. -- ΝῊ. 4ρ- 

2085 ᾿Αςσοκαραδοκίω. 

πμάρ. Νυτα. Υ'. 18. --- ΒΊΒ Ὁ» εοαδὲε 

ἑηποῖο. ἴε8. 111. 17. ἴπο. Ε ΤΧΧ 
86ς, οοα. [66. {θδῖ9 (ἸυτίρΓῖο ἀσο- 
καλύψει: ἴῃ οὐαϊξ. τῶν ο΄ ΗΧΔΒΪ αν 
Ἰεχεραίυσ ἀνακαλύψε. ἰδροτυαὶ 
ϑίπο ἀυδίο θυ), φυοά ργρηιέπετε « 

αἵ ἴῃ ΡΙΠ. ρ»ειοπιέμεηίεπι γεάάξσγε τιὸ- 
(δ. Κ5: ἰρσπομοπι στϑοερίδτῃ δρειὶ 
διιῃΐ, ΕΧΡ]ΠΙοατυηΐ δατὰ 6]. Ομδ]ά,, 
8 48 φίαύγατε, Ἐ. 6. ρὲϊον αὐρξεγτε 
ποίδί, ουἱ δαϊυποίδ οϑὲ πο ἄδπερ- 
ἀαπα!. Ψαὶρ. Βαροῖ πεάαδίί. Ῥγχα.- 
(δτεα ἸορΊτοΥ πὸ νὸχ δρυᾶ ἴπο. 4 
δαμι, ΧΙ. 99. μ0ὶ νοτὶνο ἕως τῶ 
μὴ ἀποκωλυρδῆνρω τὸν δὶ ογἰὨϊο 
γρυρονατα ταϊίο μβ φοΐ, ἰπ ἴεσ- 
(«- Ηθργ. γοεσροηάοιεε γεσῶ: 

δ ὙΡΝἽ δώσυς σά ῳ- 
πῆπι πον ἀεί, φυῖὶ γ6 Νὰ φιρῤῥξης 
γεειάμμς Κι4|), αὐ ἰοῦο ο5]0 ἴην!- 
φρο ἀθεγυμπί. (οπιίποηξ, δἰ αυἱὰ 
νἰάθο, μς νεσῦβ δμρεσυδοιδη οὈ- 
βεσνδείομοιη ΕἸΌΥΑΓΙΣ τοδυριπὶ ΟἸτη 
δι ἀδετ μέλειν, αν ἀοσεῖθ νο]υΐξ, στ 
ἦλπι δηίθ αἰυσυίυπα ταδευϊέδιιτ) 
θεγμδε ἰσαπίοεϊως  οταάδδιθη), μ6 86. 
(γδῃβῖτιι5 ᾿ρϑοσυτα μοβίϊδυο ἱπποῦοθ- 
ρεσθῖ, Ουοά εἰ τεσῖδ. ἃ τὴ8 βυχηὶ- 
[ων, ἴροφ ἕως (ᾳῃρὰ οχ δῃϊρορδάφῃι.» 
ἢ ἱγτερβίβθβ υἱήθίῃγ) ξοσίβαβθα 16- 
ἄοπάμυτη 6βὶ ὡς νοὶ ὅποςι 

ἈΠΟΚΑΓΛΥΨΙῚΣ, γευεϊαίἑο, τείξο- 
ο. ΠΥ" ἀεκιόανο, πιάὶίαε. 1 

ὅϑῃ. ΧΙ Χ, 29. υδῖῇΊΆ ἀεπιιααβομεης ρα 
Φφεμάογιηι ποῖαϊ, ἃς Ξγτατββοίυ8 ἐ- 
οχμοσύνην Βεροῖ. ϑίχγας. ΧΙ. 27. 

1. 924. ΧΙ]. 1. 

᾿ΑΠΟΚΑΜΝΩ, ἀείαξρον. τἦλ) 

ῬΙΏ. ἐρε ἀεεέέμο. ἴῃς. ΟΟΠ6]. 11. 90. 
ἀχοκαμεῖ. 

᾿ΑΠΟΚΑΡΑΔΟΚΕΊΏ, αἰϊεπίε, Οἷι- 

»ὲάε ἐσερεοίο. ΠῚ ἨΙΕΙΡ. ἃ 

5.5}, ἐτδρεοίο. Ααυ. Ῥ8. ΧΧΧΥΙ. 
ἡ. ἀσοκαραδόκει αὐτὸν, εσδρεοία ἴμᾷ 
Ηϊΐης ὠποκαραδοχία οι. 11]. 10. 
ἄς αὐ νοςθ 6]σβ8. ἵοβϑβ. ἴπ Ερ. δὰ 
ἤουι. ὠσυχαραδοχίαν, ἀντὶ τοῦ ἐλαίδα. 
παρὰ τοὺς ἀποσχοποῦντάς τι καὶ ἐλαί- 
ζοντας. καὶ τῇ κεφαλῇ τὸ ἦδος ὑποση 

Ττ4 

φο 



ι ; ζω 

᾿Αποκαταστατὸν. 

α μαένειν. χάρα δὲ ἡ χεφωλή. Δοκοῦσι δὲ 
τὸ ἀποβλέπειν καὶ ἐλπίζειν. 
Ιμχ. Ν. Τ. 5. ἢ. ν. 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΙ͂Ν. ᾿ ΝοΧχ 
ἢ 8 ΒΙ6]1ο ομλἕβ88 ὑθρευαν δρυὰ 
ϑγτημῃ. Ηο5. ΝΠ]. 6. ὑτὸ πρὶ μ.. ἢ 

οομίγιίοποα, Ὁ ἀσποχαταστατῶν δΔΌ 
ΗἸδτοηγτοο ἑποοπδίαης νοὶ ἐπδίαδὲϊε 
το! τγ, 4 Μοπεδβυςομπίο νοσοὸ ἐη- 
«ἰαδιϊ!δ. ΝοΙΠ}}} οχ δ πηδηξ, ΘῸΠὶ 

Δ᾽. Τι ΓῚ 

ἡ Ἰερίεβα ἘΞ») 3) 1]0Ὁ- Βαβγάδυβ ἴῃ 

ἌΡρασ. Οὕῖῖ. δὰ ἢ. ]. ῥ. ὅ9. μαίαΐ, 
δτι Ἃ γγγὺ 46 ἐγγογέ, ἑπείαδιϊέαίε ἃς 

δεαμοίοκε ΒΟΟΘΡΪΒθ6, αἴ8Ὲ ΠΟΙΟΙ6Β 
οἸτὰ ἴπ υὑδὰ ἔπογαπί. (ΟΠ [68. 
ΧΙΊΙ. 10. 96... Ι,. 6. Βυχίοτῆο ἴῃ 
Απεοσι. Ρ. 699. πο νἹἀοῖυν Ἰορῖθθα 
Δ) ᾳυσά ὑΔρρο]]υβ νοϊεραῖ, βεὰ 

διὰ δἰ ρτι δ Ε Ομ τ γατθὶ ἢ} 7), 48 

αὐυεγίογα, ροτυογίογο, δοάμοογε ποῖδῖ, 
ο ΤΈΒΡΕΧΙ896, αἰδ8ὶ βου ρίαμη αββεῖ 
322 Ὁ)» οἵ ῥ᾽ γα 8 ῥτὸ βίηρυατὶ 

Ῥοβιπιβ βαβαῖ ΡῈ. βυπίβεε. Ηος 
βϑηδβῖι δοοδρῖζ δἴδια αἰϊάδηι “ἀρδοῖ 
ποτηΐηθ, ο)}ὰ8 ΑΡθῃ Εδϑτα εἷς τηθῃ- 
ομθηι ἔδοι. 
᾿ΑΠΟΚΑΥΜΑ, εχιρέϊο. ἽΡΊΘ; 

ζει. ϑγτασοδοῦ. Ῥβαϊμ. (Ι. 4. 
΄ 'ΑΠΟΚΕΙΜΑΙ, γΈΡΟΠΟΥ, γε 0 Υ, 
εἴδη ραγαΐμδ διπι, ἐπείο. ΩΤ» οο- 

᾿ “τ 

ἐ ἀΐδοο. 200. ΧΧΧΥΝΙΠ]. 28. ἀπόκειται 

᾿Ὶ 

᾿ Ἡδβγοῖῦ. ἀπόκειται, 

δέ σοι εἰς ὥραν ἐχϑϑρῶν ; πυμα γεοοπάϊία 
ΕΌΣ δέ (86. ρσταπαο) ἴῃ ἴοιαρα8 ἰπὶ- 
ΤΑΪΟΟΣΌτΩ ὃ ὉΡὶ Ἰο00 σοι ΓΘΡΟΠ ΘΠ τα 
ἐδ μὼ. ΤΙ ποῖδὶ Β. }. δογυαῦο. ---- 

ὉῸ Ρεγί. Ρδὴ. γεοοπαϊμα. ϑγτωσα. 

οι. ΧΧΧΙ]. 384. ἀπόκωται. 
ἡτοίμαστω. ---- 

ΓΛ, υέργέβ. ϑγτητα. ἴεβ. Χ. 17. 

χαταφάγεται τὰ ἀποχείμενα αὐτοῦ, καὶ 
4 τὰ σιφυλαγμένα αὐτοῦ, ἀανογαθις τε- 
[τ εἴ ουδίοα!ϊἃ 6.8. [π᾿ τηθηΐθ 
θυ ταάϊσοπι Γη)γῦ οἵ Γγ), 406 

ποίαϊ Τέροϑπεσο αδεογυσπάμηι οἴ ομ8- 
ἐοαϊεπάμηι. Αρυὰ ῬΒανοσ. ν. ἀπό- 
κειτα!, ἀποκείμενα δυπὶ τὰ ἀσῶδετα, 

φυλασσόμενα. ---- Γγγγ γέροπο ἀφϑετ- 

296 ᾿Αποκενόω τοὺς πόδας. 

υαπάμπι. ϑγτοτα. Ηοβ. ΥἹ. 11. σαὶ, 
᾿Ιούδα, ἀσύχειταν ϑερισμὸρν νολί8, Ο 
Φυάεί; ραταία ἐδέ Βοὰ ἐπδίαί τρρϑεῖ8, 
ΠΟΙΏΡΘ οἶδ468 εἴ βοεσυϊζυ8, αὐ8 ἐγδηΐ ῥ 
Ραμ Ψψυάδεοογυτῃ. ϑὅιδηβιπι βοουζαδ 

εβί, δαΐ ΓΦ Ραββῖνθ δοοορί. --- 

“ἰοὺ. Μιᾶς πῆγα 8. ν. τὰ ἀκοχεί- 

μενα. ὃ δος. ΧΙ]. 45. κάλλιστον 
ἀποκείμενον χαριστήριον, ρα ]οποττίπιυπι 
Ῥτεοταΐτ, αυοα 6Χ ργαῖία ργοροσί. 
ἔμηι εδί. ΟΕ. 1,εχ. Ν. Τ. 5. ἢ. ν. 

ΤΑΙ ἈΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΑΥ̓ΤΩ͂Ι, 
γεροείία εἰ. γῆ οεἰοῦτε "Πυ πὸ. 

6 Μαοβεῖδ, αιοὰ γα 8 ΥΑΤΙΪΒ Κ΄ 
τοἀάϊίαγ. αεη. ΧΙΙΧ. 10. ἕως ἂν 
ἔλϑῃ τὰ ἀσοκείμενα αὐτῷ, ταδὶ δἰὲ 
Βαρϑηξ ᾧ ἀκύκειται, ομὲ γεροηἐμν δῖ 
γεβογυαίμηρ δέ, (βυθοῦ βα- 
σιλεία, πρίμα. δαϊ αἰτα!!! νοοδθυ]0) 
4ύδιι ραηυπδτη 6586 τῶν ο΄ ἱπίοτρτο- 
(ἴϊομοπι ἀἰβεσία ἐεϑίδίυς «υθθπυβ 
Ματγίγτ ἰπ Ὠϊαὶ. ο. Τυγρ. ὕ0. Ρ. 
848. 8εα. Ἰμορεγαπί γι. ναὶ ροίυ8 

ἡ), αἵ εὲ Ταῦρυχα. Οοπῖον 56δο- 

ἰδηῦα ἀθ ΓΧΧ [πί( ᾿Ρᾶβ- "86. 

Τγοίθοη Τοπίασα. Ὁ. 84. οοῃλιοῖ, 

608 Ἰορίβϑα 1.),0, οοαοεγυαξηπ, ΜΗ" 

δν- 

ροδίδιης φ᾽μξ, ταῖ ἡ μαπόταομέμπι 

67. 
ἈΠΟΚΕΝΟΊΏ, εὐδοιο. Γ7}} ΕΪδ. 

ἀοπμάο. ϑτατα. ὙΤμοοᾶ. Ρβαΐπι, 
ΟΧΙῚ, 1. μὴ ἀσοκενώσῃς, Ἠ6 εὐαομέβ, 

δι αυδὴ Ἰοσυα Ο ᾿ 
φόν με ἀφῇς ἀπελϑεῖ, τ τὲ ἐπ ξοία, 
ἢ. 6. πορ ἐριρείγαξα, ΤῊῺΘ ἀϊεοράεγε 
ϑἷπα8. ΤΗδοά. μας ἐχκενώσῃς. ϑιΓδό. 
ΧΙΠΙ. 7. 9. υδὲ ἀσοκενοῦν, αἱ ποθίσα 

εἴπει ααϑίεξετεμ, ἰο ἀγαὶμ ἃ ῬΕΓΒΟΝ; 
ποίει ἀεραιρεέγατε αἰδψμδηι. 
ἈΠΟΚΕΝΟῺ ΤΟΥΣ ΠΟ' "ἢ" 

δξυασμο ρμεάες, Ὦ. 6. αἴσωπι ΡυΓβῸ δ 
ΘΧΟΉΘΤΟ. παρ. δ μὴ Ἴοϊν ἐεβὸ »εάδδ, 

ἃ 90.» 4υοὰ ευπάεπι θθηϑυπλ [Δ 

ρει. συά. Π1. 94. (υδί νἱὰ, Βα Ε΄ 
ἔγοσυ8) χα δα. οι. ἀσοκινεῖ φ Α 

σόδας αὐτοῦ, αὐὶ τεϊλχαὶ ΠΌΤ ᾿αριῦνν 
πρὸς δίφρους κάϑηται, αὐ ϑεἶΐας μ ἵπ 
4085 νοΣρα ῥγὸ μἰοβϑομιαῖε, 4 
4 



᾿Αταξ τέο, 

φυὰ Ηεοῦγεθοθ, φμαάφμά ἐπ ἑπια 
μετ! ματίε ε:έ, εἰ ἐπύγα αἰνεπι, ρε- 
ἄκπι ποῖα νϑηϊζ. (οηΐοῦ (ἀΘῃ. 
ΧΠΧ, 10. θεὰς. ΧΧΥΠΙΠΠ. 67. 
ἀ{ι.1 ὅδ. ΧΧΊΙ͂Ψ. 4. βες. (οίβ). 
Δ. βαδοῖ ἀσοχενῶσαι τοὺς χύδας αὑτοῦ, 

{5 γε ἰοςο νἱἀεῖυγν. ΟΥ. Οδἴα- 
κε] ΜΊ806}}, 1.10. 1]. ς. 8. Ρ. 280. 
ἈΠΟΚΕΝΤΕΊΏ, οοπιρμπρο, ἰταπδ- 

ἐῆτο, ρεγίοάϊο, ἐπίεν βοῖο. --- γ, 

ῬΌΡΓ. ρίδεῖσ. Βορῇ. 1. 10. ἀσοκεν- 
τούτη, ΗἸς ῬγῸ ὩΣ Ἰεσογαηξς 

ὈΣΡῚν» δαΐ, αἱ ΒΙΘΙ 8 τηδ] τ, 

Ὁ): -τ ἽΡΊ ἐγαπσῆρο. Νυτα. 

ΧΧΥ͂. 8. ἀκικέντησεν ἀμφοτέρους, ρέτ- 
βάϊδωβοβ. 1 ϑδω. ΧΧ ΧΙ. 4. ἀσο- 
χθτησόν με, Οἱ ἴῃ οοὐά. οἴπὶ ἐχχεντεῖν 
εἰ ἀποχεενεν ῬΘΥΤΩ ΔΓ. --- Ἢ ἵ» 

ακοάρ, Ἐς. ΧΧΙ. 11. ἀσοχεντοῦντος, 
ἐαδὶ ὕλρρε 8 'ῃ Νοῦς Οὐ οῖβ δὰ 

Ἰ. Ἰεροταεὶ τοδνυὶὲ ἀσποκχτείνοντος, 
φυοῖ ἰπηθα ὨΟΪ. ὨΘΟΘΒΒΕΣ ΤΩ 6886 
ἐπ Πἰ5 ἀρραγεῖ, ατι8ὲ δὰ “ΡἽ 8. π|6 

οὐθετγαῖα δυπί. 146 αυοχὰδ 8. ν΄. 
ἀτιλήτησις. 

᾿ΑΠΟΚΕΊΝΤΗΣΙΣ, ἐγαμπβῆχῖο, 06- 
ἄπο. )γῊ ἢ ρασί. ἐπί εν εξοίοῦ, οσοίδογ. 

ἤα ΙΧ. 15. εἰς ἀποκέντηων: ὈδΏΘ 
{πρδα βρη δια. : 

ἐ ᾿ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΊΖΩ, οαρμέ ατηρμίο, 
ἀεί, Ἰηο. 1 ὅδ. ΧΧΧΙ. 9. υδὶ 
Ηρ. ὉνΝ ἢ ΝΣ ΓΙ» αδεοϊπάενε 

ρυί, γρβδροπᾶθέ. βαδίσῃ. Αρουῦ. 8. 
(11. ν. 7. ἀπεκεφάλισα αὑτόν. Μιᾶς 
ΠΟΔ8 ἃ τη6 ἴῃ 1,6χ. Ν. Τ. 8. Β. ν. 
᾿ΑΠΟΚΗΔΕΌΜΑΙ, αἀεϊεπίον, οὖ- 

ἰκίον, ἀοϊσοίον. πυψ» γεδριοῖο. Ααι. 

ὕξῃ, ΠΥ. 4. ἀσεκηλήϑη, (υδὶ νὉ" 

ἔρρεῖϊο βοοορίδθε υἱάείυσ ῥῖὸ 
Ἰυϑν ἀοίεπις βρέ. [τὰ νεταϊ 

ὑπιβῖαϑ ἰπι Εταρτη. δ ἀθπβ : “ Νδτι 
πλομα; ἀρϊρηΐον, πιείσεον, ἀσηνίσεον, 
Βτπμΐοεοτ. (γὰϊ βοῆϑυιβ νοὶ οϑὲ ἴῃ 
Ὁ» φυοὰ Δ γνῷ ἀεάπουπέ, 

ὑπο ̓ ς δὶ ν 1. ὅ8πε Ρκ. ΟΧΙΧ, 

99 ᾿Ασ“οκλεισρυὸς." 

117. δ. Η!δσου. νεσε: εἐοδίξο- 

ἰαδον." Ἐιεἰϊο ῥγεοίδγεινἀα νἱὰδίυσ 
Μομεῆ. δεηίδηξα, 408 ργοὸ ἀσεχηλή- 
Ἅη Ἰεβεπάυχῃ ρυΐεΐ ἐπυχλίϑη. Οιυἱά 
δὶ ἀπεχλίϑη Ἰοροτγεῖιγ ἢ ἀπε σοηἦθο- κα 
ἴαγ8 ΟΟμβττηδίιν οοα, (Ο18}1π. φαΐ 
Βδροὶ ἐπσεχλίϑη, ἱποϊϊπαίμς οσἰ. Οομξ, 
1 δα. ΝἼΙΠ1. 68. οἵ βυρτγα 8. ἀσο- 
χαλίω. 

᾿ΑΠΟΚΙΔΑΡΟΏ, οἱάατὲ ργίυο, 
ἑέαγαπε ἰοἰΐο. »ῈΡ» ἀεμκάο. 1ον. Χ. 

6. χκιφαλὴν ὑμῶν οὖχ ἀποκιδαρώσετε, 
σϑραϊ νεοδίγυτῃ οἰἀατὶ πὸ ἀἰδοοορετία- 
2. ἴ0. ΧΧΊῚ. 10. ἀποχιδαρώσει, ἘΠῚ 
ΠΟ]. ἀσορωτρώσει, πείέγα ρῥγὲυαδε. 

δ᾽ ΑΠΟΚΙΝΕΊΏ, ατηοῖθο, τοοῦξο. αὶ 

ΠΡ» ἀρεῖϊο. Ἐπεοῖ, ΧΥ͂ΤΙ. 4. υϑὲ 
Ῥῖὸ ἀκύχνισε 1ΡΥἱ ΠΟΏΠ0]} Βδρθηξ 
ἀσιχλησι, χυοα ἴῃ δας ΟΥ̓ ΙΟὨ δ βουὶα 
εἰίδιη ἰοσῦπι μαθετα ροΐεδί. ΟἸοβε. 
ει. ἀποχρῶ, ἄπηουεο, εἰμπριουεο. 
Οομΐ. ϑυῖς. ΤΉΘβ. Εἰοο). 8. ἢ. νυ. 

᾿ΑΠΟΚΛΑΙΏ, ἄἀεβεο, ἀερίογο. 
Π22: Π22 Καὶ εἰ ΡιΒ. ἰάεσῃ. «61. 

ΧΧΧΙ͂. 156. 'Ῥαχὴλ ἀσοκλαιομένη, βοΐ]. 
ἦν, ἐπὶ τῶν υἱῶν αὑτῆς, ἈΔΒοὶ ἀερίοτας 
Β]108 βῃοβ. [νὰ ΧΙΨ]Π1. 82. ἀπο- 
κλαύσομαΐ σὰ. Ῥτεοῖοεοβ. ἸορΊΟΥ 
γον. ΧΧΥῚ. 294. υδὲ Ὁ ΔΧΧ 

ψεσε ον ἀσποχλαμόμενος ἐχ)ρὸς, Ἦ. 6. 
ἐπίπεσμα, γιὲ ἀορίογαὲ δογίεπι ἐμαηι, 
60 τα ἀπιξοϊαηι ἰαογψηιας δἴηπι- 
ἰαί. Τϑεροταδ δὰ Ἐ. 1. οοῃ])οῖ, ἰ6- 
ποπάυπι 6866 ἀσοχλειόμενος, Ἦ. 6. ὁ 
κρύστων ἔχϑραν (υξ ν. 36. Δρρεἰ]αἴι: 7), 
φμὲ οὐἀέμηι οἰαιδωπι δαδεί ἐπ ρεοίοτε. 
- γΙά6 ᾿Απονεύω. - 

᾿ΑΠΟΚΛΑΏ, 7γαηρο. ΤΩ)» ἥπάο, 

4εο0. Ααὰ. Ῥα. ΟΧΙ, 7. ἀσοκλῶνει; 
ϑαπρομέ. ---- "ἬΞ» »τγαοῖϊάο. 8 ες. 

ΥΙ. 6. 86ς. Οὐρὶ. υδὶ ἴῃ οοαά, 
συτὰ ἀσοχνίζω Ῥεττηυϊαίυτ. 
᾿ΑΠΟΆΛΕΙΣΜΑ, οἰαιδέγειηι, οα7.- 

«σεν. ΣΌΓΠΟ, σέρρυδ. ὅψετ. ΧΧΙ͂Χ, 

96. δώσεις αὐτὸν εἰς ἀπόκλεισμα, οοῃ]ί- 
οἴε8 Πυπὶ ἴῃ σαγοέγεπι. ἘΘΒγοΝ, 
᾿Ασόχλεισμα, φυλακή. 

᾿ΑΠΟΚΔΕΙΣΜΟΙΣ, ἰάδπι. ")Ό, 

φυς 



᾿Αᾳ“ύεπλεισέος. 

α οἷἰαωμδένεα. Ααὰ. Ῥᾳ. ΟΧΙ,]. 10. ἐξ 

ἀσοχλεισμοῦ, 6 ΟΩΥ̓ΟΘΓΕ. 

ἈΠΟΚΛΕΙΣΤΟΣ, οομοῖεδε. 20. 

ἰάθη. Ααα. Τοοᾶ. 1 Βερ. ΥἹ. 90. 
υϑὶ οοἄ. Α]6χ. νἱοβο ἀσυοχλίστῳ Βδ- 
Ρεῖ. Τιερίὶτιν ῥτεΐετοα δρυὰ βοδοὶ. 
Ζ2οὉ. ΧΙ]. 7. 

᾿ΑΠΟΚΔΕΙΏ, οἷαιάο, οοοἶμάο, ςἱ 
864. εἰς ἐγαάο. “Ἴγ.» δεδοοπάο. 1 ὅδτα. 

ΧΧΠΙ. 11. ἀσεκλεισϑήσεται. ὉΡῚ ῬγῸ 
ὃ ἀκοκχλεισγήσεται, Ὠ181 ΕΧ 1πη1ο Βα] 
οοσωσηδι8 μὰς ἱστερεὶξ, ϑε ρα πάυτα 
εκεί ἀποκλισϑήτεται. ---- “Ν᾽ οἷαμάο, 

οομδέπεο. 1 ϑαω. ΥἹ. 10. σὰ τέχνα 
αὐτῶν ἀσέκλεισαν εἰς οἶκον, δεο. ΑἸὰα, 
εἰ Οσμρὶ. υδὶ τεϊαυὶ "τὶ ἀπεχώλυ- 
σαν Μαρεηί. --- δ .., οἰαμάο, πιερεῖο, 

οὗεεγο. Ζ71υἀἃ, Π]1. 94. υδὶ χλείω 
οἱ σφηνόω ἵπ ςοὐά. ρμεγκοπίδηξιν. 4 
ὅϑασα. ΧΙΠ]1. 17. 18. -- )Ό, οἷαεάο. 

ς Ααυ. ὅξεῃ. ΠΠ, 31. βες. ςοἄ. Μοϑαιι. 
ΥΧΧ σε. ΧΙΧ. 10. (υδὶ ἐεΣο: 
χλεισὰν Φυιϑμη. Μ. 1)14],. ο. Τεγρῆ. 
“]υα, Ρ. 158. οα. αν. ῥπιῦ ἐν Ἐπὴν τὴ 
86...) Ζυά. 1Π1. 42. 28. 1 6». 
ΧΥΤΠΙ. 46. ἀσοκχλείσει σὲ χύριος σήμορον 
εἷς τὴν χιξά ἕου, ἐγαασεὲ ἴὸ Θονίίηυβ 
Βοάϊο τὰ ταδῆυδ σηδ85 (δὲ ποπηι }}} 
1ρτὰ Βαθεπέ συγκχλεσε), 60}}. ΧΧΊΥ. 
19. εἰ Ι6χ. Ν, Τ᾿ 8. ἢ. ν. 1 ϑδι, 

α ΧΧΙ. 7. ἀασἀελωδναι 4ἰσελθν, οοαο» 
ἐμα ἐφέ Ἰῃῖτατα. --- Ὅν ἴῃ ΗΠ ρ. 

, Ὁ» δοπομίοο εἴ οοποιϊοαπάιηε 

γπε ἐτλίδεο. Ῥβ. 1,ΧΥ]]. 81. τοῦ μὴ 
ἀπκοχλενϑδϑῆναι, υὖῷ πο ὀτοϊμααηΐι». 
δὲς [(δ14. Ψυΐὶ,. ͵μὐ οχοϊμαἀαηΐξ ἐ05. 
Ἐπὶ δυΐδιῃ ῥγεεΐοσθα να είδβ δ ϊο- 
Ἰτὰ τπιοδίτοσισω. ΑἸὰ. Βαρεὶ τοῦ ἐγ- 
χλεισλῆνον, ΟοἸΏρΡ!]. ἐκχλωσϑῆναι. βδτα- 
ἰρσυ ἴω ΕΡρ. Οεϊζ. ρ, 18. ρμυϊαί, ἀπο- 

ἐ χλεισϑῆναι ογζυχῃ Ε}1886 ὁχ χατασατη- 
να. (εαγέονα ἢἷβ πορ Ἀ8Ό0ρο. - 
ὙΔγῦ γευεγίοτ. δυὰ. ΧΧ. 48. "γῇ, 

γευογ δὲ δεπί, βος. οοα. ΑἸοχ. ἀσέκλεις͵ 
σεν τοὺς υἱοὺς, ὙΌῚ δ'πα ἀυδίο Ἰερθη- 
ἄυπι εοδϑὲ ἀχέχλισαν 8ς.ς. Οχοῃ, 1 
Μδεος. Υ. 47. ἀπέκλεισαν αὐτοὺς, ε1- 
εἰμδεγωπὲ Πϊοο. α, ἐνοίμδενων δα, 

998 ᾿Ατοννέδ᾽ ὦ 

δοΏ σι οοάσι, τηοῦο αιοα αὐνοὺς γνκ 
ἑαυτοὺς δοσερῖς. 

ΦΑΤΙΙΟΚΛΗΡΟΊΏ, δογέδαγ, δογέε 
ἀϊειτίδωο. ΤΌ τι, ἰάετα. Ῥεῦς. ΕΝ. 19 

ἀπεκπλήρωσι». ϑὶς ἸορίτυΣ ἴῃ τρατ χζῖτλε 
ςοἄ. 106. ΗοΪπ. εἴ εβἴ βίῃ ἀπο 
8 [1τ|8 ὙΡΊΣΕΙΕ γιά, διαϊοοτὶ ΤῊ 68. 
Εςς], 5 ἢ. 
“ποκα ΝΩ, ἑμοϊδηο, υετρο, εἶε- 
ἰο. ΠΡ ΗΙΡΒ. 8 ΓΙῸ)» Ιάδσω. 

Φυά. ΧΧ. 48. εες. Οχοη. για 5ι- 
ῬΓΆ 8, Υ. ἀσοχλείω. 4 ὅδ. ΥΙ. 10. 
᾿ἀκέχλινεν αὐτὴν εἰς οἶκον, ἐπβεντὶ ΤΡ γε 
7υδεὶέ τὰ τρᾶο8, δὲ συμ ἐσιχλόεν δ 
ἐκχλύνειν ἴῃ οοὐ, ρατταυίραις. 1 Βιτρ. 
ΥΠΙ. 59. ἀποκλλαι τὰς καρδίας ἡμιῶν 
φᾳρὸς αὑτὴν, βεοίαὶ δὰ 86 διΐϊτλοβ τιοβ- 
ὈῸΒ. --ἼἼΠ|Π» Γεπιοῦρο, ἀμπουεο. τις. 

Εχ. ΧΧΥΊΤΠΙΙ. 28. 
ἉΠΟΚΛΥΊΖΩ, αδὲμο. γγ 7 ἘΠΡΒ. 

8 ΤΠ, ἀἐφρεῖϊο, αἴγίοιο. 4 Ῥατ. ΙΝ. 
6. υδὶ σὔδιι νοχ ΠεῦὺΣ. ποι αθτι 
οὐϊμεηάξ ΒαΡοῖ. 

᾿ΔΠΟΚΝΙΖΩ, αδοοὶπάο, αυεΐζο, 
υεἴϊεοο, ἀξ ΈνΡο, Ἥ .οΣ ἀπρμε δεοο, 

αὶ 1μεν. 1. 1δ. ἀποκνίσε; τὴν 
κιφαλὴν αὐτοῦ. ἩΗϊς Ἀγο ἀσοκνίσε; 
ἷπ οράϊοα χιοάαπι Ἰοσαιπι ΕἰΣῖϑθα 
ἀκποχνμῦ οΟἸ]ἰσὶς ΒΙ6] 108 6 ΟἸοββ. σὰ 
Οεἰαί. υὍ]᾽ ἴα: ἀσοχνιεῖῦ ἀκοσνᾷ, ἄφε- 
λεῦ τοὺς σέλας, δαϊ ε οοπὐεείανα Β6- 
8, τὰς κεφαλάς. ὃϑο( μοϊεεϊ πες 
ακἴοβδα αὐοηυς δὰ ,. 8. ρεσποσα. 
“τ ῊΡ᾽ δέρενρο. ϑγνατι. Ὁ. ΧΧΧ. 

4. ΧΧ Ἐκ. ΧΙ. 4. σὰ ἄκρα τῆς 
ἁκαλότητος ἀσέχμσε, ΘΥΌΘΤΔΟΒ εἶδ 
Τοαῖοβ αδοογρεῖ. ΤΟϊΩ; ν. 52. -- 
ΔΨ» ργωεοϊνάο. 9 Ἀερ. ΥἹ. δ. 5υϊ- 

ἀδβ δὰ ἢ. 1. ἀσέκνηισε ξύλον, ἀπέκοψεν. 
π ΝΡ.» ὕθοο, ἐμοῖο. 1 ὅδία. ΙΧ. 

234, “πότνι, 46 νοΧ σοὶ δάχοο- 
ὄντ δυδροσία εὐ. Βαείλαδο γεΐθ- 
τευ δ εδί δὰ Ὁ Ν ἴῃ. δηϊεοθάδῃς- ἃ 

θυ9. ΟἸοφβ. πιᾶτρ. οοὐ, δ6. Ἠοΐϊμι. 
αθος ἀκοτρίφου. [,Ἔχ. Ογτ}ϊ ΜΆ. 
χρη. ἀκύχοιξε, ἀσύκοετε. ἩεεγςοὮ. 
ἀσόκνιζε, ἀπόειλλες Αἀαε 4 Μαες. 
Ι, 99. 



᾿Ατοκομώζω. 

ι ἈΠΟΚΟΜΙΣΩ, ἀσίενό, ὠερονίο. 
»Ὸ7, Βρὰ. ἃ χγ)ν)» τράϊγε βαοῖο. 
βυν. ΧΧΨῚ. 16. ἀποκομίζοντος ἀγ- 

πλίων. καὶ δου. ΕἾ. 15. σοὺς ἀποχορμι». Φ 
τας ὑμθ, 608 41 ρεγζεγανέ γὙ Ὀ]8. 
ἈΠΟΆΟΜΜΑ, αδφοίξεῖο. γηρ γῦ» 

εὐομξπαῖο, αδοπεὶπαδέϊε. Ἐς. ΧΧ. 1. 
Αι. 8βος, οἷ. οοοευμάλιι, οίδεοϊ 
φιάσπι Βεοο νοσϑῖο συ ἴόχπι Ἡ ΘΌΣ. 
ψιοθαππηοᾶο οομοἑ αν, χαΐα, αυοὰ 

ὁ φεὲ Ἀδομ ποδὶ, τοβοϊπδυδυτα οἱ 
ππιονοπάσπι 6ϑὲ : βὰ πὸ Βος 1π|- 

ῥιοθαθῖϊς οδέ, δττπι Ὑψν Ὁ ἰερΊ38ε, ἃ 
ὕῇ}, σδροιάν, ανερείαυί. Αἀάς 

ΩΝ νες. Ηἰσι. 1. 1. ν. 880. 

"ΔΠΟΚΟΠΗΣ, αδεοίρδῖο, σνηραία- 
ἐν, Ῥγαβροῦρ. ΤΆ ΓΥΥῚ3» γερμάδηι. 
ἀγα. βος, οοὐ. Χ. Ηοῖπι. Ὦσδυ 
ΧΧΙΨ. 3. 1 οἱ 

εὐρῶφ Ἡεθγαῖορθ. Ῥβδνοσ, Ρ. 638. 
18, 

᾿ΠΟΚΟΉΤΩ, σδεοίκῶο, απερμίο, 
Ἀμήν. 8» ἀεβεῖο. Ῥε. ἈΧΧΥῚ. 

8. τὸ ὅλος αὐτοῦ ὠσοχόψε;, ἩΟῺ 81|- 
Νὲπς ϑῈ Βειάρητται ἐσ ἰρεδὶς. 810» 
τβολξ ἢ, 1, ἀσυκόστον, αἱ [δῖ α 
κρράετε, ἐγτμπι τοὐδετα, ργίυαγε 
σομα, ρερκαγοὸ ὕαοοσε. ΥἹάεμξαν 
πίε ΧΧ ἢ. νοοο ἢ. 1. βοῶ 8Ὸ- 

εἶπαι ΌΒΝ» 5εα εἴίαχα “γ0}» πῖνε, 

τμαγς ἔάρετε, σχρτοββίδβθο. ὙΨΊά6 
ΡΙΔ 8. Υ. ἔλεος. ---- ὩΣ» οδίκηάο. 

Ἀ], Σιμὰ, Υ. 44, ὠκπεχόπησαν. ϑαχτῃρ 
Ἰδὲ ες ἀδ δααΐβ οαἱείρυθ ἐαπάφηεί- 
δε ίεττδιι, 1ρουάττα ξοτίαδοο οδὲ 

θθο, ἴεβ. ΧΥΠΙ, ὅ. -α Γγ 

ὕσαι. ΧΧΤΙ]. 1. 1 ὅδη. ΧΧΧΙ. 9. 
2 ϑαχῃ, Χ, 4.--- 1» εἤοαϊο, ευεἰο. 

ἐΝααι, ΧΥῚ. 14. ὀφθαλμοὺς ἀτέκοψας, 
οζηΐοβ εὔροα : αὐ οὐχ ἐχκέστειν ἴῃ 
οὐὐα. ροιτηπίαίαν. --- ΥΣ, "προ, 

ἀρ τ ΧΧΨ. 12. 2υά. 1. αὶ 
. Αι, 866. Οὐοἶβὶ. βθο. 3 
ὅλῃ, ΤΥ] τὰν 
“ἈΠΟΚΟΣΜΈΏ, αἴέιεηι ογπαΐε 

299 ᾿Αποκρίνοριαι. 

ὅνο Ὀγόυσ, ἀεῖτλθ ῥυύθο αἰταρ είξετ, 

Μεδοο. ΙΝ. 38. ἐχε7 σὸν μμαιφόνον ἀπε- 

ογϊϊορμηι υἱα ργὶιυαγὶ ἡμεεὶί. ϑγτυβ 
ἼΣ Ἐεβροπάες ποβῦο: “πὶ 
νεῖ Ὁδ1 ΕἾ ὀεβαϊεη, ἰο ρυΐ ἐο ἀεαξλ. 
Ηδεγοῖ. ὠπεχόσμοω, ὠπετίϑουν, ὡαετί- 
ΩΣ 
᾿ΑΠΟΚΡΗΜΝΟΣ, , Ῥτα- 

τυρίμα. 8. δος. ΧΙ. 85. εἶχε ἀἘρ1- 
φιρὸὲς φάντοϑεν ἀπόκρημοον, ΒΑ εραΐ το- 
τυὐυπάυπ ππάϊαυς ργώοερε. Οοπῇ. ἴη- 
ἤγα 8. ν. ἀπόχρυφος, δὰ 570». ΧΧΧΙΊΙΧ. 
398 

ΑἈΠΟΚΡΥ͂ ΝΟΜΑΙ, γεφρομάδο, ἴξ. 
ΦΜΟΥΤΟΌΡΟΥ. ον» ἄἴοο. ΟΌφα, ΧΧΙΧ. 

46. ἔχ. ΧΧΙ. ὅ. 1 Ηορ. ΠΙ. 96. -- 
ΓΝ Δ συύστὸ πιαπειείμάξιεης. 

ϑόρ. 11. 8. ἀποκρίνεσϑθε αὐτὰ, υδὲὶ 
βἷ'ης αἀὐδῖο ἴῃ νόοοα αὐτὼ τηρηάπτῃ 
ἰκθσε. ϑυδβρίοοσ, ἱπίευρνείει ἘΠ δ. 
ΓΝ Ογαοὶς πίογὶ» ἐχρσίγοοσο νο- 

Ἰυῖθθ6. ΑἸ") οσαπίτα οἰδίαυπί, 606 γεῸ 
ΓῊΣΣ Ἰομίδβθο ΓΡ» υἱ εἰ τωρ. Καὶ 

ΔΌ ΓΝ γεδροηάϊ, αἱ αὑτὰ ἀξ κξυο 

ΔΙ ἀετίηῖ. ---- 1 » φματο, ἱπιργμέτο, 

πῃ ΝΡΕ. 75.1}» 4μώτοτγ, οοπδιίον. 

Ἐσορῆ. ΧΙΡ. 8. εἐ ἀποκρινόμενος ᾧσ 
χρῶ αὑτοῖς; πυχτη ἰηίογγοραῖυθ γ6- 
δροπάσγοια 1116 [δ14, ΧΧ. 8. 31. 
πον, Ηΐρῃ. δ Ψ222» ἐγμοίο, δσα- 

ἐωγίο. Ῥτον. ΧΥ͂, 80. --- νυ [ “- 

Η!»Ἐ. δ νὴ» Φοῖγε ζαοῖο, ἐπάϊοο. 

20». ΧΧΧΊΙΠΙ. 4. ΧΙ, 2. ---- τ» 

Η;ΡρφΆ. ἃ πὴν ἄοοεο, ΜΊΟᾺ, 11]. 11. 

-- ψοὶν αὶ ἊΝ οοπίεπαο," αἰέεγοογ. [ἴαμ, 

ΧΙ. 9. δες. Ηοχ. υδὶ, εἱ γεοίο νὶ- 
ἀϊ Μομξξ, ἀποκρίνεσθαι οΥγὶς αἰοτοατὶ, 
ἀμοερίατε, οοπίεπάετε, ἱ. α. ἀντιλέγειν 
εἰ δικάξιδϑαι, φαΐ ἴτῃι Δ ΘΓ ΔΈ ΟΠΙΡιι8 
τοῦδε τεϑροπδίοπθβ Ἰοουτ ΒΑ οηΐ. 
“- ψν ΗΪΡΒ. ὁ γγγ), τεάϊτε ζα- 

οἷο, τέροηο, ἴα τἰ τη 5. εἷζ Ἵ. 

Νια. ΧΙ). 27. 9006. ΧΙΝ, 7. Ρτον. 
ΧΧΙΝ. 26. χειλη δὲ φιλήσουσιν ἀπὸο- 

κόσμησε. υϊ ρει : ἐπ ἐοάευι ἰοοο εα- 



᾿Αποκρίνορυαι. 900 ' ᾿Αποκρύκτω. 

α κρινόμενα λόγους ἀγαϑούς. Τιοοο 

Ἰερίοϑ6 ν]ἀδηυν ΛΝ 7 Ὁ» 181 ἔοσίδβ- 

86 νυἱεϊπτ ἰπ 080 ἴοχίι ἰαξοί, ἃς 
βου οηάαπι ἀσοκχρινομίνου. Οεγῖδ τη43 
ἰ8 τοῖϊ ρίδοοῖ μεθ δπιθπάδίϊο, 
αυδπὶ ἀποκρινόμενοι, χυοὰ «δοροτυβ 
Ἑςοη͵οοϊξ, δὺς ἀσοχρινόμενος 6 σοὨἾ6ο- 
ἴυγα ΕΔΌΘΥΙ δα Ηδιυηδῦὶ ΟΠ 88. ἴῃ 
Οετϊοπίοια Τ. 11. ρᾶχ. ὅθ.(ὡὉ. Αἀάδ 
Ααυ. ὅτωι. .1008. ΧΙΝ. 7. ϑγτημι. 

ὁ Ῥγον. ΧΧΥῚΙ. 16. οἱ λοιποὶ, 20}. 
ΧΙΠΙ. 38. -- Δ Ἵ Δ 7, Τέροπο 

υεγδμηι. 2 ϑατω. ΧΧΙ͂Ν. 18.1 Ἐορ. 
ΧΙ]. 9..16. 1 Ραγν. ΧΧΙ. 12. --- 
ΩΣ ὍΒβαὶά. Αρβ. ὁ 3}, ἱ 4 

- Ὅλη. 11. 14. ἀπεκρίδη (χατὰ) 
βουλὴν καὶ γνώμην, τεβροπάεραίς ἀδ 
ΠΟΏ51110 οἱ οἀϊοῖο. [Ὀ]1ὰ. 111. 16. .--- 
2) 52 5»ὄ εὄ5ὲ ἦρθε. 1 ϑδιὰ. ΧΙΨ. 89. 

δὲ βδβατα Θχργοββογαηΐ. ΟΟΏΟΥ νυ. 
ς 38.- Ὁ» γεδροπδίο. “00. ΧΧΧΊΙ. 

8... Ὁ)» αἰοϊίο, οταῖθδβο ᾿7). [6β. 

Π|. 6. --α 2} ΝΊΡΒ. το. 1 ϑδτα. 

ΧΧ. 8. --- 57. })» οσεωξωδ. 1 86τα. ΧΙ]. 
8. ἀποχρίϑητε κατ᾽ ἐμοῦ, υΌϊ ῬΓῸ )}} 

Δ» οομῖος πιεος ἐπ εο, Ἰασροταπῖ: ἡ) Ὁ 

"τ  Ὦ} γεϑροπάεο, οἴ ἀπ οαι6 

Ἶπ ΡΙΒΕΙ Ἴην, λέρο, διδῖρο. Οεῃ. 

Ο ΧΨΙΠΠ]. 97. ΧΧΙΠ. δ. 10. 4. 
ΧΧΙ͂Ν. δ0. οἱ δὶ ραβϑίτη. --- 

ἁ ΤὭχεη, [1]. 82. Ἰοοο Γν αὔρα 

Ἰεσογιηῖ ἌΡ Εσοάετα τπσᾶο εἰ ΡΒ. 

ΓΙ. 24. --- ΓΙ }» λυπιδέας, ηιοάο4- 

ἔα. Ῥτον. ΧΥ͂Ὶ. 4. ἀρχὴ δύξης ἀκο.- 
χκριδήσιται αὐτῇ. Τιερετυιῖ Ἧ72 Ὁ» 

τεξροηαάεέ εἰ, δὐπιοάττη ΟὈΘΟΌΓΟ. 
ΒΟΡΆ. 11. 38. ΝΙΔ6 βυργὰ 8. ν. ΨΡΔ' 

-- "ΠῚ συδεο, ργαοίρίο. 1 ὅϑατα. 

11. 1. Ὅδ᾽ ἀςοχρίνεσϑα, εδὲ αἰϊογιι, 
ΒΕ ἴῃ ηϊνεγβυχῃ: ὑεγόα ἤποογα οὐ 

ε αἰἐχιέην. ---- Ψγ).), αμάϊο. 1 Βερ. 

ΧΧ, 12. 1 Μδος. 11. 86. ἀσοκρίνεσ- 
γα, 6886 ν᾽ ἀδῖα σεςίέσν, υἱπε οἱ γε- 
»εΐζετε. ---- Ἰὰς 4110] Σκχληρῶς. 

᾿ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ, γεβροῃείο. 7 

σεγδμπι. συ. 1. 98. ἀνωγγωλάτωσαν 
ἡμῖν ἀκόχρισιν (ργο κατ᾽ ἀσύκχρισν) τὴν 
ὁδὸν, ἱπάϊοθδξς ὩΟΡῚΒ ΤΕΘΡΟΠΒΙΟΠΕ 
νίατη. 200. ΧΧΧΙΠ. 4. -- ΓΝ» 

γεβροηδῖο. 200. ΧΧΧΙ]Π. δ. τον. 
ΧΥ͂. 1. -α ΠΑΝ. ὅϑδθιασ. ἔχ, 

ΧΧΧΙΠ. 18. --- Τὴν» ἔσπερειε. Εϑάν. 
νἼ. 11. 501}. ΓΝ 6ϑὲ ἐοπιρεείϊοε 
ἐοφιὶ. Ἐοτίαβϑθε τάσπθα ἰερογυπί. 
ΓΚ. 
᾿ ᾿ἈΑἈΠΟΈΆΚΡΙΣΙΝ ΔΙΔΩΜΙ, γχέῆροη- 
διρη 0. ΔΩ ΗἸΡΆ. ἃ “)}), γεάιτε 

μοῖο, δα οὐαῖβϑο “» διξ δ}}}} νο- 

σΆΡυ]ο, γεδροπάεο. 20». ΧΧΧΠΙ. ὅδ. 
ΧΧΧΙ͂Χ. 84. --ὄ. Ἂν} ὙΠ’ γοάο 

δογηιόποπι. 500. ΧΧΧΥ͂. 4. τὸν»: 

γτοδροπάεο. 10}. ΧΥ. 2. 
ἈΠΟΚΡΙΣΙΝ ΠΟΙΕΊΏ, γερροπδεπι 

αοῖο, τοβρομάδο. ἋΣ» Βυ δ  πἰεὶ- 

ἰθοῖα γοοα ΣΠ}}2, 00}1, 70». ΧΧΧΥ͂. 

4. γεάο. φεγιβόηεηι. “ον. ΧΧΧΙ. 

14. 
᾿ΑΠΟΚΡΥΒΗ,, αδεοοηεὶο, ἰαἰδω- 

ἔμπι. ἋΓΛΌ» ἰάδπι, πο. [68. ΧΥ͂Ι, 4. 

εἰ ϑγτηα. ΧΧΧΗΙ. 2. 860. ὑπὰτι 
οοάἀΐτεα. Ὑ᾽δοπθις ᾿ἰΐοτα β' , εἴ ἃ 
πῃ μας νος, Μασοράοῃυπι σα, 
Ῥοτταιίαἴεε 6886. Οομηεν ϑαισιυτι 
(6 Ὠΐ4]. Μαοθὰ, δὲ Α]οχ. μα. 31: 
Κτογβαίρίυβ ἰπ ϑγταρ. Ρ. 1Υ- Ρ. ὅ: 
866. ἴῃ υἱτοααθ Ἰοοο τεϑοτιεπάμπι 
ἡυάϊςας ἀσοχρυφὴ, χυοὰ νἱὰε ἱπίζα. 

᾿ΑΠΟΚΡΥΊΙΤΩ, αδεοοπάο, οοριμ- 
ἔο. ἰἀπολνλῃυ ΗἸΡΗ. δ᾽ Ὁ} 15: 

49 Ἀερ. ΙΝ. 27. ἀπέχρυψεν ἀπ᾽ ἐμοῦ, 

86. τὸν λόγον, τοπὶ πρτὶ οοσιξίαυιί. --- 
ἽΣΔΟ τ, Ηἰδιρ. αὐδουπάο πιε. Αφυ. 

168. ΧῚ. 15. --- 27 Ἰαῤῥίο. [68, 

ΧΧΥῚ. 40. ἀσοχρύβηϑι μικρό. --- 
“ἽΟὉ. οὐσμίο, αδεοοπάο. Ααα. Τ

βοο- 

ἀοι. 20Ρ. ΧΧ. 96. --- "ὌΝ; γέρτῦ- 

ὅο, γε)ιοῖο. Ααα. [68. ΧΧΧΙ͂. Υ 
ΘΙ ΒΌΤΩ Ἔχργθϑϑιέ, ᾿ἷπο ΥἹΧ Αια 

Ῥοξεϑί 6886 ἤμδες γεζβίοι Κγδυβθιβη 



᾿Ατοκρυφὴ. 

«ταετι ἰῃ ϑγτηδ. Ρ. ΓΡ. ρδᾳ. δ. βζὸ 
ἀτοχρύψουσι Ἰερότα τηλνεὶ ἀπυῤῥίψου- 
ὦ, απο νερὸ ἰἄοπι ᾿πίεγρσθβ Εἰθρσ. 
ὈΝ Ὁ 7Ζοῦ. ΧΧΧΙ. 18. Ρε. ΧΧΧΝ. 

5. εἰ 1.11. 6. το δ!!! --- ἽΤ92 

Ν,»ῃ. ἃ ἽἼΠ9» οεἶον,, οεἰαξια σιιπι. Ῥ 6. 

ΧΥΤῚῚ. 7.-- Ὁ2 εἴ ὝΠΟ» 

ΡΒ. εἰ ΗΙρΗ. “200. 1Π|..98. Ῥβαίχω. 
ΧΥΙΠ. 7. [Ιε8. ΧΙ, 27. Αἀάδο 
Τμοοά, 70}. 11.298. Αχυ. [ε5. ΤΠ]. 

517. εἰ ΤΙΝ. 8. -- ἽΝ ΝΙΡΒ. ἀε- 

πιπι, ἀρπεῖο. βορὰ. 117. 6. --- Ὁ) 

Νίρξ. πεῤγαδιϊε σι. σεν. ΧΧΧΙΙ. 
17. οὗ μὴ ἀποκχρυβῇ ἀπὸ σοῦ οὐδὲν, πιο 

1816 αποδ βεπαυτα. ἘΔ δηΐμα, δὲ 

μοϑ ἰαϊοκι, δαΐ πιο θοΐμτι ΠΟΘ} 

βαρεταηΐ, ταῖγασὶ βοϊθταιι. ---- "2. Ὁ): 

ει. Χ1,1. 94. ΠΝ Δὸν 4“ 

τεγ ἀσσυρετ εἰδ, ᾿.. 6. ἀϊφοοδδὶί ραι- 
ἐμάμπε, ἀκποκρυθε)ὶς ἀπ᾿ αὐτῶν. ἴΐὰ 

ς βρο. τόθ ποῃηυ]}]ο8.  ΐ. ἀποστρα- 

φεὶς ΒαΡεῖ. Β6πὸ αυοδα ϑΘὨ ΒΩ, 

ΠΖΞΡῚ κα, ἀπό τινος πιοῖδί δ6 

νεῖ “ποίεπε σιεμπὶ αυογίεγο αὖ αἴΐφμο. 

5:6» ἾϑΨ ᾿ σροομᾶο, αὐδοοπάο. Αᾳὰ. 

βγιωτα. Οδηΐ. ΥἹΙ. 18. υδὶ ἀκικρύε. 
φων τοὴῊ οεῖ πέτα, ϑεγυαγε αἰοιὲ 

αἰϊφμία. 1,ΧΧ μαρθπῖ: ἐτήρησά σε. 

᾿ΑΠΟΚΡΥΦΗΣ, αὐδοοποῖο, ἰαίϊδι- 

ἧκπ. κι. ΓΤ» ἰαέϊδειξωπι. ϑγτομα. 168. 

ΧΧΧΙΙ. “2. ἀποκρυφὴ ἀπὸ πνεύματος. 

-- 2Ό. ἴοους, μδὲ αἰἐχμῖς δεπε ἰαίεί, 

αὐδοοηπεῖο. Ααὰ. [ε5.. ΧΧΧΙΠ. 2. 

ἸΧΧ 7ον». ΧΧΙΙ. 14. ΧΧΙΨ. 158. 

υδὶ ϑγτασοδοῖυβ σχέπασερον ΒΑΡεῖ. --- 

γ1:» 564 ὃν» ἐσραπο φυρεΥ αἷ:- 

φμειπ. ἴῃς. Ζοῦ. ΧΧΥ. 9. ἔϑετο σχό- 

τος ἀποχρυφὴν αὐτοῦ, ροδαϊξ ΓΕ ΠΕΌΣΑΒ 

ἰαιρυΐυτα δαῦμι, δαΐ ροξδ εὖθ, υἱἵ 

τείεταίασ δᾶ σον. Βοπα αποδὰ 

ε δεῃϑυῖη. Β᾽εἶπιβ ἀποχρυφὴν ρεΓΡΕΓΔΙΩ 

τεῖαϊε δὰ ΣΡ πωδες, σαὶ ρῬοῦυ8 Ὦ. 

1. σχότος τεβροπᾶεῖ. Ηΐπο αποαυθ 

ποῦ Ῥοβδιτῃ δβϑϑητὶ ΚΥΘΥΒΒΙΡΊΟ, 

φαὶ τὰ Οὔ 68. Οὐτ. ἴπ Οττ. Ψοδὶ [π|. 

Ῥ. 15. νετθα μαο ἱποεσίΐ ἱπίογρ τ 8 

801 ᾿Ασύκρυφος. 

Ῥῖὸ βοιιοὶο εχ ψετβ. ΑἸεχ. Ῥβδὶπὶ. 
ΧΥΙΙ. 11. ἀορτοταρίο Βαρεῖ. 
᾿ΑΠΟΚΡΥΦΟΣ, αδεοοπάις, εἴ 

ΤΟ ᾿ΑΠΟΊΚΡΥΦΟΝ, ΤΑ ᾿ΑΠΟ΄- 

ΚΡΎΦΑ, αὐδεοοπάδίει, αδεοοπάϊεα. “ἢ 
“8 }}}» Ῥαίξωπι. ϑγτυβ ἘΞ. ΧΧΥΤΙ. 

ᾷ4. Ἀοεραχὶς ποϊοπεια ἑπυοίνεπαὶ 
οἱ οοπυοίυεπαϊ, αὐτὰ Βαροὶ τδαϊχ 
Ὁ2: ΨΙάς ἴδι Ηρχ. οὲ δὰ δὰ 

Μοηῖῆ --- Ὁ π» »γαε σία οσομῖ- 

ἐς. ϑγτοτα. Ἐκ. 11. 11. 32. ᾿Ασύ 
φα ποία Ἀ. Ι. αγίες ἀγοαπαϑ, μα 
πιαρότεπι ἐεεε δοίεδαπέ. --- Ὁ ἸΟΪΘῸ» 

»ὶυγν. ἐλεσαωγὲ αὐδοοπάμβ. ϑγτωτα. 
Ὑμεοὰά.. Ῥεον. 11. 4. -- Ὁ) 9, Ἔ 

ἐλεεαιγὶ αὐεοοπάϊ. Ὧδιη. ΧΙ]. 48. 
κυριεύσει! ἐν τοῖς ἀποχρύφοις τοῦ χρυσίου 
καὶ τοῦ ἀργύρου (86. ϑησαυροῖξ, 60}1. 1 
Μεαοο. 1. 244.), ἀσχπαθίζυν δρβοοῦ- 
αἰτία δεσὶ εξ ἀγβεπί τμδεδυΣ]8. -- 
ἽΣΌΡ. ἰαίεῦτα. Ῥϑ8. ΙΧ. 80. ἐν ἀπυ- 

χρύφοις, Βα. τόπως. Ποϊά. ν. 8]. ἐν ἀπο- 
χκρύφῳ. Τὰ. ΧΥῚ. 138. ὅγταπι. ΡΒ. 
Χ, 8. .-- -κἡὁ ΠΟῸ ἰάσιη. 166. Γ΄. 6. 

ἐν ἀποκρύφῳ, 56. τόπῳ. --- ΓΛ ΠΟΘ 5 

Ομδ]ά. ρατί. Ρϑῇ. ρίυν. ἔσσῃ. Ώ δῃ. 
11. 22. ἀποκαλύατει βαϑέα καὶ ἀπό- 

χρυῷα, 80. μέρη, (οομῇ, 8:-. ΧΧΠΙ. 
46.) τονεῖαξ ῥγοξιπάβ εἴ δρϑοοπάϊ- 
ἴα. --- ΠΧ» στα, πιμηο. Φ0Ὁ. 

ΧΧΧΙΧ. 28. ἐπ᾽ ἐξοχῇ «ίτρας καὶ 

ἀποκρύφῳ. ϑεπδύτα ἐχργεββογυηῖ. [.0- 

δὰ δηΐτα, δὰ αὐυθτὰ δαϊζαβ ΔΟΩ Ρ8- 
τεί, εϑὲ δρβοοπάϊζαβ, δὶ Ὀθῆθ 8}}- 

αυῖ8 Ἰαῖοτα ροῖεβί. Βοοβατίυβ Η]6- 
τοσ. Ρ. 11. 1,.1. ο. 3. ρᾶρ. 178. ῬτῸ 

ἀποκρύφῳ ταροποπάυτη οεμβεί ἀσο- 
κρήμνῳ, ἐπ τωρε ργατμρία. Ἡλετοῦγ- 

Ὑη08: “[ὰ ρείτ18 τηδησῖ, ἱπ ὈΓΒΙΌΡ- 

εἶθ 51οὐ οοτπταογαῖασ, δία 1ῃ 

ἱπαοοδϑδὶβ συρίθαβ." -- Γ. αὖ- 

Ζουπξίο, ἴοοις αὐεοοπάωμα. Ὁ δαῖ, 

ΧΧΥΙΙ. 15. Ρε. ΧΧΥῚ. 9. Αᾳυ. εἴ 

Ἑά, νὼ Ρε. ΧΟ. 1. Αψὰ. ὑδηΐ. 1]. 

14. υδὶ ὠπόχρυφα ἰοοα αὐεοοπάμα Ὠο- 

[Δξ. -- ΤΣ υἷγρο, ἀνε α τΊΓΟΓΗΗΙ 

-αφρεσίν πιαπδὶέ αὐδοοπάϊέα, βει.: φερε 

“": 



᾿Ασοκρύφως. 

α ἐμ ρῳψκιοοο ἑπίοί. Αηα. ει. ΧΧΊΥ. 
483. --- δρῦν, ἔοοιια οὔδπια. ϑγτατα. 

Μιςῖ. ΓΝ. 8. Σιερὶς 5. Ν οὐχὰ Ααυϊ- 

Ϊα «εἰ τιζ ὅ. πο θ γεοοιμδδιη. 

ϑγταγη. Ῥβαὶπι. ΕυΧΧΧΙΙ, 4. δίγας. 
ΧΧΧΠΙ͂Ι. 8. 9. ἀσύόχρυφα, ϑοκδυς τὰ» 
εονήέξι, καῖ: αἰ οι αὐ ἐὶ 
εἰμὴ (Χδθορμ. Με. 111. δ. 14.) 
αἰϊονγες δεπίοπέα. Τ01ὰ. ΧΙ,Π. 19. 
ϑυγάτηρ πατρὶ ἀασόχρυφος ἀγρυπνία, χμδε 

ὁ γετῖθα Ὡθὲ σὴς σα 4υ]- 
Βυκάλπι ἐπθΟΓΡ ΘΕῸ : θ1ϊ6 ῬΕΡΙ δϑὲ 
Ὁσοιἶα, ἢ. Θ. ΣΓΕΥΊΟΥ ΟἼΤΑ, Βοα ουτὰ 
Οτοῦο: 8115 ἱππωρία δέμις ναχίδδβ 
ϑεσισρηδῷ οἴ ΟΌΓΔΣ ὈΔΕΓΙ οσοδῖ. γι6 
ΒΌΡΓΆ 8. Υ. ΡΥ ΙΡΙὰ. ν. 936. Αἀ- 

ἀδ Χεπορἧ. οηνῖν. Υ111. 11. Ευ- 
εἰρ. Ηεες. Ευτ. ν. 1060. 

ΑΠΟΚΡΥΦΩΣ, αδεοοπάϊέδ, οε- 
ονίίε, οὔδοισε. Ψοχ Πεες, ἃ Βἰο)ο 

ς Ὁπῆϑθα, ἰερζοῦ ἀρυὰ Ααὰ. ΗδΔΡ. 
Π|. 14. ῥτὸ ἼΣΟΣ» ἐπ αὐδοοπαείο, 

Ὁ] ϑίψιωγα. παθοῖ χρυφίως. 

ἉΠΟΚΤΕΓΝΩ, οοοϊάο, ἐπίεγβεῖο, 
Ῥεγάο. 214» εὖθ, τ είΑΡ ἢ. οομδίμηο, 

Ῥεγάο. Βγεῖτα, οὶ». 1. 16. -π- δ, 
Ῥώπρο, οσηίοιῖο, ἐγαπεῆῖσο. 1 ϑᾶτα. 
ΧΧΧ, 4. ρεο. Οοριξ. δὲ οὐσὰ 
ἀκυχεντεῖν εἴ ἐχχεντεῖ ἴῃ οσα ἃ. ρεττηι- 
(αἴατ. -- ΠΣ ἮΡΗ. δ [Ἴ322» Ρετγ- 

ἃ οτΐο. ὅο8. 1. 56. ΠῚ. 94. 7υὰ. 
ΨΙ. 16. υδί σατη σατάσσειν ἱπ οοὐά. 
ΡῬαιτπι δ Σ. ---- ΓΙῸ, σέσερο. ἘΣ. 

ΡΙ. 16. Ὁ, ἀσοχεοῶ, 1, ρ6- 
τοί βὲπ ἀιῦ10 ὙΠῸ 8 Γ5Ό: - 

ΓῺ ἮΡΕ. ὁ Γ) Ὁ, σἱ βεσποὶ ἐπ 
ΡΙΒ. ΠΙΛΘ, ὐδοῖο πιοτὶ, σε, ΧΥΤΙ]. 

25. Ἔχ, 1. 16. Ηοε. 11. 8. δὲ Δ: δὶ 
ΦεΕΡ 108. --- ΤΟΥ ΠΤ. ὀαδοίναο. 

Ῥραῖτα, Ο.. 10. ---- χη οὐοίάρ. ἴδῃ. 
εΤΥ͂. 8. 4 Ῥατ. ΧΧΥ ΠῚ. 9. ἀκοεκεείνατε 

ἐν αὐτοῖς, οοοίθ ἐπε 1ῆοβ. Ψιά6 δὲ 
Ῥβαη. ΆΧΙ], 84. βὲε «αφςάσσειν 
εοάεχα πιοᾶο σοηϑίσιζωΣ ν. δ. σέ 17. 
Ῥρβαϊῃ. ΤΧΧΥῚῚ. δῶ. ὠσέκφεινεν ἦν 
χαλάζῃ τὴν ἄμπελον αὐτῶν, “μεν 8 

402 ᾿Α:οκυίο. 

ἀναπόϊηθ νἱῦδι ἰΠσράπι. --- Ὁ, 

μιογίογ. Νιω. ΧΧ. 4. ὍὭσδυι. ΧΧΊ!]. 
29. οὐ, Ἐς. ΧΧΧΠΙ͂. 97. τοὺς ἐν τοὶ 
σπηλαίοις [βς. ὄντας ϑανάτῳ ἀσυχτινῶ, 
1108, αὶ ἰσι Βροϊαποῖϑ Θοιαυογδηίυσ, 

οὐχ Αρος, 11. 28. δὶ Βοζα πιαὶς 
Ῥ] ὀομδασηύτη δίδει. ---- ΠἽΨ» ἀε- 

οοἶΐο. ἴε8. ΣΧ. 3. ὡς ὁ ἀκοχτείνων 
κύνα. ---- 8)» εἰ (μαϊὰ, ΠΕ ραῇ, 

Ῥβαυα. ΟΧΧΧΥΠΠ1. 18. δι. 1]. 
18. -- Ὡς ἱπέερποίο. Ῥε. ΧΟ]. 

ὅ. ---- ἡ) γυϑ, ἐπηπείο 8. ἑη οῖο "πᾶ- 

κῶμαι. Ἐδιμ. 11. 21. --- "οὶ Ομ ᾳ. 

δσηεὶνον, γργαυαΐοο. Ὦδα. ΥἹ. 45. 
δας. ΟΒβ. 6] Αὔονγνες ἀσέμτεμναν αὐτοὺς, 

πἀδηξο Ῥοαὶ ΓΝ πο ἀπ 
ἀπεχτείνατε, ἐπέον ἤρετο υμἱς 8. οὐπ- 
ἀεπιμαίδδ, ὉΟὶ ἀσοκτείνειν οπῖ 1. 4. χα- 
ταχρίνειν, (0}}. ἨΖΊες. ὅ5. ν. 48. [οἰ ά. 
ν. δ8. 

ΑΠΟΚΤΕΊΝΝΩ (ριο 40ὸ εἰ 
᾿Ασυχτένω εἴ ᾿Αποχτεννύω, δἴΐαπι ἀσὺ- 
χτειννύω, ν. ς. ἀρὰ Ὠΐοῃ. (6488. ΡΙ 
791. 560. Ἐοΐγη. ἀϊοϊξαιτ), ἐπέογβοῖο. 

ΓῺ πε. κοι. ΧΧΧΙΪ. 90. 

}υχία οτα. εἰ Ῥασΐϑ., φιοὰ δὰ ρτίϑ- 
σῦχα ΒΟ ΘΠ Ω τηόσϑηι γταξεγεπάυπι 
οοπ] εἰς ΒγοΠρότυβ ἰῃ ταί. δὰ 
ΤΧΧ, αυοιιδάτποάχη ΑἸοχ. 8]1- 
ουδὲ Βαρεῖ διαβέώνω μχὸ δκιβαΐνω. 
ὅϑδρ. ΧΥ]. 14. ἀσοκτίπχω, κ0. ἑαυτὸ, 
πιογέεηε δὲ ἐπίετίῤμηι εἰδὲ ραταί. Τοῦ. 
Ϊ. 18. ἀσέκτενν. Οομξ, Μαϊαῖτο ἀθ 
ὉΑΪθοῖῖε Ι,. αν. ρ- 200. εἰ 468. οἀ. ! 

ΑΠΟΚΊΤΖΩ, οὐπῶρ, υὑᾶς ὠτέ- 
ἅτισις, οοἰοπία. Γγ}) ) οαρίέῤοιαα αδάπουῦ, 

Ἡσρδ. σπρέϊυεις ᾿αϑάκοον. ἃ ἘΜ. 
ΝΕ ἀσοχτισϑίντων 865. ΜΆ. ὕειν 
ἴοῦς. Ῥοΐεδί χαϊάστα ἢο Ἰοσιίο σαι 
εχῦκ Εἴεῦγ. συοάαιππποθο ΟΟΠΟ» 
Ἰατῖ, σνεσᾶ ἴδπιθα ΒΟΥ ΡΠΙΤΆ 6886 
νἱἀεῖαν ὠκοικισϑέντων, αθδια 
Ψαῖ, 

ἈΠΟΚΥΕΊΏ, ρατίο, φίβπο. ὁ 
Μδος. ΧΥ͂. 17. 



᾿Ασοκυλίω. 

. ἈΠΟΚΥΛΔΙΏ, ἀουοῖυο, 5} ἑάαιν, 

δα. ΤΧΙΧ. 53. ἀπεκόνοι τὸν λίδον 
ἀσὺ τοῦ στόματος τοῦ φρίανος, ἀενοῖνο- 

μαπὶ ἰαρίἄετι Ὁ ογθ Ῥυϊεὶ. ίαο Ὁ. 
γ. 8. εἴ το. εἰ εξ Νέίαπι. ΧΧΥ ΤΙ, 
9. ἃς Νατο. ΧΥ͂Ι. 3. 
ἈΠΟΚΩΔΥΊΏ, ρνολίδοο. ἘΣ ΟΣ 

παν Ἐ ὰ ἢ ἩΠρΡΒ. οἱ Ησρι. ἡρννονεέπία 

αἰβοῖο εἰ αἰδοῖον. 1 ϑαα. ΚΧΥ. 1. 
15. οὐκ ἀφεκώλυσαν ἡμᾶς, ποὰ '5πο- 

ὁ τιΐπῖα ΠΟΘ, δτοῦο 8. 96, 

Βόπδ χιοδα ΜΘΏΒΌΙΩ. --- ἐδ» τὠοῦ ἡ» 

ὅεο, τεκεοῦδο. 1 ϑαα. ΧΧΥ. 38 ἡ 

ἀσυκωλύσασά με, 4ιτ τὸ ργολέδιὸ εἰς, 

Αᾶάὰε ἴ᾿. 1 ϑαπ. ΥἹ. 10. 56ς. γαῖ. 

υδὲ ὠκυχωλύειν ποίαϊ σὶ γεθϑένορε, Ἱ. ἢ. 

ἰᾶεια. ἴ ὅπ. ΚΧΥ. 392. ἀσικάλυσι 

με σήμερον τοῦ χακοπαῆσαι;, ὁοβὲο 

δὼ τὸ Βοάϊο, πὸ δὶ ἀκδιαηστα 

εἰπέεσσοη. 1 βερ. ΧΧ. 17. Ζενοίον μου 

εὖχ ὠχτεχώλυσα ἀπ αὖτοῦ, ΔΟΓΈΌΤΩ 

πρὸ ποῦ γερϑαῦὶ εἴ ἴγβάογο. 

ΟοΝ. Π. 10. οὖχ ὠπεκώλυσα τὴν καρ- 

Δαν μου ὠσὺ, ποι γεξἐπυξ δηϊραστη 

ρτα 40 εἴς. Αἀάε 42 ὅδ. ΧΙἼΠ]. 

13. πο τὰ οοἀά. οὐπὶ χωλύω Ῥαϊτοῦ- 

[αΐαγ. --- ΔΈ» ἀοῖονε αἰδοῖο. 1 ἥεᾳ. 

Ἰερίαϑε ν. 8 Ἐϑάγ. 11. 98. Ομιδὶά. 

Δ ῬαΆ. ἐπιρεάϊοι!. Ἐϑᾶτ. ΨΠ|.91. 

εὖἱ ΠΧΧ χαταργῆσαι. ϑῖν. ΝΠ. 85. 

ἐπὶ τεχρῷ μὴ ἀποκωλύσῃς χάριν, τασγῖυο 

πὸ ἄεπερες Ῥεηὶρτί οἴεται ναὶ Ὀθπθ- 

δείατα. 

ἈΠΟΚΩΦΟΊΌΜΑΙ, οὐπιιίσδοο, οὗ- 

808 ᾿Ασόλαυσες. 

φωσαΐαϑοο. δ Ό. “ἰἰοο. ΜιοΒ. ΥΙ]. 

16. τὰ ὦτα αὐτῶν ὠαοχωφωϑήσεται, 
δύτε δογση οὐσιγεδοεηί. --- ΝΣ 

ΝΙρῖν. δὴ Ὁ )}}» οὐνπιμέσροο. Ἐπ. ΠῚ 
46. ΧΧΙ͂Ν. 27. 

᾿ἈΠΟΔΑΚΤΙ ΖΩ, σεραϊζοῖτο. Ὧν 

ἰάοα. οι. ΧΧΧΙΪ. 156. ϑυιίεοιβ 
π. ἱ. ὠσιελάκτιαν ὁ ἠγωκημίνος, ἀντὶ) 
τοῦ ἀσεσχίρτησιν, ΕἘδάοκα Βαῦος ΡΏδν. 
ἴῃ ἀσολακείζω, υϑὶ ἴδίιθῃ ἐχρίϊοδὲ 
ὠσέλαυσιν, ὕτο 4υο, ζπάϊοο Ἐχηοβῶ, 
βεἷ'ηα ἀυδῖο Ἰεσοπάιν) ὠσύλασεν, γέ- 

οἱ. ἴπο. 1 ὅδ. 11. 28. 90. 
᾿ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΩ, αοοὶριο. ΛΓΔ ὁ 

ἘΠῚ γεϊέσμμηι γαοῖο, τεϊΐηφοο. Ἐν, 
. 10. ὠπολέψεται Φοο. ΑἸά. υδὶ 

ἰλιιθ βδἷπο ἀυρίο 1 ἄυτι εδὶ 

ἀπολεῤψεται, αἴ Ἰοα. Μαῖσ. -- 

ὙΠ Ῥ}ΙΆ. ἀρργελεκάο. 1 Ἄς. 1. 

50. υδὶ ρῥσὸ ὠπελάβιτο, ᾳυο Βαρεῖ 
ΑἸὰ., ποοεδϑασίο σεροπεπάυμλ δβί 
ἐπελάβετο. -- ΤῊ)» αοοὶρίο. Νυτα. 

ΧΧΧΙ͂Ν. 14. -- "ΛΠ; "πενίαι, 

ἴω5. Ν. 17. αὶ Ιοοο ὠσειλημμινων τα» ὦ 

φοποιηατ δεῖ ἀσηλυμμόνων, ὃν ἀκα» 

λείφον, ἀείενε, Ἠος δϑεϑθδα: ἀδβετῖα 

ἀεϊεϊογατα οοπιοδοες ἀρ. Νεξορα 

ἀετνίνασυεις ΤῸ 8. ὙΠῸ» ἀἄεῖενε, 

αυδεὶ βοτίρέαπι αβϑδῖ ΓΘ ταὶ 

σὴ π. 3 Μέρος, 1Ψ. 46. Ἱ. 51. 
ἀκολαβόντες αὐτὸν κατ᾽ δδίαν, ΒΘΟΥΘΊΡΩ 

οὕτα αδαμοεπίεα, ο0}1. Μαχο. ΥΗ. 33. 

Ιν»ν. ΨΙΠ. 6. τοὺς ὀνικούρους φόπους 

ἀσολαμβάνων, σρυστζυιδ οὐσμ- 

58. 

ΦΑΠΙΟΛΑΝΘΑ ΝΟΜΑΙ, οὐδοίδοον, 

ἱ ᾳ ϑιθρίεκ λαδδάνομωι. Γ3 Ὁ» οὐές- 

τε 

γνετοὶρίππμε, εὔδσα υοἰωρίαδ, ἰεοία- 

ἐϊο. Γψ9. οοπιρείίοδ. ϑγτατα. 

Ῥερεὐτη. ΧΥῚΙ. 7. 666. ὑῆυτα οοὐϊ- 

δθβα ἃ Μοπίξ ἱπερεείχαι. ὅς. 9 



᾿Αχολαύωο. 804 ᾿Απολείπω: 

α ἷῃ 1. ϑγι. ποίδι ψείέοεννι, ργοσρεγωνε νϑαηϊγοῖ, ο0}}. ραϊ. ΓΥ. 2. (δὶ [πο. 
ἐ4:6. Οοπέ, Κἰτηοιὶβ [,6χ. Ηθρσ. οὖκ ἀπολείψετε, εεα ΓΧΧ οὐκ ἀφελελι.) 
837. βεᾳἝ. ΕΗΐπο ΠΣ 9 6εβί 26- ουἱϊ ϑεηίθμτεβ ἴδτλθῃ ἰάθο δοσδάεγε 
πρῶ ὠνἐϑΩ, ἀεϊοείαο. 5 ᾿ ΒΟῺ ΡΟΒΒΌΠ, αυϊδ ἴῃ οσι]ο8 ἱπουγτὶ, 

. ΚΏΌνΟ Νὴ : ὶ ΘῸΒ 9ΘΏΞΏΣΩ ἰδηξιγ, Ὡ6Ο ΤΩΔ]6, 6χ- 
Ὄβαϊα. ΟΧΥ 11. 143. αἱ δὲ ἐντολαί Ῥτεββίββε. --- Ἅ}Π ΗΊΡΙ. ὁ Ἢ ἢν 
σου ἀπόλαυσίς μου, βες. Οτίροπεια Τ. . Ν 
Π. ν. 818. εἄ. Ῥαγίβ. 8 Μδος. ΥἹἹ]. τεϊδησιο. Ἐχ. Χ]1]. 10. υδὶ ἴῃ οοἀά, 

16. σωτηρίας ἀπόλαυσις. συμ χαταλείσισϑθα, οἵ ὑκολείσεσθαι 

᾿ΑΠΟΛΑΥΏ, ἥιων. την ν υἱάεο, ῬοΙταιίδζατ. ἴεν. ΧΧΙΠ]. 80. -- 

86 τπρίδρῃ. ὥμογσ. ϑγυηπι. ΟΟΒεὶ. χα ὺν; ΥΕΗ ΘΙ ΒΗ . ΠΝ ΧΥ͂Ι], 

Ὁ ΙΣ. 9. ἀπύλαυσον ζωῆς. Μυϊᾳ. ρετ- ὅ: ἀπέλισι τοῦ μηκέτι οἰκοδομεῖ, ἀξ. 
ὕϑιετε υἱα. δὶς Τμυογᾶ. 110. 11. “πεδαὶ εάϊβοατε, Ῥτον. ΧΙΧ. 27.. 
ς. ὅ8. Ρ. 198. οεἁ. Πυκ. εἰκὸς εἶναι κοῦ υἱὸς ἀπολειπόμενος φυλάξαι παιδείαν, 
βίου τὶ ἀπολαῦσαι. ---- ΠῚ» ἐπεδτίογν, Β]1ὰ5, αυὶ ἀεεῖπεξ Οθϑεγσατε ἰηβαξι- 

: Ν ἄοποηλ, υδὶ ὕγῸ .)..17Π. ὁέϑεα, Ἰερβο- 
ὃς χιϑίαρῆ. σα δαἰείαέεηι μδομε ἔγιΟΥ. ἘΥΕΙΣΙΣ 
Ῥχονυ. ἾΙ]. 18. ἀπολαύσωμεν φιλίας. Τῦπῖ 51}: -- )» ὠγίιοα, 8568 

-- ΛνῸ ἱπέ ἃ δ)» δντε. ϑγταχῃ. εἰγέβοὶς οείίεηι. ϑΟρΡἘ. ε 9. ἀκηλε- 

ΟΟΒε], Υ'΄. 18. υδὶ ραγέεηι ξώαηι δἰδὲ λειμιμμένη - Ν᾽ Οαρρε 110 Ἰορίδϑα Υἱ- 

ΠΙΡε εϑι 7γὲ ορίδιις αο ἀἰυϊεῖδ. ὅδρ. ἀδπῖυΣ τ ᾿.. 6. ἀεεογίες αὖ ἐοπι- 
11. 6. ἀπολαύσωμεν τῶν ὄντων ὠγαϑῶν. . ." 

ς ᾿ΑΠΟΔΕΊΟΜΑΙ ΤΗΝ ἰώ κεναι αὐ ὡὐ ἐδὼ ολὸξ, τω 
γεπεριίδο αἀπόπι, τερμϊο ἀπέπιαηι, ἢ. μι. ϑοὰ τορῖο ὑχεοῖβ 8. βεθῦθυϑ 
6. ἀεεροπάδο απέημρη, ρῥγ υἱία εἰἐρο οδεῖία τεοῖβ ἀεβοσί ἀϊοὶ ροίεξί. --- 
“πογίεηι. ΓΛ) Ὁθ) ΠΝ "δῷ (ᾳαι ὙΝὉ) ΝΙΡΒ. γεϊφιμς “μι. Ἐχ.! 

ἔοσυαυΐα ἂδ ἰϊ8 ἀἰοίξαν, φωΐ εο γεάαοι ΧΙ͂Ν. 38. --- Ἄγ, τεϊίπφιο. Ῥτον. 
ταῦ ἐς οβφ πὐρα, μὰν ογὐάῥόψε οραει Π. 17. ΙΧ. 6. --α "Ἴ)8)» σίρίο, 

Ὰ 9. κε “ ἘΦῸ ΠῚ ψυχὴν αὑτοῦ, ᾿ ᾿ , 

ΔΏΪΣΤΩΙΏ πὐνμτ διὰ ἀν υἱ »σϑ υἱΐα : Άερ. “ 19. μραδνμος Ηοὺτ. πο- 

εἰϊσετεὶ τηογίεια. Ρ] υξασοῖ. ἰπ ὙΠ ὉΠ Σ ὁποίενἀϊ Μαρεῖ. --- "»ν, 
ἐγουτρὶ Τ. 1. Ρ. δ4. Α. φονεύειν τοβο. 1 ες. ΧΙΧ. 4. ἀσελείσιτο τὴν 

ἀ ἀσολεγομένους καὶ παραχεχωρηκότας. ψυχὴν αὑτοῦ, ἀεεροκάϊ!έ διίϊπιυπι 
Οοπέεσ ΕἸβοδβοσαμι ἀθ ψεσεβ. 6Ο. ϑυυπι. ἴα ΤΧΧ βεο. Οοιρὶ. δυὶ 
Ρ. 117. Ηδεγοῖ. ἀσολέγειν, ἀκολέγεσ- Ροίάυ8 ϑγτημη. εχ ϑεηϊεπίδ ΕἰβοδοΙ 
“α!, ἀπαυδῷν. ; ἀε ψεγβ. 66. ΄. Τ. ραρ. 118. υδὶ 

᾿ΑΠΟΛΕΙ ΠΩ, τείξηφμο, ἀδεῖπο, Ὅλοι ᾿6ϑὲ Ἰορθηάυτα ὠσιλέγετο, 964 

ἀεείαίο. ἽΝ» Ρεέτγεο, 200. ΧΙ. 20. ᾿ἀπολεσεσδω τὴν “ψυχὴν οδὲ Ἢ ἀϑύ-, 
(κ δὲ αὑτοὺ ᾿ολὴ Ρ μως ἔχειν, ουτὰ 4018 ἔοττηι δ ΟΟΠ: 

ἐφέμου ἐλ πτνε γο ὙΠ ἘΠῚ πποῖυτῃ τορουϊταῦ ἀρυὰ Χεπορὶν 
Ἶ Ογσορ. ἵν. 2. 2... Νίάς αυοαυὺε 

»Ὲ)» αὐδεοϊπάο. ἴπο. Ῥθαΐ, ΤΡ. 2. τὲ κβοτ. δᾶ Δεμεΐξη. ΠΙ. 3.10. -- 
1τ6 ΒΙ6] 108. δορὰ ᾿π τοχίι Ηρ ον. [δὲ “πῦϑ, ἡβέίο. Αι. ὅϑγιθμι. 0}. 

«ἰεαίξας ν σῦκα φροβ. --- "Ἢ, ΧΧΧΙΧ 5. ἀσολείπουα, ἀεκεγυπί, 
αἰϊπιῖπμο. Ἐχ. Ὗ. 19. οὐκ ἀσολείψετε ησμμηί, βο ]οοῖ ἔωθία8. 8008 ϑ: Δία 
᾿ἀπὺ τῆς «ληδείας τὸ χαϑῆκχον τῇ ἡμέρᾳ, γοεὶ Ρατΐατα, υἱ ναὶ ἔοι {28 ἀ6867)- 
ῬογΈοποπι βίατυΐδπι Ἰαΐθγασα οο αἷ6 ρίαν, 404 ξιοῖυβ. βι08 δ υηί, 
ἀοροι8 ργββϑίδσθ. ὅι:. Ἰθσϊίομοση δἵ- ἢ }]]08 Ῥοϑὲ ρδγΐυμι βεπεεηίεϑ ἀο- 
ἔετι εα. Βουιᾶπα. Τυθηθἰθηρυγ. ΙἸογθθ, γοὶ ἱπουτία, 4114 [ωδίιιδ ϑ008 
1 Νοιῖϊϑ δὰ ΟΒιγοβίοσω. Ἠεχαδρὶ. Ῥ. 3861 Ῥοβί Ῥαγίυχι Β1ὉΣ ἾΡ808 οοΙἢ- 

906. ΠΟΙ] ΟΙΐ, ΙΧΧ ΒΟΥΊΡΒ1596 ἀσπθ- ταϊταηΐ, πος οοϑ ἔονοηί. Ρ γἷυ Π|18- 

λήψετε, αυοὰ ΗδφΡταῖοο τηδρὶΒ ζΟΏ- αἰδ Ῥἰδοεῖ, αυδησυδῃ Ῥοδίεγιι!δ 86. 
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Ῥγον. ΧΧΧΙ͂. 6. υδ᾽ ἀφολλύμενος, 
ΗδδΥ. ἼΣῚΝ Τεβροπάοτβ, ποίδς αὐ 7 

᾿Ασύληγμα. 

4 αυοεῖδα σοπῆσεηασι νἱἀ είν. “--- 
ϑαρ. ΧΙ. 6. ερες πομιΐπυτη ἰῃ ἀἱ- 

᾿Ασόλλυμι. 

ἰανῖο «αἱ ταΐϑαε οοπδιρίοια ὠσόλισεν 
αἰὼν σαίρμα γενέσεως, οοῃβεσναῖζωτη 
τα τ, βεὰ το αυΐέ, τησπᾶο 86- 
ΤΣ ΓΕΓΌτΩ οτεδίδγια. Ὑ]ρ. τέ- 
πῶσ. Ῥϑισ. ΧΥ]]. 10. ἀσόλειπσε ἁμαρ- 
τίας, τενμηΐα ΥἹ ἰοδιίαῖ. 2 Μδορο. 
ΓΝ, 29. ἀ6 Μδῆεϊδο, χυΐ ἐδοοσάοιίο 
Ρυ]δι5 ογαῖ, ἀπέλυσε τῆς ἀρχιερωσύνης. 

ὁ Ἄα]ῳ. πιοίμ οεέ α ἑασεγάοιο. ἸὈϊὰ. 
Χ, 19. Ηδρδγοδίαβ : ἀπολεήξεται, 
ἀπορέναι:. 

ἈΠΟΛΗΓΜΑ, ἐογηππωδ. ηψ, 
υιδ’νία, 'παγρο. Αηυ. Ἐχ. ΧΧΥΠΗΙ. 
38. Αὐσοορίβϑε νἹἀεζαν ἀσόληγμα ἴῃ 
ΠΟΌΟΠΘ σγπμε, ἰαοίπῖ βοὰὶ οαπάζε 
πεείϊε. 

ῬΑΛΠΟΔΛΗΤΩ, ἀεεὶπο. Τιρίταν 
ἰιος ψεσρασω ἤλασ. ΥὟ'΄. 37. δος. (8. 

ς αἴσιμα ΟΒαϊά. τγὺύὺ» αὐφοίυο, ἥπεπι. 

ἕπροπο, τοϑροηάεῖ. (οηξ, βοδβατίδη- 
Ὀεσ;. Αηΐτα. δά ἤδη. ῥ. 96. Ηεεγοὶ. 
ἀπόληγε, παύου. 

ΑΠΟΛΗΆΙΟΝ, ἱογομίατ. νυ 

ἰογοκέατία. Ζδοῃ. ΧΙΨ. 10. υδὶ τὶ 
ΠΟΏΏ}]1, ἰεβίε 1,. Βοκῖο, ῥγσο ὑπο- 
ληων ΒΑΡΘΩϊ ἀσοληνίων. 

ἈΠΟΛΙΘΟΌΜΑΙ, κέ ἰαρὶς 3.0, ἡ. 
ἐ ἃ. ἰαρεάεεοο, τίσεεοο, βου ἱπάωγοτ, μὲ 
ἰαρες. Ἰ3 5 ΘΟ δϑώδο μὲ ἰαρίε. 

ἔχ. ΧΥ͂. 16. μεγίϑει βραχίονός σου 
ἀεολϑωϑήτωσαν, ῬΕΥ Ῥοϊεηθδηι ὈΧ8- 
οἱ ταί Ηδπῖ εἷουΐ ἰΔρ!68. --- ὦ 52. 

οὗε2ον,, ρίπριεεῆο. ἴης, ῬεΕ. ΟΧΥ ΤΠ]. 
0. ἀσελϑϑώϑη, υἱ Ἰαρὶα ἐδοίυβ 86 
ἴῃ ἰαρίδει νεσϑβ εἰ. 'θηβαμλ 
εχρεϑεί. ἴσαις δ π) ΥΟΧ ΤΠ6- 
ὩΡΒοσίοα ἢ. 1], δοείρί τς ἀ6 “ερία- 

ε ἰαίς ἀπὲπιξ, ς0}1. Τατρ. 1 ὅδ. ΧΙ]. 
13. 

᾿ΑΠΟΛΙΜΠΑ'ΝΩ, ἀενεΐξπηιο. 
ὙΥΘ. τεϊσχιηπι. ὅγτατα. 900. ΧΧ. 

21. ἀπελίμξανεν. 

ἈΠΟΙΔΛΥΜΙ, ἈΠΟΛΛΥΏ, ρεγάο, 
οσοϊεῖο. ᾿ΑΠΟΛΛΥΌΜΑΙ, ρεέγεο, πιο- 
ποσ. ἼΣΝ». Ἴδεν ΔΝ «ἈΚ αὶ, 

Ρα, ΗἸΡΗ. ρέγεσ, ρεγάο. ϑγτώτη. 
νοι. 1. 

"πογέεης ἀδεέϊπαίμνι. 1ΧΧ Ὁσυς ΧΙ, 
4. ἀπώλεσιν αὑτοὺς χύριος, γεταϊαϊι 
11105 Πυοτηΐηυ5, 0011. ΧΙ]. 4. 8. Γϊά. 
ΧΧΧΙΊΙ]. 28. ἔϑνος ἀπολωλεκὸς βουλὴν, 
ὨΔΌΟ, α1δῈ δωὲρ ρετὶξ οοπειἐε. ἘΒΙ16- 
118: φμὲ ρεγαάϊαδέ οοηφίδμπι, ς0]]. 
δὲν. ΧΧΙΧ. 17. οἱ ΧΙ]. 4. 1 ὅδ. 
ΓΧ. 9. ἀπώλοντο οἱ ὄνοι, ὲ ὀγδηξ 
δδἰπὶ. ΨΊὰ6 οἵ νυν. 90. Ῥρ. ΟΧΥΠΙ. 
175. ἐπλανήθην ὡς πρόβατον ἀπολωλὸς, Ζ 
ΟΌΘΣΤΟ ἰηϑίαγ ΟΥἱ8 “Σ 86ὰ τυα- 
δαμπέ. Ἐς. ΧΧΧΙΝ. 4. τὸ ἀπολωλὸς 
(85. πρόβατον) οὖχ ἐξῃτήσατο. Οομε 
Γαο. ΧΙΧ, 10. εἰ εχ. Ν. Τ'. ες. ἢ. 
ν. 20. 11]. 8. ἀπόλοιτο ἡ ἡμέρα, ρε- 
τεσέ ἀἶθθ, τοῦτ᾽ ἔστι μὴ μνημὸ 
ἢν. 6. φησ ηιεμέϊο ποὴ αί. Τα 86- 
ὙΘΡῸΒ ἴῃ (δίδῃδ ΡΡ. ρ. 116. Ῥ5δ]π). 
ΙΧ. 59. υϑὶ ἀκολεῖθδε ἱαιρσθοδηξίο 
ε8ῖ, Ποὴ 19 Ἰοδη[15, οἵ Ἶδγα 1π|6]]οχὶς κα 
ΑΡΟΙΪ παν. ΑῬά. ν. 8. ἀπολῶ τοὺς 
σοφοὺς ἐκ τῆς ᾿Ιδουμαίας, αμϑξγαπι 88ν- 
Ρἰοπίθϑ εχ Ἰάυτπαα. Ηδεγοῖ. ἀκολῶ, 
ἀπολέσω, ἀφανίσω. ---- "γυγ δῷ» ὕοτεία, 

γοδισέις. Ιε8. ΧΊΙΧ]. 12. οἱ ἀπολω- 
λεχότες τὴν καρδίαν, ἱποταά], αυΐ 
ἀυδίίαηξ ἀθ νογίζαϊο νδεοίηϊοσιιτ, 
διῖ: σοπξυχηδοθβ, ἱπητη οσ 261]. 1,6- 
κεγαηΐ ρον Πδ]οιἢ ἼΣΟΙ Ν 5. Υ) Ν᾽ 

ΔΡ ἽΝ» Ῥεγέγε, ς0}}. .16ζ. ΡΨ. 9. ἐ 

- Ἵν» εαἰδι. Ῥτον. ΧΥ͂ΙΤ]. δ. 

ἐπιχαίρων ἀπολλυμένῳ, βΒοΏϑ8υ Θοοάστῃ. 
ἘΌΝ» οοπρτέρο. Ἐπ, ΧΧΧΙΨ. 929. 

ἀπολλύμενοι λιμῷ. Ψοσοῖα δ ίδν, εἴδτα 
»εγάσπαξ ποίϊομοιι Βαθοτο βαιΐϊβ πο- 
ἴυμη δϑῖ. -- Ψ» ἐπί !ο γ. ῬΓΟΥ. 

κτ 

ΧΧΊΠ. 28. αὖὶ τὰϊῃὶ οεσίθ ποὴ οβέ 
νΕΤΟΒίτΩ]6, 608 Ἰοοῦ "δ [7 Ἰερίββθ 

20". 11. 8. Μψοσεῖη ἀσυλέσαι Α4ν1]6 
ἢοο ἴοοο τοἀάἀοηάδιη, δὸ ἰῇ χα- 
τασποντίσαι, αασοὰ Ααὐ]8 ἘἸΡυ ΤΩΣ, 
Τα Δηπτὰ 6886, αϑῦ ἱΠρΌΠΙΟΒΕ Ο01}- 
ἡεοῖασγα Οὐόῖ! δἀ ἢυπο ]Ἰοσιπη. 
(ογίβ νοχ κχατασοντίζειν ΞΕ ΡΒ Γ6- 

υ 



᾿Ασόλλυμι. 806 ᾿Ασύλλυμι. 

α ϑροπάει ἜΠΕΡε. ἐν δ ἀρυὰ ΧΧ, ν. νεῖ δῖ τποῦυπι αἰοθββιηδ δὲ χροατι 

ς. Ῥεαῖΐπι. 1,Υ. 9. Ἔμγει. Π. δ. εἰ ὥὄχοντο, γεὶ ψατεῖο αἰϊυιβ ᾿αϊεσρσεῦι. 
δι. Ψἱᾶα Μιαάβεϊάοτρῦ. Ουταα “- 7.7» ὁοοίάα, (σε, ΧΧ, Φ. Ἐδθι. 

᾿Ηασχ. πὰ «Ζοὔυτὰ Ρ. ὅ. φ56α. ᾿-- »Ὲ}» ΙΧ. 11. ὁ ἀρϑυμὸς φῶν ἀπολωλότων, πὰ- 

ἐχορίγο. Ναα. ΧΧ. 3. ὄφιλον ἀσω- ΕΓΒ ΟΟΟΙΒΟΥΠΙ. [Ὁ ν. 16. ἀπώλεσαν 

λόμεδα ἐν τῇ ὡπωλείφς, ὉδῚ ἀπόλλυμαι γᾶρ αὐτῶν μυρίους, αιταχισχίλίους, Οὔ- 

ἐβὶ ἰ. ᾳ. ἀποϑνήσχω, οὐχῃ 400 εἰῖδπι οἰάεδαπέ οηΐτα ᾿]]οσυτὰ αυϊπάοοιπι ἢ 

ἴῃ ὁοαα. ρατταυίαξατ. ---- Δ ΡΙΝ. τα 1}]14, ΟΟμΣ 1 Μδβος. 1]. 37. εἰ 

ἔ Ε ἘΞ Με. ΧΧΥῚ. δ4. Ἡδεγοῖ, ἀπυλ- 
ἄϊοο, εἴίατη ρεγάο. ἃ Ῥαν. ΧΧΙΪ. 10. χύει. λυπὴ ἜΒΟ ἈΝ οΝΝ 

ΤῈ Ἰοοο μδγβι]εἷο 4 Ηερ. ΧΙ. 1. 16- ἀπο Ύ ΠΤ ἘΦ ᾺΦΨ 
δ αἰἴμτ ἼΠ. Οσπξεσ Βομυϊιοπο [95. ΧΧΧ. 35. --α Πυ Θῖτ, ΠΩ)». 

"ἃ Μίμθοσα Ὁ. 194. 9866. -- Η;ΡΆ. οἱ ΝΊΡΆ. σδεβαγε [αοὶο, οεδδ0.. 

ὍΡεΑ ΜΜύνοτα ΡκῚ 99. 666: :: ΓΤ». ον. ΧΧΥΙ, δ. [ες ΧΗῚ 11. [σ. 
ἀερεϊίο. 68. ΧΙ. 12. συνάξε; φοὺς ἀχο- ΧΙ, ᾿ ὌΟΨΘ . ΗῚ ἢ, 

λομένους ᾿Ισραὴλ, ΘΟΠρτορΡΔΌΙς ο]θοΐοθ Ὑπν ὅ0 ΡΠ ΡῈ ἃ 

οἴ ἀΐβρετθοβ [βγδεϊ 1188. ---- "ΓΔ 9» ὉΌΨ: ἀεεοῖο. Ἐ2. ΧΧΧ. 192. 14. 

απια, ρογία. Ἐπ. ΧΧΥῚ, 8. ἀσό. - ΟΠ; ΤΟ Ἦ!ΡᾺ. εἱ ΝΊρΒ. 

ἵλωλε. ΝἸάοπευν Ἰερίοθα 7)» ἃ τα. δας, ΠῚ 31. 1]. 96. 106. ΧΙ. 14. ἐ 

Ὁ..., ἐαλαιτῖγε, τιἱδὶ βυδίπιθσβ τη}166,ο τ Ὁ» απαΐδοια. 1ε6. ΧΙ.Π]. 

ἀσόλωλε 6686 φοβθοπια δὰ βηΐθοθ-ὀ 28. - “νῶν. 7οἷν. Τ. 16. ἀφόλεντο 

ἄδηβ συνετρήθη τεΐετεπάυχτα, δἰ νοσῖ- ἐν σολίμῳ. Τιεροτυπί 7 ὈΥῸν 

Ὁ ΒΝΙΡΔ ΠΥ Ἔβεῖε ἜΚΡΕΣΗ πος Ὁ σἰαάπις, ἐπεὶ, δοίϊωηι αμξενεί ἐον. --- 

ΓΤ. το ἼΔῚΓ Ομ. ΑΚ. αν 1γγ5, Γὺ} ΚΑΙ εἰ ΡΒ. ουπείμπο, 

ἼΞΝ: Ὅδῃ. 11. 19. 18. 44. 1. 11. ροπειμποτ. 200. ΨΠ]. 6. ἀπόλωλε δὲ ἐν 

96. ---- ΣὩ.}, ἐμγῦο. θαι. 11.925. κενῇ ἐλαίδι, Ῥοτῖϊξ διύοτα βρὲ ψΕΠΑ. 
ἀπολίσει αὐτοὺς ἀπωλείᾳ μεγάλῃ. ---- [ριὰ ΙΧ. 22. [ε6. ΧΧΙΣ. 80. -- 

νὴπ Ηΐρμ. α' γύ γν ρορεεϑοίοπε ΤΊ) αροϊρίο. 76γ. ΧΙΥΙ͂Ν. 12. υδι 

δροϊίο. Νιτα. ΧΙΝ. 18. ΧΧΧΙΙ. ΠΡ) δθὲ ἰπ ποβοπβ ἐοδαιάι. --- 
39. Τλευΐ. 11. 12. --- νυ Π ΗἸΡΕ. 55), πιογίον, 7065. ΓΥ. 921. ἀπώλοντο, ἢ 
8 νϑδνυ “αἷυο. (100. Υ. 15. ἀπόλοιντο πιογίμὲ βατῖ. ΨΊάΘ εἰ ῬΙΟΥ. ἩΗ 
Ὧν, εἰμ γα ἢ ΕΟ 16. εἐ οουξ ΨοἈ. 111. 15. 16. ΧΥΠΗ.. 

: Ὁ ΠΥΠΕΒ νῸ Υ58Ὸ δυΐ 94. Ἡρβγοῖ. ἀπολέσϑαι, ἀποϑανῆ. 

ἃ Ἰπροευιοταμί ραγισυϊατα ΠΕρΆΠαΙ. ---- --- ὨΝ7,» πιογέαίεε. Ῥεαὶμ. ΧΥ͂Ϊ.. 
σα Ὁ οἷα, ΗἰρΒ, ρεγαάμίοπι ἀδυουδο. 1. ἀπολλύων ἀπὸ γῆς, διαμέριοιν αὖ» 

Ιε8. ΧΧΧΙΨ. 4. οἱ ΧΧΧΥΝΙΤ]. 11. τοὺς ἐν τῇ ζωῇ αὐτῶν, Ῥογ6π8 ἦε [ΕΥΤΆ, 
-- Π5Π ΗἰρΒ. ἃ ΠΩ» ρεγομῖο. αϊνὶα 6 ρὲ Ἴ νυ τρυλη ἴῃ 

᾿Ν Ἶ δηΐπι οχ ΤΗροάογείο εἰ ϑυιἀδ ΡΓῸ 
ἐπ ΟΣ Ἵ ̓  τόξον, ὅτ. ἀρ' ὀλίγων, ιοὰ ἴῃ 6. ὙΥεομεὶ. 1ο- 

; ἤθοπι. --- ΓΛ 3» ΓὉ» αἰΐατ, τοροπθηάπωι 6886 σθηβεῖ Κῦ- 
ΗΒ. εἰ ΝΊΡΗ. ἐσϑοίμαο, ἐπδοίπου. βἴοτιιβ ποῖ. δὰ ϑυΐϊάδμι ν. ἀπολλύων! 

Ἐχ. ΧΧΧ. 28. [μεν. ὙἼ1. 10. υϑὶ Ἐπ᾿ σεξξα δείδια αἱἴοβ ὠπολλύων ἰεβῖδδο 
οὐχ ἐξολοϑρεύεσϑα, ἴῃ οοαι]. ροτιηυ- Ῥαῖεί ε 5. 80}118 δὰ Ῥβαὶπι... ὦ δο 
ταῖν. [686. ΧΙ. 13. οἱ 4110] Ῥαβϑβίτη. ΤΠοοσογοίυῃ ἀσολύων Ῥοϊίυβ Ἰορί556 

“- Π9ΠΠ ΠορΒ. ὁ ἢ): οοπέμπαογτ. δρρατοῖα νἱάδαις Βίο]ϊο τ Ηρ μρρο β 
᾿ : ἄοπο οἶδ, αυὰ νεσῦπμι Σ8α Ἰη0 60 

1ε5: ΧΧΙ͂Ρ. 12. ...- Ἢ» Θύ, αδεο, Ἰρρίωρ ον με «αραπίρνπων εἰς ϑάνατον. 

εὔλδτῃ ἩΟΤΊΟΥ, ῬέΓεΟ. ΤΙ ΧΧ βος. οο, Ηΐδοο δηΐτω τηδσὶβ τῷ ἀσο)ιύων, ΠΌΔΙ 
Νογίτρ. 96.. 1Χ. 9. υδὲ ἀπώλοντο ἀσολλύων οοηνοηϊξ : εἰςαΐ εἴ ἴῃ οι. 

5 



᾿Αγύλλυμι. 

ΓΧΧ [πὲξὶ οἐὲ ΑἸάξαα οὐμίουο ὅ1- 
ἐπ, φιὶ ΤΒοοδοξείαχα δὰ Ρε. ΧΥ], 
18. ιΔοαππίι οσΐ, ἀαυλύων ἰορίειν. ---- 
Ὑ}) ΡΒ. οἱδρεκάο. εν. ΧΙΝ. 21. 

μὴ ἀπυλίσῃς ϑρόνον δόξης σου: ὉΒὶ Θ06 
μο 2)» ἀφ) οίας, δαϊ ἐμγρεξμανοε 

{βοίαι, Ἰορίκοο, Ἴγ Χ Οαρρεβ!]αθ 
απ) ιεῖ, κε δυΐζοσω Βο  θη ΟΧΡΥ65- 
ὅς εχίδέηο, ΜΙοδιΔ6]}15 'π ΘΌρρ!. 
Ρ. 188. ραϊαῖ, 608 ἀεἀυχίθθε ναὶ ἃ 
}}}) (πε πιωγοόδοεγε ΓΟ), νεῖ ἃ ἂν, )» 

κε ὑράπφεν ἔας, πε τποτὶ ζῶο. --- ΤΥ)» 

ὀρρεῖϊο. Ἰης. Ῥτον. ΧΙ. 82.ὄ ΧΧ 
ἴω, ΧΧΥΠΙ, 18. 9εε. ΧΧΥΊΙ. 15. 
- ἼΠ2) Νρδ, εαχεοὶμάον. “οῦ. ἹΥ͂. 

1, "πο. ΝΙΡΒ. περίπιρο. “εσετη. 

Υ]. 15. --. Δ, ΝΙΡΗ. ἀδδεηι. ἴε8. 

ΧΧΧΙΝ, 16. .-- ἼΞ.) Νρδ. ἐμ 

ἀσγ, Ῥου. ΧΥ͂. 7. Νου Ἰορεγυπὶ 
ΠῚ» ἐποπάεμειν, βεὰ ρεσται- 

ἐν ἼΩΝ οὔπι ΡΥ. --- "8)}» 
πάρ, Ἡρῇ. ΥΩ. οαάεγε ζαοῖο. Ῥα. 

ΟΥΧΧΙΧ, 1). υδὶ ῥγὸ 28» 

δον οαὔετε ζαοὶεί εοε ἐπ - 

τες ργρβγπάας, [πιρετία ΒΟΠΒΌΣϊη 6Χ- 
Μαηρη5 Παροί: οὕτως αὑτοὺς ἀπόλεσον. 
τ 80, ΠΡΌ» Καὶ εἰ ΝΙΡΒ, οὐν- 
ἐνῶ, . ϑὅγιηχῃ. 1 ὅδπι.. ΧΙ]. 
25, ἸΒΌ ἀπολεῖσϑε: Μαῖα ϑαιϊοσο 

Ὦ Ἀρραζαίυ Οὐἰοο ΡΥ. Τὶ Ρ. 301. 
ἐμ ἀσολεῖϑε ὍΤΩ 6886 νἱ- 
ἀσὰν ἐπιδώσισϑε, διξ εἰσαθο 4υἱα. 
ΕΧΧ κῃ, ΧΨΠΙΠΙ. 94. Ρτον. Σπι. 
34... [2}» ἐσοαπαοδοοπξα. Ῥτον. 

" 88. ἐλαὶς δὸ ἀσυβῶν ἀπολωναι ἐραὰ 
ἴῃς,  ΧΧ, αυὶ Ἰεροσυπὶ ΠΏ: 

ἐπακεΐ!, ευαποδοῖί, ἀυδτα νοςΐβ οἴ- 
ἣ τοοάσχα ορίανι: [. Ὁ. 

«διαξῆϊς, ... ΠΣ Γν» αδοοπαο 

εὑ νας, ̓,, 6. ἀδεο ἔπ πέλῥδμηι. “οῦ. 
Π.18. --- ΤῊΩΥ, ὑποῖο, εἴδατα ἐγασίο 

ἃ δτανιφας Ῥαγίεπι. Ὅει. ΧΥ͂ ΤΙ. 
50. τδὶ ΠΩ οὶ ἱ. 4. ΓΟΓΙΙΤ 

801 ᾿Αφσόλλυρι. 

Υ. 38. --- 3) ΓΟ» ὑδοίο δρειαν. 

ἄτι εἰ δαπι, καὶ Κποὶο αδ)εοίδοπενι. 
700. ΧΙ,11. 8. ἀπώλεσα ἂν ὑμᾶς, νοῦ 
ἘΠτθιπει: ΠΟΩ τηδὶς αυοδα θ6ῃ- 

--ἴν» ἔργιπιρο. Ἐχοὰ. ΧΙΧ, 

24. --- "29 ΠῚ  ῬΡβῸ σἰομέ ρε- 

γί βοαίξυμηι, 5, ἤόγπαχ. ἴοβ. 1. 95. 
ἀσολίσω, ποπ γϑδ]6 αυοδα βοησύτα. 7 
-- ὙἹΡ’ σίγαξνε σιπι, ΨΦοὉ. ΥὟ. 11. 

ἀσολωλότας, ηιέδετοξ, χμὶ ὁ ἑποῦ- 
ἀκηΐ ἐγ δἰ δίατε σκαηι ἀεοίαγαπαὶ οαυ- 
δα. -- δ ΔῸ ΕΒ. ἐαδρεοίο, δρετο. 

Ἐκ. ΓΧ. 1. Τϑρεγαηξ γ 7, οὐπ- 

ν᾽ αοῖὶ εκπί, δ᾿ Τὺ, ὕὕσηβο. -- Ὑγ» 
οὐ προ. 1ε6. ΧΊΨ, 425. «- Δ 

ἔγγο. Ῥτον. Υ. 33. ἀπώλετο, εγγαΐ, ἵμ 
ἐποογίμπι υαφαξιτ. ὥδοροῖυβ τοῖσί δὰ 

ΓΝ» 
382. 866. Ὁ] δἰπιυϊ τασημΐ, ΑἸοχδη- 
ἀγίποβ βοσίρβιθβα : καὶ ἀσώλεεο διὰ 
αολλὴν αὐτοῦ ἀφροσύνην. -- τιν ΤΊ’ 

Κα] οἱ ῬγΆ. ἀευαείο, ἀεοαείοτ. ἴοα. 
ΧΥ. 1.2ες. ΧΕΥΝΊΙΙ. 4. ΕΚ. ΧΧΧΙΙ. 
18. --- ηρηῦ» καίο. ἴοα. ΧΧΥ. 11. 

φοῦ ἀπολέσω. Τοοο Β΄ Ἰορῖς Βομίῃ : 
ΆΧΩ ΓἸΓῚ) ἐδ ἀερνίπιον, αὐοὰ Ἀ. ]. 

ΒΘΏΘα τοι αρΒοσίοο Δοοορεσιπί. --- 
“ΩΨ πείπομγυο αὐ ἀερτῶπο, ΗΘντ. 

905. Χ. 18. --᾿ ΠΤ’ - ΠΏΣ» 

ΡΙΒ. Ε ΗἿΡΒ.. οογτιήηρο. αοη. ΧΥ ΤΠ]. 
48. ΧΙΧ.18. [ε8.Χ1. 9.-ὐῷ ΓΌν» 

υεα οοπειμπερίλοπαε. ἴ68. δἰερθ 
17. --- πολυ δον ογδίἑαίεα. 68. 

ΧΙΙ͂Χ. 20. - Ὁ, ἐψτγαππίάεηι 

ἔσεγοθο, ἀοηπονυ. Ἐδιῃ. ΙΧ. 2, -- 
Ὸ, οὐησωπιοτ. δαῖτα. 1 ΧΧΤΙ. 

19. ἴε8. ΧΥῚ. 4. δὲγ. 1. 14. εἱ 1.1. 
2, ἀσολωλεχότες τὴν ὑπομονὴν, 4] βρεα 
αὐηοιπέ, ἰίάετα, αυΐ ο. ΧΥ ΤΙ. 24. 
ἐχλείποντες ὑπομονὴν, δὲ ἵπ ἤειπι ἀε- 
“ἰδ, ἀϊσαπίυγ, ο0}1. ο. ΧΧΥΤΙ. 16. 
ἀπώλεσε «ἴστιν. ϑὲὶς οἵ Οἴςοσο Μυγ. 
18. ἀϊχὶς δεῖ, Ῥ͵Ὸ αὔδήδοετε. 
δὲν, ΨΙ11. 15. ὡς ἀπολωλιχὼς γίνου, 

198: 

νί4ε Ορυδουΐα Οὐ εοα Ρ. 4 

ἂν: 



᾿Αφόλογέοῤναι- 908 ᾿Ατολύω. 

α τρὸ ατεῖδο0 ἄρδεας. ΨαΪΡ. φμαδὲ μὲγ- 
ἀδωηι καδε. [Ὀϊὰ. Χ. 8. ἀπολλύειν τὸν 
λαὸν, ἀεἰγεπιοπέμπι αὔῇεγτε οἰνιθιὶ 
861 τοὶρυ]ορ. [Γα, ΧΧΥΊΤΙ. 18. 
ὉΡὲ ποῖδί ἐοέπ ἰοίμαῖὲ ἰαάοτγε. 1 Μϑοεο. 
111. 9. ἀσολλύμενοι βυῃΐ ἀἰδεὶραϊὶ, ἐπ 
“μραπι υεγοῖ, αν νἱάς ϑγτηση. ὃς 
ΜιοΝδδ] 18 Απὶμιδανογβίοηθθ δΙσ. 
ΧΧΙΧ, 17. ἀσολωλεκὼς αἰσχύνῆν, 
(0]]. 8 Μδες. 1. 19. τὴν αὐδῶ «αραλι- 

ὃ φών. ---- ὙΊ1Δ6 4110] 'ΡῬίζα- 
ἈΠΟΛΟΓΕΌΜΑΙ, ἀφρίεπαο 8ε7- 

γποπα, ῃ7Ὸ ἀοξεπδίοπε πιεὶ υεἱ αἰίετῖμξ 
ἰοχμοῦ. ἍΤ» ΗἸΡὮἢ. ἃ η"» ἐεῖσο, 

᾿οαμδαπε αἀἴοο. ὅετν. ΧΙ]. 1. ὅτι ἀπολο- 
γήσομιωι «ρός δὲ. ---- Ἴ3. Ρασί. οωδίοε. 

7εν. ΧΧΧΙ. 6. ἀπολογουμένων, υδὶ 
ἀπολογεῖσθαι παΤΤΑΤΕ, ΤΈΡΕΥΤΕ ποῖδτθ 
νἱἀοίασ, υὑπάς ἀσόλογος εδὲ παγταῖο 
δίυε υεγαὰ εἶυε Ποία. 8 Μδοο. ΧΙΠ]. 

οῷ6. ἀπελογήσατο ἐνδεχομένως. Ψαυϊρ. 
᾿ἀεξεπαϊἐ μοεεὶδεἰϊέετ. 

᾿ΑΠΟΔΟΊΤΗΜΑ, ἀρίδηδίο οαμδα. 
᾿ Δ ἄς, ἀξβεηδίο οαιδα. Ἅετ. ΧΧ. 

192. τὰ ἀπολογήματά μου, ἀεξεμδίομεε 
ηιδάϑ, Οὐὶ 41} δικαίωμα ΒαΡοηΐ. 

᾽᾿ΑΠΟΛΟΙΤΑ, ἰἄάει. ὅδρ. ΥἹ. 
10. εὑρήσουσιν ὠκολογίαν. 864, υἱ γοοῖα 
τοοηῖ Βτειβο πηι ἄογυβ, οἰσολογία 
101 δὲ αδεοίμίϊο, ααθὸ βεαὰΐ ϑ8οΪδῖ 

ἀ ἀοξομπβίοποπι, πᾶ εὑρήσουσιν ἀπολο- 
γίαν τοϑροπᾶεί τῷ ὁσιωϑήσοντα! 1ῃ 
Ῥυουὶ τπϑιῶῦσο, 1. 4- δικαιωδήσοντομ. 
ϑέτα1 118. ΡΉΓΑβ8 Ἰορίταγ. ὅ:ν. ΧΥ ΤΙ]. 
40. Ψιά. ἐξιλασωός. 
ΑΠΟ'ΔΟΙΠΟΣ, τεϊψμιδ, τοδὶ- 

ἄιαιδ. Ἡϊης τὸ ὠπόλομντον, τὰ ἀπόλοιπα, 
8ς. μέρη, τείχεα, τοϊφια;, 8.. ρατγίεδ. 
Β᾽ς Ἰοσᾶ χυεράδια ἴῃ τϑιηρὶο Ε,Ζεοὶν- 
6119 ἀθβιριδπίαν, ν. 6. ΡΤ» »εγὶ- 

8 σἰμίμηι. Ἐπ. ΧΙ. 15. -- ΣΤ» 

δϑερίμηι, ᾳ. ἃ. ἀεοίδενᾳ. Ἐπ. ΧΤῚ,1. 1. 
13.14. 15. ΧΙ.11. 1. 10. Β'τηοηΐδ 
ἷπ [εχ. ΗἩβφρτ. Ρ. 827. ΠῚ) ἴῃ 

οταηΐθυιβ Ηἷ8 Ἰοοὶβ σϑοῖθ βαρ] ϊοανῖς 
ἀ6 εἰγμοίμγα δεραταία α τείϊᾳμο αἀϊ- 
υἱοϊο. ---- ΤΥ)» ατεα, ἴοοιδ ἔδον εἰ 

υασμμᾶ, α. ἃ. τεϊβοίμηι. Ἐπ. ΧΙ,]1. 8. 
11. Ῥτο δδάρχι θψοῦῦ Ἰορίτυν ἀυοαμθ, 
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ἴθ. ν. 9. 666. ναῖίο. υνὶ Α]ά. ὑεύλο-,. 
“σα, Οσταρὶ. λοκὰ μϑρεῖ. , 
᾿ΑΠΟΛΟΥΌΜΑΙ, αδίμον, αὐἶμο 

πιε, ἰαυο πιέ. ΥΤΥΑΓΑΙ͂Σ Ηϊρ. ἰανὸ 

“πε. Ζον. ΤΧ. 80. --- ΡΠ 

ΠΡ. ὁ 01}. δαποίἑβοον. Αψι. 

9 ὅδιη. ΧΙ. 4. ὠὡπολελουμένη, ΔΌΪἰΔ. 
ΑΒ]υϊο δηΐτα οσαξ πρθϑοίεο ββηοίῇ- 
οδιϊομίβ οογίῖβ 1ῃ τέρα. --- Ὑ7 7, 

ἰανο. ΑἸ. Ῥτον. ΧΧΧ. 19. ἀσὺ ῥύπου, 
οὖκ ὠπελούσατο, ἃ Βοταθι.8. πο δὖ- 

δ' ΑΠΟΔΥΣΈΙΣ, ἐϊδεγαίϊο, αδεοίμεϊο. 
ΓΦ» ἴοοα οπιπίδης γοδι αἵ- 

βιεπδα, ἃ "γῶν αυοά ἰῃ 1. ὅγτ. 

ποῖδί ζεἴοεηι, ῬΥΟΘΡογίτη 6486. ΘΥΥΔΙΙ. 
Ῥᾳ. ΠΧΥΊῚΙ. 7. εἰς ὠπόλυσιν, υὉϊ 86εη- 
βτη ΠΡογίυ9 Ἔχ σθϑϑῖς. δα ζογίδβθε 
Ἴοοο ὠσύλυσιν ἴ01 Ἰοερσοπάυπι ε8ι ἀτύ- 
λαυσιν, αυοᾶ νἱάς βιρτα. 8 Μβος. 
ΓΙ. 37. τὴν ἀσόλυσιν αὐτῶν εἰς τὰ ἴδια 

αἰτούμενοι; οἵ ἰδ. ν. 40. Ηδεεγοϊ. 

᾿Αφολύτρωσιν, οὐἠποφυγὴν, ὠσύλυσι. 

Οοηξ, οἰδι Οδιακεσὶ Ορρ. (πα. 
Ῥ. 47. 

᾿ΑΠΟΛΥΤΡΟΏ, γεάϊπιο. δ)» 

ἰάθπι. ΒορΆ. 11]. 8. ---- Γγ1}) ἰάδπι. 
Εχ. ΧΧΙ. 8. : 

Φ᾿ΑΠΟΛΥΤΎΡΩΣΙΣ, γείώεηείο, ἰ!- 
δεγαίίο. 1,ορῖταν μας νὸχ ἃ Βιεἶϊο 
οὔηΐβδα Ὅλη. Ι΄. 832. ὁ χρόνος τῆς 
ἀπολυτρώσεως ἦλε, 866. Οἶ8. υὶ 
ΜΠ εἱ πὶ ἰαχία ΟΒαϊὰ. τεβροπάεί. 
Οοηξ 1κυς. ΧΧΙ. 28. ᾿ 

᾿ΑΠΟΔΥΏ, οαι, αδεοῖοο, δδετο, 
Φοἷυο, ἀδπηδείο, αἰδοσάο, πηογίογ. Ὁ)» 

ἐχδρῖτο. Νυτῃ. ΧΧ. 290. ὅει ἀσιλίϑη 

᾿Ααρὼν, αυοὰ "πογένει, αβδεῖ Λδτοη: 

ὉἿΣ ᾿ἰΡτὶ ποηη}}}} ἰοβία Ηοἰτμεβιο 

6χ ρἰοββειιδίε ὠσέϑανε μαρεπί [2 
οἱ 70». 11. 6. ἐσίταξον, ἀναλαβιῶ τὸ. 

«νεῦμά μου, ὅτως ἀπολυϑῶ, καὶ γί. 

μαι γῆ, Ῥτεεοῖρα, αἵ τεοὶρ δία ϑρ11} 

ὍλΒ ΤΩΘΌΒ, 400 ΠΟΓΊΩΤ, εἱ βαπι [ΕΙΤΆ, 

Οτεοίβ δυΐεια Ηἷς βυθιηυ ρησιγ,, 
νοὶ ὠκὺ τῆς γῆς, νοὶ ἐκ τοῦ ζῇν, νεῖ 
ἐκ τῶν τοῦ σώματος δισμῶν, νεὶ 5ιτᾺ}16 

αυϊά. Ηξς εδηΐπὶ 81.185 ψεῦρο {}} β 



Τράγος ᾿Απολελυμένος. 

4 »κἸαϊ δοἴρης. [ὰ Τοῦ. 1]. 18. εἶπον, 
ἀσουλῦσαί με ἀσὺ τῆς γῆς, αἷς, υἱ ἀΐ- 
ΠΥ ὁ ἴοχχγα, ἢ. 6. υἱ ΤΔΟΣΔΓ. 
3 Μεδος. ΥἼΙ]. 9. ἐκ τοῦ παρόντος ζῆν 
ἡμᾶς ἀπολύεις. ϑὶς εἰ ἀπολύειν τοῦ 
ἣν οἱ ἐκ τῶν τοῦ σώματος δεσμῶν ἀἸχὶῖ 

ἴδ Ὗ. Ἡ. ΧΙἧΠΠ. 90. . 6. 
ψνι6 Τ1κχ. Ν. Τ. -. ἢ. ν. --- Ὁ» 

ἐχρεΐΐο. Ῥα. ΧΧΙΤΠΙ. 1. ἀπέλυσεν αὖ- 
τὸν, δὶ 4}}} Βεροηΐ: ἐξέβαλεν. ---- 

ὁ 3» εο, απιδμίο, εἴἶξδτωα τιοτίον. 

σεη. ΧΥ͂. 2. ἐγὼ δὲ ἀπολύομαι, ἄτεκ- 
"ος. --- ἼΣ2ΠΠ ἐχοιῖο, ἩΠ ὮρΡ. 8 

ἽἼ"2)- ὅγτιηι. 168. 1.11.2. ἀσόλυσαι, 

ἀϊπεξζε ἃ ἴδ μυΐναζεχα. --- 9 Δ» 
οἰγσί. ἴῃς. Ρε. ΧΥΪ. 14. ἀπολύων. 
εαμχετυπῖ ἃ νοῦα ΓῺ "ποτὶ, υἱ 
φποχας ϑγγτιβ ἔδοϊς. Εοσίαδβϑε Ἰαθη- 
ἄμυτη εϑὲ ἀσολλύων, βεα τεοορίδ 400- 
τς ἰοεῖΐο ἰοσουσα Βαῦθσο ρμοῖΐεβῖ. 

ς ΄αἐ δα ἢ. ]. ποίδϑ 1... Βοεὶϊ. δ .88 
δα ἢν, ]. εχ Τῃδοάοτεῖο: ἀσολύων, τῷ 
ϑανάτῳ ταραπέμπτων. “ππααο "Ἴ2Ρ. αρε- 

τίο. ΤΒοοά, Ῥχου. ΧΥ͂ΙΣ. 14. 470ε- 
γῖσχε ἀημαᾶτπε εἴ φοἴσεγε, βεὰ αἰπηξέογε 
σφπανε, ῬΆΤῸπι ἱΠίΕΥ 86 αἰδεσγιηῖ. 
- “δ γευεγίον. Ἐχ. ΧΧΧΊΙΪ. 11. 
ἀπελύετο εἰς τὴν σαριμβολὴν, τε ἴῃ 
οαδῖσα. Τοῦ. [1]. 7. ἀτολυϑῆνω ἀκσὸ 
τῆς , ἔδεγαγὶ ἃ ταλ]ῖα. 11}. 

ἐ ΧΙ. 4. ἀκέλυσαν, ἀν ηπίδογμμί, ο0]]. 
3 Ἐπάν. ΙΧ. 836. 2 δος. ΙΝ. 47. 
ἀκσέλυσε σῶν τῶν, ΟΥΑΙ Ιΐ- 
θα αὐεοϊυϊέ, οἱ Ἰθϊάσδτη : ἀσελύϑησαν 
ἂν ἀπατάγνωστοι, Δα] θλτα ἰπϑοπίδε 
αδεοϊμίξ σμεπί. (σομπῖ. Αςι. 111. 18. 
ῷ Μδος. ὟἼ. 293. ἵνα τοῦτο «ράξας 
ἀσολυϑῇ τοῦ ϑανάτου, υἱ Πος ἔδοϊθῃ8 
πιοτῖε ἔξῥογατείωγ. Νιὰδ εἴ ν. 80. 
δο εἵἱ [ο. ΧΙἧΠ. 18. ἀσολέλυσα; τῆς 

« ἀσϑενώας. 85 Μδοο. ΧΙ]. 46. τῆς ἁμαρ- 
τίας ἀπολυϑῆνω, υἱ ροοσδῖο βοϊνθ- 
ΤΟΣ. ᾿ 

ΤΡΑΤΟΣ ΔΠΟΛΕΛΥΜΕΙ͂ΝΟΣ, 
ἀέγομα ἀἐηείδεια. δον: Αι. [μον. 

ΧΥῚ. 8. υδὶ Ἰορὶς ἀϊνδίτα Ὁ} ἢ ΤῊ) 
Ὠδῖὰ ὑγγὰς ὁδὶ αδίγε. Υἱὰ. «αἀ ἢ. ]. 

ϑομαυεεηΡ. 

809 ᾿Απορμωτρόω. 

ἈΠΟΜΑΙΓΝΟΜΑΙ, ,νο, εἰίδιη 
ὑβιγεγε αο ἱπραπῖγε ἀδεῖηο. --- ἸἸο 

ῬΙοΙ ὁ ἴδηγῦ, ρεγομστο. Ὦδη, ΧΙ]. 
4. δεο. (18. ὠπομανῶσιν, Ἦ. 6. ἐπιρὶε 
αραπί, δὐάϊτυγ δηΐμὰ ΟΧρ] Ἰσδίομ 8 
οδυδα: χαὶ «λησὰῇ ἡ γῆ ἀδιχίας. 
ἴθοο 17. Ἰερεγιιηξ ναὶ ἡ) Ὁ) ἃ 

ποῦ: ᾳυοὰ ἴῃ πραα Ομαϊά. εἰ 

τ. ἐπεαπῖτε τιοῖδῖ, νεὶ, βἷ τβοθρίδπι 
Ἰοσομοση βαοιῖὶ βαπί, τῷ 12} πο- 
Ὠοπετα τοῦ Ὁ (θαογυαπί. Ο(α- 

1 νΟΧ ἢεος ΟΓδΟΔ ΣΑΣΟΣ Ἰαρὶ- 
ἴὰγ ἀρυὰ Τιιοῖδη. Ὠ. Ὁ. ΧΙ]. 1. ρῥ. 
4384. μὴ ὡπομανεῖσά ποτε ἡ "Ρία, ἣ καὶ 
μᾶλλον ἔτι ἐν αὑτῇ οὖσα. ΟἿ ΑΡΥΕΒΟΝΙ: 
Γςίς. Αγιβίβῃ. Ὁ. 404. 
ἊΠΟΜΑΚΡΟΘΕΝ, α ἴοπρε. [Ὡο. 

39 Ἄερ. ΧΙΧ, 45. γγὸ ΟΠ Ὸ9 ἐς 

ἀπομακχρόϑεν, Ἰπιοοτίιδ ᾿ΠΓΕΓΡΓΕΒ βίπὸ 
ἀυρῖο οδὲ Αια. 
᾿ΑΠΟΜΑΡΤΥΡΕΏ, αἰέοείογ. 2 
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Μδος. ΧΙ]. 80. ἀπτομαρτυρησάντων δὲ 
ἧ φῶν ἐχεῖ κατοιχούννων. 

ἈΠΟΜΑΧΟΜΑΙ, ργορμῖϑο ἐπιρείεια 
λοδέϊμηι, ρωρῆο, ἀρρμρηο, Ῥγορμρηο. 
ἢ Μδος. ΧΙ]. 47. ἀκιμάχοντο εὑρώσ- 
τως, Ῥωρπαδαπέ ἰοτυ τεσ. ΧΘΏΟΡΝ. 
γτορ. 111. 1. δ. ; 

᾿ἈΠΟΜΕΜΦΟΜΑΙ, δοοιδο. "γηγ}, 
οοπέεηιρίον. 500. ΧΧΧΊΠΙ 27. τότι 
ἀπομέμψεται ἄνδρωπος, ἴὰπις δοοιιδ8-. 
οἷ᾽ βοιο. Βεβρεχογυηΐ βἶπο ἀπο 
ΠΟ ΟΠ τη οαπμεπαϊ, αὐδῖὰ Βαρεῖ νοχ 
ἩδεΡζσ. δαΐ ἀεγινασαηί 8 ὙΦ᾽ ᾳυοὰ 

ἷῃ 1. Αγὰρ. ἱπ (οπΐ. 1. ποῖαι ευωΐ- 
βαυὶέ ἐκέεν υἱγοε. 

ἌΠΟΜΕ ΝΩ, γεπιαηθο, ροΥ"αΠΕΟ» 
πιαηεο. 1) 7» οε650. Το. 566. σοά' 

Νοῦρ. «26... ΧΙῪ.. 4. ἀπομεῖον. 
1ορε ἀπόμεινο. ἴπ Ἡοχ. Ἰερίτυῦ 
σαῦσαι. ᾿ 

ἈΠΟΜΕΡΙΖΩ, αἰξτέδιιο δοὸὺ α15- 
ἐσίδωο. δ ΣΤ, ἀϊυϊάο. ἴδῃ. ΧΙ. 39. 

860. (18, χώραν ἀπομεριεῖ 2. Μδοο. 
ΧΥ. 4. δόξαν ἀπομέρισον τῇ προτετιμη- 
μένῃ. Αἴδει. Χ. γΡ. 418. Β. 

᾿ΑΠΟΜΙΤΡΟΏ, πῆγα πιράο, νοὶ 
ρ»τίυο. ΝῸΣ πονδΐα ἃ χχ [μ{. 

ΓὝ9 



᾿Ασόροιρα. 810 ᾿Απόνοια. 

4 γγ» πϑεῖο. ἴω. [0 ν. ΣΧ, 10. οὐχ ἈΠΟΝΈΕΥΤΩ ἈΠΟΚΔΑΙΟ ΜῈ- 
υμιτρώσει. : ἯΟΣ, αὗπμο ρίογαπα. Ὁ) Νιρᾶ.., 
ἈΠΟΜΟΙΡΑ, ματε, ροτίϊο. Ἵν. φἴΐειπι πιὸ δἰπιμῖο. Ῥτον. ΧΧΨΊ. 94. 

ὲ "Ὁ χείλεσι πάντα ἀπονεύει ἀποχλαμόμενος 
ογγο. ΑἹ. Ἐς. ΧΥ͂ΡΨ. 420. ἴ[(ὰ Βιο]υ8 86ς. ΑἸὰ. Οτεάϊ οτίμι, ΓΧΧ βοσῖρ- 
Ττοτωυΐθτ βοουῖι8. δεά αυΐα δα 
ΟΧ ουπὶ Οὐὕβοοα Ὧ1|10 τηοᾶο (Οῃ- 
οἸταγὶ γῬοϊεϑὶ, δίδίπετε σρδίοτα, ἴἢ- 
τεχργοίστη γεῦρα λήψῃ 861}. 
δὰ8 οδυδα ἀα δυο δ! άϊθοε. ΕἸ ες γοὶ. 
ΛΑ ρ ρίαν: μερίς. Ἐπδίαιἢ. δὰ ἢ Α΄, 
ὃ ᾿. δ4. 80. 

᾿ΑΠΟΜΟΧΘΟΊΏ, 7 έξγο, πιοϊεδίξαηι 
ΟΥ̓́ΘΟ. ΠΣ Ἦν". ἃ δ» Ἰἐση. 

Αι. 168. ΤΊ]. 18. μήτι ὀλέγον ἀπο- 
μοχϑοῦν ἀνδρώκπους; Ὥστ ράζιπὶ νο- 
58 νἱἀοίυΣ, υαδ Βοταϊηῖρα9 το ἐδ 
δειίοὺ [( γιὰ νεῦρα ὀχῃρεΐ, 
86 τοοῦυβ δρυὰ Ευδεξδέυτι οχα. 
Ἐνδηρ. [10. ΝΊ. ». 195. μήτι ὀλίγον 
ἀσὺ ὑμᾶν μοχϑοῦν ; ἸΏ ΡΔ- 

ὁ ΤΌΤΩ νΟδἱβ νἹἀοίαγ, αἱ ἔκ ρειπβ Βο- 
ΤΩΪΉ ΘΒ ὃ 
᾿ἈΠΟΝΑΡΚΑΊΏ, οδέογρεο. ὙΝΝ Ὁ) 

Νιρδ, αἰ ραίμα δυοι. ϑγχωτα. Ρζον. 
ΧΧΥΙ. 1ὅ. ἀπενάρκησεν. ---- 2) ΡΒ. 

ἀείξδοίες δηι υἱγίδιῃ. ΤΉΘροά. 1 ὅδπι. 
ΧΧΧ.ΙΟ. Π᾿᾿ 
᾿ΑΠΟΝΕΜΩ, αἰφέγίδιο, ἐριμενεϊον. 

Ῥὴτν ἑετα. σους. ΕΥ͂. 19. ἃ ἀκῦύνειμο 

χύριος ὁ ϑεός σου αὑτὰ «ἄσι τοῖς ἔϑνεσι, 
ὦ χαεε αἴ κἴδ μαγγεπζαν ρεπίεθ, ὃς 

' ΕῸ Ὀϊΐο οΟἸογοηῖ, Πεῦβ ροσση 510. 
1οββ. ἴῃ Οοἴδξ. ἀπένειμεν, ἀπεχλήρω- 

᾿ς δὲν, δίάνειμεν. ΗΘΒΥΟΒ. ἀκένεμεν, ἀπι- 
-χλήρωδιν. ἸΘΝ : ἄἀσονέμει, «αρίχει, δί- 
δωσιν. 8 Μδος. 1. 7. ταῖς τεμόνεαι δι 
μιὰς ἀσονεήμας, ἰετηρ 16 ἰδολοτυτα ἀε- 
αἷς ἀσπακῖα. ϑγγυδ:. ὥσω͵ [δ ϊ4. 
ΤΙ. 16. τοῖ; κατὰ «όλεις Ἰεροῖς ἀσπονεί- 
μαντες λους «“λείστας, δ᾽ ἀσον- 

«μεὶν Θβῖ υτ ἀεδίρμαγε. Οὐοηξ. 
[,χ. Ν. Τ. 5. ἢ. ν. 
ἈΠΟΝΈΥΏ, αὗπεο, γόπεο, ἰξ. πιὸ 

'ασεγίο, ἀεπεοίσ, αδεοεάο. ῬῸΓΡ Ζσιδ.-ὄ 

ἄμοο πιε. ϑγτατη. εἰ ΕΧΧ Οδηῖ. Υ. 
ὅδ. ἀπονεῦσας “αρῆλϑεν. ---- "“), τέσε- 
ἄο. ϑγιωζηα. Ῥαβ. ΟΧΧΧΥ͂ΙΠΙ. 10. 
ἀσονεύσαγε ἀπ' ἐμοῦ, αὐεοοάδέδ ἃ. τηο. 
ϑαυΐϊάδο : ἀπονούειν, ἐπκλίνων, τρέσεσίλου. 

8.556 ἀκυκλειόμενος, ἢ. 6. οἶασωδιηι ξε- 
γέηδ ἱῃ απὶπιὸ ἱπένισμηι. 81. οἴΐϊατα 
οοΥτροπᾶδ οὶ νἱοβα Ἰοςσῖῖο (οά. 
ΑἸοχ, ἀσυχλεύμενος, ατδὸ ἤδη Του- 
ἡδοίυσδαι τοϊτιῆοθ ὁσητταδδα νἱάο- 
ΤΌΣ. 
᾿ἈΠΟΝΙΠΤΩ, αδέιο. ΠΤΌ» αὖ-- 

δίεγρο. Ααὰ. ϑὅγταιη. Τοῦ. Ῥσχον. 
ΧΧΧ. 20. ἀπονψαμένη. ἌαΪα. ἐεν- 
ξέηδ, Ὦ. 6. εἶμοηδ, κυσὸν, ομηπαπι. 
(Ηδεγοῖ. κυσονίπται, , ἀπὺ τοῦ 
φαρακολουδοῦντος.) Ναχα [ΤΏ ". 1}. ἀ6 

οτιῆςϊο “έεγὲὶ δὲ 9 βέῃϑιι ΨΕΠΘΓΕΟ 

δοοϊροηιτη οϑί. --- - ΥὙΠῚῪ Ῥχον. 

ΧΧΧ. 39. - ηϑφῷ» ΠΕΡΊΟΥ͂ΡΟ. 

1 τ Βεᾷ: ΧΧΙ]. 838. ἀχενλψαντο βοὸς. 
αὐὴ δὲ αἰ ν᾽ δἴπτη ἀαέ- 

Ἰρχεν, εἶ υἱ Βάρεηὶ τεϊχαὶ ΠΡ τὶ. 
ἈΠΟΝΟΒΌΜΑΙ, ἀδερεγο, ἀπιθης 

νο, ταδαίε αἴίεπον αὐ αἴᾷκο, ἀεκοίεου, 
ἐἰρβοῖο. ---- ΣΎΝ ΤΊ, ἰευεε, ὁ 

ϑγταση. ὅἩ. ΙΧ. 4. ἐασονγοημένους, 
αίοξ. Ἴ ἣγσ. Ὁπδρ. ΥἹ. 1. 

βάν. ΓΝ. 9 Ῥυσρίες ΣΕ ΙΘΓΟΚ 
μὲ δὰ ἀᾳενοῆϑησαν ταῖς ἰδίας διανοίαις, 
Τ0}1ὶ πιενέθ οαρίξ δεπί. ϑ΄ῖτ. 1,1. 26. 
4 Μδος. ΧΙΠ]. 93. γνοὺς ὠποιονοῆσϑα: ἐ 
σὺν Φίλιταον, ΘΟΙΠΟΘΟΡΏΒ, αεϑοίυῖξθε 
ΡΙΡΡυτη. 
“ΑΠΟΝΟΕΏ, αα αἀπιρπέδαπι 568 

Ἰομ τα ΟἹ. νοι. ὠτο- 
νοῶ, ασπιεπίο. ϑῖς. 1,1. 26. τὰ ὦ ἀγνοήμα- 
φὸ αὑτῆς ἀστνόησα, ΕΥΤΟΥΕΒ οἦι.9 (8ς. 
ΔΏΪΤΩΣΘ ΤῊΘ 85 ΒΘΟΌΓΙ Ππισύιπ 18) ἐπίείς 
εκ, βοὺ ἀρπου. Τὰα ελδαι νεγίδη- 
ἄστη εαῖ, δὶ Ἰδοῖῖο βαῃβ οδὲ. ϑοα 
ΤΘΟῦ5 δἴπο ἀμ θῖο ἰῃ  δῦσαπο Ἰορί- 
[ΙΓ ἐπενόησα. 

ἌΠΟΊΝΟΤΑ, ἱ. 4. ανοια, απιδηέϊα, 
ἀεπιεπέα. 5ὶγ. ΧΧΠ. 14. υδὶ ποη- 
Π0}}1 φερηδίεπι, δοοογάϊαπι ἰπνε]]ὸ- 
δυιῖ, αυδϑὶ ἄπονος, εἰπε ἰαδοτο. 
δΡγτυδ: ἐπ πιιρδδε παγτγαίίοπερε 
διαγαηι. Νυηὶ ογίαβθο ἱορὶὶ ἀποῤ- 

ἊΝ ὃν χὰ 



“Ασφονος. 91} 

Ι. 3. 4 δος. ΧΙ]. 4. 
ΘΆΑΠΟΝΟΣ, ἰαδογε οαπέηξ, ηιϊπὶ- 

πὸ γπκοϊκείια. 4 Μδοο. ΧΙ]. 26. ἄπονοι 
ε καταΞίλται, ΟλΓΕρυ] τα πιπέπεε πιο- 

,: “ΑΠΟΒΞΑΓΙΝΩ, ταΐο, οατημηο, 
ξαγΡρο. Φ Νίαος. ΝἼΊ. 61. ἀσιξαέντο 
ταῖς μάστιξιν τὰς σάρκας ὁ γέρων, ΟΒΤῸ 
ΒΕΣεῖΘ 5 : 
ἈΠΟΞΕΝΟΏ, μα;, ἐχεΐδηε 7 αοίο, 

ἐσωὶ 3ο, αἰέδεπι φεὺ αἰλέπεηι πιε εἰηιῖ- 
ἰο. ΤΊ» ϑαβοτ. Ῥιονυ. ΧΧΥΙ͂Ι. 8. 

ὅταν ὠσοξινω)ῇ ἐκ τῶν Ἰδίων τόπων, αὐὶ 
ϑγπισα. δΒιδρεῖ μοτακφούμενος. ---- 
ἽΞ2ΓΙΠ Ἡπκρ. αἴεπκπε πίε προ. 

ςἶης. (βῖπαο ἀυνθῖο Α40114) ᾿σδῃ. 
ΧΙ,71Π. 7. ἀδ «Ὀβθερῆο δρπηοβοῖ πο- 
Ἰοπῖε ὁ ἐγαίγίθιιβ, ἀσοξενοῦτο: ροδὲ 
αὐδῖι νόοσοῖῃ ἴῃ ταλγρίπο (οά. (οἷ5- 
11η. δαἀδθοιτμη δὲ ὠσοχροσεποιεῖγο τῷ 
εἶδει, Ἦ. 6. δρεοὶς εἰηιμέαδαί, αυοὰ 
ΜΟΙ δυο χηθσυτ δο ἢ 0110} 6886 
νεῖν. ΧΧΟ 1 Βερ. ΧΙΝ. δ. εἰ 
6. αὑτὴ ἀπκεξενοῦτο, 1114 αἰέαπι 86 δ.- 
πμίαδαί. Ἐοοῦυβ Ψυϊχαΐυβ: αἰδε,- 

ὦ πιμίατεί, 86. εβθεὲ αὐ εγδί. 2 Μδοο. 
Ὑ. 9. ὡς χνοῦς τῆς πατρίδος ὠποξενώ- 
σας. Ψυϊραῖυϑ: μὲ ρεϊυὶδ ραίτε ρό- 
γερτίνμ. ᾿ 

᾿ΑΠΟΞΗΡΑΙΓΝΩ, ὀκείοοο, 676- 
ὕκεῖο. αι ΗΐρΒ. 8 λΥ 7ο8. 

ΙΝ. 23. . 1. -- 9)» ὁμοοϊάογ. Ῥκ. 

ΧΧΧΥ͂Ι. 2. ὡσεὶ χόρτος ταχὺ ἀποξη- 
ραϊϑήσεται. ΟΥ̓ΔΙΏΘΏ δι ΟἾ δι: ΤΆΓ- 
ορβοῖς. 

ἐ ἈΓΤΙΟΞΥΏ, - αὐγαάο, αδείταδλο. 
"πΌ» ευεἰϊο. ϑγτατα. Ῥ8. 1.11. 7. 

ἀπαξύσει σὲ ἀπὺ τῆς σχηνῆς σου. ἩΊΘΡΟΝ. 
ευεῖϊεέ ε, --- ΝΟ ΓΙ Ηρ. 1ὰ. ἴεν. 

ΧΙΨ. 41. 43.---. γνρτ ΕἸΡΒ. 

αὐναάο. ων. ΧΙ. 41. τὴν οἰκίαν 
ἀσοξύσουσιν ἔσωϑεν κύχλῳ. 
᾿ἈΠΟΙΠΑΡΘΕΝΟΊΏ, υἱέο, υἱγρίπεπει 

σίμρτο. ϑῖτας. ΧΧ. 8. 

᾿Αφοσετάζν. 

᾿ἈΠΟΠΑΤΈΞΩ, βοὸς. Βιοϊυπι α υἱα 
γερεάο, ἱἷἱξ. υοπίγενε ἐχζοπέγο: υτδο 7 
ἀπκοπάτημα ἐξοτεπιεπέωπι: οαἶοο. ἢ» 

οαἴραπε. ἴπο. [68. 1.Χ1Π|.. 2. ἀποσα- 
'φοῖντος, αυἱ σα] σανὶς τογοῦϊασ. 5'ϑὰ 
βου οπάυσα 10] εσὶ ἀἰνίαίτα ἀσὸ σα- 
τοῦνττος. ΊαΕ ἴπδτα 6. νυ. ἀτοπογητός. 
-.- Δ) Ὰ ΓΝ ΤΌ. ἰεβεγε Ῥεάεε, Ἀ. 

6. υδιι Ἰοαυεπάϊ ΗΘΌΣ. ἐρέγεγε εἰετ- 
ομδ, ρυγρατε υεπίγεηι, αἰνωηι ἐχοπε- 
γαγε. Ααυ. 1 ὅδ. ΧΧΙΨΝ. 4, βος. 
(οἰ 8] 1η. 8 

ΦΑΠΟΠΑΤΗΤΟΙΣ. ὙΙᾶεο ᾿τπξγα 8. 
ν. «ατητὸς, δυΐ ροίΐι8 σατητῆς, οἱ 
Ττοτηχἶ (οποογά. 8. ν. ἀποκατητός. 

᾿ἈΠΟΠΑΥΏ, οεεϑδαγε ἔοῖο. 
ΟΠ ΗΙΡΗ. οεέδαγε ζχοῖο. 

ϑγτηση. Ῥραΐῃ. ΤΧΧΧΥΤΠ. 45. 
ἀπίπαυσας, οὐδεατε Κεοϊείῃ. ---- "ΓΛ 

«εεεῖο, φειάδε, ἠαδίῥαίο. Βα, Π. 7. 
ΠῚ ἀποπαύεν οὐπὶ χαταπαύων ἱἰπ 
οὐαά. μεττηυΐϊδίον. λ 
᾿ΑΠΟΠΕΙΡΑΌΜΑΙ, ἑεπίο. ΠΡ 

Ῥίμεξ, ἀδοὶρίο, ρεϊποῖο. Ῥτον. ΧΥῚ. 
29. ἀνὴρ λει λβρνευς τα! φίλων, 

διηΐοῦβ. ας. ἰαοίαί. Ααυ, ΤΠοοά. 
ἀπατήσει. 

᾿ΑΠΟΠΕΜΠΤΥΤΟΊΏ, φιίπίαπι Ρα7- 
ἔεπι ἑπέρομὸ δοἰνεπάκηι, νοὶ αοοϊρίο, 
οἵ φοἶνο, 4. ἀ. φμϊπίο. Ἐπὶ ποναΐυχα 
Δ ͵ΙΙΧΧ Ἰπξτ. νεγθυχα δα ἱγυϊδιο- ὁ 
Ποὰ ψνοοΐβ ἀποδεκατύο. --- ὩΩΤῚ 

ῬΙΒοΙ, ἸΙάσα. ες. ΧΙ.]. 84. ἀπὸ- 
πεμπστωσάτωσαν πάντα τὰ γενήματα, 
ὉΌ1 πῃ ΔΙ]ὰ. : ἀσοτιμπίτωσαν 
Ἰερίταν. -- υἱῷ ὃ, φιίπέα ρατε. Οεῃ. 

ΧΙΊΙ. 26. ἀσυκεματοῦν τῷ Φαραώ. 
ἈΠΟΙΠΕΊΜΠΩ, ἀἰνείέίο. "ΦΌΤΙ 

ῬΙΉ, φιίπίαπι ρατγίεπι αοοὶρίο εἰ φοΐυο. 
σε. ΧΙ]. 8384. Μιὰθ βϑυρτα 8. ν- 
ἀποτεματόω. ---- 3 3, ἐΖεο, ἐρτοδον. ἃ 

ϑγιωμ. υᾶ. Π]. 91. ἀσοπεμνψαμένου 
δὲ αὐτοῦ, σππι αἐνιἐσί εεί. 

᾿ἈΠΟΠΕΤΑΊΖΩ, εχίεπάο, ἐσραηπάο, 
εοἴϊατα ἀϊείοπάο, ἀϊσραπάο, ἴϊ. θεοῦ» 
ἄυχα Βίο σὰ αυσγίο, αδάμοο. Μ οΥ- 
Ὅυχα δος ἰῃ ἰεχὶςῖβ νυ]ράγῖρυβ ὩοΏ 

04 

- να πὶ να τινι». 



᾿Αχοτηδάο. ᾿ 

« οὈνίαπι τϑρευϊτας ἰὼ Ααυΐα τεὶ!- 
4υ}8 ὑχγο Ηδργ. Ὁ») αϊδείρατγθα, 

ἀοίμεγδατα δεγίοπι πέταπι οἱ δοπιροδὶ- 
ἐαπι (οοπέ, ΘοΒυ]θηΒ δά. 00». ΓΝ. 
12. ριὶ Του δὰ δος. Πόθογο 
ψυά. Υ. 23.), ἔχ. Ψ. 4. ἀποκετάζετε, 
αὐυεγέἐε βΒειι αδαάμοϊδέε, Ῥορΐυτα 86. 
8 ΟροΥ 
ους. ΧΧΧΙΠ. 42. ἴῃ οπηΐθιυϑ 
(ΔΙ Ἦ]8 Ἰοςὶβ ΕἸΒΟΒΘΓῸΒ ἴῃ ΠΠΌΤΟ 

ὃ ἃς Ψεγ885. 66. ΄. Τ. γν. 49. Ἰοοο 
ἀποπετάσαι! ΤΕΡΟΠΘΓΟ τηᾶνοϊύ ἀπύσχε- 
δάσαι. (ἔ. Αι. γον. ΧΧΙΧ, 18. 
γιάθ ἴδμθη Κυύουβϑι σι για. Ρ. 
ΙΝ. ν. 10. 
᾿ΑΠΟΙΙΗΔΑΏ, αἀεείίιο, τεεὶϊο, 46- 

, ἽἹοϊο. ὙΊ} ἐὐαροτ. Ηοο. ΝἼΙ!. 18. 

εἀἰπεακήδησαν ἀπ᾽ ἐμοῦ, ἀεἴεοοεγιπέ ἃ πι. 
Ε]οραπίοσ, ἱπαυϊ 1... Βοβ. ἴῃ Ῥχο- 
Ἰεσρ. 'ἰπ ΤΧΧ [πιὸ ο. 8. υϑυγρδπὶ 

ς Βδπο ρΒγδδίη Οτεθοὶ ἀθ ρῃ]οβορμο- 
ταῦτα ἀἰβορυ} 18, ααΐ ἃ. Ῥχϑοορίονίι- 
08 818 ἀεῆεοοίηῖ. δ᾽. ἀδ ΑἸοὶ- 
θα εἰ Οὐδ, ϑοεγαῖίβ ἀἰβοῖ ρα}, 
ἀποπηδήσαντε Σωχράτους ἀἰχὶς ΧΘΠΟΡΗΉ. 
Μοροσ. 1. 3. 10. - ΓῸν» αξοεμάο. 

Επ. ΧΙΧ. 8. Ασοορασιηςξ πὺν ἴῃ 

ποίζοπμα ευαπεδοοημαδ ἃς αἱδρατεπαϊ, 
αυδηι αυοαιε Βαροῖ, ἀσοσηδᾷν διυ- 
ἴθ ΘὈδι ἐἤμβογε, ευαάφγε ποῖατο, 

ὦ βατ8 ποίαπι δβί. -- ἤζ9)» δΏΓβΟ. 
1 βαιη. ΧΧ. 84. βθο. οοᾶ. ΑἸοχ. 
Ἐδοΐα χυοβα βδϑηδυπα. 

᾿ΔΠΟΠΙΑΊΖΩ, οοπιρτέπιο, οπργίπιο. 
Δ ἴῃ Καὶ, ἰάδθμι. 1ης. οἱ ΧΧ 
ψυά. ΝΊ. 88. ἀκχεπίασε τὸν πόχον, 61- 
ργίμιοδαί νθ]}] 8, Οδὶ᾽ βοϊυ8 Υ δῖϊο. 
ἐξεκίασε ΒαΡοῖ. ὙΙἀεΐα δυΐοτη ροῖ- 

Ἰερὶ ἀσεπίασε εἰ ἐξεπίασε ὑτο 
ἐξοπίεσε εἰ ὠπεκίεσε. 17 ἴδτηθῃ 

ε ἰκαιάδω ἀρυὰ Ηδδγοῆ. 5. ν. ὠσοϑλ,- 
Ψῶντες εἰ ῬΠανοχίμυτϊη 288. δ6. οἱ 
1505. 47. αἸάζω γχτο αἸέφω. . 

᾿ΑΠΟΙΠΙΉΤΩ, ἀεοϊάο. γ᾽ γγ ῬΊΗ. 

εγὲρίο, ἄδεγοβ. Ῥβδῖτωα. Υ11. 4. ἀπο- 
αίσοιμι! ἄρα, ἀπὸ τῶν ἐχϑρῶν μου. [18 εἰ 
ἸΤμοοάοῖο. ΝοΟΠΠΪ: ρμυΐϊδηξ, 608 
ἰχηγαυ δῇ !8Β οὐ ἱηναῦεῖ [16 8 
συ ες Ἰερίθθ6, 56 ἀποπίστειν ἀπὸ 

8512 

6 δὺο. ἴῦ. ΧΧΧΙΠ, 25. εἱ 

᾿Ασξοφλωγάω. 

«νὸς γιάοαιν ἢ. 1. 6890 διεδέγαλετγε, 
δεδάμοενγε 46 αἰδοιιᾶ, ἢ. 6. ἀεπέρατε 
αἰδομὲ απκίϊωηι εἰ δομα οἠδοία, εἴ οχ 
δα]υηοῦο : λοσέξ ον αἰέσιεηι ἐγασέατγε, 
αυοα Ῥεπθα οοὔνθη ἤθρσ. γὼ Γ» 

υοά Ἀ. ]. ἐσπεγε, δροίίαγε, εἴ εχ δβά- 
ἡαποῖο λοσέδέεν ἰγαοίατε εἰστιῖβοδῖ. 
Ἡϊΐδγοη. ἀὐπὲδὶ ἀοείος πιθὸς υασεος. 
Ψυ],. ἀεροίάαηι πιεγιέο αὖ ἐπὲπεϊοῖς 
πιεὶδ; διἀχαοάστα ΟὈΒΟΊΓΕ. --- [Δ )» 

«ριοἰερίιαη. Ἡμδν. ΧΙΧ. 9. εἰ ΧΧΤΊΠΙ. 
22..--- 5) Ὁ ΡΙΏ. ἃ 95, διοοίάο. 

Ρ5. ΧΧΧΙΣ. 6. υδὶ τῷ ὠνϑεῦ ορ- 
Ῥοπῖίυν, --- 2)» "πατοέδοο, αἰξοϊαο. 

Ρβαϊῃη. ΧΧΧΨΝῚ. 4. ὡσεὶ λάχανα 
χλόης ταχὺ ἀποπεσοῦντοι. ---- Ὁ 3: 

ὨΩ 7, Καὶ εἰ Ηϊρη. 9290». ΧΧΤΙ͂Χ. 

34. φῶς τοῦ «ροσώπου μοὺ οὖχ ἀςίατα- 
σεν, Ἰυτηθῃ νυϊζι8 τοὶ πο ἀδοίαιξ, 
ἢ. 6. ποη οδῥιδοαίμτη εσί. ὅς «αἴστειν 
ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἀδ οἐἰεἰϊ Μαῖα. ΧΧΙΨΝ. 
39. ποῃ ἀξ Ἰαρβι ργοργίε εἰς ἀϊςῖο, 
βεὰ βρ᾽δπάοσιβ ἀδέθεϊα δοοϊρίτυτ. 
Οομξ Ιοχ. Ν. Τ. δὺ ἢ. ν. 8. Υ. 
12. ἀποσεσάτωσαν ἀπὸ τῶν διαβουλιῶν 
αὐτῶν, ἀδοϊάδηϊ ἀ6 οοτ151}118 8ι118, Ἦ. 6. 
οσὐηπδεα φογμῆι ἐγγίία βαπί. συ, 
ΧΙ. 6. οὐκ ἀποκεσεῖται τῶν ἐκ,τηδευρκκά- 
τῶν, ΠΟΠ οχοίάαξ ΠοὨ8111ο. ῬΟΪΥΘ. 
ΙΧ. 7.1. ἀσοπίπτεν τῆς ἐλαίδος. Πυϊὰ. 
11. 58. 6. ἀποπίπστειν τῆς ἐκιβολῆς. 
δὶς ἐχασίστειν πὰ Ν. Τ., ν. ς. Βουι. 
ΙΧ. 6. 

ΑΥ̓ΤΟΜΑ ΤΩΣ ᾿ΑΠΟΠΙΉΤΩ, 
δροηέε ἀἰεοϊάο. Ὁ), «ωοοϊάον. «00. 

ΧΧΙΨ. 44. στάχυς ἀπὸ χαλάμης αὖ- 
φτομάτως ἀσυκεσών. 

᾿ΑΠΟΠΛΑΝΑΊΏ, αδογγαγε ἔποῖο, 
Ξεἄμοο. 1, ΗΡΗ. ἃ [ΧἽ» ἕπι- 

Ῥεῖΐο, ἴᾶτα Ῥυορσῖθ χυδπὶ σπϑίδρμο- 
τῖοο. 2 Ῥαγ. ΧΧΙ. 11. ἀπεαλάνησε τὸν 
᾿Ιούδαν, φεάιαὶξ «Τυιάκπι. ---- ΓΟ 

Η!:»Ηῆ. ἃ ΠῸ» ἑποΐπο, ἴδια βηγειοθ 

αυδῆλ τηογϑοσ. Ρσονυ. Ψ]]. 41. 
ἀπεπλάνησε δὲ αὐτὸν πολλῇ ὁμιλίᾳ, υδὶ 
ἀ6 τηογθοθ ρα] ] οὔθ βεστηο εβῖ. 
-- δὲ, ΡΠ. ἃ γν}» τευενε γαοῖο. 

΄ 

ἂὩ»ἤ 

Ὁ μ- 



᾿Ασοφλάνησις. 

ε͵ετ. Ι,. 6. ἐσὶ τὰ ὅρη ἀπεελάνησαν αὖ- 
πός. ϑῖγ. ΓΝ. 22. ἐὰν ἀποπλανηθῇ, εἰ 
ἀξίεοεγεί, Ὡετῶρα ἃ βαρ θηῦβ. [Ὁ. 
ΧΠ]. 8. ἀποπλανήσει, ἀεεὶρὶεί. 1Ὁ. Υ. 
10. ἀποπκλανᾶσϑα; τῇ διανοίφ. 
ἈΠΟΠΛΑΝΗΣΙΣ, αδεγταΐίο, 5ρ6- 

ἰδίην σθίδρῃοσῖος αὶ ὑε7Ὸ Εἔ γεοίο, 
ΕΥΤΟΥ, Ἅαἰεοερίϊο, εἴλδτα ρεγερτίπαίϊο, 
εγ. Ὑοχ Ὦδος, Ὠ0114 δυσίογιδία 
τησηΐα ἴῃ Το βδυγο Θιδρηδηὶ, 6 ρ!- 

ὁ ἴα ὕτὸ Πη υ 0. "παίπέεία, ργαυΐας 

(Ασγαδ. ἃ 9] μδλ). θέας ΧΧΙΧ. 19. 
ἐν τῇ ἀκοτλανήσει τῆς καρδίας μοὺ “0- 

ὖ , ἐπιρὲς ἀρᾶπι. Τοδίδτη. ΧΙ] 
ΚΩ Ῥ. εὐ τα ὉἾδ ἀχσοπλάνησις τῆς 
ψυχῆς. 5ι1:. . 12. πολλὰ ἑώρακα 
ἐν τῇ ἀποπλανήσει μου, ἴῃ ἐξίπεγίδειδ 

οοἰ]ερσί, ᾿Ασοπλανᾶσθαι Ἰηΐεν αἰΐα οὶ 
ταγί ἴοσα οὗἶγε, υατγίας ἰοΥΤαΣ ΡΕΤα» 

« ρτατε. ὅϑὶς εἐγτοότες Ὀ]γββὶδ δρυὰ (ἴς. 
Οἷδο. 1. 148. γιὰ ᾿πῦτα δὺ «λα- 
νάομαι, εἰ οοηξ, ΑΡτοβοῖ. Δηΐτ. δα 
ΖΕςς γ]. Τ. 1. Ρ. 547. Αἀὰδ6 Ρἰαῖο- 
πεῖ Ῥοῖὶς. Π]. 968. (. 

ΦΑΠΟΊΠΛΕΓΜΑ, οοππεζίο, 00μ» 
ἰεσίμα. ᾿γ)η}}. φόγηια, ἰαοὶπία. Ααα. 
Ἐχ. ΧΧΥΝΊΠ]. 38. βεο. Οοίδιν, Ἐχ 
βοπίεπεῖα δυΐεη Μοκθξ. 101 Ἰεροη- 
ἄσμα εδὲ ἀσόληγμα, ἱἐεγπιέπμα, 8Ὸ 

ἐ ἀσυλήγω, ἀεεῖπο, υἱῷ Βαδὶ]. Βαρεῖ. 
ΔΠΟΠΛΥΝΩ, αδίμο. Ὁ. ΡΙΒ. 

Ἰάετη, 4 ὅξιη. ΧΙΧ. 94. 76:. [1]. 22. 
ΙΝ. 14. --- Ὁ» ἐρεοτ ρενο αὐίωο. 

ΑἹ. Ἐς. ΧΥῚΙ. 9. 
ΦΆΠΟΠΝΒΊΏ, εΠ1ο απὲπιαπι, πιο- 

γίογ. Φ Μαος. ΧΡ. 18. Ηδργςον. 
ὠπσυκνείων, ἀποσνέων. 

ἈΠΟΠΝΙΣΤ͵ΤῺ, σεβοοο, ἱπέεν βοῖο. 
Τοῦ. 111. 9. ἀποπνίγουσά σου τοὺς ἄν- 

ε ρας. 

ἈΠΟΠΟΙΕΌΜΑΙ, απιουεο, τε)ὶ- 
οἷο, χερείϊο. “γ:γ}} ΡΒ. ἃ Ἴ)9),, ἐσ- 
τίς Καοῖο. ΤοΌ. ΧΥ͂. 4. ἀπεποιήσω 
φόβον, τερεϊείξ ὕχαοτετα. Ὁ. ΧΊ,. 8. 
δὶ ῥεο ἀποτοιοῦ, αποὰ περαὶ  αἱ., 
γεὶ Ἰερεπάιπιπι οὶ ἀσοσοιῇ οὐχὰ ΑἸ]ά, ᾿ 
εἰ (οπιρὶ.,) νοὶ ὠκεποιοῦ. --- ὈΝΌ; 

ΦῬεγῆο, γέδρεο. ον. Ν 11}. 20. οὗ μὴ 

818 ᾿Ασοχγψύο. 

ἀποεοιήσηται τὶν ἄκακον, πυηαίδτη 
το) οιεέ μίυτη. Τμοοᾶ. μιαροὶ: οὐχ." 
ἀκώσεται.. 10. ΧΙΧ. 18. οἱ ΧΧΧΥῚ.. 
ὅ. 
ΜΗ ἈΠΟΠΟΙΕΞΌΜΑΙ, πον τό- 

7 οῖο. ἨΌ3» ἀρρείο, ἐκρείο. 210}. 

ΧΙΨΡ. 15. Βογεοϑηΐυδ οοπέεσί ΑΥ̓ΔΌ. 

ἱψλρξξβ,, αυενίεγε νιαΐμηι, αδο.. 
“ηὲπατὶ, ΟοΥ. ϑυτ. ΥἹ. 17. ΨΠΠ1. 181]. 
1Π|. 87. 
ἈΠΟΠΟΜΠΑΓΙΓΌΣ. 8:1. νοσδίυῦ 

δίγοιδ ἐπιέδοαγίια, ἢ. 6. ἐσρίαπαϊ ρο- 8 
»υϊὶ ἡμαάαϊοὶ σσιρα ἐπιΐδσια ἐπὶ ἀόεεν- 
ἔωπι, ἘΠ ΟΣ. ὙΝΙΥ (ψυλδδὶ δι 7.» 

8Ρ ννΝ αδεο,) ἀϊοῖαβ. 1ν. ΧΥῚΙ. 

8. 9. υδὶ βοδοὶ. ποίδέ, Δαυΐδ 
ἘΠ ΔΠΒ[]168ε : τράγον ἀπολελυμένον εἰς 
τὴν ἔρημον. ἘΠΡΌΡΙπυι5 ταν ἐΣ- 
»ιἱαίοτέιπε ΨΟΥΌΘΤα, 60 ασυοα ὠποπομ»- 
«“οαὐὲ ὨΔ ἀϊοῦ εἰηξ ππαίθγωπι οαἰαηεῖ» 
ἑαίωπιᾳε ἀρρμίδογες εἰ αυογτμποα» 
ἐογέδ, απὸ ὩὨσῸΟ δἴδηι ΟΠ ταδ]θ ὦ 
δὶς σΆρΙο οοηνθηΐϊς. Οοπΐ. Βο- 
οβασίυσαι Ηΐεσος. Ρ. 1. 14}. 1]. ς. 
ὅδ. Ῥ. 651. οἵ δυσίογεθ οἰζεῖοβ 8 
Μοβδῖο δὰ Βαγπαρ. Ἐριβθοϊαση Ῥ. 
816. ποὸ ποῦ ϑυϊσοῦιτα ἴῃ ΤΏἬΏΕΒ. 
Εοἶθ58. 8. ἢ. νυ. Ηδεγοδίο ἀκοκομ- 
«αἷὸς (εὶς δηΐτα Ἰοροπάυτα Β[6]1ο υἱ- 
ἀεί ὑτὸ ἀποπεμφαρ) οδῖ ὁ ἀποστρα- 
φεὶς, ἄπραχτος, καὶ ὁ χεκαϑαρμένος. 
Ιάθτι ἀφοπομπεῖν ἸΠΓΕΓΡγαδ τὺ ἑ 
ἀποσέωψασϑαι καὶ ἀποκαδδήρασθδαι. 

ἈΠΟΠΟΜΠΗ͂Ι, επεδεῖο, ὨΘΙΩΡΟ 
ἰσέϊυϑ Ὠἰγεὶ χριδίοσὶὶ δς αἰγὶ 
ἴῃ. ἀοθεσίατα. ὑγγν.- [ν. ΧΥ͂Ι. 

10. ὥστε ἐξαποστεῖλαι αὐτὸν εἰς τὴν 
ἀποπομντήν. 

ΔΠΟΠΡΑΤΙΖΟΜΑΙ, υεπάο. Τοῦ. 

Ι. 7. ἀπεπρατιζόμην, υεπάδοηι. 

ΦΑΠΟΠΡΟΣΠΟΙΟΥ͂ΜΑΙ, πέρο 
αὐ πιὸ μεγίἑημογο, τερμαϊο, τε)ίοιο. Κ 
γ Ια βυρτα 8, ν. ἀποξενόω. (εεΐετυτα 
οοπξ, ἐδ μας νοοβ. Αργεβοῖμὶ Π1υ- 
αἰἀά. Τπυογά. Ρ. 286. 

ΑΠΟΠΤΥΏ, οαρμο, γέρρο, 
αὔεΥ807. 4. Μδος. ΕΠ]. 18. ΗεδγοΝ. 
ἀποπτύσαι, ἀπομύξασϑαι. Ιάδτι: ἀ- 
αόπφυσον, ἀπύῤῥεψο. Μιὰ αἀὐσαδα 



᾿Απόκτωμα. 

α ουπάσπι 5. ἀσύαστυσε λόγους, 61 δ6τ:- 
808 ἰγδηβίδίι οἰΐδῃ Μδοεβδν. }. ἃ 
Ἰοσυαι μαρϑί. 
ἈΠΟΠΤΩΜΑ, ἀεΐαρειις, ἀεϊαρείο, 

ἰφρδιμ, ταῦ ΡἘ. ϑορίαϑ με. 173" 

ἀεοίάοπε, ἀεοϊάηη. Ααα. ϑγτΏπι. 
ἴθ. ΧΧΧΈΥ. {....ς ΠΡ» ιἴπαΐαι, 

δοεῖκδ ἐμγριςεηπεηι. 7υα. ΧΧ. 6. 
ὠκόπτομα βες. Ναῖ., ὍΒΙ 811 110 Ὁ 

, ον Βαρθηῖ. 
ΑΠΟΡΓΓΖΟΜΑΙ, ἑγάϑοον. 9 δος. 

Υ. 17. διὰ τὰς οὐδ ἀκπώργιστα 

βραχίως. 
ἈΠΟΡΕΏ, ἈΠΟΡΕΌΜΑΙ, ἀεῇ- 

οο, Ἔβρο, ὑπάϊᾳορ, ἀαδίίο, ὡναὶαᾳ 
δώπι, ἐπιροίεπδ διηι., 7; ἰαπρεάμξ, 

εν. ΝΠ. 18. μετ' ̓ ὀδύνης καρδέας ὑμῶν 
, ΟΕ ΒΌΣΩΒΟ ἀοίοχζα οοΣ- 

αἱ». νοεῖτε ἀφ βοϊοηίίε. «--- ΒΓ» ἀεβ- 

οἷο, ἀοσιηι. Ῥγὸν. ΧΧΧΙ. ΤΊ. ἡ το- 
ο αὐτὴ χαλῶν σχύλων οὐχ ἀπορήσει, 1Ὰ]] 
δοήά 500114 ποῃ ἀέεγεπί. Οομξ. Βῖν. 
Χ, 80. ἴοχ. γι ΜΆ. Βτετη. 
ἀπορῶ, λεΐπομαι. -τ- Ὑδν ἀπρον. σϑεῆ. 

ΧΧΧΊΙ. 7. ἰφοβήϑη δ σφόδρα. χαὶ 
ἠπορεῖτο, Ῥετ ταθβοεραῖ δυΐρηι νϑ]άθ 
εἰ απαὶς λατεδὰί. ἴτὰ εἰ Ἰμοοά. 
1 βδεα. ΧΧΧ. 6. Ηδεγοῖ, ἠπορεῖτο, 
ἡμηχάνει. (οπῆ, 2 Οον, ΙΝ. 8. ἃς 
ἴχ. Ν. Τ΄ 9. Β. ν. -- Ἴη, ἱεπεὲς 

ὦ μην. ἴκδν. ΧΧΥ. 47. ἀπορηθεὶς ὁ ἀ» 
δελφός σου, αἀ ραωρεγίαίεηι τεάαοσίμς 
ἔταῦου ἴπ08. --- ἜὝΠΘΩ ΓΙῸ» φιϊά 

ιϑρεγαδεγὶδ 8. ἀρεεῦβ 200. ΧΙ. 7. 
,, ϑγταπι. βεωβιαγα ϑθοθζιι8 ἔχ ϑμδί}}0: 

ἀπορήσεις, πῶς ἂν ἐφίκοιο, ᾽ν. 6. ἐποεγ- 
ἕμς δατεδὶσ, ἐρεανμει δάοδ8, 86: 
ὨΏΪ ὺκ ΕΌῚ (1 δα τε. 
Μορπιξ ἃς Βίαλταϑ τὸ 6 ἀπορήσεις δὰ 
νοσεῖ: ὠσόρησις τδηβίυ]Ἔταμς. --- 

εῬνῸ» οὐδουγαίωε. ἴθ6. 1]. 22. 

οὖκ ἀπορηϑήσεται ὁ ἐν στινοχωρίῳ ὥν. 
Τιρυϊον ἢ. 1. ἀπορεῖσϑαι 6, υὶ 
᾿ἀεμείβοίτηϊβ ὑδπεῦτὶΒ ἱορΊΓυΓ, ἰτα, αἱ, 
πο 86 νεοσγίαϊ, ἱστιογεῖ.0 Νοπ ορὺβ 
ἰθααιο οϑῖ αἰβίμεγα, 608 Π)ΨᾺ ἀ6- 

τἶναββα ΔΙΑ φυοὰ ἀεἰαδεατγὶ Ὠοίδῖ, 

δαὶ ουτη΄ αγρίίο Ιεψετε ἀποστάσεται, 

914 ᾿Ασόρησες. 

ἀεερίεῥείμν. ἘΪΘΕγ οἷ οὐκ ἀπορηϑήσε- 
ται, οὗ χρήσει. ϑῖσ οσὐήση βοσ ΟΣ 
νυ οῖο» 6]. Υ διεκσπωῦ. ἴῃ ΟἿ]οββ. κ. 
ϑ'δοσ. ἐσ Εξδβγος. Ρ. 90. -Ὴν 

ΡΙῃ. ἐδοίμδ δμπι, ταθιΔ ΒΟΥ. ἀπίπιο 
ἀρβοίο, αὐϊηιὶ ἀεἰχωίμηι ραξϊον. Ἰεα. 
1]. 20. οἿ υἱοί σου οἱ ἀπορούμενοι, ἩΔΌ 
τα] ἀπέηιο ἀεπηριμέπίοε. ΒἰοΊῖας σδπ5- 
11: ἐβεπέει. Ηξεεγοῖι. ἀπορούμενοι, 
αἰνόμενοι. -- ΥᾺΌ ἰ την αϊδδιρο πιὸ. 

1.8. ΧΧΙΨΝ. 19. ἥἴᾳ ἀπορηλήσεται 
ἡ γῆ, δϑβδυχα τον, ̓δούερεγωπῖ 
ἘΣ γοῦοπα ἴῃ ὨΟΏΟΠΕ ἀαρείακ- 

ἐπῖο, 
ατοῖο. 1 ϑια. ΧΧΧ, δ ἜΤΗ απ- 

βυρίϊε αβεοίιϑ. οοί;- Τηοοά.. «ἠξορεῦτο. 
- "ϑν» »Ῥαυροτ. ϑγτασα.. (86. ΙΥ̓͂. 

14. ἠπορίδη, ΠΣ ἜΈΓΟτΕΣ 
ἀδραμβενοῦ. ϑὄγτωτα. 

ορϑῇς, Ἔρέας. --- 
ἐγ, Ῥοῆο. ϑγταχῆ. δηῖ. ΥἹ. 11. 
ἠπόρησί με, ἀπδέιτι εἰ ἀπαΐωης πιὸ 76- 
οἷ. Ταρεέταπέ ἡ)» οὐείμριο. 

συὶς. οονέμγδαυὶξ πι6. ---- Ὁγ.).)» οτ- 

δαίωε. ἘΙΖο5. Χ]1Π]. 8. ὡς ἄρχτος ἀπο- 
βουμένη, ὑἴ ὑγθᾶ ἐπαροης οἶδο, δαϊ 
οἴίδιῃ : ογδαέα οαἰμἶδ. ϑαρ. ΧΙ. 6. 
ἀποροῦντες εὑεργετήϑησαν, ἐπάϊ!ρσοπίεε 
Ῥεηοῆοίατι δοοα (- [5. ν. 18. 
οὗ γὰρ ἠπόρει ἡ παντοδύναμός δου χεὶρ, 
ΤΟΙ ΘὨΐτη ἐπιροίεπς ὁταΐ οὐ ροΐθ 5 
ἴδ τοϑῆυ δ. [κ6χ. Οὐ}}}} ΜΆ. Βτθιι, 
ἠαόρει, ἡμηχάμι. Ι͂μὰ οἱ ΡῬβαν., ᾿ὐβὶ 
ᾳυοὰ ρμῖο ἠμηχώνει νἱξίοδα μιαῖνοῖ 
ἀμηχάνει. δῖν. Χ, 80. ἀσυρῶν Ὅν. 
Ιρ. ΧΥ ΤΙ]. 6. ἀπορηϑήσεται, π᾿ 
εγῖέ, ἀμδίμα αἰχιε ἀποερς. Ψαὶα. 
ορογαδίξων, αποα ΠποΠΏΌ]11 οοστίρστεης 
σαμπι Εοχα. σρογαδίξωγ. --- θαΡ. ΧΙ. 
δ. ἀποροῦντες, οὐπὶ 115, δος. ΖΕσγρε!!5, 
ἀδεφϑθηί. 1 Μδοο. 11]. 81. ἠπορεῖτο τῇ 
ψυχῇ αὐτοῦ σφόδρα. 4 Μδος. Ν]Π]. 
30. τῶν Μακεδόνων ἀπορουμένων, Μαςε- 
ἀοπῖθυ8 λαειίαπέϊδδια. Οομίες Αςί. 
ΧΧΥ. 20. Οαγυαι ἀρυᾶ ΗδεεΥ- 
οδίυχα ΦΈΡ ΕΌΒῸΣ ἐχροληῦν ἀδημο- 
νεῖ, ὠγωνκᾷ.' 

ἈΠΟΙΡΗΣΙΣ, ἰοοιμα, αὐ χδῆι ΟΝ 
ἐαίεν ἐγαπϑθξι5, χιο᾽ αὐφυῖδ ἐγε νον 

32) 

ὃ 



᾿Ασορία. 

εροίεεέ. ΓΥ αἴδιε. ϑγανία. 50". ΧΙ. 

8. ἀσορῆσεις, «ὧς ἂν ἐφίκοιο, φιοτποᾶο 

ρετυ εηΐεβ δα Ἰοοδ, δα χιδ ἴγαπαῖταιβ 
οὺ ἅἄπίυγν. ἴὰ Β΄Ι΄ο᾽ 5 ϑ8δουῖι8 

Μοηῖξ, υΐϊ ἰλπιοῦ ἴῃ ποῦ δυῦ)δο- 
6, δὲ νετῦα δὺς Ι γοσῖδ 

ἀυθιεανίε. ΜΝ ΔἸοΚοπατο θὰ Ορῦβο. 

ῬῃΠοὶ. Οὐ. Τ' 11. Ρ. 181. τοῖγβ- 

δε γμοὔυδ νἱἀοπίυν δὰ νεγῦα ν. 

1. 95 Π Π )κὲ ἽΡΠΠ» 8. 18 

δ τοσπευδτμάδ: σορείας τοῦ πῶς ἂν ἐφ! 

κωΘ. Ἐχ τοῦῦ εδηίοηεία γοίεσεμπαδ 

Ἢ δαοο νεῦρα ἰδπία δα ΠῸ 

9 Γν δἴχυε ἀσορήσεις οδὶ ξαϊυσγυνὰ 

νοὶ ἀσιρόω, δὰ αιοὰ νἱάδ 8 τὴϑ 
μοϊδῖα. Οσπῖ, Κιογϑεῖσιὶ γα. Ῥ. 
ΙΝ. Ρ. 10. εἴ τιεα Ορυβουΐα Οὐῖοα 
Ῥ. 154. 
ἈΠΟΡΙΆ, εβοείαε, ἴδ. ἱπορία ε0η- 

φἰἶδε. ἀν ἑΑΡὺ ἐεγγον, ἑπγδαΐο. Ἰμδν. 

ε ΧΧΥ͂Ι. 16. ἐαιστήσω ἐφ᾽ ὑμᾶς τὴν ἀπο- 

εἷαν, Ῥαπίασι νγῸ8 ἐΕΓΤΌΓΕ Ἰτλτῖθ80. 
-- πὸ, ορες, αἀἰοϊέία;. ϑγτατα. ἘΒ. 

ΟΙΣ. 3. βες. Οοά. Μοβαυεῃβ. (16 
ϑρϑοαθ ὅϑ6ΒοΙ. Ἐυεβγτοῖ! Ζίρα- 

Ρεπὶ ἰπ Ῥρδϊπιοβ α (οδά. Μϑ5. 

Μοκαα. δυο. Μαίζπεεῖ, Ὀγεβά. 787. 
Ρ. ὅ.π. 15.), υδὶ ἴδγλθῃ ῬσῸ ὠσορίας 

τεροποιάστῃ εδὲ εὐσυρίας, ἄἀε αυο- 

ταῖι οοκαροπίζοτττῃ Ῥεττη ΓΔΈΟΣ ν. 

« ϑεδιορέδσυτη δὰ Γοαρὶ Ῥαδίοσαὶ. Ῥ. 

819. “-- ΓΝ» “παίξαϊοξίο. Ῥτον. 

ΧΧΥΤΙ͂Ι. 97. ἐν συλλῇ ὠπορία ἴσται, 

δὶ δὺς ΠΡοσα σοτιθσυπῖ, υἱ οἰδεῖ 

ὑτο οδῦβα ροδίτυ8 κἰΐ, δυΐ Ἰερεσγυπὶ 
“ΠΘΙΤΌ. δ αῖὶς. σινεπεδίέ ρεπαγίανι. 

ὩΣΒῪ Ἵν» Ρὶυτ. πιύπα. [68. Νν. 80. 

σχότος σχληρὸν ἐν ἀασορίῳ αὐτῶν: δὶ 

ἵν π ἐπ Νοέϊ Οὐ. δὰ ἢ. 1. 

Ι, ἱσυϊβοιίίοποιι ὠσορίας δβῆη- 

ε χίδβο νἱ ὃ [αν νοσὶ 7) υ} 4018 

«1155 οοττηοάτηι ϑοηβύχα ὩΣ ΥνἹ6- 

μεπίὶ Ἰοεί ἰβίΐυ5. Εχ αἰϊοσυχῃ βοηΐθῃ- 
Δ ἀοάπχοσευπί ΑὉ ᾿ 2.» απὲπιὲ ἀεἶ1- 

γιΐμπε᾽ Ῥαδϑμδ ἔεί: ΜΙ σόσὸ δε 

ἧμαρο πρὸ 1114 βοηϊοηξα, αυἷδ 

ιν. υἱ ΑἸἴα ἀεείγμαπεϊ εἰ υσείοπάϊ 

818 ᾿Αφόῤῥεουσις. 

ψεῦρθ, οἰΐοσ σέεμεμαξ νἱγὰ μαρεί. --- 
Ὶ)}) ἸΝΟΌΟΥ, αρίίογ, ὕγαπρον, ἀμ - 
τερον. 166. ΧΧΙ͂Ν. 10. Υ άε κι:- 
Ῥτδ δῸ} ὠπορέω. ---- ἡ» ἀέγαίμε ἐπ- ἢ 

οεο. 76ν. 111. 94. ἐν ἀπορίᾳ κατίσ- 
σάν με ὠᾶζες, ἴῃ αηχιείαίε νοὶ οὐπ- 

“ἰὲ ἱπορία ταπυοταηϊ τὰς ἀοίονεβ, 
Κληαπδτη ἰοητ8. 516 Ῥδββὶῖτῃ 
σεαπι αρυὰ Ἡετγοἀοίυτα. Ίά6, απ 
εχ ἴ|οὸ Βαδρβοϊυβ ποῖδὶ δὰ ἴχυς. 
ΧΧΙ, 425. Ρ. 60. Ηεεγοϊῖτδ: συ» 
εία, ἀγνωσία, Ἐ. 6. ἐρπογαξίο, Βο. φμβεὶ 
αρεπάμηι εἶ. -- ΓῸΠ, ἰαδεε. 

ευϊ. ΧΧΥΠΤΙ. 29. «ατάξα; σε χύ- 
ρος ὠπορίῳ, ᾿ρετουτίει [6 [οταϊπυβ 
ἐρεδίαίε. Τενῖι. ΧΧΥΊ. 16. υδὶ ἰα- 
τηδη Βοοβατίαβ Η!ονοζ. Τ΄. 11. 1.}. 
1]. ς. 18. Ρ. 111. Ρ. 2. εα. Ἐοθθητι. 
ἱηροηΐοθα ἐσαηϊϊοῖϊ Οτεβοοθ ὠτροφίαν 
χοι ἀϊἀξεθ6, αεε οεί Δα ῬΠίδ οί 
φρεοΐοβ. Ῥοίοβὶ ἰδιλεῃ νῸΧ ΠΌΤ Ὁ» 

πε ἑαύενι, λίπ τσαΐὶρο ποίδϊ, 
οἴλκτα ἀδ ἐρεείαίε δε ὠσορίῳ ΘΧΡ]:- 
ΟΔΥΙ͂, ἃ Τά !]ο 8 ἢΠ» 488 ἰπ ἷ. ΑἸΔΡ. ἡ 

ἌΞΞΞ ποίαϊ αὐδεπεραέεϑ, πισοεν Κμξ, 

ν. Ο.Ὠ ἵάπιε. --- Σ᾽, ἀεφεοίαίδο. 6:. 

ΧΧΙΧ. 18. διν. ΓΝ. 2. ἐν ἀσορίῳ αὖ- 
τοῦ, ἴῃ εβοξίαξε εἦυδ. ΟἿ, ᾿λίαη. Υ.. 
Η. ΧΙΠ]. 26. . 
ἌΠΟΡΟΣ, ραώρεν, ἐβένειδ. ὧν 

ἰάσεται. Ααὰ. 1 ϑ4π. ΧΥΤΙΙ. 28. 
Αι. Τδεοᾶ. Ρτον. ΧΧΥΤΙΙ. 8. 
Οοπ ἤδη. . Η. ΧΗ. 48. 
Ηδεγοῖ. ἄσυρος, ἐνδεής. ἑ 

"ἌΠΟΡΟΝ, ες. σφἄγμα, τέ ἐπιρε- 

ἄμα οἱ ρενρίεσα, εἴ ε ημα ποε εἐπίσί- 
οὔτε ποη ροεσεπι, ἀἰ πολι ἐκ ἐμρμς 

9)» υαπέίαε. ϑγτάτω. ΟομΒεὶ. ΝΗΙ. 

14. Ὀΐ8, πο τοδῖς υοδα ϑθηθΌτΩ. 

ϑοσαο επΐπι ἰρὶ εδὶ 46 ἱπιρογνεβί- 
ΚΑΒ αΐα νἱασυσι ῥγονι θη αἱ- 

νίθς. Υιάς Ὠγαίυτα ᾿π Ετδρτη. Ρ. 
1078. 

᾿ΑΠΟΡ̓ῬΈΥΣΙΣ, ἀοβεσια, ιθ- 

ἰἀρῖι. σέμἐἑἑέζα, απιεπέδα. ΨΊαο ἰπῖτα 

8ι.-ν- ἀποῤῥβὼ. [3 δἰἑδα, Παρὶ- 

ἔωη. Ααυ. 1 δι. ΧΧΨΥ. 2ὅ. τ] 
Φοθοὶ. σα. Βοβ. ᾿Αχύλας ἡρινήνευσιν, 

0. 



᾿Ασοῤῥέω. 

α ἀπέόδευσις μετ᾽ αὐτοῦ τοῦ γὰρ λογισμοῦ 
ὑποῤῥέοντός τὰ καὶ τ τ φῆς 
ἀφροσύνης γίνεται! «άϑος. τὰ ἰλεουῖϊ. 

᾿ΧΧΙΗ͂Ι. ὁ. 
,ς ἈΠΟΡ̓ῬΈΏΩ, εἐβέμο, ἀφἤωο. ᾿Αποῤ- 
ῥίων, εβήμεης, ἀφβμεηπα, ταεῖαρῃ. ἔς, 
ομ)εδ πιο χμαδὶ ἀεἤεαι, δοὰ ρεγε, 
πηϑηΐε ρῥγίυασίιδ, πιοπίε σαγ η8, φιΐ δα 
)αοὶ εἰ ἀϊοῖέ, εὐ υἱάραίμν πιοπίε σα- 
γΕΓῈ. 22» εἰμίξια, ἃ 1)}χ), φυοὰ ἄς 

,δ. σοπεὶ αγδογμηε αἷδ ἰδμς Ἰορίίυν 
Ιε5. ΧΧΧΙΝ. 4. εὐ 5.1. 8. Αψυ. 
Ρᾳ. ΧΙ]. 1. 90}. 1.10. ἀ σῶν. 
Ῥχον. ΧΥΝΙ]. 22. 1.8. ΧΧΧΙΝ. 4. 
δῖν. ΧΥΤΠΙ. 7. ἀπκοῤῥηθήσεται 866. 
οοἄ. ΑἸεχ., φυοὰ ἔοτίαϑ86 νοσίθηαιηι 
οὐ : σόγδα εἰπὶ ἀρ βοξεηί. 
ἈΠΟΡ̓ῬΤ ΤΝΥΜΙ, αὖγεηῖρο, αἰδδ- 

ΤΙΩΉΡΟ. ΡΨ» εγώπῖρο. ϑγτώσα. 168. 

ΠΙΧ. δ. Ὁδὶ βεσίηο εδί ἀἊ "εέμ, φυὲ 
ς γιμπρεμαο ἐποίμαἐἐεῦ. ---- 9 Γ» ’ε- 

φαίοεοο. 9200. ΧΧΧΙΧ. 4. υδ᾽ ρμγὸ 
ὉΓ722 27 ν οοπξοσίδητον Ρὺ]}}} 

οθογυη, ΓΧΧ δς Τηοοᾶοίῖ. Βδροηΐ: 
ἀποῤῥήξουσι τὼ τέκνα αὐτῶν. Νοίδῃ- 
ἄἀιϊμη οδῖ, τὰ τέχνα 6586 ἢ. 1. ὨθΙΏ Π8- 
ἄνυπι, ὩΟΠ δοουβαῦνυμι, δὸ Ῥοϑί 
ἀποῤῥήξουσι δ ΡΡΙ]εμππι 6886 ἑαυτὼ, 
δος βϑηδὰ: αὐγιρηρεπέ δε αὖ ἐἰὲς 
»εὲ ἐαγεπι ( υἸραῖιβ δεραταηπέμγ), 

ἀ αυοὰ χυΐα ἰδηΐιτσι ἃ ρ0}}16 δά υ]1|8 
86 8818 ν}1418 ἔθυε βο]οῖ δὸ ροϊδαϊ, 
Δρραδτζεῖ, υσυσιαμδ ἱπίεγργοίΐοσῃ βεη- 
δύχὴ ἢ. 1. ΠΟΏ τηδ]6 Ἔχρσαββίββε. ---- 
ῬΠ}» γηρο, αὐγιιρο. ΟΟἈ ΑΕ]. ΙΥ. 

12. .-.. νῈ» Φοίπάο, τεπιρο, ἰσοοτο. 

ον. Χ]Π]. 56. 
ἈΠΟΡ̓ῬΉ ΣΣΩ, αδγεπιρο, αἷξ- 

γιπῖρο, απρο. ν᾽» πισηρο, ἐγιθῃ- 

. ὅγιήτῃ. [68. ΓΙΧ. δ, ἀσοῤῥαγὲν, 
ε ὐτδην γιάς ἐρν βια ταν 
ΧΧΧΙ͂Ν. 16. 4 Μδεος. ΙΧ. 95. ἀπίῤ- 
ῥηξεν τὴν ψυχὴν, απίπιαηι οχλαϊαυϊί. 
Θυ!ϊά 58ἰ Ἰεροταῖυν ἀσέῤῥμψεν 
ἈΠΟΡῬ ΤΟΣ, πο αἱοοπάμ, ἰα- 

οὐπάμδ, ατοαπιδ. )Ό» αγτοαπμηι Ο0Ή- 
δια. ϑγτωστα. σον. ΧΙ. 18. Αχυ. 
Ῥε. ΧΧΙ͂Ν. 15. 7οῦ. ΧΥ. 8. “ον. 
ΧΧΙΠΠ], 18. Ααἀηε Αᾳα. Ρβ. {Χ11. 

916 ᾿Ασυῤῥίπτω. 

4. 8ος. Οείχοϑ. Τ. 11. Ορν. Ρ. 744. 
οα. Ῥαγίβ. ἀσεσω ἰοοσύτῃ Ἱρτιοίσπι ἔ- , 
5886 Μοηιδιοοηο εχ εὖι8 οὐϊθοῃο 
Ἠδοχδρίοσιιμλ Ἰυ οι] ΘΠ Δρρατεί. ---- 
ΤΌΝ Ὁ» αδεοοπάμωπι. Φοῦ. ΧΙ. 6. 

ὉΡῚ Ῥτὸ ΠΌΘΌ ΓΟ νΓν οοσιζέα 

δϑαρίεπα, Ααυΐδ Βερεὶ ἀποῤῥήτους 
σοφίας. 8 Ἰεσίο 88:8 6ϑῖ, ροβῖ ἀσοῤξ- 
ῥήτους ΒΡ Ιεπάιτα οδὶ λόγους. ϑεὰ 
ΑΥΡΙτοσ, Ααυΐδιη βοσιρβίββα ἘΑΉΝ 
σα, ἢ. 6. δεογεία εαρίεπέϊ, αἱ Ψαὶρ. 

“τ, χα δἰπα ἀυθῖο ἢ. }. Αχυ- « 
δι βοουαβ δαί. ϑυπησα. ᾿δδάδη Πα- 
Ῥοῖ ἀποῤῥήτου σοφίας, ἀγοαπ ἑαρίδη- 
ἐΐξ, 4αὶ σοηϊῖνιυδ οὐτὰ ΠΙΒΠ Ἠαοδξ, 
8 400 τορδῖιγ, ΓΟροποπὍπι 6586 10- 
ἀἴοο ἀπόῤῥητον ναὶ οἴίασα ἀσόῤητα σο- 
Φίας. ὅ8::. ΧΙΠ. 24. ἐλάλησεν ἀσύῤ- 
ῥητὰ χαὶ ἐδικαίωσαν αὐτὸν, ἐμγρία 5. 
αϊοέμ πείαγία εἰοαυϊςαν, ἴδπηδη δυτὰ 
Θχουδβαηΐ οἱ ἰδιιάδης. Ψυϊρ. σερονόα, 
ἢ. 6. 6Χ υϑὶὶ Ἰοαι 6 Π6] ἐπερία, δοεεεία. 
Ἐδοῖξ Βυς ἔογίδδβο ρίοβδα ΗἩβυοδη: 
ἐσίῤῥητον, ἐσίψογον, αἰφχρὸν, υαδὴὶ νἱὰ. 
ΑἸΡεσ. Ῥδαν. ἀκίῥητα, τὰ ἀπειρη- 
μένα ἐν τοῖς νόμοις, ἀκατάληστα, ἀπύχρυ- 
φα, ἀνεχλάλητα. 1,6χ. υείμα : ᾿Ασίῤ- 
ῥητος, αγοαπεδ. Ἰάθτα : ̓Ααόῤῥητον, ρε- 
πείγαϊΐεο, ξοογείωπι, δεογοίαγέμπι, ἀγοα- 
περι πιαπααίμη. 

᾿ἈΠΟΡ̓ῬΊΠΤΩ, αὐ7ίοϊο, ῥγο)ιοῖο, 
ο)οῖο. ΝῚΔ Θχδοιπάο, δμοοϊάο. Ζδοϊ. αὶ 

ΧΙ. 10. 14. ἴῃ υὔοηυδ ἴοοο - 
ῥίστειν Ὠδρεῖ εἰς γολφ εἴξας ες 
υἱ εἷς, "γαοίωπι αξ)ίοεγε αἰϊᾳμια. ----- 
Ὁ» ἐχρεῖϊο. ΜΙςδ. 11. 9. ἀποῤῥιφή- 

σονται ἐκ τῶν κων, φ) οἰομέμ Χ εοαϊ- 
Ὀ8. --- [9 » Ὁ; Καὶ εἰ ΗΙΡΗ. 

δέΐεο, οἰἶεγε ἔαοὶο. 6᾽. Ν1Π]1. 14. δεὸς 
ἀσέῤῥιψεν ἡμᾶς. δ Προς χαδηλ θυ 
ΔὈ)1οῦ, σης ρεγάϊῖ. Ἐυγίαβϑα ἰ8- 
δ ἴοςο δεῖ Ἰορεσγαπὶ Ἐδβο. 
γιάθ πέτα 8. ν. ΠΣ --- 5» 

ΗΙΡἢ. ἃ η, ἴοπρε ργο)ίοῖο. «(76 :. 
ΧΥῚ. 12. ἀσοῤῥίψω ὑμᾶς ἀαὺ τῆς γῆς, 
ο)ιοίαηι νοβ 6 ἴοσγα. 0. ΧΧΙΙ. 96. 
-- "ῬΌΣΩ,» ἐπουγυατε ἤαοῖο. Αι. 

ον. ΧΙ, 7. ἀσόῤῥνψον, δὶ δρυά 
Ὀγυθϑῖιι ἰορί τ ἐσήστερεψον. ἴῃ ΨῸ]ρ. 

ἂμ 

ϑ- 



β 

δ ερεῦνο, ΘΌΕΥΣΟΥ, τε οῖο. 

᾿Αποῤῥήπτο. 

δαρσίις οοπιπάξ. Μμὰδ δαρτα δὰ 
91. -- ὉΠ Ηἰρῃ. ὁ 58)}, οα- 
ἄετε ἵαοῖο. 706. ΧΧΤΙ. 4. συὰ Π. 
19. Ζετ. ΧΥ. 8. --- τ Ηρ. 

Α ἼΣ) «σοῖο, ρτογϊοῖο. Ἐχ. ΧΧΤΙ. 
31. αὶ Βερ. ΧΠῚ. 38. Ῥε. 11. 8. εἰ 
101 βρορὶ8. --- "Ὥ» γεϑιοῖο, πηῖδ- 

σμπι ἔαοῖο. Ηοβ. 111. 5. ΤΒοοά. οἱ 
ΓΧΧ κες. σοὶ. ἀπόξῥεψαι, Β. 

ἀπέῤῥεψον. 1,εβοτυπὶ [γ}}. --- "ὌΝ Ὁ, 
Αι. 7οῦ. 

ΧΧΧΙ. 18. υδὶ ργογίοσεγε βοὰ αδλίοεγε 
αἰδοῦς γκάϊοξιηε εἰστύβοαι ἀεπεσατε 
αἰδομὲ 7μ8 9“μωπι, δὐυποῦσ ἰδσοθῃ 
οὐπέενιέωμα ποίοπο. Ααα. 68. ́. 17. 

2) ῬΙΒ. ἃ γ5Ὁ, ὑποῖο ἀφμεϑοετε, 
ἀϊεροῖνο. 700. ΧΧΧ. 22. ἀπέῤῥιψάς 
με ἀασὺ σωτηρίας, εν ΟΥ̓Εἰδιϊ ταθατη {6 ]}- 
εἰδίοσθ. ϑϑῃβυτη ΘΧΡΓΟΒΒΟΡ ΠΗ. --- 
3)» οαάο, ἀεοιάο. 4. ϑατὰα. ΧΧΤΙ. 

« 46. --- ἈΡΡ ΝΙΡΗ. 8 [}» δμροίάοτγ. 

Ρε. ΧΧΧ. 99. ἀκέῤῥιμμω; ἀπὸ προσώ- 

“τὺ τῶν ὀφδαλμῶν σον, ἴα ἴχ τη στα- 
:ὰ ῬΥοῦβιιβ Ἃἰδβεστ βθθ. --- 9 

ΝΙρΒ. ἃ [)} Ὁ, ἐσεοίπάον. ὅετ. 1.1. 

6. μὴ ἀποῤῥιφῆτε ἐν τῇ ἀδικίᾳ αὐτῆς, 
πὸ νοβϑ οοάύδῃ ζυάϊοίο σε εταπιὶπὶ. 

- ΠῸ 2 ΝΙΡΆ. ἃ ΠῸ» Ἰάσσα. ζ6Σ. 

ΥΠΙ. 14. υδὶ Ρτὸ [7 ) ΠΟΠΠυ]]18 

ἰεσίαδθ νἱάθηξζατ Θ᾽} ρΡεν Πδθοἢ 

ἀργὸ Ῥλαἱεῖίι, δὸ ᾿γὸ η)}7, Ἴ) 7» 
δεν. ΧΙ. δ. ἀπειὺῤ ὀῥίφη, δἰ γτὸ 
ΠΠ Ἢ) ΠΥ Αὐλν) αι δὲ ὨΟΠΗ 

υἱάσιειν ΠΠ Ρεν Ἐόϑο : Ὥδτὴ 

ΠῸ“ εἰ Ῥγογίοετε. Ηοε. Χ. 7. 

ἀσίξῥεψε Σαμάρικε βασιλέα αὑτῆς. 
Ὀταδῖυα ρυΐϊαϊῖ, 608 ἢ. 1. οἵ υἱοῖν!β 
οοὐδπάοτο ΓΟ Ὁ οὑπὶ ΠΣ (αι 

ροῖίυε Πρ») βεὰ Βαμτγάξο ἴῃ Αρ- 

ρΡαγαῖα Οὐᾶοο δὰ Β. 1. ΠῚ ΟἾττα 

« ποξίοπετι Βαβιΐοϑα νἱἀδίαν, Ῥτφϊιοὶ- 
ἐπε εἴ δάθο ἐχϑρμενάς, ἀυδση οἰΐδεω 
Ἀ.. 1. οἱ δὶ ὅγσιιδ εἱ  υϊρδίαδ ἴὰ- 
εὨέιτ. Εδάσδεῃ οὐβαγναῖίο ναϊοῖ αυο- 

811 ᾿Ασορῤῥυίω. 

ἐὐρεθὴν ολρε ῥεήμθὶ τ 1. εἰ Αβρὰ. ν. 
ὄὅὄ. .- "722» ἄεϑθετο, πεῤέέο. ΤΩΙ. 

Ρᾳ. ΧΧΥΙ. Ὁ. ΓΧΥΧΧΥΊῚΙ. 6. δε [68. 
Ἢ. 6. -α ΠῸ» βγῳὶ οῖο, Ῥίεὶ ἀεοῖ- 

ρμίο, ζαἰϊο. Ἰῃς. 8 ϑδιω. ΧΙΧ, 46. 
ΟΊ ἀποῤῥίπεειν τινὰ νοὶ ἀεοίρενε, γεὶ 
οοπέεμιπεγε αἷὲ 
οοπέευπρεῖς πιξ. ὨΙΧῚΧ σαριλογίσατό με. 
ἘΞΌΝ “Ὁ. απο. 7νῆ. ΨΙ]. 498. 

ες. Οχοῃ. Βαῖααϊ ΠὈσὶ Βαθης σὺν- 
ἔγρψα. -- Τοῦ ΡΙΒ. ἀνριίο. 1 Βος. 

ΙΧ. 7. 
᾿ΑΠΕΡ̓ῬΊΜΜΕ ΝΟΣ, αδή)εοίκε. 

ΠῚ Ρίυν. ρασί, ἘΣ. ΧΧΧΥΤΙΙ. 

11. ᾿ἀναβήσομαι ἐπὶ γῆν ἀπεῤῥιμμέ- 
γὴν. Ἰροταπί Ἰἰἰοσγὶβ [ΥΔΠ5ροΟϑι (8 

ΓΊΙΞΙΖ : πᾶτὶ Ἵ) εϑὶ ἀΐρέγξεγε, 
ἀϊοεείρατε. -- ν᾽ λωνεν, ἀεηεῖθ- 

δ5. Μαὶ. [1]. 90. ἀσεῤῥιμμένους, υἱϑὶ 
ΔΕ ααρειμάνους. 

᾿ΑΠΟῬΊΟΙΑ, κμτις, ἀεβισια. 
ΡΙ οογγεδοαίο, ζμΐσετ. Ιποοτῖ. 

(ϑγιμ.) Ααυΐΐα ΕΖ. 1. 14. Αρυὰ 
ἈδΡ ὶποθ 51} εδὲ ἀΐδρενβενε, αθὲ 
εἰσιϊβοδῦο 88: σΟΏΥΘΙΙ ΟΌΠ 
ἐωα. 8.6." ΝΙ]. 25. ἀκύξῥοια (ἐπιαπα- 
ἐϊοὴ τῆς τοῦ παντοκράτορος δόξης. Ηδ68. καὶ 
ἀπύῤῥοια, σταλαγμός. 
ΑΠΟΡ ΡΎΕΏ, εβῖμο, ἀεήαο, Ἷ 

βτὸν. ΠΣΌ» ΕΥΡΓΗ͂ΝΟΣ; Εὐασθρος ὐὰ 
ΝΙ. 88. ἀπεῤῥύη δρόσος ἐκ τοῦ αόκου, 
ΤῸΒ ἐκργεεδ 6 υεἰΐεγε ἀεβωϊ. ---- 
.3}» οαάο, ἀξεοϊάο. Ῥα. 1. 8. τὸ φύλλον 

αὑτοῦ οὖκχ ἥσεναι, Ουτ.ἉΙ πιο 
ΕἸΒΟΒΟΤΟ ἰπὰ μα Ψεγ88. ιὰ 97. 
ἀκποῤῥυήσεσ: Ααυλ]ε ροίι8 νἱπά!ο8π- 
ἄυτῃ εβῖ, δς ΑἸοχδπάσιηἱβ στοά άθη- 
ἄυτι οΥἱΐ ἀποπεσεῖται, (0]]. ῬΒΑΪτη. 
ΧΧΧΥ͂ΙΤΙ. 4. Οοπῆ. βΌΡτα 8. ν. ἀποῤ- 
ἥίω, ϑαυϊάδε: Οὐκ ἀσοῤῥυήσεται, οὗχ 
ἀποπεσια!. Ἠρδγοδ. οὐ κατακήσεται, 
ΡΙῸ ᾳυο δοη Βα. Βεγῃμαγὰ. ὈΘΠ6 
Ἰερῖς οὐ καταπεσεῖγαι. ---- "Ἢ ὮΝ» διιδεὶ- 

ἔο. 39». ΧΧΧΨΘΊΙ. 1. ἀκοῤῥύῃ ἐκ τοῦ 
φύπου αὑτῆς, Ιοοο 5υ0 πουξαίμγ : ΟἿΣ 
ἄς οογάδ οοπέτεπεδοοπίο ΒΈτΊθῸ Θϑῖ. 
1 Μεδος. ΙΧ. 7. ὅτι ἀπιῤῥύη ἡ παριμ- 

ποία. Ψυϊρεῖ. , 

φθς 

Φο 



᾿Αποῤῥύω. Ὁ 818 ᾿Αἰκὸδεγάω. 
α βολὴ αὐτοῦ, ααοὰ διβεγεί ἐχοσοϊζυβ 

εἶαβ8. ΨΜΊᾺ6 εἴ ν. 9. 

ἈΠΟΡ̓ῬΥΏ, βαρ. γγς Ὁ, ἐξρνγῖνιρ, 
ἐασιρο. ἴπο. ἡυὰ, Ι. 88. ]άε δυ- 
ΓΒ 8. Υ. ἀποῤῥυξω.- ᾿ 

᾿ ᾿ἊΑΠΟΡ̓ῬΏΩΓΑΣ, αδγμρία 5οὰ ἀϊ- 
υμῖσα, ργατμρία. 9 Μαος, ΧΙ͂Υ. 45. 
στὰς ἐπί τινος αἴτρας ἀσοῤῥωγάδος, ΒΙΔῺΒ 
δυο δ᾽ίχυδ ρείτα ργαγμρία. 1)6. 
ἔδπαϊε Βατις νοσθπὶ 6χ δηδίορία ], 

ὃ γερὸ (ᾳυδ δά οθοῖνα ἴῃ ας ὈΡῪ- 
χαϊηδία, νοὶ διψὰς, Ποῖ τοθρυϊ 
Μιάδ Βυθτηδημι αγδιάση. Οτερο. ᾧ. 
ὅθ. Ῥ. 77.) Κγχογεαῖσ. 'ἴπ ὅγι. Ρ, 
ΙΝ. ". 18. 

. ΑΠΟΡ̓ῬΏΓΩΣ. Ἐβὲ ἰοςᾶο ςοά. 
ΑἸεχ. 2 Μδοο. ΧΙ͂Ν. 45. α Οταρίο 
ἴῃ ΠΠΔΥΡΊΠΟ Ῥοβίίβ, αύδτη 8ὶ, αἱ τϑοίθ 
ἦδτα τοοηυἱξ ϑοσδατδ ἴῃ Απϊτηδά- 
γοτβδΒ. 8Ὼ Ὦδη. 11. 84. Ῥὰρ. 12. ἴῃ 

ε ἀαοῤῥῶγος Δ ἀπαῤῥὼξ ταμίανετῖθ, νὸ- 
Τα δΑΡο ΐἷβ βου ρίουϊθ ἜΣ 
ῬηΠοβίσδῖ. ραρ. 888. ἡ δ᾽ ἀποῤῥὼξ, καὶ 
ἣ ἀπληδω ἔνια: Χοκουῆς ΑὨΑ)». 
110. Ν]. ς. 4. δ. 8. πέτρα ἀκοῤῥώξ. 
Ὠϊοὰ. δίο. 11. 14. 0υὉ}1 νιὰ. ὕϑεβθο- 
᾿πρ. Ηδεγςῆ. ᾿Αποῤῥῶγες, αἱ ἀνέχουσα; 
αν ρα!. 
ΦΑΠΟΡῬΙΩΞ. Με 5. ν. ἀκοῤ- 

ῥωγώς. Αἀά6 4 Μδος. ΧΙΝ. 16. φα- 
ἀ ράγγων ἀκοῤῥῶγας, ψα]] πὶ ργιξοὶρο. 

ἐξᾳ. 
, ᾿ΑΠΟΡΥΎΤΩ, εβθάϊο. “ὙἘγ1, ἐγὲε- 

δεδοῦ, ρμάογο δ ιπάον. ϑγτατα. Ῥα. 
ΧΧ, 24. ἀσωρύγησαι, ἐἰοδεὶ φιμμὶ. 
Βερροχὶς γράϊσομι ἜΒ.» .- ΑΥὙδθ. 

μα - Υ . 5 
κοἰς, εἴ ὅγτ. ἔθος, Χ06, ἐὐοάς. 

-- ὙΠ» οαεμτασι μεὐλὲ ἱποιάο, 

ἑποίάο νιδ. τς, 76:. ΧΥ͂]. 6. ἀκορυ- 
γήσονται. : 

εςἐ ΑΠΟΣΑΎΤΩ, ομι ἀἄδροηο, α. ἃ. 
ἀδόπετο. ΤΊ ΓΒ» αρογο, δοῖυο. ΟθᾺ. 

ΧΧΙ͂Ν. 89. ἀπίσαξε χαμήλους, ἴ0}}6- 
δῖ ϑιΓδΐδ στα θ]ογυνι. Εἶεν οἢ. ἀσύ- 
σρρξεν, ἴστρωσιν, ἀαύστρῳσμ. Ὑυϊβο 
ῬΕΓρϑύδμι ἴθὶ Ἰορίξιν ἐτρωσεν, ἀπίτρω- 
σεν. (οηΐον ἀσοστρωννύω. 
᾿᾿ΑΠΟΣΒΕΝΝΥΜΙ, επίϊηριο. ἢν. 

ἐσ εή πον σαι. Ααω, βγτηαι, Βροῖν. 
ΟΧΥΤΙΙ. 12. --τ Δ Ῥδ86. ἰάστα, 

Ῥχον. ΧΧΧΙ. 18.. ὙΠ αν Ῥρον. 7 
ΧΧΥΙ. 420. 8:. ΧΕ].26, ἀδ κἷα-Ὁ 
εἷ6: ἀποσβέσει χλόην ὡς αὖρ, οταπετα 
γΊσόγοῖη ἀεδοσαπάο, ἰαυιαύλτηι ἰρΉ 8, 
ἐχωγὶ εἰ ἐπδίησ. Αγρυὰ 1ΔΈπος 
βουρίοσοβ αἀυοαῦθ 2, Ὴ δ. 86 πίῦες 
αἰσαμέας τρέγε. Μιᾶδ [Ιλιοδῃ. ΓΥ. 
ὄὅξ. δο Εἰεῖτια. αἱ Ὠγδκοηθ. δὰ 81- 
[. [2]. ΓΝ. 68. 
᾿ΑΠΟΣΕΖΏ, εἐπομέϊο, ο7ιοϊο. Ἃ» 

Ἰάφεθ. 1ς8. ΧΧ ΧΊΠ] 15. τὰς χιζας ε΄ 
ἀποσμόμενος ἀπὸ δώρων, ἸἙρδιὰΝ Β088 
ΘΧΟυ 5 4 ἀοηϊθ, Ἦ, 6. σελθημ 6 Γ 
αυεγβαπδ ἀομδ, οἵ οἴπα πὴ ἰὰ- 
οζυ τ, 
Β᾿ΑΠΟΣΗΜΑΙ ΧΩ, ἱ, 4. σημαίνω, 

τἰβηίοο ἰμογὶς. 8 Ἐπάν. ΨἹ. Ὁ. (ς0]]. 
ΠῚ. 4.) υὲ ἰπ τοχία Ομδ]ὰ, Ἐράσ. Ὗ'. 
5. εβῖ ἔοσταυϊα ἐν Ἴ17}» 964.» 
αὐιὰ εοπέοπέϊα, 5. τοϊαδο αὐ. ΑἸΕΣ. οἱ 
ΑἸά. Ἰεσυπς ὑποσημαίνω. Ἡΐοεγοῖι. ἀ- 
«υσημανῶ, ἀποδείξω. Ὑιὰα Βτείφοϊ- 
ΠΟΙ ἀοΣΌΣΩ 8. ἢ. ν.Ἅ 
᾿ΑΠΟΣΗΡΏΤΟΝ. ΒΟ». πᾶν 

ἄμγα. 1 ΟῬΑΤΑΙ. ΧΧΙΠ]. 40. 860. 
Οσμρὶ. ΜΙΗΣ Βοος γοολθυΐυπι, ἴοσ- 
ΤῆδῈ 180] ΘΠ 184 ὨΟΪΔΡΙ]6, ΟΧ 1088 γ006 
Ηερτσαῖοα ἤσίυτα δὲ δοπηροβίμιπι 6886 
ν᾽ ἀδζαγ. Τ,οΙηγαϊαΒ ἰπ ΟΟποογδη 8 
τυ. Τ. 1. μδρ. 175. ποη Ἰἰυοῖ, εἰΐ, 
αυϊὰ μας νοοβ ῥγορσίθ ἀεποίοίαγι ἐὺ 
Κυογβδβίρσιυβ ἴῃ ϑγτρ. Ρ. ΙΥ̓΄ ν. 14. 
πὲ ἰδηΐυπιὶ 6 γα τηυίδία οοΠ)εἰΐ 
Ἰοεροπάμηι 6896 ἀσοδηχωτὸν, ἢ. 6. σά 
ἰὄγαηι ὀχασέια, 86 ἀρρεηδιπι, ἃ 

δηχὸς, δότα, μοπάμα, ὑη16 σηχόω 86- 
εὐυπάυτι Επιίαιδίυι (Δἀ Ἠσπιεγ. 
Οἀάγεε. ΓΧ. 4227. ρας. 1656. 25. οὐ, 
ΒοτΣ. φασθηα ἰοσιχα οχβοσίρο Ῥμλ- 
ΟΣ. 8. ν΄... σηκοὶ) ἐϊῦγο, ῬΟΜ εἰ 
ἀνασηκόω εἰ ἀντισηχόω; "ἡ γμαδιν ε΄ 
ἑαέοηι ἔότο, ἀοϊπὰθ ἐς ὥαιο το 
Θυϊὰ εἰ Ἰερεγείις ἀσομέν μρ ρα 
“ἈΠΟΣΙΓΑΏ, 9ἔἶδο, ἰασεο. χὐ ἽΠΠ 

ΗΙΡΗ. 1άδιη. ὅψσητα. Ῥβαυ. ΧΧΧΙ. 
8. θες: ΕὔθεΡ. ἴῃ Οοππεπξ. δὶ 1. 
Ῥ. 191. ἀσεσίγησα, αααὲ Ἰεσῇο ἐχ 
ἐσίγησα ΑἸοχαναάτίπογυπὶ ΟΥ̓Δ ἐ836 

, 
! 

Ι 

' 



᾿Ασοσιιαάω. 

εὐσηδιεῖδεα νὐάσειν. 16 δθᾳ. ὦσυ- 

«τάν. Εἰἶηο δυροϊπείνυμλ ἀσοσῖ- 

γηες ἀρὰ Ηἰρροοτας ἀθ Περσεῖ 
Ἦδδ. μεσ. 22.438. 
ΔΠΟΣΙΩΠΑΊὮ, δἴζεο, ἑαοεο. ΑΓ 

Ηρῆ. ἴΐάδτη. ες. ΧΧΧΥΝΉΗΣΙ. 27. 

. Ρε. ΧΧΧΙ. 83. 200. ΕπθοΡ. 

τ (ααταρηΐ. δὰ ἢ. 1. Ρ. 121. γιά 

Ορυβουΐδ Οὐπῖοα Ρ. 187. --- ΌΤΙ 

Ἡΐρῖν. ἀϊερετάο. βγτατα. Ῥθ. {8}ῃ1]. 

,ι7. ΟΧΥΠΠ. 189. [πὶ υὐτοαὰθ Ἰοοο 

ἀποσιοσᾷν (ταπιαῖεῖνε συταίττερ, αἱ εἷς 

αὐ εἰλεκέξωηι τεαΐρενε, Ἐ. 6. ῬΕΡΑΈΤΕ. 

ἈΠΟΣΚΑΡΤΙΖΩ, ραίρίο, ραϊμείαπα 
ρεῶεε ἕκ αὐνεγδαπι 7ασίο, ραϊρέίαπε 

απέπιαης ς710. ΓΤ 2 ΝΙΝ. ργοίι"- 

ἐξ «ορίον. 1υὰ. ΙΝ΄. 21. αὐεὺς ἀπε- 

ἔισε, ἴἴα Βιεἰῖπα Ταοξμλίιπι 86- 

εὐἴθα. ϑ8ϑὶ τεεοῖρ ἀκοσχαρίζεν 8 

ἘΣΤῚ. τεΐοσίυσ, ἰοοο ἀπεσκάρισιν ͵6- 

εφεμλάτπιτ εὐ ἀπεκαρώλη, νεἰ ἀσεκά- 
ρωσεν 96 Π8ῖιι ρϑ58ῖνο. δεα τροῖΐα8 

τηΐῃὶ ᾿ξος νοὸχ τοΐεσοπ δ νἹἀθίυνῦ δὰ 

ΒΕ] ἘΏ8 ΤΣ. 80 5}}} Ἀ. 6. οεἰετγί εν 

'πουεοτέ, υἱ ϑρρατεῖ εχ Βοχηΐπθ 
ΟΌνΌν Ῥαίρεῦτα ᾿πᾶἄς οτῖο. (ε- 

τετσα νἱὧε δὰ Β. ]. Ἡοϊπιοδίυτα, οἱ 
ἱπῖτα 8. ὀπισχαρίζω. 
᾿ΑΠΟΣΚΕΔΑ' ΖΩ, αἰ εῖρο. »ῈΡ» 

πακῖο. ἸΝΝτρε. γ61» πμώνς 0. Ααυ. 

ἐει ΠΧᾺΧ Ῥτον. ΧΧΙ͂Χ. 18. ἀποσχ- 
δαδϑήσεται ὁ λαὺς, δἷπ το] σίομα Ρο- 
νυΐδυβ. ΗῊῈ ἀϊεεοίμέια. Βαδπς αυοβάᾶ 
ΒΟΏΒΌΤΕΙ. 
᾿ΔΠΟΣΚΕΠΑΖΩ, ἀείερο, τείεβο. 

320» ογρετίο. ΤΆ γεπ. Π]. 42. ἀπε- 

σχέίπασας, τείεχι εξ, ὈΜὶ 4111 τοοῖυ 

μαροπί ἐσυσχέπασας, ορεγεῖδίϊ. 

᾿ΑΠΟΣΚΕΊΤΉΤΟΜΑΙ, ἐς αἶίο ερε- 
σπῖργ, εἰ βεσυμάπτα Βιοϊίυτα, ἀεεά6- 

ε τοῦ ἐπ ἐμεέταἰίοπε, εἴϊδτα υἱδίίοτ. Ἵν 

σέρίο, ἰμσίνο, ἀεειάετο. ΑἸ. 2 ὅδτη, 

1. 30. ἀσεσχέπκησαν τῶν “αὖδων Δαυὶϑὸ 

ἐὡννακούδεκα ἄνδρες, ἴῃ τοοοῃβίομια 46- 

εἰλοταθαπίαν ἐχ βοεν]8 αν 8 πο- 

ναμἀοοίτα υἱτὶ. ὅ:ν. ΧΕΙΧ. 17. τὰ 

“αία, Ἀ, 6. συγαία δῖ, ἘΘΙΏΡΕ. 8 

319 ᾿Ασοσαευὴ. 

Μῶοδο, οοἱἹ. Ἐχ. ΧΙΠ. 19. 8.6ἀ 
βισρίοοσ, ἰπὰ σεππὶθιιδ Ὠῖοοθ ἰοοσὶδ 
ἀποσχέστεσνα! οὐπὶ ἐπιοχέσνοσδα; μεν- 
ταλ ΑΓ 6888. 

ἈΠΟΣΚΕΥΑΖΩ, σαεα οοἴἶξϊρο, 
εὐαομο. 771} ΡΒ. ἀπεοῦεο. 1ων. ΧΙ͂Ν. 

86. ἀφσεσχευάσα; τὴν οἰχίαν, ἐυσομαγέ 
ἀοταυτι. ὅγτηη. Ῥα. ΕΧΧΙΧ. 10. 
ἀκσεσχεύασας, απιουϊείξ. ᾿Αασοσχευάζομαι, 
ευασμο η26, αἰνεηι ἐσόοπέγο. τὰ Τα» 

υάζω. 
ἈΠΟΣΚΕΥΗΣ, ἀρραγαΐμα τέγμῆι 

πεοεξεαγίαγμης, οοημρησαίμδ, δωρεϊζεχ. κα 
Η8» Ρ᾽αν. ΠΕ, Ραγρμίμ, ρατυμᾶ, 
ναἷμον ζανίδα, δεγὶ. εν. ΧΧΧΤΥ. 
48. σᾶκιν τὴν ἀποσχευὴν αὐτῶν, οἸΏΒΟΤΩ 

τεληοτενα ζαπιϊίαηε ἢλοτατα. [ἴὰ 4π6- 
ᾳυ6 ἰμἰὰ. ΧΙ.ΠΠ1. 8. Ἐχ. Χ, 94. 
Νιυ. ΧΧΧΙΠ. 16. υδὶ σὰπι χατα- 
σχευὴ ἴῃ οοα, ροιτηυΐατυν. {0 ἀ]ο10 018 
ΧΥΙΙ]. 21. υδἱ οοά. ΑἸοχ. φανοικίαν, 
Ψαῖ. τέχνα ΒαΡεῖ. --- “3,95, υαϑ, 51 

»εϊϊο;. ἀφ, ΧΙΟΝ. 20, ἀποσχευῶν 866. ἃ 
Οομιρὶ. υδὶ ταϊαυὶ ᾿Πγὶ σχσυῶν Βδ- 
Ῥεῖ. Εογίδϑβο αἰγίδὶπὶ ἰοφεηάτῃ 
δεῖ ἀπὸ κενῶν. ---- ΠΡ Ὁ, Ῥοξϑρεδίᾳ, 

Ῥεοι. 1 Ῥατ. Ν. 91. τὴν ἀποσχευὴν, δὶ 
ΔΙ}: χγήσεις ἈΔΡοὨί. ὃ Ραγ. ΧΧΧΊΙ.29. 
-τ- ΠῚ.» ορμε. ΑἹ. Ἐχ. ΧΧΧΙ͂ΧΣ. 

423. --- 5). οαάαυεν. 4 Ῥαταὶ. ΧΧ, 

45. Νυχὰ ἰορογυις Ὀν υἱ 

μαρεπὶ 9 οοἀά, Κοππϊοοι ΑΥΔΡ. 
5 χυοᾶ γτορεῖα ποίαξ βμεσγε 

56 εγμέρεγα οιυϊ, ἀοϊπαο, υἱ εχ ὲὶ 

ἀεγίναϊλβ δρραγοί, 46 οπιπὲ οὐρα δὰ- 

μἱμείωτ. --- γί" 9 εμδείαπέία. δῖ. 

ΧΙΨΥ. 19. ΧΧΧΙ. 18. υῦ᾽ ϑεδοὶ. χρῃ- 

4. ἃ Ῥαταὶ. ΧΧΙῖ. 17. υδῖ ἴῃ οοαά, 
εὐτὰ ὕσαρξις γεσταυζαίατ. αι, 
ἯΙ1. 3. 0ὃ]᾽ πο σριιδ οοΐ, υ Ἐπ 

ἀκοαωυὴς Ἰεχεῖυς σαρασχευῆς, 4 

ΠΟΠΏ1]}19 ΠΣ 1 Μεαδε. Υ.. 18. 
Μιοδαξ]18 11 ρὲ ἀποσχευὴν, αὐἱα 8 
τέκνοις ἀἰδίησυϊίαν, ἱπθο Περὶ: ρυεὶ- αὶ 

119 ὕρμοιαϑ δύμυς ἱππυρίαβ, βεὰ 

οοτηϊποάϊιβ ἄς σκρεϊδοίεϊε βεὰ ορίδιιξ 

οχρ]οα ἰταγ. Ιάεπι ναϊεῖ υοαὰθ 

ἂδ ν. 45. εἸυϑάστα εαρ.19. [διὰ. ΕΧ. 



᾿᾿Αδφοσκηνόα, 

α 8ὅ. ὠποσχευὴ ογαποῖα ἀρραγαίμηε δεῖ- 
" ἐέσωπι ποεῖ, τηρρρδέομοης, θαι: οπμέα 
μα ἐπεβέλδεσ ἰπ σαρίγι5 πδοεσραφία 
δμπέ, 4188 δἰ απ 8} «ἀρασχευῆς πο- 
ταΐπθ ψοπίπηϊξ, 1014, ν, 39. ϑγτιιβ 
66 ΡΥ [8.229 ἰγδηβίυϊ. ᾿ 
᾿ΑΠΟΣΚΗΝΟΊΏ, ἐρηϊογέμηι πιοῦεο. 

ν: ὅεφῃ. ΧΙΠ]. 18. ἀσοσχηνώσας 

ἄλλαν. 

“᾿ΑΠΟΣΚΙΡΤΑΊΏ, τεεὶϊο. Ἱ,ερὶ- 
ὅ (ὰγ ἤθε νοχ ἃ Β[6]1ο ογηΐββα «υἀ. 

ΚΝ. 21. υδὲὶ βεο. Οχοῃ. Ἰερίταν αὐτὸς 
ἀπεσκίρτησε ἐμμέσῳ τῶν ποδῶν αὑτῆς, Ὁ ὶ 
ἀσεσχίρτησε (ο]ὰ8 ἸΙοοο ϑομασέβηθοσ.- 
δῖυβ ἀπεσχάρισιν ραϊρίίαυϊξ Ἰερὶ ΤΑΆ- 
νὉ Ὁ) ποι δὰ 1).7) ργοίμπαάε φορῖον 
τοΐδγθηάυπι 6886 νἱἀοίαν, αφαοᾶ ποη- 
Ὧ11}18 ρ]αουϊ, 8βρα δᾶ ἢν» υοά ε6- 

αυϊυν δο ἀεβοαπαϊ 8 Ἀ]}» σεἰετὶ- 
ἐεν' πιουεγί. Τυης ἀποσχιρτᾷν, χυοά 

5 ἀε οπιπὲ οεἰεγὲ τηοίπε ἀἰοῖξαν, αἱ σχιρ- 
φᾷν 'π Ν. Τ. (γἹά6 [μεχίς. Ν. Τ.. 8. 
ἢν. ν.), δϑϑοῖ οοπυιζοιοπίδιις ἰαδογατο, 
οοποεί, δυῖ ραϊρἑαπέεπι ἀπέριαηι. 
,ἤαγε, ἱ. ᾳ. ἀποσκαρίζειν, χυοὰ νἱὰε 
ΒΌΡΓΤα. ΘρΟΣΣ ργείδσοα ἤες 
ΨΟΧ δρυά Ὠίου. ΗΑ]. 1. 28. 9. 1.0- 
οἶδη. ἀ6 Μογορά. (οπάιυοί. ρ. 948. 
ὉΠ. οὐ ϑοοὶ. Τγοορῆσ. Αἴἷοχ. ν. 
1282. 

᾿ΑΠΟΣΚΛΗΡΥ͂' ΝΩ, ἐπάμγο, ἀωτὶ- 
ἔεν ἰγαοίο. ΤΥ “00. ΧΧΧΊΧ, 

16. ἀπεσχλήρυνε τὰ τέχνα αὑτῆς, ἀεγί- 
ἐὲν' ἐγαοίαί ῬᾺ1108 βυοδ: υδὲ ϑοὶιοὶ. 
χατασπογήσιι τῇ νιοττοτροφίᾳφ. ΟΟΠΐοΥ 
Βοοδασα Ηἰογος. Ρ. 11. [0.1]. ο.Ψ 
17. ν. 354. Ἰ,ερίταν αἀὔοαυς φῶς 
ΥΟΧ δρυὰ Αἰδοη. ΠὨείρη. Ι. Ρ. 94. Ὁ. 
8. Ηΐρροοτ. Οοδο. Ργεῆ. ρ. 904. Ὁ. 
᾿ΑΠΟΣΚΟΛΟΠΙΖΩ, βθο. Τγοιω- 

6 ταῖπτῃ, ραΐο αἴέσωπι ἰοἰΐο, δοοαληηι 
Βιοίτατα ναὸ ραίοε εἰ υἱγριζία 6 πι6- 
εἶο ἰοϊΐο, υἱαηι ραγο. ΠΡΌ Ῥγοξίεγηο. 

Ααυ. Ρε. ΟΧΥ ΤΠ]. 18. ἀσιεσχολόσι- 
σας «άντας τοὺς ἀσποστρεφομένους ἀσὸ 
ἀχριβασμοῦ, Ἰατιχυδτη ρ6]05 ε τηθαϊο 
ΒΒ. 1511 ΟἸΏΠ68, 4] ἀνοσίυαπηϊ 86 ἃ 

βίδϊιῦο. Εοάδηι βοῦβα νεγθυσα [Δ 2) 
δρυὰά ΑΥᾶρδθ ἴῃ υδὰ εϑὲ ἐδ οχέγα- 

ὰ 

920 ᾿Αποσπορακίζω.. 

λεπαϊε εεἰκοῖς, εἴ τενεουεπαϊέδ υἱγρειῖ- 
ἐς αὐ εἰεγπεηάηι υἱαπι. --- Ὁ), αρ-. 

ϑεγο. Ααὰ. Ῥβαία. ΟΕΧΥΤῚ. 4. ἀπο- 
σχολοπήσατε, αιοα Ἐπ θερμὰ ἰπ Ὁ οπι- 
Ἰηϑθηΐ. δα ἢ. ]. τϑοΐθ ἱπίεγργοίδίιβ.. 
δϑὲ νου ὲθ: πᾶν σχολιὸν ἀφέλετε. ἴη 
οδάσθπι δε ϑηζία ἔπ! ααοχια Μοπεξ 
αυἱ νοσεῖς: υἱγρεία εὐυεἰ εέε, τ υὲαπι 
Ῥατγείδ. Ὠγτυδβῖυθ δυΐετη ἴῃ ΕἾ. τ. 
961. ἱπίογρσοίβίιθ εβϑί: μαίου βρέϊε. 
ἈΠΟΣΚΟΠΕΥΊΏ, γεδρέοίο, ἀϊοσεν. 

ἐξεῦ οομδίετο δέ ἐπέμιθον, οοπέοπερίογ. Ε 
πον ΡΙΒ, δρεοιίοτ, οὔδεγυο. Ἡ6Ὁ. 

11. 1. ἸὩ6., εἶπα Δυδίο Αια, 5. 
ν. 4. ψΦυάπι. Χ. 11.. ἀπυσχοσεύειν δεῖ 
οομδ αἰλφιθηε ργοδεχιὶ, 

᾿ΑΠΟΣΚΟΠΕΥΏΝ ᾿᾽ΔΠΟΣΚΟ. 
ΠΕΥΏ, νεερὶοίεπο γεοερίοϊο. ἌΟΡ Ὰ 

Πρ ὑπ δροομαϊίοπο δρεομῖοτ. ΤΆγεη. 
ΙΝ. 17. 
᾿ΑΠΟΣΚΟΠΕΏ, οὔδετυο. “Ωγ, 

σμδίοαϊο, οὗδενυο. 1 Ῥαταὶ. Χ1]. 90. καὶ 
δὶ οὐπι φυλάσσω ἷπ οοδά. ροχταυία- 
ἴυγ. σ0υα. ΧΧΙ. 9. 86ος. οοὐ. ΑἸοχ. 
᾿ΑΠΟΣΚΟΡΑΚΙΖΩ, αα οογυος (εἷς 

κόρακας) αἰπαπᾶο, ἐπ πιαζαηι γέμει αὖ- 
ἔγα ἐμδδο, ἐχθονῸ, πιαϊξάϊοο, ἄηιηο, 
γελιοῖο, τερμαϊο. Ἣν » ἑμβοτέρο, οὖ- 

υγρβο. Ιο6. ΧΝΤ]. 18. ἀαυσκορακιεῖ 
αὐτοὺς, καὶ «όῤῥω αὑτοὺς διώξιτω, 6χ- 
ΘΟΥΔΌΙ ΟΣ 608 1 οιι5, εἰ ῃσοουὶ δυΐι- 
δ΄οπί. [6χ. Ογτῖ ΜΒ. Βτϑι. ἀσο- ς 
σχοραιχίξει (Μ8. νἱτίοϑα ἀποσχοραχιεῖγ, 
Ἔα ἐξουϑενεῖ τ) : 
ἀκ 2, ὑβρίσοι. ϑυϊάδε: ἀποσχο- 
ρακύδει, εὐτελίξει, ἐξορίδει, διώκει. ----- 
ΨῸ» ἄφρετο, αἰνηέο. ἴης. εἰ 1,.ΧΧ 

Ῥβδίτη. ΧΧΥ͂Ὶ. 15. μὴ ἀποσχορακσης 
με, Ἠ6 το)οῖα5 τηθ. Ἐξοβυοῖ. μὴ ἀπο- 
σχορακίσῃς μι, μὴ ἀποδιώξῃς με, μὴ 
ἀσοδοχιμάσῃς με. Ἰ,εχ. ΟὙΥΠῚΣ ΜΒ. 
Βγεῖη. μὴ ἀκποσχορακίσῃς με, μὴ ἀπο- αὖ 
διώξῃς με, μὴ ἑξορίσῃς με. ϑυϊάκβ: μὴ 
ἀκοσχορακίσῃς με, μὴ ἐκδιώξῃς με, μὴ 
ἐς χόρακας ἐχβάλῃς. Μιὰθ ηυοαμα 
ΤΒοοασογοδέυχῃ δὰ ἢ. 1. ϑοβοϊΐου δὰ 
Ῥρβαΐγωη. 1. 6. γοοϑίῃ αἰποσκοραχίζειν 
τοίδρδοσίοα υὑδυγραίδιη ἀοοεὶ ἀσὺ 
τῆς σκορίας, ἥτις ὡς περίττωμα σιδήρου 

! 
ἰ 



᾿Αςοσκορακισμὸς. 

. ἄχρησεαν ἀκοπύμαιτω. Ψοῖθο οὐδασω 
αἰἴδο Οτεροὶ υδὶ βυηΐ, ν. ς. Ηαἰϊοάον. 
115. 11. Ρ. 120. Αἰείρβγου 1ώὉ. 1. 
ΕΡ. 38. Ρ. 176. υϑὶϊ νἀ. Βεγρίετ. 
Εἴγτηοὶ. Μῖ. ἀσεσχοράκισεν, ἀντὶ τοῦ 
Σ τὸ χαὶ μετὰ μώσους ἰξέβαλεν. 
γίάε εἴ 1 Μδες. ΧΙ. 55. Νὴ δοπίε- 
τεμπέτπιβ εδὲ Μης ἢ δ8}18. 
᾿ΑΠΟΣΚΞΟΡΑΚΊΙΣΜΟῚΣ, οσπέπηιε- 

δ τος. ΤᾺ» ἐπογεραίο, οδ)ωεγραξιο. 

Τρ 64. ΕΧΥΤΙ. 15. Ηδεγοὶ. ᾿Ασοσχορα- 
πισμὸς, ἐξουδένωσις, Ὑ1Δ6 πῆγα σχορα- 
αρεός. 
᾿ΑΠΟΣΚΟΡΙΓΖΩ, ἀξερενρο, ἀξδεὶ- 

ρο. 1 Μαες. ΧΙ. δδ. αἱ δινάμεις, 
ἃς ἀπεσχόρασε Δημήτριος, ἜΧΕΥΟΪΌΙΒ, 
θεῖα ἐδειραυέ αι ὈῸ6, τοὶ 
οοά. ΑἸοΣ. ἀπεοχοράκισε Βεροί, ϑ6ηβα 

εοἄετι. ϑ'γσιιβ ὃς. ἀμεείραυ. 

ε ΦΑΠΟΣΚΥΘΙΖΩ, δογίλίοο πιοτε 
ἑοπάρο. 4 Μάϑο. Χ. ή͵ Αἴδθει 110. 

ΧΗ͂. ». 694. »ουρὰν ὠσυσκυϑίθαιλ Ἐδεε. 
ἀπεσευϑέσαι, περεμόῖδ, 

᾿ἈΑΠΟΣΟΒΕΏ, αδέρο, 

ΧΧΥΥΠ. 96. υδί οὐαὶ ἐκφοβέω ἐπ 

εοὐά.. γεοτταπίκίαγ. 7ε:. ΥἹ]. 51. --- 

20) αἰθιο. Αχα. ει. ΧΥ͂. 1]. 

ἀκεσίβησαν. 8ι::. ΧΧΊΙ. 21. βάλλων 

Ἁλίδον ἐακὶ σετεινὰ, ἀποσοβεῖ αὑτὰ, αυἱ 

ἐμεῖε Ἰαρίδεμι ἴῃ ὑσϊυοτῖα, αδίσίξ ἴα. 
γψυὶρ. ἀε)ιοῖ!. Ἡοαγολι. ἀποσοβεῖ, ἀπε- 
χαύνε;, ὠποδιώχοι. 
ἈΠΟ ΣΏΙΑΣΜΑ, αὐπέφμπι, τάς ὅ- 

σκίκα, «αρτιεπέμμα. [γ1}» ἐεοίξωπι, 

Ξερπιεπέμηι. τΤἤγεα. ᾿Υ̓́.. 7. ὑσὲρ λίϑου 

σααφείρου τὸ ἀπέφκασμα αὐτῶν, Ἰορὲ- 

ψερεῆο. 

ατεϊὶ. 
᾿ΑΠΟΣΠΑΏ, αὐδίταδο, αὐυεΐϊο, ε- 

Ψψοι. 1. 

821 

Θοῦν. 

᾿Αποσψάζι. 

οοὗλο, οἱ ᾿Απυσπάομαι, ἐφ έη σον, αδεο, 

ἀϊφοεάο. ---- χ 3» ϑέροπο. ὅταν. 

Νυμ. ΧΙ. 95. ἀπεισπᾶτο. ἄυμ ἢ 
ἀπεστάσατο, υἱ ἄυο οοὐά. ἘοΪτ,68. 
Βαρθηΐ. -- ἢ» αὐεοὶπάο, δὲ 8ρ6- 

εἰαϊίπι ἀδ Ἔχοϊϑίομθ ἐεβεϊοι]οσζυχα δά- 
Ηρείυτ. ἴεν. ΧΧΙῚΙ. 94. υδὶ ἀστε- 
σχασμῖνος εδῖ σαδίγαίιΣ 8. ἐχϑεοίοπε 
ἐεείϊοιίογαπι συπμοῆμς ζαοίμς, αὶ 8Ὁ 
οδάθι ογρίῃηα σπάδων ἀἰοίξιτ. Ῥογ- 
πιαίδέυν ἰδὲ ἴῃ οοδά. οὐτὰ ἐχφομίας. 
--Ρῷ» αὗτισπρο. “06. ἽΙ. 6. 

ἀτοσκάσομεν αὐτοὺς ἀσὺὸ τῆς αόλεοφ: ἢ 

δὲ 11) βοίδξ φεραγανε ἃ γεκηνε, 

ἠοπίτυϊα αοϑ πείσει, ἰο ομὲ οὔ, εἴ 
ἀφονυτάν δυγὰ ἀφίστημι ῬΕΤΤΟΔΟΙΣ 
'ὰ οοὐά. Μιὰς αὐοαυο ΓΟΧΧ᾽ἧ 586ς. 
Ηαχ. 7υἀἁ ΧΥ͂Ὶ. 9. --ΑἐἈΥὨ» ευεΐδο, 

ἐχεῆγρο. ὕεί. ΧΗ. 14. ἀποφσπῶ ἀὐτοὺς 
ἀπὸ τῆς γῆς αὑτῶν, ευεἰϊαπε 11106 ΣΧ: 
ὕστα ἴἰοσυπι. - ῬΛ.}» αυμίευΣ, 

ἐγωμεζαίια. [.«5Ξ. ΧΧΥ ΠῚ. 9. οἱ ἄτι» 
σφασμένοι ἀπὸ μαστῶ, αδείγαοἶὲ ἃ ταδτα- ἣ 

τη, Ὦ. 6. ΔΪΑοΙΔ. -- Ὑ5), ἀμημη- 

, Φέραγο. ΤὨοοᾶ. εἰ ΧΧ 90. 
1.1.9. συνίρχονεαι, "καὶ οὖ μὴν ἄκπο- 

στκασϑῶσι, οσυαποίἑ Βυπί [ἴ, υἱ π0}}0 

ΡΟΐδπθ ταρο ἀἐφήμπρὶ ροθοῖμί, 2 Μβος. 
ΧΙΙ. 10. ἐχοῖϑεν δὲ ἀσοσαασλίντων στὰ- 
δίους ἐννέα, ἰπὰδ δυΐοτῃ σ ΠΟΥΘΙΩ 

εἰδαΐϊα αδέϊδεεπὶ δοὰ αἰδοεεειδεεπί. 

Ἑδάετα ἔοσιδολα ἰερίταν αυσαιο ἰδὲς 
ἄστα ν. 17. ο0]]. π|ὲ. ΧΧΙ]. 41.ς ἐ 

ποίβεϊβ ἃ τι 'π 1εχ. Ν. Τ. 5. ἢ. ν. 
ἈΠΟΣΤΑΊΖΩ, αἰϊίανο γαοῖο, ἀεαἰεἶζο, 

ἀδειϊϊο. ἼΛΛῚ ΗῚΡΒ. ὁ ἢ Ὠ» ιπάο, 

οβιυπάο. Ααα. 700. Χ. 10. ἀπόσναξας, 
ἑἰαγε [ϑοϊδιὶ. .-- Δ.) 7.νν δοίο, Ῥτον. 

ΟΣ, 38. χϑλη ἀνδρῶν δικαίων ἀποστάδει 

χάριτας, ΔὈΐ ψ 7. 1π ΠΟΌΟΠ6 ΒΙΡΒΠΙοα, 

80 Ἔχ τηθδ βεηΐομξία τεοῖθ δοοὶρί ῃ- 

ἄσπ ὑυάϊςατυηί. Αὐτὰρ. ς δὰ δἰ ἴῃ 

οοπῇ. 4. ἱπίετ αἰΐα εβὶ οοἰοφεί. Ναα ἃ 
ορυϑ ᾿ρίτυν 6βὲ ουπὶ ΟΥΔΡΙΟ ΓΘΡΟΏΘΓΕ 

ἐαίσεαται. ---5.γν» ἐτργίπο, διροπάο 

εἐαργῶκο δὲ ἐκλαυτίο. Φυὰ. Ν]. 88. 



᾿Ασοσταλάζωο. 922 ᾿Ασ“οστέλλω. 

5 ἀσίσταξε 5860. Οοεαρὶ. Ἀ. 6.᾿ οοργὶ- ἸΤὨοοὰ, γὲδ οἀϊτ. Ρραῖω. ΧΧΙΝ. 18. 
μεν ο ἠε ἀδέγκιξι εεί. περὶ 2» ϑέγ- ἀπκυστατοῦντες, ἀφβοϊενέεε.--ὉῸ» ἐπγ- 
πεῖηο, ταοῖἈΡἢ. σορίοδε ργοΐετο. Ῥτον. ξεο, αυοά ̓υπηρίτυν νδῦῖβ οὐ μα πτιτὰ 
1.88: ἀρντὴ ἡνῳ θῶ ἰῤὰμ δι τορι νΟΟΔΡυ]18, ν. ας. ἴαγρεο ἱπ ὙΈΠογοτη. 
ἮΝ 41 δῇ δ ἀρηνν στη νι τα ΧΧΧΙ, 16. ον ἼΡΌ ὑοῦ 
9 ν 83 τ. 11. 

Αἀάδ κὐ ἀγϑιὸι ἜΡΓ ν. ὅ86. φὰ βεγε ργαυατίοαίίοπεπι, ἀεώτατασαν, ν᾽ οὐτὰ ἀφίστημ ἀρβενο νὴ 1ῃ 

ἈΠΟΣΤΑΛΑΖΩ, ἰάθηι. ἢ): ἯἹ 6. -- “ΠΎΤΊΟ, πεδεῖίο, ἸΠΟΝ 
δ 7» Καὶ εἰ Ηΐρῃ. ἴάδεη, 7οξϊ. 1 86πι. ΧΧ. 80. --- Γλῶ» αἀδεττο. 

111. 18. ΑἸοοβ [Χ. 13. Τλιοίδση, βδῖα. ΟΧΥΨῚΤΙΙ. 7 Ι Ὑπρε ΧΙ, 

ἌΠΟΣΤΑΣΙ ΝΙ αροδίαεία, ἀφξεοξιο. ἈΠΟΣΤΑ’ ΤῊΣ, ἀροείαία, γμὲ ἀἄε- 
γὴν πεημαπε, πεημέία, 1 Ἄος. ΑΝ: κἈβεμίς να » φιὰ α σετὸ Ὠεὶ σεἰέω 

ΧΧΙ. 18. ἄνδρες τῆς ἀκοστασίας, υὐγὲ σιεξηεπι ἀεεοῖυι. ΤΥΥΎ 
ἀε εοϊοπὶδ, ἱ. 6. υἱτὲ πιαϊἱρπὶ. Ααὰ. οεἶεν δοὺ βιρίεης οεἰεγίίετ. ΦΟΌ. 
Φυά. ΧΙΧ. 22. 1 ὅδ. ΧΧΥΨ. 17. ΧΧΥῚ. 18. δράκοντα ἀποστάτην, ἢ. 6. 
ἀκοσεασίας (Ὁὶ ε βμεμπιεῖνο Ὁ ἶρβο βευρεηξεσῃ οεἴεγίίεν δὲ ἥερα γτοτγὶ- 
Ῥρχρϑίο Ἰυςυ ]οηΐον Δρρασεῖ, Αχυΐ- ρίεπέεπι. --- “7, τεδεί ἐς. ϑγτασα. 

“ΊΑτα ΒοτΊραῖθθ υἱὸς τῆς ἀπυστασίας, 7.) ΧΧΤΥ, 18. ἀκυστάται ΐ φωτὸς, ἢ 
δυί δ οῊ τὴς ἀπ.). Ῥτον. ΧΥ͂]. κί 8. φμὲ ἰμηιεπ αυεγεαηέμγ, α018 ἵπαῃθ. 

“το 7) Ῥγαυατγίο ἀϊξ δοβ, ᾳυο ταΐπιυβ Ῥαΐγασε 
23 κα. ΧΧΙ͂Χ. 19. --- ὅὙῺ, τεδεῖ- ροπδίῃϊ : ςο}]. οι. 111..90. ---- “γγῦ, 

ἰΐο. 06. ΧΧΤΙ. 49. --- [χη γέρεε. τεβγασίατίια. Ιε6. ΧΧΧ. 1. Οαπὶ 
Ττ. Ῥυοσ. 6. (Δα αὐδπὶ ἰοοῦνα νἱὰ. 

πλδε μ βρ: προιλονι ΧΧΙχ. ἘΣΣῚ ἘΪΟμΒοτπῖαϑ Τηιποά. ἐπι Τάδτοβ Αρο. 
ΠΥ σγρδοε . Τ. ρΡ. 426.). 8 Ἐάν. 1]. 

ἴεν. ΠῚ. 109. 1 Μδος. 11. 1δὅ. ἡ ἀπο- οὐ Μαος. Υ. 8. τοῦ νόμου ἀσοστά- 
στασία εἴ ἀρίδοιο α υετα τεϊξρίοπε χης 

Ὑνάδεραι ἈΠΟΣΤΑΊΤΗΣ ΓΙΝΟΜΑΙ, αἀροεία- 
ἀ 'ΑΠΟΣΤΑ ΣΙΟΝ, γερμάδενι. [γὴ ΓΙ. ία͵ ο, ἀφ ποὶο. Ὁ. γοδεῖϊο. Νύχτα. 

4. ἃ. τεφοϊβεὶο οοηγερί!. Τγεῦῖ. ΧΧΊΨ,. ΧΙΝ. 9. ἀποστάται ἀσὺ τοῦ κυρίου. δὶς 
1. βιβλίον ἀποστασίου, 1106 115 τὸ- αυοαῖιο ἸοσιοΣ 908. ΧΧΙ]Π. 19. 

Ῥυά!:. Ἑδάθτι ἔοσταυἶα ταρογίαὰσ ἈΠΟΣΤΑΊΈΤΙΣ, ἔστι, φκα ἀφβεὶι, 
αυοσαθ ἵν. ν. 8. [68. ἵ,.. 1. 56τ. ΠῚ. ἄς υὐῦο ἀϊοίξαγ. δῷ ΠῚ Ομα]ά. γω- 
8. δεγο!. ἀᾳοστάσιον, τὸ ἀπολῦσαι 

δοῖϊε. ἙἘδατ. ΙΥ. Ἶ9. σὴν “αόλιν τὴν 
ἀκ ᾿ καὶ γέδλγαι ἀπυσγοῦνν. ἀκοστάτιν. Ἰάσονι Ἰορίταν ἴὉ. ν. 15. οἱ ἈΠΟΣΤΑΣΙΣ, “ἀροσίαεῖα, ἀξίεοίίο. ἜΝ ΤΙ. 18, Σ᾿ πω ἸΥΥοΣΣ 
ΝῺ» Ργαυαγίοαϊίο, 2 Ῥατ. ΧΧΥΊΙ]. 

19. εἰ ΧΧΧΠΙ. 19. -- Τγν εἰς, ΔΠΟΣΤΕΛΛΩ, πιο, αδίερο. 
Ομαϊά. μεϊίο. 1ο. Χχπ. 7. 72}] ΠΡ. φέρατο, “εἶῖρο, να. ᾿ ΤῊ» Τέ ἑῶΝ δὰ τοϊτεπᾶυπι. ἘΣ. ΧΧΧΙΧ. 14. 
2:2. ὌΡ1 συμ ἀσοστασία μεττηιϊαία [Ι͂ῃς, εἱ ΤΙ ΧΧ ἀποσεελοῦσιν, δοϊδοίος 
ἱνᾷ οοὔα. Ενάν. ΙΝ. 10. - ΠΟ’ τε’ αἰ οηΐ. -.... ΣΙ Ηἰρῆ. α “ὦν 

οεδδῖο. Α΄. 2 ὅδπι, ΠΠ]. 26. υσπέτε Μιεῖο ΕΖ. ΧΧΧ. 11. λαιμοὶ 

ΤΙ ἼΣΣ Ῥεῖ [ε ἀρ. αν: στοχα. γεσοίεγο βιοῖο. 1 Βορ. ΧΧ. 34. --- 

φῃ 

ἂ» 



᾿Αποσνέλλω. 928 ᾿Αποστενόοραι. 

αΥ̓Ώ) ΗἸΡΒ. ἃ γηξ)» ἀμρεγρο. 70Ὁ. 

ΧΙ, 6. -- ΔΩ ΗἰἸρἢ. ἃ 5ν 

Ομα]ὰ, γοδέγε ζαεῖο. Ἐὰν. Ν. δ. υδ] 
ὁππὶ δίδωμι ροτταυίκξυν, 4018 ΒΟΙΤΩΟ 
εδὶ ἀ6 ππαπάασίο οἱ εὐϊοίο. --- τυ 

ἀεδμο. 1ε6. ΧΙ. 12. υδὶ γτὸ 
τὸ ΤΊ Ἰερεταπί μὲσ πιείδιμεβίη ]:- 

Ὀσασοσο ΠΣ. -- 2» ἐο, τυαάο. 

9 Βεσ. ΤΙ. 18. --- γῦρο. "πὲδεῖο. 

Ἐπ. ΙΧ, 19. --- Ὁ)» ο, ερῖγο. 

ὁ Ἐχοᾶ. ΧΥ. 10. ἀσύστειλας τὸ «νεῦμά 
σευ. ----Ἶ7}» ὧο, ἐγαάο. “ετ. ΧΧΧΨΥΊΙ. 

14. -τ Ὁ» υοἷο, αυοῖο. 1685. ΝΊ. 6. 

δὶ Ἰερίταν ἀπεστάλη «ρός μα ἣν τῶν 
σεραφὶμ, Ῥτὸ ἩδΡν. ὮΡν εἰ υοἰαυϊ 

αἰ πᾶ, ἌΘΤΩΡΟ ᾿881 αἰ νΊΠο. ---- πὶ 

ΡΙι. ἡκδοο. 1εν. ΧΧΥ. 21. θεῖ 
ΧΧΨΙΙΙ. 8. Εεῖῃ. ΓΝ. δ. Ναῖὴρϑθ 

εἴτις ἦπι σόθθοτο οὶ Μεγ ομγαυϊ, υἱ 

ταϊτοιάο, οβηοδοῖίοΣ ᾿σθσίδμαο, εἴς. 
-- ἐν} φγοῦρεγε σμοσεο, ὈΓΟΡΡΕΓ, 

ἰὴ ἐππὶ. ἴπς, 4 ὅδπι. ΧΙ͂Χ. 17. 
ἀκεσνέλλουονν ἐπὶ σὸν Ἰορδάνην ἐνώπιον τοῦ 
βασιλέως. (υδπηπαπι ποῖ 58:18 ἰη-. 
[Ε]ΠἸοσο, χα οἱ ὶ Ἰαυἀαῖιβ ᾿πίουργοθ 
Ηἷβ ψοσῦ!8 νοϊυσεῖξ, ἰδσηθὴ υἱάθίι 
ἢξρῈ ψνευβῖο ςομ ΤΑ 6 βοπίθδτπ 
ΘΟΤΏΣΩ, αὖἱ δἰαϊαθπηῖ, ΡΣ] ρεγίγαη- 

ἁ εἴγε, ργοοδίεγε, βρεγυδνπῖγε ὨΟΙῖΆΤΘ 
(146 Βίηκοηῖθ 1,οχ. Ηρ. ᾿. 18364.), 
παῖ, δάθο ἀντι Ἰοοο ΟΣ Ἰοχο- 

τνῖ, δυξ σῷ ὺς ποὔοπετι ἈΙΡΒΣ:- 

οὔτὰ (ἰδυεσης. Ψψυϊρ. ἐγγιοπρεπίεα 
.ογάκσπεηι ἀπε γέβεηι.--- ἢ Ὑγ0). Ῥατο 

ἄμε. Ῥτον. ΧΧΥῚ. 13. ἀσοστελλόμενος 
δες. αι. μερὶ ᾿εϑονῖβ 8110 

οτάϊμα οοπίοχίί8. --- ΓΟ εἴ Ῥδβ5ῖστη 

ἴῃ ΡΙΏ. υῳ» κεξίο. ὅεη. ΨΙΠ. γ. 

ε 8. ὠείστειλε. Οὐταρ!. ἐξαπέστειλε Π6- 
νεῖ, οὐ}. ὅθ. ΧΙ.1Π1. 4. υδὲ πο- 
ἄσπεοιι ἀἰνεέξονάς μΠαδεῖ, Οουῖ, ὐεη. 
ΧΧΧΙΙ. 26. υϑὶ ργο ἀσοστάλλειν ἴῃ 
ποεῖν} οοἀα. Ησίτα. Ὀἷ8 ἀπολύειν 6 

αἱοοδεταδίθ ραπῖαν. Ναμι, ΧΧΙ, 32. 

ἀαίσνείλε Μωῦσῆς (ες. ἄνδρας, Ο0]]. 
Νυ. ΧΙΠ. 8. 17.) χατασχίψψασϑαι, 
»είεδαΐ Μοδοβ δἱϊαυοῖ, φαὶ ἐχρίογα- 
τοπέ. Νυω. ΧΧΙ. 40. ἔϑυσε Βαλὰκ 
πρόβατα καὶ ους, καὶ ἀκέστειλε Γ᾿ 
(ὁς1}. μερίδας, ρογέιομπεξ ἀε εαονὶβοῖ!ε) 
τῷ Βαλαάμ. δὶς δικαίμπειν τῶν τυ» 
μένων ὑχὸ διωκέμαων μερίδας τῶν τϑυ- 
μάνων αἰχὶς ΧΕΠοΡὮ. Ηοσ. σας. 1ΔΡ. 
ΙΨ. 8. 7. οο}}. ΡΙυΐατοῖι. Αἰ681}. ᾿. 
605. υνὶ μερίδας αἰβοτία δαάϊξαν. 
Οοῃδίαϊ ᾳυοαυς 6Χ Δἰ118, ᾳιοά τω- 
οἷβ βοϊθῃμθ που ρογίοηθθ ἀθ 88- 
οὐ οὶ 5 διηϊοὶβ τιϊτῖοσο. 146 ΤΏθο- 
εεἶς. 11]. Ε΄, ν. 1389. 664. 86 οοηξ αὶ 
Οδδαυροθθτα ἱπ Τθορῶν. (δαταςί. 
ς. 17. Ρ. 806. 1 Ραγ. ΧΧΙ. 19. ἀπυ- 
στέλλειν λόγον, ἰερατε, πδέέεγο σμπι πιαῆσ 
ἀαίϊὶε. 168. Χ. 8. ἀπέστειλεν, 86. ἀγγί- 
λους, ψΕ] πρίσξεις, νοὶ ἄνδρας, (0]]. ὅυα. 
ΧΙ. 17. 1 ὅ4πι. ΓΝ. 4. 2 ὅδιω. ΧΙ. 6. 
Ιε8β. ΧΙ. 1. υδὲ Ἰορετυμς Ὠῦ.- 

Φυά. ΧΙ. 98. οὖκ εἰσήχουσε τῶν λόγων, 
ὧν ἀπέστειλε πρὸς αὑτὸν, “011, 6. ΟΥ̓͂Ί. 
90. ΟΧΙΊΙΙ. 4. Αςς. Χ. 86. δὰ 
4πθπλ Ἰοσατα νἱά6, 4118 6Χ Ητοάοῖο 
ποίανὶε Βδρμο]ΐυβ ἢ. 847. -- " 

ΟΒ δ). ἰάθτι. Ἐδϑᾶσ. ΓΝ. 11. 17. Υ.Ψ 
ὅ. 1. δῃ. 111. 2. 49. '΄ 46. --- 
συν» Ραχ. ἴεε. ΧΧΧΙΙΣ. 7. 

ἀσοσταλήσοτω. [ορεοχυπῖ ὨἸΦ᾽ 

Φυάίι. ΓΧ. 9. ἀσύστειλον τὴν ὀργήν 
σου, ἱπβέρε » 6011. Μασς. ΓΝ. 
49. δὶς οἱ δἰ!δἱ Πϑυβ πεδέεγο ἀἰςΓΡ 
ΑἸχαϊα, σἱ )μεδεῖ, πὲ ονἱαίωγ.. ,{ 
Πέμπω. 8 Ἐάν. Ψ1Π]|. 21. ἀκοστέ).- 
λεν αϑὲ ΡὲΡ ἐπίοεγας ροσίκίατε, β6ὰ 
παπάατο αἰχμα, πὰς οἵ Ψυϊραῖαϑ 
ΡῈΡ σογέδεγε ἰδηθίυλξ, ς0}1. Εϑάν. 
ΝΙΙ. 21. Ὁ] Ιερίαιν χη)» ε σν οἰ 

φο. 

ἤκεορθο Α. 1. ΧΙ. 5. υδϑὶ εδὲ ἐπισγα- ᾿ 
λόντων. 1 Μαος. ΧΙ]. 10. ποίδί : ὨῈΓ 
ἰξίογας διρη ἤοαγε. 

᾿ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΙ, επιξδβῖ. 
Ὠ᾿ Ἐν Ὀἷυτ. ργορακφίπες. ἴ68. 

ΧΥΙ. 8. 

᾿ῬἈΠΟΣΤΕΝΟ ΌΜΑΙ, οδανγοίοῦ,, οὐηι» 

τγἥποτ. Ἐδβαι. ΧΥ͂. 8. ἡ δὲ παρδία αὖ- 
φῆς ἀσεσεενωμένη ἀπὸ τοῦ φόβον, ον 

ΧΩ 



ϑὲ4 ᾿Ααόστολας, 

α 60 ε)υ οοαγοίᾳδειτα, διῖ: γὰ,-: 
δῶ ἃ ταεσῖῃ. ΥὙ146 Επερρῖ. δὴ Π. 
Α΄, Ρ. 73. 48. 

᾿ἈΠΟΣΤΕΡΤΩ, ἀφοῦ νρὶ οἰλαγὲν 
᾿ ἔα ἐχμο, 6χ ἀφὸ οἱ στέργῳ, παξωγαίξ. 

φμοῦ ας ἡμιλρποξδ δέηδῃ οομρρέδον 
ἐαγ. ΜΝ ΕΪᾺ. οὔβημρ. Ἰδομι. ΧΥ. 

Ἴ. οὖκ ἀποστέρξοις τὴν καρδίαν σου, πον 
οδαναΐε Θχζιεδ ΟΟΥ ἴαυνη, 8. ἨΟῊ ἰῃ- 
αμην οὔθ. [66 Ἰυχία Βστ. δά. 

ὃ γϑαύβ ΘΟ ἾΓΩΥ ΥῸ ὠπσοσνρέψμεις. Ὑάδ 
Θεαθὶϊ 1.5. ἄς ν. ΤΧΧ Ρμδέ. Ὁ. 
86. ϑαϊτηδϑῖιθ ἂς Εσπεσο ἜΤΑΡΟΖΗ. 
Ρ.306.]Εροτα παν ἀποστέξεις, ἐκπάι- 
γαδία, χυοὴ οἴἴδιν ποῶ τη8}6 ἐσρυῖ- 
τιοροῖ γόοσθῦ ΗΘΡΡΑΙσΑσα. 
᾿ΑΠΟΣΡΕΡΕΊΏ, ργίυο, φροῖδα, 9», 

ἀείγαδο, ἀνηιμο. Ἐχ. ΧΧΊ. 10. τὴ 
ὁμιλίαν αὐτοῦ οὖκ ἀποστερήσει, ΟΘΏρΎ68- 
Β. πὶ ΤΑΥΤΊ Α]6 πῃ ΠΟ πόπαθεε ἀφ οί, 

ς -- ρῶν. ρρργμηρ. υἱ οεἱ βαιμάε, 

“δ αιιο, ἐπ)εγίαην ἐαοῖο, Ὅφαῖ. ΧΧΊΝ, 
14. οὐκ ἀσοστερήσεις μισϑὸν πένητος, ΠΟΒ, 
ἰμ)υκῖο. τε πεδία ταργορήφτῳ ρφύρρν 
ΤΊ, ΟἿ αἱ, οὐχ ἀκαδιρήσμρ. Ψις 88- 

᾿Ῥῖά 8. Υ. ἀφσαδιχέω. Μαὶ. 11]. ὅ. --- 
» 3} "αρίο, δϑροῖο. Αι. ϑόγτωχη. 

Μαὶ. 1Π|. 8. υδὶ οχ ἰαρίμιιΣ. δῖ: 
: Ιν. 1. τὴν ξωὴν τοῦ πτωχοῦ μὴ ἄκο- 

στερήσῃς, πιοὶϊ ἀεπεραγα Ῥαιιροσί, 4118 
ἃ κὰπί δά νἱΐδηι ϑυδίοπίαπάδην 6 Οδ8- 

βατῖα. [υ]ὰ, ΧΙΝ. 14. μὴ ἀπ δῇ». 

᾿᾿Αποστέργω. 

ΑΥΔΌ. ΒΩ; ἀμαεί. -- ἜΠΞ ΝΟ, ̓  

ἱεραῖο. ἴπο. ϑορῇ. 1. 18. ΤΧΧ 
Ηαρρ. 1. 18. δες. εοἴ. Βοίδθε. --- τ 
Ρυ Ὁ, τπἰϑϑίο, οδτα τεῦ ὑπ χεαπι 

"παῖδ ἐπεηι εν. Ἀσα. 169. ΧΙ. 14. 
- ΓΙΑΡ4 10. πεϊδϑο, ἰζοξα ᾽"όϑοῖε. 

Ῥε ΧΧΥ͂ῚΙ. 54. (40.) ἀκοστολὴν δὲ 
ἀγγέλων πονηρῶν, δὶ ΓΙΧῚᾺ ΟὙϑοδα 
Ηφρτ. ἀ6 ρεειοηξίᾳ, χαρὰ 6β ἃ Ὧεο 
ἱγηγη  ἰδίυΓ, οἴ αυδϑὶ διηδηοίαγ, ἰῃ- 
(εἸ]6χίθϑθ νάθησιν. Ὑ δ ΒΌΡΓα 8. Υ. καὶ 
Ἵ5Ί Οὐδ), ΤΕ]. 8. οὐκ ἔστιν ὧσο- 

στυλὴ ἣν ἡμέρῳ πολέμου, ποῖ 6δὲ ἴ᾿ 15ἴ0 
ΡΒαϊὶο (φε. τηϑδὲῖς ὑδιβρο χε) ἀμπιρ: 
δο. Ψαϊ. Ταῖσα ἰπϑηδβιυϊ: πέὸ δἰηί- 
ἔμ ᾳυϊλξδοοε ἱπργιεπίε εϊΐο. --- 
55. ἄἀοημηι, πεμηιδ. 1 Ἀερ. ΙΧ. 

16. ἔδωκεν αὐτὴν Φαραὼ (εἰς) ἀποστολὰς 
ϑυγατρὶ αὐτοῦ, ἄοπο ὕπατα ἀδᾶϊε ῬΒΔ- 
80 ΗΠ]: βε. Ὑυϊραίαα μαρεῖ: πὸ 
ἀσίονε. --- δ ἰνά. Ῥθν. μαὐεκάο. Α΄ 

Βεαι. ΧΈΡΙ. 7. ἀσοστολῇ ἀπυσηλεῖ, Ὁ 
- "υ, ἀδηϊοοῖο, ἴρε, Ἐχσὰ. 

ΧΥ͂ΙΠΣ. 4. δ ὠπουτολῇρ αὐνῆς, υδί 
ἘΧΧ Βαράπε μεγὼ τὴν δφίσιν αὑτῆς. 
- τῶ. Ῥγροραρὸο. Οὐνι. ΕΥ͂. 18. 

ἀπηστολαί σου, σ υδξ. ἐνιϊδοίοηξε, ηυ}3 
ἰοηζε 8 ἔγιιηφο γφ] σϑαϊςε, 8 418 
τοραραπίαν, εἰμ υμίατ. 8. Ἐρίν, 
Χ. δῷ. (υδὲ ταυποσα ἰΐα ἀρρεϊϊδῃ- 

9. ἀργοωμάονῃν, 0: ἀρίξανι Ὁ τὰν, αὐ ρα πὐδιππίυγ} ἐὺ 
ρϑῶπι, Ὦ. 6. ῥτῖνρβ ὕρ, βοᾷ ἔσυρ. κν, με. ΔΝ, ραγίεε. ΝΘΒαΙα. 
4. ΧΧΤΙ͂Χ. 8. ἀσεστίρησιν αὖὗτὰ τῶν 
χρημάτων, ργιυαί Ἰυχα ῬΟΒΙ8 5μι18. 

᾿ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ, τρβϑείρ, ἰεφαξὶο, 
φεφλη ἐΠ χιηά ηρῤέἠδέμφ, 8. ἐπιικεἐξεμ;, 
ἄρπεηι. Ἢ: ΡΣ. ρεεέ. ὅφ:. ΧΧΧΉΙ. 
86. ἐν ἀποστολῇ, ἴῃ ὁπδϑοίοηο, Ὦ. 6. 

α μορ(ῥἰομία. ᾳ )εοὸ 2ιιπείασαᾳ, Ὡθὶ 4}, 
λῳιμῷ. 1ξᾳ «εξ βρνυοὶ. 11. 10. υδὶ 
νὯθ Οτοῦυμπι. Οοηβδγ. .6 διχ» 
Αγωδτιδ ἰῃ ΑΠΟΡΆΓΡασο ΒΙδηῖοο 110. 
ΓΝ. ν. χγ8ἀ. Μαῖο ᾿ΐβαυυθ Οδρρϑὶϊιβ 

ΨΙΠΙ. 10.ὄ 12. 1 Μδος. [1]. 18. ἀσο- 
σνολαῖς πολλαῖς, ταῦ Ἐς ἀρ, Υἱάθ 
ὅθι ϑγαιμῃ, εὐ ρ. 4 Μφοςο. Π. 
9. Ὁνὶ ἀποφτολαὶ ρὕλχῃ. ἀρηα, πιμμετᾷ 
ποῖρξ. ᾿ -Σ 

᾿ΔΠΟΊΣΤΟΔΟΣ, ἑἰαραέμρ, φρβριοβε' 
Ὠλὰ Ῥατί. Ραῆ. πδεις 1. Ἐρβ' 
ΧΙΥ͂, 6, ἐγὰ εἰμὶ ἀσόστολος «ρός σὲ 
σχληρὸς, ταίβθι8 δα [6 6βῸ δίχα αἀὐτι8 ἢ 
περοίμο, Ὦ. 6. αἱγ5 εἰρὶ δππυποίαρ δ 

ἴῃ Νοῖϊδ Οὐ οἶδ᾽ δα ἢ. ]. οοη͵θοοίς, 
Ἰοοο ἀπυστολῇ Ἰεροπάυχω 6886 ὡσολωῇ, 
ἃ νοῦῦο ἀτολοῦμα!, γ82] ἀφύλλυμι, 
Ῥέρεο. Νοα χηβίϊῃβ 4}}} κἰφίαμππέ, 
406 ἴῃ: τηρπίθ Αἰ μιθβ6 ἀφ γΈκΌὶ 

4 

Βαθεο. Ὑδοιιδβο. Μαρίβιον : ᾿Δαύρν 
λος, ὁ ἀσεσταλιάνος, αἱ οἴξατα Ἰοσυπὶ 
Βουλοοίδοηῖβ δα άδιοῖς, δ᾽ νοΐ. οὺ 
δοῆθι οὐσυχεῖῖ: Ὁ νἹὰ. ἔπος. δα. 
ἕν αυοαυο ἔεχ. Ν, Τ. α, ἐν. ν. στ 



᾿Αποστρεβλόω, 

εν »ϑφριώο, ἑεμαίαμ. ϑόγιοασα. ἴοα 

ΧΥΉΤ. 4. ὠπχοσνόλους. 
᾿ἈΠΟΣΤΡΕΒΛΟΏ, ἀμεογφπεο. 4 

Μδᾳος. ΤΣ. γ. γὰ μέλη τοῦ σώματος 
ἐπσυσερεβλοῦδϑα!, ΟΥΩΤΪΆ ΤΩΘΙΏΡΥΑ οσύ- 
Ῥοτίθ ϑεχανὶ, (ὰ Ῥαυϊγαῖυθ) δυΐ 

ἈΠΟΣΈΡΕΦΩ, ὥνετίο, Ἰξ. γδυογέον, 
γεύεγῆ [ποῖο, τεάμοο, γζίετο. ---- Ἵ ον 

(708. ΧΧΠΙ. 16. ἀποστρέψει σὺ 
ὃ τὸ σάχες ἀπὺ τῆς γῆς» απΐογεὶ θὰ 
εὐενίο νῦφ οδθ οχ ἔδο ὕογα. πρὶ 

Ῥτή. οδἥσηιο. ἴδεαι. ΧΙ, 7. οὖκ ἀσο- 
σγρέψεις τὴν καρδίαν σου. ΝΊΔα βαρτα 
διν. ἀσοδτίργω. αὐὐάοτᾷ 
ἰερῖοδα υἱθοηϊηνῦ Ὁ). 86 ΒΟΏΒΌΤΗ 

ΘΧΡΣΘβθοσηῖ. --- δ» ὑέπίο. Νύμα. 
ΧΧΩΙΙ], 17. ἀσισεράφη «ρὸς αὑτὸν, 
αὐτοὶ πὶ ἩρΙ ΞΡ ἐΆ Ἰρπῶν, κρότοι ΨΙΠ].. 11. 

Βαρεί 
1η Ἐν ἼΣ 

ἘΣ ἘΣ σοηθέηβο. τς ΧΡ 

34. τὰς ες αὐτῶν ἀασοστῃψω, 
υδί, ἴω δηϊοοράοπεθυ9 δάση ἴδὸ- 
σοσισθτη βοός, ΒΕΘΌΣΙ ἐΧ ΡΥ ΘΕΒΟΤΌ. 
ΝΟΣ ον ΑΝ Η;ρἱ. ὰ. αὐ φουρὰ ἐν π 60. 

1 Ῥακ. ΧΧΙ. 21. ἘΜ ὌΝ ΕΟ 
δβοο. ΑἹά., υδὲ του ἐπέβλεψι 
Βεηϊ. --ν Δ ΡΒ. δοϊπάο, [ἴ68. 

- ΨΗ]. 6. ἀποστρήνψομεν αὑτοὺς «ρὸς ἡμᾶς. 
ὦ βευσασα βεου βυπῖ. Ἑσαΐλεδε ὃ» 
τπρῃ ] ἄυχι οβὶ ὁ "ι “ὦ 

Ὧν 60. Νυμι. ΧΧ 14. υ] 

σαι ἀποτρέχειν ἴῃ οοὐά. ἈΞΗΗΤΘΙ 
-- ΣᾺΣ ΗΙΡΒ. ἀέργίπο. Του, ΙΧ. 

5. υνδὶ ἐπ Λιβανι υετίετε βεθκῦ πε 
ΟΠ Ηἰρβδ. 8 “5)0»)}οίο γευενίϊ, οἵ 

βετηδὶ ἱπ Καὶ Εχοά. ἈΧΙΠ. 55, 
1 Ῥαγ. ΧΕΠ]. 19. αὶ Ῥαν. ΑΥΧ. 9. -.- 
ΓΌΠ ΗΙρΡΒ. ὁ ὺ, ἱηοῖο. 2 ῬᾺν. 

ΧΨΙΠΙ. 81. εε. ΧΧΧ, 11. -- 
ὝΠΌΣΙ ΗΙΡΒ. αδεοοπάο. Ἐχ. 11]. 

6. Ὥευις. ΧΧΧΙ. 17. 18. Ρεαὶπι, 
ΙΧ. 84. ΧΙ]. 1. οἱ δἰσλ ϑουρίτια. --- 
ὝΔΥΙ Ηρ. ἐγαηδῖνο Κεῖο. Ῥπαλζο, 

ΟΧΨΉΗ͂Ι. δ1.. νοι Ηρ. «19»; 

δ25 ᾿Ασοστρέῴν. 

ἑπυεδον. ὄγανα. 1 ὅδ. ΧΧΥ. 14. 
ἀπεσγράφη, φυεγδιᾶ ἐεί, 85. Δ 16. 8 
Ἰοςο βδῃα δεῖ, αοστρίφεσλαι ποία 5 
1. αυετέεγε ἐχοίοηί σμαπὶ ἀδ Ἴρι μὰ νὰ 
ἐ. Ἀεέδεόο  ἐ 408 ἴρβ8 νότο Ὗ ἐπὰν 7] 
ἢ, }. υδὺ8 εοἴ. Ουσί αιιδιανίε ἢ. ἃ 
ϑοδιπ Ὡσὰ ἑποσιγοατω βυσάϊε, 
ἰακίθη ἐαβ ἀαε ἰεβοὴα χα ον ὠντέ- 
σνρσύψεν, τὑἱξ δαί οἷα ̓  υδγὶθ ἑπυεοξὴ» 
τμρ με ὀρρριλήφῳρεί ες πβμφ οὐεῷ πρρὲ γ 
ἔροπεὲ ἐξίκλρε, αμοὰ φοάδπι πιοάδὸ 
ΘαΡΙ σαιμδυτα οϑί, ---ο ἔολ Ὁ Ηἰρὲν 

αδεουπῖν. Ῥτον. ΧΈΨΕΙΙ, 97. ὠκι 
σνρίφει τὸν ὀρ)δαχμὸν ἑὐταδι ἴ6ο. 1. 1. 
δὶ ἰάσια Ἰορίσιν. “-- 97, "πίοι κα 

ὑερίο. 1 ϑιδὰ. ΧΧΥ͂. 12. --- ἼΠΡΡ 

Ἠΐρἢ. ὁ “5)Ὁ). ἰγγήωπι οἷο. Ῥεαῖτα. 
ΠΧΧΧΕΙΝ. 4. ἀπόστρεψον τὸν ϑυωόν σοι 
ἐφ᾽ ἡμῶν: Ὀ6Π6 αμιοπεῖ. δοπδυξη. --- 
»υγΌΣ,, ΗΐρΒ. αδείναλο, ἀνοῦον ἀφ. 
ἐείγεο. βγηση. Εχ. . 4. ὠπεστρέφενν, 
συεγείν, οὶ ἣν οοῦ, Μοσηι. δ᾿ 
Οοἰεϊιν.. Ἰορτίυν ὠποτρέπετε, απὸ ἄυο 
γοσθα μ᾿ ε Ῥοΐγαηυσι μόναι (Ι, 
1. 39.) Ῥεϊτουζλία ἔμεσθ ἱπίεσ δὲ 8 
ΠΡτασιῖβ, υἱ ἀνατρόπεν οἱ ἀνασερίφειν 
οἰ βες ῬοΟ]]υοοῖα Ρ. 10. ἢ. 78. ὅγε. 

-- ΓΦ» Ηϊρδ, ἴοβπαρς 
οἷο. Ἐκ ΥΙ1. 24 ΧΠ. 48. οἱ, 1]. 
.81. υϑδὲ ποι μεορὶδα δεῖ ουδ 16. 
αἷδοα ΣΑΡῚ : Π, {οε΄ ἐτεϊ Ὠτιυσὲ σρὲ- 

πἷσ. «-- ἢ» ΗΊΡΗ. ὁ Ωγ) βομο. 
Νυ. ΧΧΙ͂Ψ. 1, Ηἰς αποαις 
Ρτὸ ἀπέστρεψε τερσπεπάυμη ΥἹάείαΣ 
ἐπσίσεῤεψε. --- Ὅὴ)}Π ΗΙΡΗ. αὐ )ιοίο. 

ῷ Ῥᾳυ. ]]. 90. -Ῥ ὉΠ’ Ηρ. 

σιδάμοο τιθ. 7ετ. ΧΧΧΙ. 94. .-- 
ὩΣ ΠΩ ἀοίεο, ἱπάοῖεξο. ϑόγκδνι: 

σεκ. Ὗι. 6. ἀπσέστροψε, 580. τὴν καρ- 
δίαν αὐτοῦ. ϑαισυτα Θχρχοβαίξ. ---. 
Ὠ)»» τοϊοὶο. Ηοε. 111. 8. Ζβεδι, 

Χ, 6. -“- ἤν οϑπυσὲσ, οοπδεηὶσ. 

δεν. Χ. 7. πο, βεο. οοᾶ. Νοτίπιβ: 
ὅς; σὺ ἀπέστρεψας α«ροσχυνεῆ. ϑΌΒΡΙΟΟΣ 
ἰοζαπάστα Ἐ888 : ὅτι σοι ἐπἡτρόποι αροσ- 
κὑυνεδ. --- Ἴ» 60, υαὐο. 1 ϑδτη. 

ΧΧΣ, 29. 1 Βες. ΧΙ. 41:-ὄ 4 Ῥας. 
Χ9 
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᾿Ασοστρίφο. 

«ΙΧ. 1. --α γυ)»» Ξεὗεο. Ῥτον. ΧΧ, 

8. δύξα ἀνδρὶ ἀφοστρίφισγαι λοιδορίας. 
βοῇϊοος Ὡγχ5» -ϑεαπεπῖε 73, ποίαϊ 

ρφ»χοομῖ τεπιοέμης παηετα, ὉΠ ἀθ ϑγτητη, 
ἢ, λ. νοὺθ ἀχυχωρεῖν 88 Θδβζ. --- 
᾿ ΤῊ29 ὅρου, αδεοιπάο, βεᾳ. δ Ἢ Τὺ: 

1 ὅδ. ΧΧ ΧΙ. 9. ἀποσγρίφουσιν αὑτὸν, 
ὉΡῚ Οομρὶ. ἀκποχεφαλίφουσιν ΒαΡεί, 
δ. βἷἰπθ ἀυδίο ταοᾶθτι ἰδεῖ ἴῃ τεχία 
Οταςο. Νυμ Ἰοροπάμμι οϑ᾽ ἀπῸ- 

ὃ φίμνουσι διιῖϊ ἀποχόπτουσι ὃ .-.ὕ. ») Ὁ» 

οοὐέδοο, ργολίδοο. ὅϑγτωσα. Ῥτον. 1. 
15. ΧΧ 7εε. 11. 95. -- "ΤῸ. γζξω 

δεῖϊο. 708. ΧΧΙΙ. 16. 18. 99. υδὶ 
ἦνα! ἀπὸ ϑεοῦ Ἰερίτυν, αυοά 

Ῥεπε Ηδρχαϊοο οοηνθηΐς, δο σοὶ χυὶ 
ΠΠΡστὶ Βαροηΐ ἀσοστῆναι. ---- Ὁ} λ)» αΡ»- 

. 060. ΧΧΑΧ, 18. ἀποσερῖ- 
ψοῦυσι αρός με. ---- ΩΤ) ΝΊΡΆ. ραπὲ- 

ἐεί. ϑὅγτατω. ὕδη. Ν]. 6. ἀείστρεψε, 
4 αυεγσμδ οεἰ, Τ ΊΡΟΥΕ νΟΙΕΣ. --- 23 

ἄξεεγο, ἀἰπιϊίο. 1 Ἄς. ΝἼΙ. ὅ8. 
μηδὲ ἀποσγρένγαι ἡμᾶς, ποαια συεγ86- 
ἐμ τίοβ. Ζ6γ. ΧΥ͂. 6. σὺ ἀπεστράφης 
με, ἔμ αυογέδίϊ ζασῖοπι α πιε, νοὶ: 
ανογϑαΐμδ 66 ηι6. Ἰΐα αυοαια Μδί. 
Νν. 47. 4 Τὰ. 1. 15. Ηφρσ. ΧΙ]. 2ὅ. 
νιάθ χυοφυο [χὶς. Ν. Τ. 6. ἢ. ν. 
Ἡαγοδῖι5 : ἀπεστρέφεται, ἀσονρύπο 
τὸ «ρόσωπον. ΟἼ]οδδθδ : ̓Ααυστγρίφομαι, 

ἁ ζιοίμάϊο, ἀὐυέγϑαγ. --- λ) Ὁ), ΝΙΡΒ. 8 

γὉ» ΤεΙγΟΟρΡΟΥ, τείγοσεάο. ἴπο, ῬΒ. 
ΧΡΙΠ 9. ἸΧΧ Ρρ. ΧΧΧΙΨ. δ. 
65. ΧΙ. 17. 59ἐν. ΧΧΧΨΥΊΤΙΙ. 29. 
-- Ρ) αὖτιραρο, τηθῖλρἢ. ἡπεπι 

861 οὝὅ8αγ6 ὕαοὶο. Ἐπ. ΧΧΙΠ]. 84. 
τὰς νουμηνίας αἱτῆς ἀποστρέψω. --- 
Δ2Ό 1 20Π Καὶ εἰ ΗΙΡΉ. οἰγομπιθο, 

εἰγομπυετίο. ὅφῃ. ΧΙ... 34. ἀκο- 
στραφεὶς ἀπὶ αὐτῶν ἔχλαυσε, αἰδοοάσηξ 

Ἰυπὶ ἰδογγταδίι8 εϑί. 1 ϑβδτη. 
.10. 2 εχ. ΧΧ. 2. υδὶ᾽ ἀπκοσερέ- 

Φεν, ΟΥ̓ Ϊ8390 ἑαυτὸν, 6ϑξ 86 σΟπΌΘΓΙΕΤΕ, 
1. 4ᾳ. ἐπιστρέφειν, οσατὰ απο οἴδυα ἢ. ]. 
ἴπ οοἷά. γρογηγυΐδίισ, δαὺθ 80 
1 Ῥαν. Χ. 14. (ἀπέστρεψε τὴν βασι» 
λείαν αὐτοῦ τῷ Δαϊβ)δ), ὉΌ1 ἀσοστρέφειν 
τιν εδὶ εὔοενε, εὐ αἰϊχωὰ αὐ αἰῤχμοηι 

} 

, 

826 ᾿Αφοστρίφο. 

ρεγυεηδαΐ, ἴζα ἴάτασι αἰ αἰτηῦϊ ἱπησκ- 
[ῸΣ ἱτρουῖυτα ἃ ἔδυ] α ὅδυν ἀνετ- 
διιπὶ Εἶ11596. 2 Ῥαγ. ΧΙ]]. 18. ἀπὸο- 
στρέφων Θρῖ 'π ποϊΐοῃα ρσθοζηδπῦ, ἴα ᾧ 
Ὁ ποῆ βοϊυτα αδάμοογε, βορὰ φὔδιῃ 
ἐπ αἴμππ ἴοσιαπ ἄψοεγε, δάθοαας 
οἰγοπιάογε, σπερικυχλοῦν, εἰατίθβοεί, 
οὔτι αὺ νοῦδ αὐλζυσ Β. 1. τὴ 
ςοἀὰ. 42 ὅαηι. δ᾽ 25. Τυϊδαδγυης 
νοοὶ Ὁ Ὠσθοποηι συεγίεπαϊ ΔῸ Ὦ. 

1. Ῥγοσβὺβ δ ϊδῃδηι, --- ἤ Ὁ. αὖ- 

δοοπάο. Ἐχ. 11]. 6. θαῦμα ᾳιοδα δεῖ- 
βυτα ; ΔΡβοοθαϊ δηΐμι ἔδοίθηι, αἱ 
ΘδτΩ ΔΥΕΓΌΪ. --- ΠῚ» ἀδριοίο, ἀΐδια κα 

σετίο. Οαι. ΧΨΤΗΙ. 94. ΕΣ. ΧΥ͂Ὶ. 
10. 9 Βερ. Υ. 12. υδὲ οὕτα ἐχκλίνω 

υἱδίυτ ἰπ οοὐά. 0. ΧΧΊΙΠ]. 
16. ἀπέστρεψεν 566. Οοχῃρ]. υδὶ τε ]]- 
ααΐ 1ρτὶ ἐξένευσεν Βα οηί. ----α Υ3» 

ΤΟηρΎεσο. ἴε8. Χ ΧΙ]. 9. ὅτι ἀπσέστρε- 
Ψε τὸ ὕδωρ. Β΄. Π]Ἰοοῖ δαιεε ΤΟΙ] συ. 
ΓΙ, οἱ δ 41115 Ἰοςΐβ ἀογ ναπίυτ. ---- 
“ΠΝ οεἰφμάο. ἩρΌτευδ “οῦ. 

ΧΙΠ). 11. ἐὰν ἀποστρέψῃ τὸ «πρόσωπον 
αὑτοῦ. εβροχὶς ξοστουΐαπι ἐς) 

[2335» 458 Υ. 8. δὸ 10. τερουϊτων, 

εἰ δ Ὁ) δοοορὶς ἰῃ ποϊίοηο ἐοέῤεπαξ, 

αἰρβεγεμάϊ, --- ΟΛΆ Ψ ὑἹαρπεπία, 
βρϑοϊδεπι ἐσηὲ, ααϊδυβ Ἰρτῖβ δοσθ- 
αἱ εἴ ἔονεσὶ βο]ϊεῖ. Ααχυ. Ἦοσβ. ΝΙΠ. 
6. ἃ Φομένοις, γευεγεδ. ΪἹορσὶς 
εἶπε ἀἸΡ10 Σ9.}}8- --- ΠῚ Ὁ» οαρ- 

ἐυμης ἄμοο. ἃ Ῥαν. ΧΧΙ. 17. 6:. 
ΧΙ. 10. -α ηΣ  οαρέϊυϊαε. Ἐπ. 

ΧΥῚ. 52. --- δ γὺ, ὕταπρο. ἴλδι. 

ΧΙ. 46. 860. Ομίβ. υδὶ Ῥγοὸ ἀσυσνρέ- 
φουσιν οηάυση οϑΐ Ἷ ἵ 
Οοπέ, δὰ Ἀ. 1. βορβασιὶ ΑἸ τα. ---- 
Νέν 2» Ἔττο. Αι. Ρρ. ΟΧΥ ΤΙ. 

118. -α ὃ: Δ, Καὶ εἰ ΗἸΡΒ. 

Ῥϑβδβίτῃ ἴῃ ΡῚἢ. οἵ ΡυὮ. ρεσταῦο. χὰ, 
Ῥβαῃ. ΤΧΥΝῚΙῚ. δ. ὉὉΐ ἀκοστρέφειν 
γεάάογε, τεδέϊέιογε ποῖϊαί. ΨΩ. ἐς- 
δοἰυεδαπι. Ἡϊοτοιι. τεάάεδαπι. ϑγτητα. 
Ιε8. ΧΧΨΤΙ. 6. υνὶ εἰπε ἀυμῖο Ἰοοο 
ἀκοστρέψουσαν Ἰεβεπάσμι οσιξ ὠποσερέ- 

ἂἃ» 
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α ψοωυῶν, αἱ μαροῖ ΤΒεοάοϊ, Ν υἱραῖ., 
δγτησασοίυπι δἷπ ἀυδίο ϑβεσυῖιθ, 
μεδεῖ : γενετγίοπέδις ἀθ Ἀ6]1ο δὰ 
Ῥοτίδιω. Ααυ. ὅγιχμ. εἰ υΧΧ ἴ6β. 

ΙΧ. 50. ΧΧ σευ. ΧΙΝΨ, 16. 
ἀεέστρενψψε αἄσαν τὴν ἧππον, τεἀποεραῖ 
οἴθπεσα δαυϊίδίαπι ; δὶ οὐμπὰ ὠνα- 

ἔφειν οἱ ὑκυστρίφεν ὶπ ςοὐά,. μὲΣ- 
μλήναῖς : ψιαιοι Ἐχοά, ΧΧΠ, ἃ. 
ας Ὅευι. ΧΧΙΙΠ. 1. ἀεη. ΧΥ͂Ι. 9. 

ὁ ὠποσεγάφηϑι «ρὺς τὴν κυρίαν σου, ΓΕῦ6Υ- 
ἑετε δὰ ἀοταίπασω τυδη. 1». ΧΥ͂ ΤΠ. 
38. ἀπέστρεψεν εἰς τύπον, τευεγίεδαΐεν' 
ἴῃ ἰοῦσι, [ἃ 1 Μεσς. Υ. 438. ἀσύ- 
σγρεῖεν ὁδὸν (ρτῸ κατὰ τὴν ὁδὸν) εἰς 
ἔρημον, τευετίεδαίμγ" υἱα μεν ἀεϑεγίαπι. 
ὕει. ΧΙῚ.1Π|. 12. ἀργύριον τὸ ἀποσερα- 

γι ρα ἰλρληνν 
ϊεσατα σερογίαίε σοϊρίβουπι ἴῃ ταϑσ- 

ς βαρὶϊβ νεβίσ18. 166 εἴ ν. 18. εἴ 2]. 
«ς οοῇ, Μεί. ΧΧΥΙΙ. 8. Ἐχοά. 
ΧΧΧΊΙΨΝ. 31. σατιἐκισερέφει ροτταιῖα- 
ταν ἴῃ οὐ. Νυ. ΧΧΧΙΙ. 1δ. ουὐτὰ 
ἀφί Ῥετταυίδέυσ. 9. ὅδπι. ΧΙΧ. 
37. Ῥελϊγα, 1.111. ὅ. γῶν, ἀποστρί- 

ψει. Βασι δβιπι οατῃ ὅγτο Ἰοσ μετα 
ΤΑΆΓΡΊΠΆΙ ἐμ Ἃγγ7.. ὅγτατη. γοοα ἀντ- 

ατοδίδωμε υϑὺδ Ἀν Ὰ ῷ ἕξ. πὰ 
β ἐὰ δες. ΠΡῸΣ 

ὰ Εν ΧΧΥΙΙ. 11. ἀπόστρεψον 
ἀπό σου ἐπονειδίστους λόγους, αυ65 νεῖ 

το θδ ἀφ: δα Β. }. 114 τεβῃ- 
σομα συπέ : (να) ἀποστρόψω ἀπὶ ἐμοῦ 
χ. τ. Δ. ἴ68. ΧΧΧΥΤν, ὉΔῚ ῥζὸ 
ἀχοσερίψαι εἰς «πρόσωπον ἰοροπάστῃ οοΐ 
ἀποστρέψαι τὸ «ρόσωπον, απο Βοηδι8 

ΔΙ ἂς ἰοχίυβ Ηδθργ. ροβίυϊδί. 
Ῥραΐτη. ΟΧΧΧΙ. 10, μὴ ἀποστρέψεις 

τὸ «ρόσωπον (ἀπὸ) τοῦ χριστοῦ δου, ΠΘ 

ε ανοχίδϑ ἴδείοια Ὁ ὑυποῖο ἴ[ὰο. Οοηξ. 

οὲν. ΙΝ. 4. 5. εἰ ΧΙΝ. 8. υὐἱὶ ἀσὸ 

«αὐῖτυν. Αἴ. ἴ. 8. 6, 9. οὖχ ὠπο- 

στραφήσομαι αὐτοὺς, πίοι ἀὐυεγίαπι ταθ 

4 1116, 8611. δὰ ρμυπίοπάμπι. .1εγ.Ψ 
ΧΧΥΊΙΙ. 8. ἀποστρέψω εἰς τὸν τόπον 
τοῦτον «ἄντα τὰ σχούη, τεάσμσαης ἴπ 

ἤσῃς ἰοσιτι οτππία νᾶβ8. Ὑ166 οἱ 

ΨαΣ. ΧΧΧ. 8. οἵ οοπῆ. Βασ. 1. 8. -- 
ΓΙ: γτευεγϑίο. [ἰε8. ΧΧΧ, 15. ἀπο- 

821 ᾿Ασοστρίφω τὸ πρόσωτον. 

στρέφεσθαι εἴ "πλεγε οοποίξενε. ---- ἢ 
τὺ θ, πέμο, 1. Βερ. ΝἼΠΙ. 44. υϑὶ 
συλ ἐξιστρίφω μασι υδίυν ἴῃ οοὐά. 
-- "νον, σιάῖο. Ψεν. ΧΧΧΙΨΝ. 10. 

στ 

ὉΝΙ ῥγὸ ΨῺΦ) 81η6 ἀθρῖο ἰερεσγυηΐ 

ἢ 3} 56 775» 60}}.ὄ 4 Βερ. ΧΙΧ, 

9. --Ἰρν, πποηίϊου. 1 ϑαιη. ΧΥ͂. 
20. οὖκ ἀποστρέψει. ϑαρρίοπάμυτα Ηΐο, 

16 δ ροδί ἐκισνρύψε, αιοα [Ὡ6. 
βὰ ἱναα νοῦν, υἱ ἀσο- 

στρέφειν νοῦν αἷϊ ἱ. 4. μιτανοιῦ. Ἠς ς 
δηΐτα τϑίοηο ἔΆΟ  Πτηθ Β86 νοϑ οτ 68 
οὐχ τοχία Ηδρτοοο οομο ἰδτὶ Ρο8- 
διπί. Νοῦ ἴδπιθῃ , δὶ 
4υἱ5 ὀργὴν, δυΐ 8'π|1}16 δυθοϊαπνυπι 
ΠΟΙΏΘΏ, ΘΧοίἴθ86 δἰδίιο ΓῈ 
ἌΡΡΙΆΖΑΣ ρῬεγυεγδίέαα. Ῥτον. Χ. 88. 

ἀκοστρίφεται:, ὉΌΪ 5080). καγασερέφε- 
ται. Θυβρίοοῦ ροϑίὶ ἀσοσεγίφετα; ΟΧ 
δηϊοςεά. χάριτας βυρρίοπάμμαῃ 6586. 
ΤοΡ. ΙΝ. 7. οὐπὶ «ρόσωσον οΘομἾυπο- 
ἴὰυγ συογίογε Ὠοῖδ. δῖγας. [Υ. ὅ. 
ἀκοστρέφειν ὀφϑαλμοὺς, 1. 6. ΦΡΕΥΉΘΤΕ, 
περίίρογο. ϑαρ. ΧΥ͂Ι. 8. ἀποσερίφων- 
ται, ζαδάϊαηί. ΟἸοθ8. Υ εἴ. ἀποστρέ- 
φορὰ, Γαϑίϊάϊο, αὐέγδον. ΟἿ. ᾿κρεμοτὶ 
ΟὈ:8. 6 Ραμ δὰ Ν. Τ᾿ ὑ. 10. 
εἰ 496. δίταο. ΧΧΙΧ, 7. ἀκίστροεψαν 3 
αὐογίμπὲ δὲ αὖ λοπεπο, Ἦ. 6. ποίμη 
᾿ἄαγο τειίηι. 1 δου. Ι΄. 58. υὉ} 
Ῥῖο ἀσεστράφη εχ θεηίοπίία ΜΊΟΒΑδ]}18 
Ῥαροποπάστα εε ἐπεστράφη 6 Κ[.0ΤῸ0, 
οοἷ}. δη. ΧΙ. 18. Βος 96ηβι : 0Ρ- 
Ρτγοθχίυμα, 4υὸ }0Ἃ}τὸ5 αἰοοογδηῖ, 
τοῦ! δα Οδηα]εβ. ϑεα δἰίδιη οΧ σὰ - 
φοΡί8 ἰϑοϊΐζοπο ἰάθιι βθηβιιὰ 61 ροῖσ 
εβί. [014. ΓΧ. 9. ἀποστρίφειν τινὰ φεῖ 
8ὲ αὐυεγίεγε αὖ αἰΐσμο. Οοπῇ. 101 ὅγτ. 
8 Μαδος. 111. 48. ἀσοσερέφεσδα; εδῖ 
γερμάϊατε, ς0}}. Ῥοϊγν. ΙΧ, 80. 6. 
Ψιάδ αἰδοὶ Κινός. 

ΦΑΠΟΣΤΡΕΦΩ Το ΠΡΟ ΣΩ- 
ΠΟΝ, ασυεγίο ζασίοηι. Π). ΠΑΥΤΟ. 

1 Βεγ. ΧΙ11. 11. ἀπέστρεψαν τὸ πρόσ- 
ωπον, δὶ ρῖο ὩῚ 5Ό.), ἡιάϊοα 
Τγοβιϑοηϊο Ἰορεγυπί ΤΥ) Ὁ}: 
Ν. 1. Τὼ αἰν οοὐά. ἰφριτιν ἐσέ- 
στρεψαν. 
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α ἈΠΟΣΤΡΟΦΗ͂Σ, αὐκρρίο, νοαΐδεις, 
οοπυεγϑῖο. δ 5)» ,ϑεεᾳ, ραίμε. Ἐχοά. 

ΧΙ,ΚΙ].. 12. ἐν τῇ ἀποστροφῇ αὐτῶν. 
[1 Βιοῖϊυ8 ἐπι δρουΐωαδ, 66 
ἱηβρθοῖο οοάϊοα ββόοῦο. Νδγῃ ραγίλτη 
ἴῃ οὐδ ΠΡ τ 56 118 δὲ οοάϊοϊθυθ 
ΠΟ] 8 ἰορῖτιν ἐατσνροφῇ,: Ῥδσῦτα ἧξες 
ΥΟΧ τεΐδεεηα εϑὶ δά ἡηρ 7, οὦ- 

ποεα ε}ιι5, οὐ) Ἰαοο ἘΝΨΣ Ἰερο- 

“φαηῖ. -α ἌΠΟΗΝ ταῦ. Ηρ. αὔδοον- 

ὃ ἀρκμῖο. ευι. ΧΧΧΙ. 18. νΙᾶο 8. ν. 
ἀκποσερίφω. --- ἡγῇ Π 0: Η:ρΡἢ. 8 

)). ἴως. ἔχ. ΧΧΙΠΠ. 4. ΧΧ 
ει. ΧΧΙΣΙ. 1. -- ΠΟΤ, οορὸ- 

ἑαίἴο. 7Ζοτετὰ. ΝΊ. 10. τὸν ̓καραὺν ἀπο- 
στροφῆς αὐτῶν, αἱ δἰίδτη Ἰερίταν ἱπΟοά. 
50. Ηεχ. ὑδρρβῖϊαβ 1ὰ Νοιῖβ (σὶ- 
68 δὰ ἢ. 1. οοπ]ϊοῖξ δοὸβ ἰορίδθα 
ΙΔ Ὁ Ὁ. ἰοοο ΟΠ Δ Ὁ: 5εὰ 
χαΐα νοχ Ἠοδταῖοα ἢ. 1. ποῖαϊ »ργα- 

ς υᾶπι Δ6 Ῥεγυεγϑαηι δεμέϊεπας εἰ ἀροπαὶ 
γαίϊίοπεπι, δίημε ἀποστροφὴ ταρῖΔρΒο- 
Τῖοα ἀ συεγδίομε ἃ οομπηοάα 
δεορί Ῥοίεβί, βεῃϑυτα Ροῦυδ 6χ- 
ῬΓΘββ886 νἹἀθηζασ, ΕἸ Υίδ586 ἴδηθῃ 
Ἰοροηάυνῃ οδὲ ἀναστροφῆς. ἘΕδάσια 
ΟὈδοσνδῖίο να]οεῖ χυαοαὰθ (6 8] ΓΈ ΤῸ 
Ἰοοοὸ δότω. ΧΥΤΙΠ). 12. “το πο» 

αυετίο. Ζε:. Υ. 6. ὙΠ]. δ.᾽.---- 
ἘΔ Ρ.}. Ἰάετα, ὅσσ. Ρσονυ. 1. 32. 

ὦ ὯΡΙ ἀποστροφὴ Θοδὲ ἀοθα 8. ἀσενϑίο 
απίηιξ α δαρίοπέδαε αὗδο "να. 

ΓΔ })», οαρδοίας. Ἐξ. ΧΥῚ. δ8. 
ἀποστρέψω τὰς ἀποστροφὰς αὐτῶν χ. τ. 
λ. ΠΌΪ ἀποστροφὴ εδῖ οαρέξυϊίας, ὶ. ᾳ. 
αἰχμαλωσία δρυὰ Αι}. εἱ ϑ'γιωχη. 
-- Γυ ψ, Ιάριῃ. ΕΖ. ΧΥ͂Ι. δ2. -... 

3); ἱμῦροσ, ΚΑ]. Ε5. ΧΧΧΙΠΙ. 11. 
- ποῦν, γοάμι. 1 ϑδτα, ΤΙ. 

17: -- Πρ σΓν ἀρρείίπα. δα. 
4 111. 18. ΓΥ- 7. Νοπηιῇι Ρυϊαηΐ 608 
Ἰερῖθβα Γι ϑ6ὰ »ηγῦ, ἴπ ΡΙεὶ 
ΡΟ» νἱάδίαΣ. ϑίρτι ἤσαγο ΓΘΟΆΥΎΕΤΕ, 

δυΐϊ ϑεουμάυμη 4]108 (αὶ Ιοοο ὕξεη. 
11. 16. δυπο βεπβιπὶ βυ ]οίαηῦ: 
πον ἐγὶξ ἐδὲ ἰδεγμηι ἅμ δὲ ἐἰϊΐμὸ ᾿γῸ 

928 

ἴω ἰγυομ ἥδ δὰ 
ἱοῖ ϑεοῦ, υἱ Ββοηϑῖιβ εἰ: 
«ὅλου ἃ (6 δνογίοε ἔβοίθια βύδγη, ἢ. 
.68. δὲ ᾿ἱΠαΙρσηδ αν οἵ ἃ ἴθ Ῥαπδβ 

᾿Ατοσυρυμέγνυμι. 

αγϑγίο ἀἐεδουγεαγε}) Οὐδοηγείίανε, ἃ 
ὴν, ογιϑ. (ΟΒΙου δὰ ἐ, }. ΕἼ Ἰοσὶ 
,ΔαϊδοοΙ. 55. 1.0. 111. ς. 15, μαρ. 
865. δι. ΧΥΙ. 31. εἰς αὑτὴν ἡ ἀπὸ» 

ΟΡ τροῦύδιβ ΣΟΥΘΕΙΌΙΓ. 
ΠΣ ΧΥΙΣΙ. 24. χαφὼν ἐκδικήσεως ἦν 

«ροσώανυ. ΒτειβΟΒηοιάοσιιβ 
᾿. 1. ροδβὲ «ροσώσνυ δὰρ- 

αυδηᾶο 

βυσαοί. Μ|ΗῚ δυύδηλ ἀσοσγρορὴ «ροσώ- 
Φου Ἰάεγη 6886 νἹΟΘΣ, αμοῦ ἡμέρα 
τελευτῆς ἱπ δηξαοοάεοείρει. Νδιηι δὶ αὶ 
δθομο νογβϑηῦΐδα ἔβοϊοιι ἀνεσίοξα δ0- 
Ἰοπΐὶ δὸὸ δἀδίαπορυβ, 3 Μδος, 11. 10. 
ἐὰν γένηται; ἡμῶν ἀκσοστρορὴ, εἰ ἴογίε 
ἄγαυε ρμεεοαέμηι ϑοιπηιδεγιξ,; ὩΒὶ 
ςοηΐ. ὥὄγχυνα, υπάς Ιυσυ οηςοσ δρ- 
Ῥαγοὶ ἀποστροφὴν οἴη δἰπνθ 0110 δά- 
αἰθο νοσϑῦυ]ο ποίλτε συέγείοπέπε α 
0 8. ἃς υἱξοειἑαέξηι. 
ἈΠΟΣΤΡΟΦΟΣ, (ρείρεσδι δρυὰ 

ΒιοΙ τα ἸοριτυΣ ἀπόσερεφος.) συέτεις, 
φις υογίιἐ ἰογξιώη. ὥϑψ» ἀλιπογμε, 

ἐετίΆμπη. βγχαχα. Ρβ8. ΧΧ. 18. τάξεις 
αὐτῶς ἀποσερόφους, ἀΔΡ18 608 1ῃ ἔ- 
δια, ἴδοιθβ, υἱὖ νοσίδηϊ τογρΊι. 
ἘΘΟΡΙ Ως ἐπ Οογημλδβασίο δὰ ἢ. }. 
οχρ οδὶ μος φυγάδας, ὡς τὰ νῶτα σα- 

ἈΠΟΣΤΡΩΝΝΥῺ 8. ἈΠΟΣΤΡΩ’ Ν- 
ΝΎΜΙ, αεἰγαΐο, 6ϑὰ ἄδνιο οἰϊῥοϊίαν, 
ἀεείογπο, χαὸ νοῖρο τοαάιάϊε Ψ}- 
δαῖυθ ὅδ. ΧΧΙΝΜΝ. 39. Οτσυπι 
ἀπίστρωσε ἴΏ γοτβίοΒ ἴηο. (ᾳποῖα 
Μορεδποομυβ βυδρίοαθαίυσ Αααῖ- 
δι δυεωχηδοθυτχηνο 6886) ὑσγὸ ΗΘ ΡΣ. 
ΠΤ Ἠεογομίυ8: ᾿Απέσαξε, ἀσέ- 

στρῶσε. [ὰὰ επΐτη Ἰεβεπάσχηα ὅθ8ε ἰοοο 
ἀπέτρωσι, τϑοῖθ ἴδηι ὑιαϊοαν!ς ΕἾἾἶω- 
οδεσιβ ἴῃ Οἶανὶ ν εσββ. 66. Ρ. 238. 

᾿ ΒἈΠΟΣΥΜΜΙΤΝΥΜΙ, ΥΏ, ἱ. η. 
ΒΙΤΏΡ]ΕΣ συμμόγννμη, οοπεπιέδοεο. 
ἽΔΠΏΠ, σοηγμπαοτ. Ὥδῃ. ΧΙῚ. 6. 

ἀποσυμμογήσοντα; ϑ86ς. οο. ΑἸ]οχ. δὶ 
Σο αυἑ Ερνὶ Βαρθας συρυμεγήσοντιαι, 
εἰ Π]υᾷ ἀασὸ εχ δηξοσεάθηξε αὐτοῦ 
ογύχτα νϊά δῦ. δ᾽ τα] ἶα νὸχ οβὶ ἀσο- 
συσχευάξω, ἀυᾶπι νἱ 6 ἰπίγα. 

ὙΠ αὐτῶν, τι ἴογτθτθ, 6 αυἃ παῖδ ᾿ 

ἂν" 



᾿Αξοσυνάνγν, 

« ἈΠΟΣΥΝΑΊΤΩ, ἀδεξγερο, ἀἱορολίο, 

αιίτο, φρύννρο, βδετῸ αἰΐψμεα αὖ 
αἴγμα τε. ρὲν οοἰϊέρο, γεοὶρίο, 

ομτο, πεεζείατε αἴεγο. 9 Ἄς, . 8. 
ἀκοσυνοίξει αὐτὸν ἀπὸ τῆς λέσρας, 2,δὲ- 

ταδὶ! φασα ἃ ἰορῦα: Ῥγὸ ἀκυσυνάξει ἀπ᾽ 
αὐτοῦ τὴν λόσραν, ᾿ξ Ιορτεν ἴῃ 
Οὐ! Ἐδάεμα ἔδιτηυΐα γϑρεσῆχιν 
φιοηὰς ἰμλά. ν. 6. οἵ 7. Ῥγὸ 40ο Υ. 
11. ἰεφίταν ἀποσυνάξει τὸ λφαρόν. 

ὁ ἈΠΟΣΧΡΙΖΩ, δἰῤίϊο, σωπὶ αἰδλϊο 
δημξῖο. ἢ» λαιγίο. [εα. ΧΧΧ. 14. 

ἐν ᾧ ὠσοσυριεῖ; ὕδωρ μιχρὸν, ὉῚ ἔδικιοει 
ΡιῸ ἀπεσυριεῖς 8}}} τεεῖϊαο ὡσοσνρεῖ;, δΌ 
ἀτοσίρω; ἐξίγαλο. Ψυϊα. παραὶ ἀσι 
γίαίετ. 
ἈΠΟΣΥΣΚΕΥΑΊΖΩ, ναϑα αεζετο, 

οὐπερέϊο, «ροῖδο. 1. ῬΊΒ. ετγὶρίο. ΑἹ. 

Εχ, ΠῚ. 92. ἀκοσυσκευάζετε δες. ΜΆ. 
ΟΙοτα. υδὶ 411: βαθοηξς σχυλούσατε, 

ς συσχυλυύσατε, συσχευάσατε εἴ ἐφ᾽συσχευά- 

δατε. 
ΦΑΠΟΣΦΑΎΆΤΩ, ἃ α. ἁ ω, 

)ερακίο, πιαοίο, ἐπίεγβοῖο. 4 Μροο. 11. 

1 
τ ἈΑΠΟΣΦΕΝΔΟΝΑΏ 85. ᾽ΑΠΟ- 
ΣΦΕΝΔΟΝΕΏ, βιπᾶα ἰογχίοο, ἤυπάα 
ἰοτέμηι ἐπιϊίο. 4 Μδος. ΧΥΤΙ. 21, εἰς 

χάμενον αυρὸς ἀκεσφενδονήϑησαν, ἴῃ [ὉΓ- 

ΑΠΟΣΦΡΑΓῚ ΖΩ, γεξίρηο, ΘΕδτ 
σἶκπο. “λΌ: οἷρμάο. ὅγχαξμ, Ῥαὰ ΧΥῚ. 

10. ἀπεσφρόγοσαν θ6ς. (δέστι, ἴθ Ῥ αὶ» 
τὴς Τ. ἴ. μαᾷ, 3580, οἷς Μοιῦιδ οὐ 

; ἀακεφράγημαν. Ι 

εἴασα ἴπι οοὖ. ΑἸεχ. ἀποφραγῆτε τὸ- 
ἴπσ. Αἀάε Ἑυτίρ. Οτεβί. νυ. 

1108. οἐ Αὕδεη. 1. 34. Α. 

᾿ΑΠΟΣΦΡΑΤΙΣΜΑ, δἱρπαοιυΐμηι, 

εἰσίϊεπε νεὶ ἀπημίνα οὐειρπσέογτη. : 

3.» ἰάκχα, ες. ΧΧΤ). 94, ἀκ᾽- 

σφράγισμα ἐπὶ τῆς χερὸς τῆς διξιᾶς, Δη- 
ποῖτι5 οὐεϊρτιπίονυι9 ἴῃ τηδπὰ ἄσχ- 

ἴεγα : υδὲ ΟἸγταρίοάογυκ πὶ (ὐδίετβ 

829 . ᾿Αφογειχέξο. 

Ομ εϊοεὶΐ ρ. ὅδ. ἀαισφρῥάγιεμα ὃ" 
δακεύλωον φησί. --- ὉΙΔ Ἢ Ῥαεὶ, οὐεὶρ:- 
πας;. ἘζΖοτ. ΧΧΥΙΠ). 12. σὺ ἀπσο- 
σφράγισμα ὁμοιώσεως, ἴὰ δΒλνυΐὰΒ 68 
Ῥεμο ἤρσυτγδίιδ. ᾿Ασυσφράγιαμα Ὡο- 
ἔρτο ὑπιαρίπεηι ὀχβγεέδεαπι α ὙΠῸ 
ἄοοεῖ Ιοευ ΑἸἰμοπεοὶ Πεΐρηοθ. Χ11]|.. 
ἔα». 49. Αἀάε Ρ] 5. ἘρΡ. Χ. 79. 

᾿ΑΠΟΣΧΙΖΩ, αδιοινο, αὐυοῖϊία, 
φἔρατο. Ὕ}, Φοἱνο, δέοο. ὁ ῬΑΣ. 

ΧΧΨΡΙ. 21. 001] ἀκοσχίζομαι εἰμ ς 
ἐξωϑέομα, Ῥεττααίλξιν. “-- "19, 

"πῆρτο, ἵπ σαρίτυϊαίεπι αδάποον. 
ΤΒοοΐ. 166. ΧΧΊΨ. 11. ἀπεφχίσϑη, 
διδοῖ 688 680, β6. 8 ῬαϊσῖΑ. -- ΜῈ, 

ΒΗρ᾿. οοἰκπάο. Αια. ἴε5. ΝΙΙ. 6. 
ἀσεσχίσωμεν, αοϑεϊπάπτηνβ, Ἡσταρο ἃ 
ξοῦε, ἢ. 6. αὐ ἀείεοξίομπενε ἃ τερὲ 
«οἰ οιαδέπωδ, πὶ 1,ἰΧῚΧ ἀποστρίψο.. 
μεν Ἀοϊδοτι. --- Δ ΠῚ ΠΡ. ΟΒα]ά, 

αδεοίεσιΣ φώπς. Ἰμεοά. Ώδη. 11. 84. ἃ 
φῶς 512» ΝΙΡΒ. ἃ » δεραΤῸ πε. 

Νυ. ΧΥ͂Ι. 2]. ἀποσχίσϑητε ἕχαστος 
ἐκ μέσου τῆς συνωγωγῆρ, ξεραγαίε νο8 
6 τηϑᾶΐο φουστερδίοῃίβ. Οοηΐ. 801- 
«ετἱ ΤΏΘο. Ἑρςεὶ. Τ. ἴ ς«. 4790. --- 
γΌ. γεοθάο, ἀμοεάρ, Νυαα. ΧΥ], 
46. ἀποσχίοϑησε ἀπὸ τῶν σκηνῶν τῶν ἀν» 
ϑρώσων. 
᾿ΑΠΟΤΑΎΣΩ, ἄΐροηο, ογάδιο, δε- 

σὐγπο, ἀεδίϊηο. γον» Βρη)αηιῖη. ἃ 

αϑεα. ΧΧ. 4. ἀσοτοτωγμόνου οἴκου. 
Ἐχ φοῃζοπᾶα ΤΊοχητηῖ, ἀπθτὰ α400- 
4ιὲ Βί6] 1.8 βεουξὰ8 οβῖ, Ἰορεγυαηΐ 
2» ααϊβοίμηι: βοἃ τοσῖϊΐυβ βιῖ δὶ 

11} οἰδίσογο νυ] ἀεηίι;, αὐ 6086 Χ11 

ἰηρα ")Ὁ Ἰερῖθδα οχιβειδηΐ : Ὧδπὶ ΡΟ 

βερὶυ8 το άϊξαν δ 1118 ρὲσ διατάτ- 
σεν, ἐχτάττειν, «προσγάττεν. 1 ΜδζΌ. 

. ἈΠ. 8. ἀπίτασσε τὰς δυνάμεως, δεοεγηε- 
δαὲ Τοορὶδδ. 

᾿ἈΑΠΟΤΈΓΪΝΩ, ἐσίοπάο. σις Δδὶ 
γ ἀσοτεδω. 

ΑΠΟΥΕΙΧΙ ΖΩ, ἃ πειτὸ αδρεῖϊο, 
τοῖα ρεῃογδῦμα, ἀνεγτίο, Ἃἀδρεῖϊο. 
Ἴ1ὖὐὺ, ὑηπμοιδ, ἀοείδ. ϑγτάτα. Ῥδ. 

11111.7. 10 1ἘΠιΠρὄ- 10. τοῖς ὡποτερχίζου- 
σι, ἀερεϊϊενιδιιδ, ἐδ, φιὲ αὐετγέμπέ. 



᾽ ' ΄’ 

Ἀσοτεγχισινα. 

᾿α δῖπηθ ἀυδὶο ἴῃ τηϑηΐα ΒαΡυΐς “}γ), 
ᾳυοά “πεγμηὶ ποῖδί, δι νόσοτα Ὑτι: 

᾿ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΑ οῬτσρειρηιαοειίωπι, 
4μ0 ἀοδίῖς αὶ πιμγὸ αγοεγὶ ροίεδί, πεῖ 
γε οἱγοιρμοίμδ, οἰτομηιυαϊαζο. 
ΠῚ Ὁ» γείθ. ϑγτασω. (οβοὶ. ΙΧ. 

12. Τεσῖϊ ΤΣ; προ, τιμὴ» 

πιδπέιη, οὕτω ϑγ1ο. ΗἸγοηγτηυβ 

ἀκποτείχισμα ΕΧΡΤΟΒΘΙς πη 0 ΤΟΥ 
ὄγγμηι. 

δ ΒΑΙΟΤΕΚΝΟΊΏ, ἠδογ ογδο. 

Ὀρῳ», ἰάαπι. Θεαθβ. ΧΧΥ͂ΤΙ. 45. 
μήσοτε ἀποτεχνωῶ Βοος. Υὶ δἵ. εἴ (τὶ. 
Ὁ] τοὶ αῺΣ Πρτὶ ἀτεχνωϑῶ Βαροπῖ. 

ἈΠΟΤΕΔΕΏ, ρεγβοῖο. 4 Μαος. 
ΧΡ. 40. ἐπιτεραῇ τὴν χάριν ἀσοτελεῖ, 
(ἀοἰφοϊδοιϊοια χγδιίδηι ρογῆςϊοί, Ἐ. 6. 
αὐπιούμηε ργαίιηη ὧἂὸ ὅμαυε 68ί. 8 
Ἐπάν. Ν. 70. φοοιπάμντα Α1]οχ. 
ἈΠΟΤΕΜΝΩ, αδεοῖπάο, ἀπιρμΐο. 

ὁ)» εἴ ΟΒιδὶ)ά. Ἵ» ἰάθη. [πὸ. οἱ 

ΠΧΧ δα. Π]. 84. ἀσειτμήϑη. ὅ..- 
ἀδλα δὰ ἢ. 1. ἀσετμήϑη, ἀπιχόπη. 
ϑγταπι. [ε8. {.Π]..8. --α [95 οὐ- 

ἐμπάο. Ψπὰ. Δ΄. 26. -- ὉΠ, ΗΒ. 

8 Ὁ)» ἄἀπιοῦθο, ἰγαπδήετο. Ἑὰ. Νὰ 

Ηοϑβ. Υ. 10. ἀσοτεμνομένοις, Β6ΏΒΙΙ 
ΤΩΪηὴ6 αἀἴνοσβο, πϑῖὰ 41] ἰΥϑηβί8- 

. Τυῃΐ ΓΟΥΤΩΪΠΟΒ, οἱ θὸ8 δρϑβοϊπαυηΐ, 
Ιάθτα οἴὔδοθσα σοηδηθινγ, δ δοάδεῃ 

ὰ ταοᾶάο ρῬϑοοδηΐῖ. --- ΡΙΠΌ, »Ῥεγομέίο. 

ΤὨεοά. 0. Μ΄. 26. ἀπέσεμεν, εἰ8ς!- 
αἰ: δὲ ἴατηθῃ Ποράδε] οἰ πὶ (ἢ 
ἘΠΟΒΒΟΣΏΙ Βοροσίοσίο Β:0]. εἴ ΟΥ. 
1λτεγαῖαγε Ρ. 929.) ἰεζενρα τοδνοὶ 
ἀκέτριψε, χυΐα ἀκίτεμεν νου νοοὶ 
ὩΣ Τοϑροπάσδί. --- ν»» ἔαοογο. 

7Ζοζθαι. ΧΧΧΥΙ. 23. τω αὑτὰς 
τῷ ξυρῷ τοῦ γράμματος, αἰδεοοιμέ γος 
Ἰυπιθῃ βοδΐρσο ᾿Ἰργαγῖο. 5ῖσ. ΧΧΥ, 

« 30. ἀπὺ τῶν σαρκῶν δου ἀπότεμε αὐτὴν, 
γοδοοῶ Θᾶτη ἃ ΟΑΥΤθιι8 ἔυ15, ἢ. 6. ἀκα 
ἡ ἰἐδοϊίωηι τερμάϊι. ῷ᾿ Μαος, ΧΝ, 80. 
,. ἈΠΟΤΗΓΑΝΙΖΩ, »ηίχο, ἐπ δατ- 
ἐασίπε ἰογτΈ0. ΓΙ» τάθι. .7}6.. 

ΧΧΙΧ. 17. ἀπετηγάνισεν ἐν αυρί. 
ἉΠΟΤΙΘΗΜΙ, ἀερομο, τόροπο, 

990 ᾿Αφτοτίναγμα. 

οοἰδέρο. [λ»}1, ΗἸΡδ. ἃ Ὠ2» οοἶΐοοο. 

Ἐχ. ΧΥ͂Ι. 88. 84. Νυπι. ΧΥ͂. 82. 
708. ΓΝ. 8. -τ ον, ΗΙΡΒ. ἃ δ» 

οομσίνμο. 8 ϑδτα. ΔΊ. 17. ὈΥΣ δ 

ΗἸΡΗ. ἃ 25", εἴευο. Εκ. ΧΧΙ..25. 
ἀσόϑου τὸν στέφανον, ἄδροπε οοτσατιᾶτω. 
Ἦρεγοῖ. ἀσύλου, ϑές. --- ΥΣΠ, 

ΗἸΡΗ. 6 Ἅη}), τεῦχε ὗἶδοῖο. Νυῃι. 
ΧΨῚ]. 10. ἀπκόϑες τὴν ῥάβδον. ---: 
ὩΣ ΗΙΡΗ. 8 Σϑϑῷ, ρορο. 8 Ῥδσ. 

ΧΥ͂ΠΙ. 460. ἀσδϑεοϑε τοῦτον εἷς οἶκον 
φυλακῆς, οκτοοΥΐ οὐτὴ ἐποίμσε. ---- 

Ὁ23. οοἰδέφο, εἰ εχ μαἀὐαποῦο οοἶεο-- 
ἫΝ γοροηο. ϑγτησα. (ῸΒ. 11. 96. ας. 
ἀποϑέσϑαι, εί ἀεροπαί. Ἡ ἀπο- 
φίϑεται, συνώγει εἰς τὰς προ δι -- 
ἘΡῸΡ ΝΊΡΒ. διδρίγο. 20]. 1. 18. σί 

ἀποϑήσομεν ἑαυτοῖς. Ὠεοαυχοσηΐς ἃ 
τϑῦ. Γ2» 408 γοβηφμετε, τ ροπεσε 

δϊᾳυδπηᾶο ποῖκξ. --- 1112}, ἐἐπεμίο, 

ἄδροπο. 1 ϑδτη. ΧΥ͂Τ]. 22. ἀσϑϑεμε- 
νος δὲ Δαυὶδ τὰ σχεύη αὑτοῦ, ἀδροπεης 
δυΐοιη Ὀανἃ ναβα δια. --- ἽΠ}» 

ἄο, εἴδτα οοἴΐοοο. Αχι. Ρε. ΧΧΧΊΙ]. 
". ἀκΐϑετο (βες. (δίοεπδια ΡΡ. 66. 
ΤΟ 0». 5667.}; υδὶ] 1.2 εβῖ 1. ᾳ: Ὁ2)3 

1π ῬΙ͂ΟΥΙ ΘΠ ΣΟ. Οοπῇ 
Οὐδοβ Ρ. 189. --- ηῶν» υοῖο. 

εν. ΧΧΙΠ]. 28. βος. οοἄ. ΑἸοχ. 1,1- 
θεγα νοσίθσυμς, Ἐπὶ δαί ἀαοτίη- 
μι Ἀ. 1. » ϑέβοπο. --- "Ωγ Ὁ» 
Ῥοπο. 39 Βερ. ΤΥ. 31. υδὶ ἕαποα Ῥτο 
ἀόφιρτι δες. Ναῖς. τερομεπάνσι 
οβὲ ἐασέϑηχεν, 001]. ν. 90. 

᾿ἈΠΟΤΙΆΤΩ, ρατγίο, ραγίμηι εἸνεῖξ- 
ἰο. 2)», Τεοέηδ παΐιδ. ἘΧ. Ἰ. 2:2. ὃ 

ἐὰν ἀσοτεχϑῇ 8ες. Α]ά. υδὶ τεϊίαυ 
ΠΡ τὶ ἐἀβλῤοθη ΒΏΌΪοΣ τεχϑῇ. 4 Μεος. 
ΧΙἧΠ]. 20. 

ἈΠΟΤΙΝΑΓΜΑ, εατοιδεε, τὰ 
φυοΐ ἐτοιάδε. ΠΡ» “ρα ἐχ ἔξπο 

ἐσοιαα. ἸΤπεοά. εἰ ΓΧΧ 866. οοἷ, 
ΑἸ]οχ. οἱ Ὅχου. 74. ΧΥῚ]. 9. υδὶ 
το αυΐ ᾿ἰδστὶ σευππίον δὶ στυσσεῖν 
ΒΑΡοπῖ. ϑγσητω. [68. ]. 31. ἀσοτίναγ- 
μα, υἱοὶ νὰ, Μοιπιίδυοομτυ. 

᾿»ὄ 



᾿Ασοτφῶώσσα. 

ι ἈΠΟΤΙΝΑΣΣΩ, ἐποινίο. 8} 

Ῥ, ἀρίοείον. ΤΏτγεπ. 11]. 7. ἀπενίναξε 
ἁγίασμα αὐτοῦ. 1 ογε νεγίεσυπῖ, 
πος Ορι18 εβί δἰδίπετα δ08 Ἢ») ]6- 

Εἶθ δαῖ 0,.) (ιοά 41128 ἐκτινάξαι 

γεταη!), υξἱ Οαρρε 8 ΘΧΙδΕ τ αν Ε. 
Νά ἡ) δεσαπιάμπι Κὐπλολὶ ποίας 

ἐχρεσίοταοποης 8. εἰμνἐναϊονόηι Ἢ 

οὐγάξ. Ἑράοτηα τοοᾶο Αγϑῦ. εὖ 

ἈβΕΓΆΔΊΗΡ, --- 5.15}; ρεγοίετε ΚΕ 

ὁ οἷο. ἴης. ἘΣ. ΧΧΧΙ͂Χ. 3. ϑοηϑυτα 
Εχργεβϑὶξ. --  ὐὠἠἧὄῖῶλ» ἀϊπηέο. 1 ϑδίῃ. 

Χ, 9, φατήρ σου ἀπυτετίναχτω τὸ ῥήμο 
τῶι ὄν, ραῖοτ [15 ογιίδὲξ 8. αξγοοῖι 
σΙΓΆΠῚ ΔΘ πασυτα. Εοσγοῖ. ἀποτετί- 
καιχται, ἀεέῤῥιψμαν. ---α ἋΣ)» Θσοιμῖο. 

διὰ, ΧΥ͂Ι. 41. ἀπυτνάξομαι, ἐαοι- 
ἔσῃ τὴ: οὶ στ ἐχτινάσσειν ἱῃ ςοὐά, 
ΡΟ ΔΌΙΓΣ. 

ἈΠΟΤΙΝΝΥΩ, εσϑοῖυο, τερεπάο, 
« Γείάο, τσ, Ἡ;:ΡΗ. ἃ ηψ, τεάάο. 

Ῥρ, ΠΧΥ ΤΠ. 6. ἃ οὐχ, ἥρπαζον, τότε 
ἀπετήγυω, 4185 ὩΟῸΠ ΥΑΡΌΘΓΑΤΣ, [11 

τεάάρτε οὐσεδαγ. ἘΖΘεγοῖι. ἀπετίνυον, 
ἀσιδίδουν. ---- αγ2 ἡ ΡΊ.. εαρὶο. ὅξεῃ. 

ΧΧΧΙ, 80. ἐγὼ ἀκετίννυον παρ ἐμαυ- 
τιῦ χλίμματα, Θρο ΕΧ ῥγορ 8 σΘ- 
βεη, αὔθ Ἔυτίο δοϊδία ογϑηΐ. 
Ηδροῖ ἢ. 1, ὡς ΤΊ ποίοπογα τερέν- 

μηδ, ααἷα ἰὼ τοϑε ἰοπα ἀβτηηΐ 
ἐκ οεἱ οχρίδεο. ὅϑ:ν. ΧΧ. 1]. 
ἀσυτνύων αὑτὰ ἑασταα λάσιον, τεσ μη 
θὰ ἴῃ βορίυρίυπι, δαΐζ: ροφίξα 26}- 
ἰκρίο μίπε απ ξξέ. 
᾿ΑΠΟΤΙΏ, δοίυο, τερεπάο, δοπι» 

Ῥκπιο. ---- 9, σοῖυο, ἀδυοίυο, τευοῖνο. 

ἴεβ, ΓΧ, δ. ἀποτίσουσιν. Τεπιμπεγα- 
ἰοπε του νῖταγ αὐυδδὶ Ὀομαβοίιπι. 
-οὐὺσ ΗΒ. ὁ 9 γ. Ροπο. 
1 βδῃ. 11. 99. ἀποτίσαι σοι κύριος 

εϑτέρμα ἐχ τῆς γυναικὸς ταύτης, ἀεΐ 
ἴδ᾽ Πρδαβ δ᾽ϊοβ ΠΡοτοϑ οχ δ8ς ἔσοτηὶ- 
ὯΔ, ὨΔῚ ἀποτίω εϑῖ 1. 4. ἀποδίδωμι, 
ὅπη 400 εἴ ρεττηυΐδίαν ἢ. ]. ἰπῃ οοαά. 
ὃς ΟΣ ἀατέ, οοποεάεγε Ἡοίλζ. ---- 

381 ᾿Ασοτόμως. 

1)» ἀο. Εχ. ΧΧΙ. 19. «λὴν τῇρ ἄς- 

γίας αὑτοῦ ἀποτίσει Βε6. Βσπι. ᾿ποίο 
οὐδϑαξοπὶς ἀαπιπίηι τεείμαὶ. (οταρῖ. 
Βαροῖ δώσει, βοἀ Ἰΐοτδ Ἰδοῖο σρθῖοσ 
υἱάείαυν. --- ἘΣ.» γερεπάο. Ἐχ. 

ΧΧΙ. 834. 86. ἀπκυτίσι; ταῦρον ἀντὶ ταύ. 7 
βου, τερεπάδι ἰδυτυτα ῥγὸ ἴδυτο. [Ὁ. 
ΧΧΊΙ. 1. ὁ ὅδ. ΧΥ. 7. ἀκυτίσω 
τὰς εὐχάς μου, ρεγεοΐναπε. νοΐαταῃ 
ονςὶ;. πυπουρείυμι; υδὶ οὔδιι ἰα 
τοὐά. ουτὰ ἀποδίδωμι Ῥοτταυϊδῆυχ. 
ῬᾳΩ. ΧΧΧΥῚ, 92. δανείζετα,; ἁμαρτω» 
λὸς, χαὶ οὖχ ἀποτίσε. Ῥτον. ΥἹ. 81. 
Ηεογοϊηῖυ8: ἀσοτίσει, ἀποδώσει. (ου.- 
ἔν Ἰεχ. Ν. Τὶ 8. ἢ. υ. -ὐρῷ; 

πότο, ροπάεγο. Ἐχ. ΧΧΙ1. 11. ἀπο- ς 
τίσει ἀργύριον. ΟἸϊ.ι φηΐτα Ῥδοιηὶδ, 
48 βοϊνθηάα δσαῖ, ρῃρεῃᾷάὶ βοϊοβρδῖ. 
δῖν. 111. 16. ὡς ἀποτίσων φρόντιζε, 
ουγα, αὐ 850 ᾿διηροῦα γεάσοτο ο8- 
818. 
᾿ΑΠΟΎΜΗΜΑ, δεοίίο, δερτνηιεπέμπι. 

Ὃν» ἀἰυϊεῖο, οἰἴδτα φεσηιεηέμης, ΡαΥϑ. 

Ααυ. Ρ5. ΟΧΧΧΥ͂. 18. β.Π0]. Βίϑει 
δὰ Αὐϑίορ". Γ,γοϊβίσ. ν. 186. 
᾿ΑΠΟΤΟΜΗῚ, αεοϊδοὶο, ἀπιερμΐα- ἃ 

ἔἶο. ΓΛ" Γ» πιαϊίοιϑ. Ζυά. Ψ, 426. 

εἷς ἀποτομὰς, Ὁ ἀποτομὴ γαδτγογιη 
εἰ τηαϊϊεαίογμπι ἐπείχιοπσπέιη, διρτι!- 
ἄσςατε νἹἀείαγ; οσοτίδ ἴῃ Καῖ. ἸοριΐαΣ 
σφύραν, εἰ ἀποτομὰς ἂδὸ ἀποτομεὺς 
δον ῖο εἰ Ρο]]μποὶ [6}} σοηι5 δῖ. 

᾿ΑΠΟΤΟΜΓᾺἊΑ, καυϊέα, ογωσεοίαξ, 
δουογέέαξ. ΡἽ. ἀϊτερίο, αἰασεγαξϊο, 

ἰαοεγαίμηι. ὃ . 866. 6α. Ῥτίγιαται 
Ν δὶ. 1{1Π1..1. ἀποτομίας «λήρης, ὮἈ. 6. ἐ 
ἱπίογρσοίς Ηϊθσοηγσαο, ογμαάεϊέαξε 
εἰ δευεγίίαίε ρίεπᾳ. Ὑιὰδ 1,οχ. Ν. Τ. 
8. ἢ. ν. 
ἈΠΟΎΉΟΜΟΣ, δευεγιδ, ἄμγιδ, ἐπ» 

ἐχογαδὲϊδ. 1,6χ. Μοὶ. ἀχότομος, ἐγ» 
"παπὶς, ἀσεγότς, ογμα εἶς. δ. Μ΄ 90. 
ἀπκύτομος ὀργή. ἸΌϊα. Ν]. ὅ. κρίσις ἄσόο 
φυμος, Ἰυασ!οιυτ δευόγμηι. [Ιθια. ν. 
11. ἀπότομος βασιλεύς. Τ᾽. ΧΙ]. 10. 
λόγος ἀπίτομος, (0]]. 1». ΧΨΠΠ,. 15. 

ἈΠΟΤΟΜΩΣ, δουέγε, ἀμγεογ. 
ϑϑρ. Κ΄. 28. «οταμοὶ δὲ συγκλύσουσιν 
ἀποτόμως, δυταῖπδ οοπουστοςς γέρο, 



᾿Αποτρίαν. 
αἶ, 4. δῶνε οἵ μηνιροὶριἑαπέεν, ἴτΑ. υἱ 
Βείηο δοσιμλ ἱπηρθίυπι ΓΟΡΕΤΊΘΓΘ 
δυΐϊ οἴϊιχεγε ναϊοδῖ. Ἠθϑυοῆ. ἀσοτό- 
μὼς, σκληρῶς, ἀπαρωτήτως. ῬΆΒαν. 
ἀφοτόμως" χεχριμίνως (ααλέίδιία δευετα 
σΕηδΏ Τα), σχληρῶς. 
ἈΠΟΥΡΕΊΙΩ, αρεγίο. δΥΥ ΤΙ, 

ΗἾΡΆ. ἃ τὺ, τεδὲγα 7αοὶο. Ζυὰ. Υ. 
29. Χ ἐνῇ εχ. ἀπέτρεψε λόγους 
αὑτῆς, αυεγεδ υεγδα 4μα. δετιὶθεμά τη 

ὁ δϑὶ ἀπέστρεψε (βϊς φα. βλρα εἰ (δι. 
ΝΙΟΘΡΏ. ους αὑτῆς, Ὦ. 6. τεέερον- 
δὰ πε να αυοαυς πως ἐν Εχ. 
Υ. 4. "ϑαυς Μοπιῖ ϑ΄ν. ΧΧ, 29. 
ἀποτρέπει ἐλεγμοὺς, υἱοὶ ἰπ οοα. ΑἸεΣ. 
Ρεγρδγδτα Ἰορίτιν ὠποτρέμει. 
ΦΑΠΟΤΡΕΦΟΜΑΙ, αἷον. Μιδὸ 

ΦΌΡΥα 8. ν. ἀποχνζω, δὰ ἈΟΪ]]ας. 
Οπσοι. ΥΊ. 33. 

ἈΠΟΤΡΕ ΧΩ͂, σμγγοπο αὖεο, γο- 
ὁ φοιίο, αἀἰδοοίο, ἀδδΏγΟ. ΓΙ "» ἤμρῖο. 

σεῦ. ΧΧΧΙ. 426. χατί χρυφῇ ἀκί- 
δραρ! ἀμδτθ τὴ ἰῃβοο ἔμ δ νὶ -- 
122» ἐ0, υαάο. ἴπο. ΨΖυὰ, ΥΙΙ. 7. 

ΧΙΧ. 18.ΧΧ Νιωη. ΧΧΙ͂Ν. 14. 
ἀσοτρύχω εἰς φὸν τόπον μου, αὖθο, 860 
γφᾶδο ἴη, Ἰσξζι τοῦτα ; δὲ οὐπλ 
ἀποστερέφω ἴῃ “οὐ. ροττηυίτδίαγ. .108. 
ΧΧΊΙΠ. 14. ἀποτρέχω σήμερον ὁδὸν, 
ἄδουγγο Ἠοάϊε νίαῃη. 1. Βερ. ΧΧ. 

ἃ 86. ἀποτρέχεις ἀπ᾿ ἐμοῦ, αδὲδ ἃ τωρ. 
7εν. ΧΧΧΝΊΙ. 8. ἀσοτρέχοντες, ἀξ - 
οοάἀεπίες. Ἡδεγοΐ. ἀποτρέχοντες, ἄνα- 
χωροῦντες. (οηΐοτ ρθη. δὰ 
Ασιϑσρη. Ρ]αΐυπι ν. 1184. Αἀδθ 
Ὦ δα. ΧΙ]. 9. βες. (18. --- τιν ἄε- 

“ἰδίο. 7161. ΧΤΙ,. 4. εἰ δὲ μὴ, ἀπύτρεχε, 
δὴ ΤΑΊΤιι15, αἀἰδοσάδ α ηι6. ----- 2.» ἐο, 

ναΐο. ἀφ. ΧΙ]. 19. ΧΧΙ͂Ν. δι. 
Ζυά. ΨἼΙ. 7. υϑὶ οὔτ συορεύοσϑο ἴῃ 

ε (οὐ. ροτταυϊδίιγ. --- δὴ κ.» ἐΖθο. 

Εχ, ΧΧΙ. 5. 7.-αο ὺν» Ὡεοενάο. 

ον. ΧΧΧΙ͂Ψ. 921. υδὶ ΒΕΓΏΟ 6ϑὶ ὁ 
ΒΑΡΎ ]ΟΠΙΪ8, χυΐ οἰ βἰἀϊομοπι βοῖνο- 
ῬΔΗ. ---- Ἄ)}})} Τευογίογ. ἴηο. Ψ6Γ. 
ΧΙ; 4. ἐπιτρέπω ἀποτρέχειν, ῬοΤτΑΪΓ[Ο 
ἐμοεάεγε. ΤΙΧΧ Οἀοη. ΧΧΧΙ͂Ι. 9. 
ἴεν. ΧΧΥ. 41. υἱοὶ ἀσοτρέχειν ἐοαϊ16 
80 ἀνατρόχειν (σύτα 4υο ἢ. Ϊ. ροτεπυ- 

982 ᾿Αφξονρυγάω. 

τέαν 15. φοῦτὶ.) ποίξαξ κεὐδγε, ὃν ρνυὶ5- Ὁ 
ἐΐπεπι δίαίωηι τεεξέωξ, τιο] οί με ἡ 
ομττεπαὶ ποίϊομο. Ἐπ. {1.14. Τοῦ. 
ΧΙΝ. 4. σρὺς τὸ ἀποτρέχων ἀπὸ τοῦ ζῇν 
εἰμι), ποπ ἴοηφε αὖεδιηι α πιογίε. 
ἈΠΟΤΡΥΒΩ, ἀείεγό, ροπίετο, Ῥγτὸ- 

ιοὶρ, ἐσἱοῖο. πὺξ φέΐεγαεῦα, 4 υο- 

ἔοίαίε αἰέεγον. ΑἸ. ει. ΧΧΊΧΣ. 5. 
ἀπυρρίβα, 40κ' νοχ οἰἴδια ἰπ Οδκαρὶ. 
Ἰορίτυν ὕχγὸ χατετρίβη, φυοὰ τεϊχυὶ 
Ἡδεὶ μαδοης. Αἀάο δι, ΝΣ]. 4. 
-ο πὴ τελιοῖο, αὐλίῶο. ΗοΣ. 11]. 

ὅ. ἀποτρίψαι. τὸν ογ. Οαρρε πο 
δ πα Ἐξ ὁ ππ 
δ78. Ἰεροπάυτη δοπήοῖς ἀσόῤῥενψνον, 
αὐ Παρεῖ το. Ἐδῖεῦ., δαὶ ροίταβ 
ἀπόῤῥρψαι, αὖ ἐχιῖθεῖ (οτρῖ. 8εὰ 
απ: Ηδεγοδίυ8 ἀσοτρνψάμενα ἈῈΓ 
ἀχοῤῥψάμανο, δΥρΡΠοκῖ, Ἰυσυϊδητοῦ 
οχϊηάθ, δρραχεῖ, π}81}] χιίδπάυχ 
θ886 ἵπ δ ἰορξριθ, 4 δ Θοὔδηι 
Οσαθίυβ βοαυυῖι8 6ϑῖ. 
ἈΠΟΤΡΟΠΙΔ' ΖΩ͂, ἀερόρ, ρμίωοο. 

ὝΥΠ» ΗἸρΡΆἢ. πάπας αεῖο, 

ΠΟΠῚ Ϊ ἴω Μοϊοοβὶ οι}- 
ἐη Ἐσ. ΧΥῚ. 21. ἔδωχας αὐτὰ, ἐν 
τῷ ἀποτροπιάζεσαι ἐν αὐτοῖς, ἰβεὶ 

οϑ, 80. θετοβ, οὐπὶ σα ἐτρίαπαάιοι 
οὔεγγομέμν ἢ]186. Ὅρα. ἐϊΐος οοπδε- 
ογαπϑ. ἴπὰδ ἀφοτγοαίασμα, ρὲάπεεν. 
ἕπηρι, δὶ ἀσυτροπιασμὸς, ααοὰ ἸοσίταΥ 
δριιὰ “οβερῆ. Α. .. 1. 9. 6. ν». 16. 
Ἡρογον. ἀαυτροπιάσμακα, ἐξιλεώματα, 
ἀποτρόποντα φὸ φαῦλον. 
᾿ΑΠΟΤΡΥΓΑῺ, υὐνάενιίο, τᾶς 

ἄξρεῦρο, ταοῖδρἢ. ρεγοϊριο. 2), ε«- 

Ῥτοῖφέ πονείηο, δεῖαται ῬεΓΌΥΟ, ραν. 
υῇρο. ΑἸ. Ν]. 1. ἀσενρύγησαν ἀρχὰς 
δώ) υἱῃαοσχηϊασυπέ ἀμενηβ πρῦρομς 
Οαμπε ει. [ἐκ Ἰοκίεισ πὶ οχωειένσ 

,Ἶῶν ο΄ ΘΧΘΟΙΔΡ]ΑΥΊΌυ18 Θαϊ 18 εἰ Μϑεῖς, 
(1ὰ φυοχαο Αταρβ, [04]18, ἐξέ ἘΡΗ.- κἃ 
ΤΆΘΙΩ ΘΥΤῸ8.) ασὰε Υἱάϊς ΟὝΒΡ1ι5, 
4υἱϊ ἰδιηθῃ ὨΪΠΙ]οτπηγι8, οσὐὕτα ἋΡ 

ΡΥΟΡτὶθ βρη ἤοος ρογζόγατε, οἱ 70Ὁ. 
ΧΤ 31. εὲ Ηαρε: 1. 6. « ΕΧΧ (ως 
ἃ ὅΐγχητα. 290». ΧΙΌγ. 10.) τρυσῷν γοτ- 
ἰδίαν ῥτὸ ἀσεγρύγησαν Αταος ]. 1. 

Ὠδηάυχη οδηβεῖ ἀπσεγρύχησαν, χὰ 
ιῖν δθατα Ὦγυδι! οοπ͵εοῖυγα. γ͵άς 



᾿Ασοτυγχάνο. 

« γα 1.,:66. 48 ΗΔ ΓΧᾺΧ [πει. 
Ρ' 98. ΑἸ οσπίσα δίδίπαυης δορ ᾿οοῸ 
ΔΌ» πεποιραίδ, Ἰορῖδθα .0))» δ 

ὮΡ» 86 1)» οδεοϊπάεγέ, δυδ θ08 

2 δὲ. 55) φοπίιάϊφφο: σΟὨΙΣΆ, 

4υοι ἀϊσρυθαγνὶε [6. ἡ οδοίυ9 ἀδ ΓΧ Χ 
ἶμει. ο. 48. ν. 78. ἔπ ὑπδῦπο Μ. 
ἄμφε ναναῖθηθδ ἴῃ ΒΉΠΔΠ). ΘΟ ΓΘΟΐΣα 
5πί ; Ἰεσὶϊ μὰ ἴδε : ὠνομασμένον ἐπὶ 
τοῖς ἀρχηγεῖς ἀσοερύγησκε ἀγχὼς ἔϑνῶν. 

ὁ γιάρ ϑοδασίσεουα. δά δ νύχτα 
στε 5. Τ' ΠῚ. Ρ. 190. 

ἈΠΟΤΥΓΧΑ ΝΩ, ιοίγον, 7οϑ, 
ΧΧΧΙ. 16. ἀδύνατω δὲ χρεύῳν, ἥν “οτὸ 
τες οὐκ ἀσίσυχον, Ἰταροίοηζεν αὐ- 
ἴδῃ, 4ιδεῦπαθε τ ορυδ Βαβεθαπΐ, 

ἈΤΠΟΤΥΜΠΛΑΝΙΓΖΟΜΑ͂Ι, σα γιον- 
ἔσε ογποίοῦ, ἱπέογ Ποίοτ. Ἰνὰ Ὁ. 

ε(βαῖά. Ῥεδη, οὐοίρες σῶν. Ἰλοι. 
ν},, 11. ἀαφενωσπανίφγη, οὐδε ογμρίαίμ 
ἐπέεγξοοι φπί, φος. ΟἾμα. 8 αρο, 
11, 27. Αχιϊοίοϊοιι οράαηα βϑῆβι 
γοοο υἱὲ δες. ᾿ς 6. εἰγρᾷ ἥποια 
ἡμκυίν τὸ Οτοῦυβ " ἀρϑῃί ΥἹΙ. 
19. Υἱὰσδ ρί οχ ο ῃοῶδ 

πῖαρ ϑρίοῖ, ἐα οράετα ἐὰ Ν. Τ' 
Ρ. 477. οἱ δυσίοτρβ ἰδυαῖοθ βθθεσο 
εἰ Ηοτποϊετἢϊεῖο Νοῦδ δὰ Ῥοϊμο. 

ἐ 110. Ψ11. ς. 7. ϑεξτα. 70. ποὸ θη 
᾿ βυϊάδε δ. ν. ἰδιρ εν αι δὲ β΄ ας. 

ὕκπ. δασ. Ρ. 906 

᾿ΑΠΟΤΥΦΛΟΏ, οζεαοο, εζοῦοο, 
5ΕΏ51) ἴΔΤΩ Ῥτορτίο, ὕδτὰ ΤΩ ΘΑΡἢΟ- 
τῖοο. 5-γ᾽ν, ἰάεπι. θεαῖς. ΧΥ͂Ι. 19. 

σὰ γὰρ δὼ λοῖ ὃς σὺ» 
φῶν δες. δῖ. υδί σϑ]αυΐ ΠΙΡσὶ ἔχτυ- 
φλεῖ μαδοπῖ, εἰ ἀσοτυφλοῦν Θδῖ πι6η- 
ἐκππὶ αδάφοετε α γεοίο εἰ 7μδΐο, δαῖ ἐη- 

ε δέκ γεάδεγε. ὅδ. Ἦν. 21. ἀπετὺ- 
ῷὕλωσε γὰρ αὑτοὺς ἡ καχία, τΑλ] τα ΘΟΒ 
περμαεπέεε δὲ ἰώος τεὐαῥα. ὅ.:ν. 
ΧΧ, 49. ξἔῴια χαὶ δῶρ 

ἈἌΠΟΤΥ ΦΛΩΣΙΣ, ἐχοσραξο ΒΟΏΒα 
ῬτΟΡΤΊΟ, βΒ6ῆβι ΧΩ ΙΔ ΠΟΥΊΘΟ δι θπι 
“ἰωρεάέξαν, ἀεηκεπίϊα. Ἧ δαοῖίας. 

483 Δαορέρω. 
Ζαδοῖι,, ΧΙ. 4. σάντας τοὺς Ἰπαὼς τῶς 
λαῶν «αφξάξῳ ἐν ἀσοτυφλώσι, 7 
σΩΡΕΣ ΝΩ, οβίεπάο, ἀδοΐατο, 
ἰ 7αοίο, αὐ. ἔπ ἰχδως ὅγῳ 

ζ ἀε Ἰγα 8. ΜΠ ̓ πύω τμδ 
ἈΠΟΦΑΓΝΟΜΑΙ, γεσρονάεο, ἐἴ6» 

οἴαγο. 4 Μαοο. ΥΊ. 23. ἀκολούϑως 
ἀκσεφήνατο, ΘΟΠΒΘΩΙΙΘΏΡΟΣ ἀροϊαταδαί. 
Ι0. ΧΥ͂. 4. τῶν δὲ ἀποφηναμένων, 11118 
δυΐειῃ γεσροπαεμέδμδ. 

ἉΠΟΦΑΣΙΣ, επωποϊαΐίο, ϑομί επί 

ἀϊοίϊο, φεπίεπδα. ὩΣ19, (ἀδοτείμηι, κα 

δεμέεηζα. ϑγτοτα. (ομοὶ, 111. 11. 
Ηεοργοεΐ. ὠσόφασις, κρέως, «ψῆφος, δΐχη. 
οι. ϑιύίφροετι Το, Εροϊοα, Τ. 1. ̓ . 
487. εἰ Επείδί. δα 1], Δ΄, ν. 86, ἢ. 
40. υἱὲ 
ἈΠΟΦΊΣΡΩ, φεΐγο, αδάμρο, εἰ 

αδίσέωπι 9 ες δαὐάκοο, ἤξτο, εγαν 
ΝΔΩ» Ηρ. δ 12» ϑονέγα  χοίο. 
3 Ῥιι. ΧΧΧΥῚ. γ. κα, ΧΙ. 16. 

φυνγαΐ φ,. δὰ Ὁ αὐπμεεπέμν. ἃ 
-- Ῥδηγ, ΒΙΡΒ. αὶ γ5», ἀαίερο, αὐ- 
ὦμοι. .[οἷν. τίθης 86. πε ἃ αὐτὰς εἰς 

τάριος 

16. 17. Ηωα. Χ, 6. ἀπήνεχκαν ξίνω 
τῷ βασιλεῦ, αἀὐἀμοεδαπέ ταυηοτᾶ ΤορΊ. 
-ὐ 7 ΟΒα!ά. ρὲ. ἑάεην. Εδβάν. 

ΜΝ. 14. υδὶ δύδλ ἐπιφέρειν πη τοὐά. 
Ῥοτϊχαιίδιιν. -- Ἴη) ΟΒαά. φο, 
Εράε. Υ΄ ὅ. ἕως γνώμη τῷ Δαρείῳ ἀση» κ᾿ 
γέχϑη, ἀσηεο ἀδογοίσσα δ ΣΙ] υὙδηὲ- 
τεῖ, 8. ῬεΙζέγτειεν. --α ἢ ΗΠΡΒ, 

8. 3)» ἡγε ὑποῖο, ̓ ι, 6. φὐάμοο, εἰ αά-- 

ἄμοο. αὶ ϑατα. ΧΠ|. 18. (οδεῖ, ΧΣ, 
20. Ζδοῖ, {'. 10. - ἘΣ, δρ, υαάο. 

Νασ, ΧΥῚ. 46. ὠσάσγκε (5ς. ἑαυτὼ) 
τὸ τάχος εἰς ταρεμ(βολὴν, αὐι ροϊεγίίοΣ 
ἴῃ σΑ50 4. --- ΤῸ)» αοοἱρίο. Ψοὗ. {Π]. 

6. ἀπεγέγκωτο. αὑτὴν (80. γύχτα.) σχότος, 
αυεγαηπέ ᾿ἰἰΐατη ποσίοτα ὑπο Όταε, ἢ. 6. κα 
βμφ τγοαδηϊ, οἵ οἷδὶ αμδαὶ υἱην 
ἀϊοεμί, βεὰ ἀδῃβίββί τη (θη ὈΣ 8 
ἰδοῖα εἷς [6 ποχ. Ψαυΐ. ποοίδηε ἐΐ.᾿ 
ἰαπι ἑεπεΐτοσι ἑιτῦο ροεείάεαί. ας 
᾿ᾶλα 8. Υ. ἐχλαμβάνω. ἴο5. {Χ]ΠΙ. 
18. ἘΣ. ἌΧΊΧΨΥΤΕΙ. 19: “στο 
τ λό ἕν, φῇ, 
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α ἱπυοπῖο. ΑἸ. Ῥτον. Ἴ. 88. --. δ Ὁ)» 

ενο, ροτγίο. ἴεν. ΧΧ. 10. ἁμαρτίαν 
ἀποίσονται, ῃαμᾶα ἀαδιπί. ἘΖ. 
ΧΧΧΙ]. 490. ἀπήνεγκαν τὴν βάσανον 
αὑτῶν, ἰπῖχιια γαχϑηις 80 1118. 
Αἀαϊΐε. Ἐδιμ. ΧἼ11Ι1. 8. ἀπενηνεγμένος, 
αὐορέμδ, 8. οδέϊπιμἑ. 8. Ἐπδάτ. 1. 18. 
ἀκπήνεγχαν, 85. τὰς ϑυσίας, οὐἰεϊεγωπέ, 
8611 ἀἐείγ  διοτεηὶ βαουϊβοῖα. [η ΗΘΡ συ. 
2. ἴσου. ΧΧΧΝ. 138. δδί Ἀν, 

ὃ ἀμοιγεαγμπὶ, 8ο. αἰοίτι ὅμοπας οαιιδα. 
3 Μδος. ἿἼΙ. 86. δίκαια τὰ πρόστιμα 
τῆς ὑπερηφανίας ἀποίσῃ, ϑῖ88 ῬΟΡΠΔ85 
ΒΌΡογΡΙ: τερογίαδὶδ. δῖ. οἱ Που!- 
ουπὶ ἀποΐσῃ δρυὰ Ῥῇῆαν. Ἂχρουξυῦ 
χομώσῃ, τορογίαδὶς. (οτῖ. ἱττοϊβοῖ. δά 
ΗἩροτοάίδπυτα Τ. ἴ. Ὁ. 880. 

ἈΠΟΦΕΥΤΩ, ἐιερίο. δὶν. ΧΧΊΙ. 
94. ἐν τούτοις ἀποφεύξεται πᾶς φίλος, 

15. ΘΏΪΤΩ ΟΥΩῚ8 ΔΙΠ]ΟῸ8 ἔπι ρα ίζατ. 
ς ἈΠΟΦΘΕΤΤΟΜΑΙ, οἴοφιον, υαίὲ- 

οἴπογ. Δ ΗΒ. ἃ Ά}Δ}» Ἅγμοίο, 

δοαέωγίο. Ῥα. 1.011]. 8. υθὶ ἀποφϑέγ- 
γεόδαι ποία φγαπάϊα φισάαπι εἰοχμὶ 
εἰ )αοίαγεξ, Ὑ. Ο. ΤΩΪΠΆ8, ῬΓΟΌΓΑ, 60 Ὲ- 
Ἐπ: 6]148. ---- ΥἽΠν πιουεο. Ἰηο. Ἐχ. 

ΧΙ. 7. υδὲ γὰῃ ΟΟΙΒΈΙ ΪΡ ΟὝΤΩ 

᾿": Μουεγε ἰϊπριατῃ οδὶ ἀποφϑέγ-. 

γισδαι. --- 4)» αγίοίιδ. Ιμπο. 1 

ϑαη. ΧΧΨΙΠ1. 9. ἀποφϑεγγομένους. 
ὦ διϊάκδε: ἀσυφϑεγγόμενος, μαντενόμανος. 
-- 215» πιεμέλου. ἘΣ. ΧΙΠ. 10. 

ΒΈΣΤΩΟ Ὁ] οδὲ ἀθ ἔἈ]818 Ὀγορῃμβίίβ. 
-- Ν3}), ΝΙΡΒ. υαιοίποτ. Ἱ Ῥατ. 

ΧΧΝ. 1. --- Ἰὴν ΡΙΒ. »γωείἐ σις 

μίογ. ΜΙοΝ. Ὗ. 12. ἀποφϑεγγόμενοι 
οὖχκ ἔσονταί σι. Μοπίε, ἴθ᾽ Βαβροῖ ἀ- 
υἱπὲ, Ἦ. 6. αἰυϊπαίογαε. ---- ΓῺ» τες. 

δροπᾶρο. ϑυταῖη. Ηδρ. 11. 1]. 
ἘΦΕ ὈΞΌΡ: αἀἰυῖπο. Ἐπ. Χ]Π]. 0. τοὺς 

ε ἀπυφϑεγγομένους μάταια. ---- ὈΘΙΡῚΣ 

Ῥίον. ἑἀοΐα. Ζδοδ. Χ. 2. οἱ ἀποφϑεγ- 
γόμενοι ἐλάλησαν χόκους, ἈΡΙ Ῥοδῖ ἀ- 
αοφεγγόμανοι ΒΌΡΡΪῈ ἀνδριάντες γεὶ 
εἰχόνες, ἮὮ. 6, Ἰχηδρίπθϑ, 4085 ΥἹ οοη- 
ΒΟΟΣΒΌΟηΐδ δὰξϊ ἱποληίδ!οπυτη ΟΥδ- 

᾿Αποφράττω. 

ουδὰ οὐθθαηϊ ἙΟμϑυ ΘΕῈ. Π 

ἴῃ 1. ὅν. ποίδξ ρεγοοπίαξις οεί. 
ἈΠΟΦΘΕΓΜΑ, εἰοῃμῖμηα, δοῖϊε 

αἰσένηι, αἀοίωηι δεπέεμξοδιρν. ὨΡ» 

ἀοοίγίπα. Ὥευϊι. ΧΧΧΊΙ, 4. Οἱ 5 
ἀσόφϑεγμα σαγηιθη, ἤψνιπμπε Ὠοίαῖ. 
ΤερίαΣ αυοαυδ ἷπ Ῥγοϊορὸ ϑῖχδαο. 
8δ6ς. Οορ]. Ηδογοῖ. ἀαύφϑεγμα, 
σύντομος λόγος; μάντευμοι. 

ἈΠΟΦΘΕΊΤΜΑΤΑ ΜΑΊΤΑΙΑ, 
εἰοχιέα υαπα, υαἰέοϊπία ζαΐδα. 

"πεπάαοηι. Ἐπ. ΧΤΤΠ]. 10. εἰσαχούοντι 
ἀκυφϑέγματα μάτωα. Μιὶαε βυρχα 8. 
ν. ἀποφϑέγγομαι. 

ΑΠΟΦΟΡΑ;, ἐγέδιίμηι, υδοϊραϊ. Ὁ 
ΤΟΙ ΟΒδ]4. γεάδια. Ἐδβάγ. Ψ1ΠΙ|. ες. 

34. 866. Οοσωρ]. υδὲ νὸχ (Ββδὶά., 
ΒΙ ποδὶ υδοίἐσαὶ, φρο α ργοοῖε- 
οοπέδιις μεν υἱαπι τερίαηι ἐσιρεδαΐετ. 
ΤΒοαβ Μαρὶθι. ἀυσπι οχροτῖρειὶ 
ῬΒανοσίμυθ: ἀπυφορὰ, τὰ παρὰ. τῶν 
ἡττόνων τοῖς μείδοσι ὅὄμενα χρηστὰ, 
ῬΙῸ αὰο ΔΙΩΣΠΟΉΪ8 οζδμπῃ χρήματα. 
Οοπξ. ϑπγσι Τ8χ. Χοθορῆ. δῦ 
ἀποφέρειν εἴ ἀποφορά. 

ῬΑΠΟΦΟΡΙ ΖΩ, δέραγο, δεοσσπο, 
ἀϑδεῖρηο. 4 δος. 1. 90. χρήματα ἃ 
ἀποφουρίσαι, Ῥεουπίδτα ἰαγρὲγὶ, ΜΡ 411 
Εἴρστιὶ ἀφορίσαι ΒΑΘ. 
ἈΠΟΦΡΑΎΤΩ, οὐείγμο, οὔΐωγο. Ὁ 

9. γσιοῖο. Ῥτον. ΝἼΠ. 88. ἀπο-. 
φραγῆτε, 58ς. τὰ ὠτία, οδίεγαίς πάγει, 
ὉΡῚ σε! χαὶ ΠΡσῚ Βαθπς ὠπυσῷραγῇτε, 
Ῥ͵ο- ᾳυο ἴῃ (οά. Ῥάαγ!8. νἱτἴἰοϑα ἀσο- 
σφαγῆτε ἸορΊΓ. ---- “ἡ 2» οοοίμαο. 
ϑγτάχῃ. 8. ΧΥ͂Ι. 11. ὠπεφρώγησαν 
τῷ στίατι αὑτῶν, ΔᾶΙρ6 86 οδεοίγιιχε- 
γεπΐ, ἢ. 6. Τοῦ οραδϑὶ βυπί : πᾶχω δο- 
Υἱδίιι8 ραδϑβῖνυϑ νἱἀδίασ ᾿ΐο, τξ 4110], 
ΒΑΡΘΓο νἱτὰ δογίϑί χηραϊ. Ψιάεδξας 
ϑαΐθτλ ΘΥτατ ΘΟ} 16 (1886 ἢ. 209. ---- 

2Ό. ἕεβο. ϑγτητα. «000. ΠῚ. 93. 

ἀσίφραξεν, οδείγιιαὶ! Ὦσυς δοπέγα 
ΘΌΏ, 86. ἴδΠοῦταΒ αἱ ΘΟ] σίποτη. 
ψυϊρ. οἱγοιπιάεαϊ ει Τρ ἱεηοῦγις. 
-- ΣΝ (ὦ "χγὸ ὃ), οκοίμάο, οὗ. ᾿ 
δίγωο. ΤΏγοι. 111. 8. 1 Μαος. ΙΧ. 
55. ἀσεφράγη τὸ στόμα αὐτοῦ. 



᾿Ατοφυλάσσόω. 

. ᾿ΑΠΟΦΥΛΑΎΣΩ, οιέοαϊ!ο. ἽΟ: 

ἰάεα, Αατι. «9}096. 11. 8. ἀποφυλαο- 
των, Ἰερῖς εἶπε ἀυδίο ΣΟΥ] Ὁ» 

αἱ δίδο βοσίρθεσι: ἀκὸ φυλασσόντων: 
υπάο εἰΐτα ρεπάεσγος σοηϊ νι 1116 Ὁ 
Υιάα ΕἸΒοΒοΥ; Ῥχοϊυβθ. ἂς οσββ. 
66. Υ. Τ. ν. 20. βεα.- 
ΑΠΟΦΥΣΑΏ, ε)1ο, ρεγῇο, βαίω 

ἐχρεϊΐο αα ἀϊεείρο. Ἵν᾽ Ῥγοοεῖία ὦ 

αὐτίρίοτ, ἐΣει ον. ἴῃς, οἱ ΧΧ 
δ οβ. ΧΙ]. 8. Μυϊρεῖυδ: ἐμγδίπε 
ταρέις. δε Πσθῖ ἀροῶ 1 οτίθηΐα 80 
41ο εγαπί, 
ΦΆΠΟΦΩΓΔΙΟΣ, φεὶ υἱα; αἰδογμπι 

ἐπριάμην, ἃ φωλεὸς, ἰμείγιρη, ἐπ 

τα ἰαἰεπί. ἴνν ἐπί χωεϊίαΣ. [ε8. τ Ἶχ. 

7. 00] γἱά, 1,.. Βοβ. οχ ΗἩδθῦτσ. βρο- 
αἰκῦτῃ πιαολέπαέίοπες ποῖδί. ΕΠ εγοβ. 
ἀκυφώλικ, ἀποφύλια, Ἐ. 6. ̓αἠκανιν ια 
ἴὰ οπῖπε βοσι επστη οβί. 

ες ἈΠΟΧΕΏ, εβμπάο. ΠΒῚ ΖΆΪΑ, 

πῆρ. ἀεπάο 'πθ. ΤἬγΘΏ. Τν. 91. 
Νοΐσπεια ἐιεκάεηαι ΓῊΠ Βαροῖ 

φιοῆμε 168. 1.1{Π|.12. Οδἴοταπι Ροδὶ 
ἀσυχεεῖς δι ρρ]οπάστη εβξ : αὐ δἰδεη- 
ὦχαι, ἢ, 6. διδεδ. [Δ ΑΥΆ}08. --ορῦν 

αάο, ἐβμπᾶο. 4 ϑδτα. Χ]ἼΠ. 9. 
9 ες. ΙΝ. 4. 8ι::. Ν. 10. μὴ ἀσέχεν 
ἀτὸ χρήμασ; ἀδίχοι. ΤῖΔ Βἰο]ῖι8 
Τιουπγίπτη βεσαῖι, 86(] [Ὁ] 'π οἵὰ- 

ἐπίδηβ ἰρτῖθ Ἰορίταν ἔσεχε ἐπὶ κι τ. λ., 
ψιοὰ νἱάε ᾿ππέγα. 
ἍἌΠΟΧΥΤΗ, μιδογωη. οχ 

μας ΒΙοῖο οὲ οηῖρυ ἔδγο ἰοχῖοο- 
ἐταρὲνϊ6 Οὐεεςῖβ Ἰρποῖδ τ ΡΟ ΌΥ 
δριὰ Ιης. Ψ6τ. 1.11. 19. γγο Ηθθν. 
Ἃ 161 υάαδ, ΄7πμὸ δϑραγρτιτ, “ΟΥΟΊΕΥ, 

μευ. 1,ΧΧ [δὲ τοὶ δυπὶ νοῦς ὑσο- 

χσήρ. 
ἈΠΟΧΩΡΕΏ, γχεσδάο, φεοο. 

τὰ τιν τ. ϑγυχαν, 700. ΧΥ͂Ι. 6. «τί 

μα; ἀποχωρήσει; χυϊὰ ἃ τοὰ σὐδοεάεὶ ὃ 
᾿ 6, ποι α 36 τραΐεπι ἨβοΉ, 
πα : πΟΝ πεῖπμξίμν ἀοίον ποις. Ἄ αἱρ. 
ὯΝ τοροξέ ἃ πιΞ. Ῥεγροζδα ἴῃ 
διε! ΤἬΉδοδυτο ἤθοοα δὲ νοσαῖῃ 
Ἴσῦ, οοἤέδεο, Ὀτοξογχι ΠΣ. ---- “Ὁ 

πάρ, ϑγτήτη. τον. ΧΧ. 3. ἀποχω- 

985 "Ασρακτος. 

ρῆσωι, δεοεάετε. ϑολιῖοοῖ 05 564. Ὁ 

ποῖας γοσμὶ τοηιοίμηι δεῆξ 86 πγώ- 

"εγε. Ψυΐᾳ. φιὶ ξεραταὶ δέ. --- ))Ό 1 ἢ 
ΝΕ. ἃ 50. τείγοσεάο. (16τ. χινὶ 
ὅ. ἴπο. Ῥμαῖγα. ΧΙ.111. 19. 4 Μδοο. 
ΙΝ. 38. ἀσοχεχωρηχὼς εἰς ἄσυλον. 

᾿ΑΠΟΧΩΡΉΗΣΙΣ, δεοσδϑια, ἰοσμα 
“εὐγείμια. “ὙἹ Γ οοποίαυε. ΨΖυά. 1Π|. 

. κάϑηται ἐν ΓΈ ἀποχωρήσει τοῦ 
βπΣ αι μεὲ ὉΔῚ οὰσι νοῦ ταμεῦν ρεῖ- 
ται δον 1ἢ οοὐά. 

᾿ἈΠΟΧΩΡΙΖΟΜΑΙ, δερατον. --- 
ΤΊΘ δρρατατὶ, ἰπβη. σε. ΧΗ]. ς 

14. βες. Οχοῃ. δὶ σα χυὶ Π τὶ χω- 
ειδλῆναω εἴ διαχωρισδῆνα; ΒΑΡοπί. ---- 
“ΠΡ εἴοπχο. Αψφι. Απὰ. ΥἹ. 3. 

Ὁ)» εἰοηραμίες, ἀποκχεχωρισμόνοι. 

Ζάροχο νου. --- ἽΡΒ Ὁ. ἴοομα οοπ- 

δἰ μέμα. Ἐπ. ΧΙ ῚγΠ1. 41. ἐν τῷ ἀσο- 
χεχωριόμένῳ (8.11. τύπῳ) τοῦ οἴκου, ἷπι 
Ἰσοο ϑαραγαῖο ἀοιηιβ. 8} Β0η- 
δῦϊη. ΡΪδίο ΡΟ]. 1. 962. Ὁ. 4270. 
Α. 

“ΑΠΟΨΥ ΧΩ, απὲπιὶ ἀεϊφείαηι 
»αξίον, ἐχερῖγο, αηήνιαηι 6710, πιοτίον. 
4 Μεος. ΧΥ͂. 18. Ψοθερῆ. Δ. 1. ΧΙΧ. 
1. 15. Ῥο] ]χ ποτὰ. [1]. 497. 

᾿ἈΠΡΑΓΙ͂Α, οεεϑαίϊο αὖ ; 
ἐπεγίϊα. τ Ῥ», ας, 580}}. ἰαδογε, 

αυοά ΜΝυϊραῖιδ Ρ6Γ οὐξμηι ᾿ΓΑ σία, 
ϑγτάτα, Ῥτον. ΧΙ]. 11. εἰς ἀπραγίαν, 
ὉΌΪ ἀπραγία εἰ υὐἱδυΐϊζαν, φμὲ τόδ 5μαξ 
ποη ομταΐ εἰ τεύτια αὖ αΥἹοῖο 5μὸ Τοίθῃῃ 
8ὲ ἰημηΐδοοί, Θ᾽ οδῖ 1. η «ὌλυπΊ 
σύνη. ΑἹ, Ῥτον. ΧΧΥΤΙΙ. 10. 
ΠΠ. ς. 108. 

᾿ἊΑΠΡΑΓΌΣ, οὐδοξιδ, ἵπ6Γ8. ὴν 

τ: 

υσομει, 86. ἃ ἰαθογθ. ὅϑὄψτωχ. πα. 
ΙΧ. 4. ἀπράγους, υδὶ νἱὰ. ϑεδιατέδη. 
Απῖμι. Ῥ. 1]. Ρ. 68. 
ἌΠΡΑΚΤΟΣ, φιὲ πἶλὰ εβοῖ!, τε 

ἑη εοία ἀεείσέεμα. 1 ΧΧ δες. οοἄ. Ατ- 
ἀοηῖοσ. Ζυα. Υ. 6. ῥεο ΓΔ)» 

δεπιξίας. Θεὰ ὑγὸ ἀπράκτους ΤΌ] 16- 
βοπάνπτη οϑὲ ἀτραποὺς. [18 ΟΠ 30Υρ- 
ΒΟΥΆΏ. δε πᾶπο ᾿πϑροοία θαϊΐ, 
Ἡοϊπηεβίδηδ, υδὲ᾽ αυδίιον οοαά. 6χ- 
Βιροπς ὁδοὺς ἀπράκτους, οοΥυα τ] 



᾿Ασροαὴξ. 

α οδὲ ἀσράκτεσυς Ῥοβοτειστα ἐβεὺ δᾶ 
ΧΡ)» ἐογίμοεξας. Τυ 8}. ΧΙ, 

1. ἄπρακτος, γε ὑξοία ἀεεδὶείθηΣ. 
2 Μεος. ΧΙ]. 18. ἄσραχτον δὲ ἀσὰ 
τῶν τόπων ἐχλελυχότα, ἱπίεοϊο Ποβὸο- 
ἄο ἃ ἰοοία τορτεβϑῦῃ. 8. Μδος. 
Π1. 42. ἄπρακτος ε5ϊ ἑπεῖδ αὐ ἀροη- 
ἄυοι, φμὶ σΟΥ̓́ΡΟΤΕ 5μὸ κὲλ ποη ροϊεεί, 
ΠΟΙΏΡΘ ΤΩΘΙΩΡΤΙΒ βοϊιζυβ, ἃς ΠἸηρυεθ 
πο εἰεδεϊτῖῃ5, ἀξ ἴῃ ϑοα πεδα3 

᾿ φπρίϊοκευγ, ϑ8:6 ἀρῃὰ ΡοΪΥΡίατα ἱπ' 
Ἐχοογρί. [ερ. Ρ. 78. οἂ. Ἐγηῃεσῦ 
ἀπραγῶβ τισίας ͵υοκίαίε ἀροπῶς, οα- 

ὑπρΡο, οἱ ἄσροχτος ὑπερϑοε αὐ τὲ; 46- 
τοπάας ἰΌ. Ὗ΄. 1. ΥἹ]. 48. 44. (οηξν 
Β΄ Ὄτννυ]]α δἂ (ασις. 11. 2. ρ. 396. 
οὐ. Ιρ8.. 

ΦΑΠΡΕΠΗ͂Σ, ἱπάδοοηδ, ἐπασοογμ. 
4. Μδοο. ΥἹ. 17. 

ΔΠΡΘΑΣΡΕΤΟΣ, ἐηϑοίωπέαείαε,. 
ὁ φμὲ ποπ Μὲ υεἱ Ταρὶξ. οοιδμίίο. ---- 
2.2 21 δδν ποι ρῥταραταύὶξ ΟΟΥ 

δρεῖβ. ὥὄγτομι. Ῥβαὶα. ΠΧΧΥ Π]. 8. 
ἀασροαίροτος τῇ καρδίᾳ, ἐπυέία οαγάρ, 
86. εὐβὰ ευῃ. Ηΐἴης δανονθίυτα 
ἀπρὸμιρίτως, αποα ἰορΊτιν ἀρὰ Ατὶ- 
αἰοίοϊοτι ἀο Μέασῖρυθ [Δ 1]. ς. 4. Ρ. 
21. υἱῖ. 
᾿ΑΠΡΟΝΟΗΎΩΣ, ὑπργουϊάε, ἴπ- 

οοπδιογαίε. 8 Μδοα. 1. 18. ἀσρονοή- 
ἁ ταῖς ἔφη, ἱηοοποιάογαίθ αἸἰχΙί. 

ΑΠΡΟΠΤΩΤΟΣ, ΠΟ} ἐθηι 676. (8- 
δοηίδοηα. 83 δος. Π1. 14. υδὶ ἱπ 
οἴγηΐθυβ 1 τΐ8 δη6 υ]14 ἸδοίἰοὨΐβ 
νατιοίδῖε Ἰοσῖαις τῇ τῶν ϑεῶν πρὸς ἡμᾶς 
ἀπροπτώτῳ συμμαχίᾳ. ϑιεὰ 101 Ϊοοο 
ἀπροατώτῳ Ἰοβοιάμτα ει ἀπροόστῳ, 
ᾳυοά Εεβγοῇ. ΡῈ. ἀσροόρατοξ Θχρ]ν- 
οδὲ Βοος βϑῆδι: αἰμαέδο ΤΠ εογιι, φιρα 

ε ῬΕΧΙῸΡ ρῥταΐοεσθδ ἢθὸ νὸσχ δρυὰ 
ΜΈνο. Αιὐίσι. ὡς θυ δυὶν 10}. ΓΥ͂. 
δ. 40. εἰ {|)}Ὁ5 ΥΠ, . ὅδι Ηευννοὶν 
ἀκρόάσστος, ἀπραόρατες. “Ὧν 

᾿ΑΠΡΟΣΔΕΗ͂Σ,. "ὃν ὑφάϊρεης. 
Μεος. ΧΠΙ|. 9. 8΄ Μαος. ΧΙΝ, 86.. 8 
Μεος. 11. 9. ϑιῷ τῶν. ἁχάννων ἀπροσ- 
ἂμ Ηεογοδ. ἀπροσδεὴς,. ὁ μηδενὸς χρεί- 
ἂν ἔχων. Φοδεῃμ. Α. .. ΥἼ1]. 4. 8, 
Ρ. 429. Οοπξ, Βμίρογί Τίρα. Ἐροΐες. 
Τ. 1. Βι 4θ4, ὴ 

886 ᾿ς Ασεαίστος. 

"᾿ ΛΠΡΟΣΔΟΙΚΙΕΤΡΟΣ, ἐτεσερεοία- 7 
ἐμε, ἱπορίκαίμια. ὅαῃ. ΧΥ]]. 15. ἀ- 

σδόχητος φόβορ. 8 Μαεος. ΠΠ. 8. 
«90. 88. Αἀάς ΖΈϑογ]. Ῥσοόση. 

ὅ8ι. Ηδιοάος. ΨῈΙ]. 904: μ. 448. 
4. 
ἈΠΡΟΣΔΟΈΗΤΟΣ ἈΝΑΤΡΟΠΗ,, 

ἐπεχϑρεοίαία φμδυενδῖο. ΤῊ), 7,ωι- 

δας, ἐηβιπάξης, Ῥατὶ. ῬΙΠ. ἃ ΠΡΌ: 

ἘΔ. γα ΗΔ. 11. 15. ἀπροσδοχήτου 
ἀνατροκῆς τῆς ὀργῆς σου, ΕΧ ἰηοχθροο- κα 
(ἴᾶ ΒΒ νεσβίομθ 'σβὸ (26: ὉἈΌῚ δυς- 
ἴοῦ Ὠυΐὰ8 νογβ ἢ 8 ΠΟ βϑοΐυτ 1106- 
ΣῈ νοΐ, θεὰ οὔδηα ἀπροσδοκήτου (ὁ 
810 Δἀ1α1, ΜΙ βιιρσα 8. νυ. ἀνα- 
τροπή. 

ἈΠΡΟΣΔΟΚΗΊΤΩΣ, ἑπορὶηαίο, ἵπι- 
μο. ἃ Μπος. ΥἹΙ]. 6. ΧΙ]. 37. 

των Τπυΐγα. ΓΝ. 20. ας Ῥοϊγθ. ". 
2. 
Φ᾿ΑΠΡΟ ΣΚΟΠΌΣ, ὑπρνουΐκειε, π- ἢ 

ορεπαίμϑ, 1. ᾳ. ἀαγοσδόχητος. δέγας. 
ΧΧΧΠΙ͂Ι 22. ὁδῷ ἀπροσχότῳ δες. Ὑαί. 
ἢ, 6. νἱα ποπ ἐτρίοταία. 8 Μδος. 11]. 
8. χὴν σδόχητον χαὶ συνὸρομὰς 
ἐβορο τις ἐρεραι ἰνβξλλ, 
ῬΒαν. 2, νὴ προορᾷν. δῖνα!]6 
8 )εοῦνατη εδὲ ὥσκοπος, αυοα ϑυ 49 
ΡΟΣ ἀπροσδόκητον, ἐσχρ ςδί. 
᾿ΤΘῚ 
σχοῖῦς. 

Ευτηρη. ν, 10. μοῖρα ἀσρό- 

᾿ΔΠΡΟΣΚΟΠΤΟΣ, ἐποἤεκϑιξ, εἰπε 
οὔεναἰομίο. δῖ:. ΧΧΧΤΙ. 42. ἐν ὁδῷ 
την ἡηβιιρῤόον ἰῃ υἱὰ ρίαπα, δεὰ οἵδε ά- 

ΐ οὐ ἐμάν ΑἸῖ ἰεσυπὶ ἀπροσχόκῳ. 

Ονοξίιο. φοηΐιοῖς ἀσροσχοφήεῳ, Ἀ. δ. 
φαρίαραίᾳς: ἼΩΝ δα , 

ΦΑΠΤΑΥ͂ΣΤΟΒ, ρυορεῖθ ποη ἐσι- 
Ρίπρεμα ὧν υἱα νοὶ ἵβ τὲ ρσεγεκάα. 
Ὠῖο ὕδβ8ε. ρ. 1259. δᾶ. ἤθιμι. εὗτον 
αὐτὰ ἀσταίσεως, ὡς χαὴ μεμελετημένα,ἨἮ 
Ρτοπμπίδασμπί ᾿μδεο δἰη6 Περὶ Ἀ ΊΙΟΠο, 
4υδβὶ τηραϊδία. ῬοΠΠὺΣ ΟὨοι. ΥἹ. 
47. ἄσταισνος ῥήτωρ. Ἐδεϊπας ἑποοίε- 
πρὸρ, δεν α φιαίο εἰ φεκαξίονε. 8 ἄάδες. 
ΨΙ 90.. ἀνναίστους αὑτοὺς ἐῤῥύσαεο, ἴχι- 
οοἰυνηθθ, Δ: 6: 86 μῶρε τωρ 1» 
μοαϊεηθπῖο, ἐστον δου. [ιοῖδσ. ᾿ 
Απισε. Τ.. Π1, μ. 449. οὐ. Ἀεϊξσ. δι 
ἀστωστνου καὶ ἀκλινοῦς βίου ἀπολύπως 

Ὧ» 



᾿Α“τόητος. 

5 εἰς γῆρας ὁδεῦσαι.. (οπῖον Ἰοχ. Ν. Τ. 
-. ἢ, ν. δ Βυοιβοξμδ 6ὙἹ] ϑριοῖορ. 
Ῥ. 45. 5εη. 

᾿ΑΠΤΟΉΤΟΣ, ἐπέγορίάωε. Τὴ Ὁχν 

οσοπέετον. «([6Γ1. ἵ,. ὦ. ἡ ἀκστύητος, υἱὶ 
αἴππτῷ ἀυδὶο ἱορεηάιπι 6βῖ ἡ πτοητὸς, υἱ 
Ἡθταῖοο τοοροπάσεδί. --- ἽΠΡ ΚΨᾺ 

πον ἔπιθο. ϑγτωτω. Ῥβαΐμι. ΟΧΧΥΤΙ. 
8. Αἀάο β0δοὶ. Ησῃ. 1). Α΄, ν. 
567. εἰ θ΄, 209. ' 

᾿ΑΠΤΟῚΣ, ρμαϊραδεα, ἰγαοίαδεϊ!- 
Ὁ)» τεγίσμπι. Ααὰ. ΕΖ. ΧΥ͂Ὶ. 18: 

Ἑαϊΐεταα ΜίδοεΙ!, 55. 14. 11. ο..11. 
Ραΐῖδῖ, ᾳυοά Α4ι118 (ᾳφυὶ Ὁ οἴδια 

Ῥογ ἀνϑιμὸν νοὶ ἀνδινὸν ἐχροϑδαϊί,) νο- 
οετα Ἡερσδίολτα πο ἰβπΐυν 8 Ὑ Ὁ» 

(ᾳποά εἰ: εἰρτιδοκεϊοπίβ ΤῸ» 5'ν6 

ατί ἐβοίοσεπι οαἰαπιὶ 5. δίψιὶ ἰγαοίμηι 
ἀποΐππευο εἰρτυιβοοῖ,) ἀογινασὶ ῬΟβθ6 
ἘΘΏΒΌΘΥΙ, βοα οἰίδζη δΌ οοάδφχῃ ΠΡ» 

ς ᾳιοΐ {πεχηδίὶ οὐ)» Ῥαΐρο, οοπίτγεο- 

ἔο, ῬαΣ εἷϊ, ἰἀθτη 6 ῬΓΟΓΒῸ8 νδὶδδί, 
αἴητπε δάδξο 7}, υἱ τ Ὸ, Ῥεῃθ 

το !ενῖς ἁπτὸν, ραϊραδιϊε, νοὶ ἐγαο- 
ἑαδίΐε, εἴ Ῥεν {1υἀ ἱηΓ6]]οχεσῖ, φαοα 
ἐποβέεπϑεηι, ζαολίξηι, ἔκξυεηι πιοϊϊοπισμα 
ἑαείμηι ργαδεαί, αυκὶθ ποη περί 
εχὶ δε τοοίυΣ μαλαχὸν Πα ἡμάτιον, 
Μδιῖδ. ΧΙ. 8. Νιάε τα 5. ν. τρί. 
“χαστον. 

4 ὙΑΠΤΩ, ἑαπρο, αορεπάο. ΣΝ 

ΗΙΡΆ. αδοενπάοτε ζαοῖο. Ἐχ. ΧΧΧ. 
8. ὅταν ἅπτῃ ᾿Ααρὼν τοὺς λύχνους, ουπι 
Αδσὸμ αὐοοπαϊξ Ἰαταρδᾶεβ. Ἐδηάσθη, 8 
εἰρτυ βοδομποιη μαροῖ οὔδιῃ ἢ. ]. 
νοχ Ἠεργϑῖοβ. (οπέ, 90, ΧΙ, 
15. -- δὴν ῬΙδ. ορεγαίμα, οοσωραίμα 

δε. ἰαδοτο, αρο, Γποῖο. ϑγτυδ ΤὭτοη. 
1. 12. ψέ με, ἐοἰἐρτξ πιο, υθὸ νεῦρα 
Ποοάονοίῃι8 υπΐῃ18 σοὐ!οῖα αποΐοτ]- 

ε ἰαἴο δηἶτού πὶ ξ)λλψμή με την], ἴη- 
ῬεΡΩδ τοῦ ν. 998. αὶ ϑοάστη τηοᾶο 
ἰυαιπδἰδίυτα εοι. 5.86 σοπθοίογα Βεθς 
τ ΪΗ] ΟΠ δἰ οί, ραγτη ααΐα ἦψε 
δὲ ἰδοῖῖο οπιπίντι οοὐ., ῬΑΥΓΠΥ͂ διι- 
ἴσταα αὐ͵α δαὶ Ἰοοῖίο αἰ  1]1ογ, 4160 
ηαυξάοτι τασίατὶ 8 ᾿ἰρσασ 5 ἴὰ ἔλοψε 

ΨοΣ, Ἐ, "-" ““΄“"᾿-...... ὦὄ. 

981 “Δασομαι. 

ἔξ, ΠΟ ΨΕΙῸ νἱοθ υϑύβα. (οἱ. 
ἀγόδα ἴῃ (οχηπιοηίατίο δα ἢ. 1. ἢ. 

100. γογαῖο Κ'Υ7Ἱ οτίβ. θϑβα υἱάθίνς 
εχ γ» αυοά ἴῃ ΗἸΡΆΙΣ δ νοσεῖς 7 

[ὰν ἐξάστενν, Νυμι. ΚἼΠ,.. 4. εἰ Ἐχ. 
ΧΧΧ. 8. ἴῃ αυο ροβίο σα ἰσοὺ Ῥγὸ 
ἐξάπτῃ, αἴ ἴῃ Βοηι. Ἰερίτυν, ΑἸοχ. 
εἰ ΑἸά. Βαερθηὶ ὥσυῃ. -- ϑ2Ὁ), ἔγτμο. 

Ἐποοά. 3 ὅδ. 1. 1δ. ἅψαι, ἰαπρε, 
»ετοιε. 

ἍἌΠΤΟΜΑΙ, ἐαηρο, αἰξπρο, Ρετ- 
ἐΐηρο, ἰσάο, ἴτ. αοοΐριο, οὐπιεάο. ἢ δ 

οογμιεάο. ἴπιο. Του. ΧΧΙΠ, 6. ἅψεται. 
Οὐμπῆοσ ἐφάπτω, εἰ ἡδέως ἄστομαι. --. 
ΡΩ αάδλατεο. 100. ΧΧΧΙ. 7. ε) δὲ 

καὶ ταῖς χερί μου ἡψάμην δώρων, εἰ 
ἄοπα ἃὉ δἰἰΐβ δοοερὶ. Ηδδυοδῖθο: 
ἥψατο, ἐλάβετο. --- ΤῊΝ ΓΝ» Ῥτγε- 

λοησα φιηι. Ἐσφ. ΧΡΗ͂, 6. .--- ν» 

νΝ}» ΚΑ] εἱ Η!Ρ}. εἴ βεπιεὶ πὶ ΡῚΒ. 

σε. 111. 8. οὐδὲ μὴ ἄνψησϑε αὑτοῦ, 
ἈΘαι6 γ8] ἰδηρδίίβ 1]ὰ. ϑῈ θη. 
(εἸἸοαίτυν ἀσὸ, χποὰ «δἀάϊτυΣ ἴμεν. 
ΥΝ. 8. Ἡετοάοῦο [(Ρ. 11. ο. 82. ἅς. 
τεσϑα; χαραυῦ οἴ ἀεοενρετε ΤΠ κοίυμι. 
δε, ΧΧΥῚ. 11. ὁ ἁπτόμενος τοῦ ἀν- 
ϑρώπου φούτου, αυὶ ἐξα Ἀυπς υἱγύνη. 

ἴ46 εἰ Επι}. 11. 9. 1 Ῥαν. ΧΥῚ. 
52. Ῥρρΐη. ΟἸΨ. 15. Ζδοῖ, 11. 8. 
εἴ οοπΐον Τοχ, Ν.: ἘἜ. 8. ἢ. ν. 70. 
ΓΝ. ὅ. ὅκει ἐπ σε πόνος, καὶ ἥψατό σου, 
γϑηϊί δὰ (ε ἀοἷοσ, εἰ ἐσηχὲξ ἴθ. Οοΐ. 
ϑΔΡ. 11Π1.1. ζ26:. ΓΝ. 10. ἅψενω ἡ 
μάχαωρα ἕως τῆς ψυχῆς, ρεγβηρεί 
Ἰδλαϊῃϑ υϑαὰς δά δηίτηδηι. Ὑ186 εἴ 

ν. 18. ΜΙΊοδ. 1. θ. ἥψατο ἕως σύλης 
λαοῦ μου, ρεγίπρεδαΐ υδϑηπε δά ρο 
ΤΆΤᾺ ῬΟΡῸΪ τηϑὶ. Συνάπτειν 1148 ΓΧ 
68 ποίοῃς δα ΠΡ θηΐ, φυοά νἱάε ἱῃ 
δ Ιοσο. Αἀάε ἴῃς. βες. οοὐ 
αυθηβ. ὕεη. ΧΙ]. 17. -- ΠΘ 

αάὐλαγεβθοο, ἡπλαγεο. αι. 1. 
ΧΧΥΙῚ. 19.--- 9), Ῥίαρα. Ἶ 

ἴε5. 1.1}. 8. Τερῖς νῊ} ἐξίῃ 
κἴπν}» υοἷο. Ψετ. ΧΙΜΊΠΙ Τ 

ἁφϑήσιται, δὰ αϑότη Ἰοσαχῃ ὦ, 
ἴυ ἴῃ Νοῖε Οὐ οἶβ: [71 βῖμι 

φος. 



Μὴ “Απτορζαι. 

α Εἰίατῃ τέχαγι, οογίανε, αυδαὶ αἰςδῖ: ́ 
τϑάημς οοηδέγεγε, αυοὰ νἱάσηξιν 1111 
εἰσοίϊδοιαρα νοϊυλεβε μὲν ἀφῇ ἀφϑήσε- 
ται, ΠΟΙᾺ δπὶτι Το ϑεΓαζυΣ ΤΆΒΏΙ8 

β'πρ ἰδοΐῃ. Μ|ίομδΕ]18 ἴῃ ΞΘ ΌΡΡΪ. Ρ. 
1664. ργείογι Ἰδσίίοποιι οοά. ΑἸος. 
ἀφῇ ἀναφϑήσεται, ἐποίμ 8. ἀσσεηδίοηα 
αοοοπαείμγ, χυδτα βοαϊπία ἀόρία; 
ἸΤΒοοάονοι. εἰ Ηδχαρὶα Κὶ 
25. ἐγγνο. Τδοοα. 1 ϑδσῃ.. ΧΠ. 

δ 18. ἴπο. 49, ὅδιη. 1. 1ὅ, -- ον “ρ- 

φγορίηφιο, ηυοὰ εἰίδιο. δεῖδιΣ νοός. 

ἴϑο δα μίβείασ, υἱ Ασαῦ. "“» πί 

ἀοευῖϊ 1,οἴζο ἴῃ Απΐπι. ϑδοσὶβ Ρ. 91. 
Οεη, ΧΧ. 4. ᾿Αβιημέλεχ, δὲ οὖχ ἥψατο 
οαὖνῆς, Αἰ ππολοοῦα5 δυῦύσιι ἰἸκτ πο 
ἐαιϊσιι, νοὶ σὸπὶ σμηὶ εἶα ποι παδιίξ. 
γιὰ 1,οχ. Ν. Τὶ 8. ἢ. ν᾿ Νύμ. {Π]. 
88. υθὶ οὐτι προσαορεύεσθλου ἴῃ οοὐᾷ. 
Ῥετταυίδίυτ. ἘΣ. ΧΙΙΠ. 14. ὅταν 

ἐ ἄπτωνται τοῦ λαοῦ, οὐτὰ σοοοάπμη κα 
Ῥορυΐυσῃ. --- αν ἫΝ ἀρργορίπημαπε. 

ὝΝΘΩ. 11. 10. 80 88. βες. οοᾶ, Υαΐ, 
ἐξέ ΧΨΤΙ. 18. --- "πὰ ἴῃ ΝΙρδ, 

οοπρρέοδον. Τυὰ. Υ΄ 8. ἤφθη, δες. ςοά. 
ΑἸεχ. Εχουδαῦὶ αυἱάοπι ηποάδχοι: 
ταρᾶσ ροϊεδι Βεο Ἰεοίο, Ὠἰ μ]οχωΐηνι 
ἴἌρβοη δατηοάυπι ργΟΌΔΡΙΪ8 φοῖ σοπ- 
Ἰοεΐυτα Οχαῦι, φῇ τορο;θηῦδ. - 
μ τ: ταἰξΐο πιανπε, οἴδια υἱῶα 

, ἔασάο. 2460. 1. 18. σαιπὶα ἔτ. 
ἴῃ ροθραϊαίδιν ἔπατα, ἀλλ᾽ αὐτοῦ 

Ἀ τ 86 ᾿ρϑύχα πισῃ ἰδάπβ, ϑέα: 
ἐρεῖ ταδχιὰθ ποῦ ἰπίδσδδ. --- ΩΣ 

Ομ δ]. ἀονιΐμοσγ. Ὥδυ. 111. 97. (πὰ 
Γ᾿ 0 94.) βεσ. οἶδ. Ὁ] ΗδΌτ. 

πηπαίωα ἔιοτγαὶ ἱρπὶΣ ἴπ σΟΡΡο- 
βογ μη Εἰερθηΐεν νογίυσς: οὖχ 
σὺ «ὖρ τοῦ σώμαφος αὗτῶν, ἐσπὶς 

᾿ εογιπ πθη ἰαεογαί. 2 Μδβοο. 
9. οὐρανίων ἄστρα ἄστεσϑαι ὃδο- 
1Π|υπ, ααυΐ οὐεἰδεκία δἰάθσγα 86 
ἐΤέ; ΜΒ. 8. δα βυχηϊήθτα αἰρη- 
᾿ γνοϊδηῦα: ἐπεύρλυπι ρμεῦνθ- 
Ἐπ βατηδθδί. δ 1}15 οδὶ 19- 
ὙΔΊΝ 1. Οἱ, 1, 86. φ“πδιϊηεὶ 
πάεγα υογέβοε. 

ἍΠΤΟΜΑΙ, κοπ ἐάπρο. 
᾿ " 

ὯΔ) Ηἰρ, ἀεροφο, τέροβο. Ἐκ, 
ΧΙ]. 14. μὴ ἄπτωνται τοῦ στολισμοῦ 
αὐτῶν, ποῦ ᾿δηραπί, Ἀ. 6. ΒΕ. ]. ἐπών-- 
απὲ ναβίτπσηρατα ὕϊοσασα.. ϑεπθα 
ὁσάε, ΄. 

ΟΥ̓Χ᾿ ΑΙΤΟΜΑΙ, πῸΝ 
ἰσάο. “Ὁ » οὐδ οδίολδγτοτα, Ἔ 

ΨοὉ. "1. 4. (6) τῆς ἡδέλ Α τρῤρε χ 
ἅψῃ, ἀὐάνοδσα εἶθ τι ῸᾺ 
ν᾽ οἷ. πο ἔξάξε. ...- Ὑ1ἀ8 τε 
᾿Ἡδέωρ. 
ΓΑΠΥΡΟΝ, φιοῦ ἑρπε πον ρμετγίξ, 

διυῖ οοπδμηέιτ. Μιὰ 4110] χρυσίον καὶ 
ἄανρον, αὐγαπι ἃ παίπτα ἔρϑα αὐ πῖξὲ- 
ἀϊοίηιαπι μεν αίεηι ἐσοοοίμηι. Ὁ οι. 
Ηδφᾳτοάοι. 11]. 6. 97. σά. ϑδις. 11. 
ὅθ. {11, 45. υδὶ νἱα,. Ὑἐρδα]σιρ. 
᾿ΑΠΦΟΥΣΩΌ. [Ιρβὰ νὸσ Ηδερσεαὶ"- 

68 Γυυτν ἐἐδογίαξ, συχα Ῥτεοῖ. ἊΣ 

4 Βερ. ΧΥ͂. δ. υδὲ 8111 : 
Ιπ ΟἿοας. Μ55. ἰὼ 15 γ. 
ἰεχίτυΣ ἀφουσὼν, εἰ ἐν οἴχῳ ἀφουσὼϑ 
δχροηίξισν: ἐν ὥχῳ ἐγχεχλεισμένο. Κ΄ἴοδ 
ἀαθίο Ἰεροπάυτα ; οὐκ ὀγχεκλιάμένῳ. 
ἔπ (οά. Ἐαρτὶς. τοθρηάοβο ὧν οπῳ ἐγ- 
κεχλειφμένος, ὉὈ1 Ῥοεῖ οἴκῳ εὔδτα ἱπ- 
ΒΟΓΘῺ οὐ οὗὖκ. 
᾿ΑΠΦΩ;, νεὶ, αἱ 8111 Ἰορυπί, ἌΦῴωι. 

4 δα. 11. 14. Ἐπὶ ρα νοχ Ηθ- 
Ἀσδῖςδ ἐδ ὴ ΓΤ κἢ» εἴδαπὶ ἵΡε:, Ῥγορίεσ 

οδδουσιξαξεζη ἃ αἀχιεῖς 
ἴῃ ψοσβϑίοσιθ σοϊθηΐδ, ᾿Αὰρ ὅδ ας βρῇ 
[εν Ὑ75: 5 Ἰτοροττίδ αἰ νοσ πίσω. 
ἐπείτε το τωι ὀγεῖι Μ5. Βχει. 
Ποῦ ὁ ϑεὺς ᾿Ἤλιῦ ἀρφῶ; ἢ «οῦ ὃ ϑιὸς 
πατρός μου; ἢ ποῦ ὁ ϑεὸς τοῦ μεγάλοο 
μου ; ἢ ποῦ ὃ ϑεὸς τοῦ πρυβίντος. Ἡε. 
ποδία Ἀσφὼ ̓ἐχροπῖὶ ταϊρὸς, ἢ ἃ- 
ἀλασία χάρις, ἣ πνεύματος ἀγίσυ ἀιττὴ 
δέργεια, ῬΆΪΙΕ δυΐετη δὲ 
πάσα ὕτερεὶ αὐὐάδλει νοοῖ ἀκφὼ ἱ- 
Ρθυετμηῖ, αυἱαὰ Οτεεὶβ 8286 ἀπφὺς 

βοῃαῖ, εοάετῃ Ηρ όγολο ἰεσῖδ. Ῥαέγεηι 
Ἐυρίαίδωες δὰ 1]. Ἑ΄, Ρ. 489. ὁ μέντοι 
ἀερὺς σαρὰ τῷ Θεοχρίγῳ πατρὰς χλῆσις, 
ἣν βρίφος ἂν «ροσεσο; πατίροι τὴν ἀφ 
εὖ ἔφυ." ἀε  Ὑταοὰ Εισεν. Μ. 8. Υ, 
ἀσφύς. ΑἸΙβ γεῦρ ἀσφὼ τοθάϊδεσ 
ἃπλασία χάρις, νεὶ πούματος ἀγο 
ἀπτὴ ἐνέργεια, νεὶ εὐδηὰ πνεῦμια ὡιαλοῦν, 



Ῥαῶσαῦῖ, ὠσφὼ 
μο ἄμφω, νεὶ οἴἴΐαπι, μοῦ 18 
οὐ. φαϊυδάδει Ἰερεταμί. Εἰ 

Ὁ} 80 εὔασω ΟἸοεβ. ΜΒ5. ἴὰ Ὁ. 
ΙΝ. νοῦ ὁ ϑεὶς ̓ Ηλιοῦ ἄμφω, τοῦ 
ὁ ϑὴς Ἐλιῦ Μοιὲ γῦνι Ἄμφω ὉΜΏΝει 

Ἰηοῖκίοϑο πῖσ δατί ρει; Θεϑε ΡῬ τὸ 
, "οἱ Ἐφύεϊυα ἃ οοαΐτο κ00 
ὁ ξχ καὶ νῦν 
εὐπάσι ϑυκέπαι εἰ τ αειδεμα 
ἀφρὼ εἰρυιδοανὶς τοῦ ἐπυχρύφου ὃ τοῦ 

» δὐυΐι» ἰηθετρτείαἰσπίθ 
ταδοποία ἃ ιἰ Εϊοϊπειις }. ο, ΑἩ 
ἰχεοῃ ᾿οῖς ΑΥξέδσοῆυδ ποτε, ἀυ- 
δὲ διμοοζα Τθοδ. Τ. ἴ. ν. 4909. 
εἴ οὔτ ἴ]ο 1.απιρὶ ἴὰ6 ὕοπιτα, ἴῃ Ῥα. 
ΣΙΝ. Ρ. 400. φαΐ 'ρεε Ροῖΐι8 Ῥαῖτ- 
νὰ πἰ ΜΠ αἰϊπα δηβαι 116 ᾿πέογ- 

᾿ρτϑιλθοηΐο ἀθάῖβββ Ρυϊαῖ, αὐδηι ἙοΔὉ- 
τεῦ ΣΦῊΓῚ ἘΧρ] οδοποιω, ὀγῶσρα, 

ἀμμὲ σεῖς Ἶαπα ἴυσι ἰοπιρονῖθ ἰῆνα- 
ἐπ, σέο δ 43} ἰάσπι εϑ88 ἀΐςω- 

αὐδοονύδδει 

Ϊ, ς, 98, δὲ 16. γουώυτ ἀ6 ΤΧΧ 
᾿ Ρ. ὅθ. δὁδα. 

᾿ΑΠΦΩΘ. δα ἴῃ Ἀμφώθ, 
ἈΠΩΘΕῺ, εὐ ἐπ πιείδο ᾿ΑΠῶ- 

ΘΚΌΜΑΙ, ΟΥ̓́ΜΑΙ, γέροῖξο, αὐ)έσὶσ, 
πλοῖο, ψγερμᾶίο, ἀγθεγθ, εὐροῖϊο. 
“Ἂ» Ῥολίωο, φονέανιόμο, σὕλκξα. υὗτνα 
ἽΝ τοῦϊηρο, Νὰ ΨΠΙ, θά. ἀτώεϑη: 

υἱὶ ἀγϑν ἩΡ τὶ ἠγχιστεύϑησαν Βα- 
ῥεπί. βϑηβαβ νοσδογισα ΕΘ. ἐδ: 

ὶ δωπέ ὁ πυπιόῦο δασερἀούμηξ, 
“αἱ χερί ἰχρηδας Πδίηυθ. ---- ἫΝ» 

πάρ, αὐφοίνο. Αφα. εἰ ΧΧ Ρϑ. 
ΧΧΧΥΤΙ. δ. ἐκ τῆς χειρός σου ἀπε: 
ὠῶησαν, ΠῸΠ ναγθϑίγηΐ 6 οὶ 
λφυῆατη ργορτῖαβ νογθοσιπι πο- 
ὕοῃδϑ Βα ροΣ ϑϑοίδῃίθχω ἢ. ]. 8 οοῦ- 
διεϊιάίης βὰβ χϑζδβϑίθθθ ΕἼρΡῸ 
ὙὙΕ Οοτησαθηίαείο δα ἢ. 1. 

6 τερόπεγα. ἀπιγρήϑησαν. 
εν ἀκνόνθηαιν ἷπο ἄἀυδῖο ὁ γϑὺ- 

νοῖξ, αὐοὸ περεῖ. 

͵,.389.. 

Ῥοδίξωχδ ὑπ 4 ὀσιώψϑησαν, ναὶ τοιαψάυμι δα 

πιραφείας περ. ραν κα, 

᾿Απωϑν. 

ἀσῴσϑηνωι εἰοφόξο νῶι οὐτίμρτς 
ὀκιῤῥίέφησαι, χει. ὅϑ. 
εἶδα, ἄνωσμαι, αἰϊςΤοίμεση, γεὐδυίνα 
δωκε: υἱοὶ ΒΙΕΙΠ18 τοσπαΐϊ ἰοσο ὥσωε. 
μοὶ; σταρόμοπάμπι εβθο ἀσώδμα,, 601}. 
αὶ 11. ὅδ. «ἡ Ὁν» "εμεάδο. Ἐπ, 

ΧΥΊ. 46. ἀπωσαμένη τὸν ἄνδρα, ἤαείϊ- 
ἶοηδ ταατιϊτατα δαιπι, 56. σου, 

ἀνε, μάσοχαε ἀἀΘΒΟΥΦΊΙΒ. ---- »» αἰπιΐπεο, 

ἴῃ 1. ὅ'γυ. ταάειάο αάππο. Ἐς. Υ.11. 
δθυθ ἐηαμον, Αὐριῤξ Βοχηΐῃθδ, 
υδειο δο8 μϑραϊ ἃς ρυπὶξ, εἴ βδὴς 
ποιίομστα μαρεῖ ἢ. 1, γ.). --- Ὁ» 

φϑιοίο. ὅστι. 1. ὅ. ἀτῶομα, ἐξ ἐφϑαλ.- 
ὗν σου, ἃ αἰδείυδ δαμλ Οχ οὐἸ 6 ἐυΐκ, 
ἩἨδεγοδίμε: ἀπῶσμαι, ἀκυῤῥίφην. [τὰ 
οἰἶκι; Οἷοσβ. Μ5. ἰῇ δηῦοα 5. Ρ- 
ἔπνει, πὰ ἀὐυοάᾶ γὙίοϑθ ἘΝ Ἰοραῖων 
᾿Ανῶς ε, 1,.6ὁχ. ΟΥτ} Μ 
ἀτόσω, ἸκβΑΛΑν ἐξήμρην, εἴξας 
δινώϑην.. - "ΠῈ ηρείΐα. ῬΤΟΥ 

ΧΙΝΡ. 84. ἣν κακίς, αὑνοῦ ΒΕΡΥ ΑΗ 
ἀσεβὴς, Ῥτορῦον τα} απι βαλε τ. 

. μεῖξα» μηρία: Ὁ} ϑαδιοὶ. ὠπολήλνα:, 
ἐξωσλήσεναι, --- ΠΥ Πνυῦθθο. Ῥτον. 

ΧΙΧΣ. 46. ἐἀϊποῤλούριονος μητίρα αὑτιυῦ, 
μπδ στα ἘΠΚΟΗ ΤΩΔΙΓΕΙΙ δίλβῃι. ---- Ἐγ 17» 

. Βροῖη,. 

Ρ 

- 

ἃ» 

᾿ξρέχήναυ ο, μας Ὁ τρ 47, δοῦ. ΧΥΠῚ, 

39... "012 ἃ. σραΐο φ' ' 

2 οῖο. ΜΙςΆ. ΓΥ͂. 6. τὴν ἐξωσμένην εἰα- 
δίξομαι, καὶ οὃς ἀπωσάμην, εὐεείδτη 
τε ΡΙΆΣΕ, οἰ αὔοϑ γερμάϊαυεγαπι. ---- 
λιλὲ ὩΣ Ηρ. ἔγγαγέ ζαοὶο; ῬβΑΙγα. 

ὙΠ, 10. μὴ ἀκώσῃ μὲ ἀσὺ τῶν 
ἐνεολῶν εἶσ, ποϊ ρμερμίιεχε, πὲ ἃ 
ῬΣθ ΘΡΙ8 ἐιι18 αδένγΕΉ1. ---- Γ)» ἄε- 

8Ε7Ὸ0, γχ)εοιθ. Α , Ηα. ΨΠΠΙ. ὄ. 
ΕΧΧ Ῥε, ΧΕΙ͂Ι. 2. ΧΙ111, 11. νῦν 
δὲ ἀπώσω χαὶ κατήσχυνάς μι, Ὥσπο 
Δυΐζεα οομξοχαμη τχαὐεοὶδί! χη. 
ΤΈτγοη. 11. 7. 11]. 17.Ψἄ -- ὈΝῸ, 

ϑρέγμο, γέβριο. ΤΠοοά. 165. ΧΧΧῚ. 
7. υδὲ Ῥχγο ὥσωσο νῦν Ἰεσεπάυχτι ἀπώ- 
σαντὸ δυξ ἀσώσουσι. Αρυά Κὶ 
οἔὔυχα δ᾽ ἄστη Ἰοοο ὥσωσόν τε Ἰαρροη- 
ἄυτα οθὲ ἀσώσονται, Ἰο γ6ΤῸ ἀπώ- 
στ 4“, αἱ γυϊο υἱῦ ἀοῦῖια. Της, 170". 

Υ2 

ὃ" 



᾿Ασοϑέω. 

αὙΨΙ1Π,. 16. Μυΐ. αυὶ, ΤΒοοά. 
ἷἱθ. Π]. 90. ΧΙΧ. 18. ΓΧΧ Ὶ 
ϑδιη. ΧΥΤ. 1. 01 ουχὰ ἐξουδενόω ἴῃ 
οοὐά. ρΡεττουίδίι, δ τερμάϊατε, τας 

᾿ς ίοογε πιοῖδι. 4 Βερ. ΧΥ ΤΙ. 1δ. ἀπώ- 
σαντο τὴν διαϑήχην αὑτοῦ, ἔδυ 6118 
νερμάϊαδαπῖ, 85. υἱοίαδαπέ. 1Ὁ. ν. 40. 
ἀπώσαντο «τὸν κύριον, τερμαϊαδαπὲ 
Βοπιΐπυτα. «([6Σ. 1]. 37. ἀπώσατο κχύὐ- 
ριὸς τὴν ἐλαίδα σου, αδ)εοὶξ Ἰ)οταϊπι 

ὃ Βρεῖὰ ἴσδιι. Ηεογοῖ. ἀπώσατο, μακ- 
μὰν ἔῤῥιψεν. Φετ. ΓΝ. 80. ἀκώσαντό σε 
οἱ ἐρασταί σου, τερυἀϊαγαπξ ἴδ δτηδ- 
ἴοΥδβ (αὶ. 76ΓῸ ]. 10. νόμον μου ἀπώ- 
ὅαντο, ἰεροόῖωα τοθϑτη ΘΙ Ασα. 
Ὑ]άθ οἱ Ἐξ. Υ. 6. ΧΧ. 18. 294. οἱ 
οομξ, Αςι. ΧΙΠΠ. 46. Ηοβ. ΙΧ. 20. 
ἀσώσιτα; αὐτοὺς ὁ ϑεὸς, τορυσίδοϊῖ 
1105 ὕθυδ. Απροϑ Υ,. 41. μεμίσηκα, 
ἀσῶσμαι ἑορτὰς ὑμῶν, οὐΐο μαρυϊ, τ- 

ὁ Ῥυάϊαν!, ἢ. 6. σδονεέπον, ἀ168 ἔδϑίοβ 
ψγεβίζοβ. ΗΠ ογομίυθ: ἀσώσμαι, ὥϑησα. 
-ἼὉ υεπάο. Ῥτον. ΧΧΙΠ]. 28. 

μὴ ἀπώσῃ σοφίαν. Ῥεπάεγε εαρὶοπέξαηι 
εδὲ δδτη γερνάϊαγε 86. πορίρεγε. --- 
ΥΝ» οοπέεηιμο. εν. ΧΧΊΙΠ]. 17. .- 

“ΝῚ» ἐοπέοϊο ἐπ ἑογγαηι, οἵ ἴῃ ΗΠΡΗ. 

ἰαδὲ {αοῖο. 9 . ΧΥΤΙ. 91. βες. 
ΟοτΡ]. ἀπώσατο τὸν Ἰσραὴλ, εἰεοῖέ, μὲ 
Ιεγδὲὶ α υϑγὸ [δεῖ ομίξει ἀφῇοεγεί : 

ἃ υϑὶ ἀσωϑεϑα; οβξ 1. ᾳ. ἐξαμαρτάνων. 
-- ΠῚ ἴῃ ΝΙΡΒ. εἰ ΗΙΡΗ. ὑπρεῖϊο, 

᾿ ἴο. 4 Ῥαγ. ΧΧΙ͂Χ. 1. υδ] οὐὰ 
ἄλλω Ῥεσιπυΐατισ ἰῃ οοὐά. ΡΒ. 

1Χ1. 4. ΜιοΒ. ΙΝ. 6. --- μὉ Π) 

ΝΙΡἢ. δῷ Ν Ὁ φτγοομῖ αἰδ)οίοτ. 

Μιοδ. ΓΝ. 7. --- ὉΓΠ}) ΝΙΡΒ. ἃ ν 

ὅρε βιϊοῖον. Ἐπ. ΧΥΧ. δ. ὅτι ἀπῶσται 
ἀκ αὐτῆς. Αοοεροττιπί δ. ΓΙ 77} 

ἴῃ δὰ ποϊϊοπο, υἱ εἰρτίβοει “ηισίτα 
ε ἐπδρεοίαδαηι, δἀφοαυθ θ6Π6 56 διπὶ 
Ἐχρσεββασιηῖ. “---- γ15» ἀἰηέίο, ἀε- 

Δεῖο. 7υἅ. ΥἹ. 18. 0] οὐπι ἐχρίστειν 
ἰῃ οοὐδά. ρειτήυϊατυγ: νῦν ἀπώσατο 
ἡμᾶς κύριος, ππης ἀεδεγμῖξ το ἀνίας 
ἴο Ἡϑοταΐηπβ. 1 ϑδι. ΧΙ]. 22. Ῥγον. 
Ι. 8. --- )0 2)» τεοοᾶο. ΜΙοΒ. 11. 6. 

Τυρυεχιπῖΐ νοςϊ Ὁ) ἢ. ]. ποϊομοσα 

ς 940 ᾿Ασώλειοι. 

ΒΡ Πσατα.--- "ἡ Β» αδοίναδο, ἄξδεγο. 

Ῥτον. ΧΥ͂Ι. 8. - ῬΙΤΤῚ ἴῃ Καὶ, ΡΙΠ. 

εἰ ΗἴἸρΗ. ἔρηρε ἀἰδίο, ργοοιῖ ἀπιουθο. Κὶ 
ἘΣ. ΧΙ. 16. ἀπώσομαι αὑτοὺς εἰς τὰ 

ἔνη, Ἰοῆσα 11108 α πε εαρείΐαπι ᾿ίοΥ 

ποηπίεβ. ἴν. ΧΙ.ΠΠΙ. 9. ἀκωσάσϑωσαν 
τὴν πορνείαν αὐτῶν, σὴς ργοσμΐ αὐ7ε- 
οἱαπὲ βοοσίἤομοτῃ δυδηι. ὅῖν. 1. 18. 
φόβος κυρίου ἀποϑεῖται ἁμαρτήματα, 
ὕχαον ἀουηὶ ἀορείίδέ Ῥεοοαῖα, ἢ. 6. 
δαἀὐυποίατῃ εἰδὶ βαρεῖ ἀεἰδεϊδσπεμα 
τ] ;, εἰ εϑοῖῖ, οὐ Ρυγὶ Ῥεοοδίοσυσα 
δἰτπι8. -- 146 4101 Μακράν. ξ 

ΦΑΤΙΩΚΙΣΜΟῚΣ, οοἰοπὶΣ ἀεάκοίιο, 

ἀερογέαξίο, πιξρταξίο. τοὶ ἃ» οαρδυϊ- 

ἰα5. ἃ Βερ. ΧΧΙΡ. 15. ἐν ἀπωκχισμῷ 
βθς. Οοιρ!. υδὶ τοϊαυὶ ΠΠτὶ εἰς ἀποε- 
κεσίαν Βαροηῖ. γιάοίςυΣ Ἰεβεπάυτα 
ἀσποιχισμῷ. ᾿ 

ἈΠΩΙΔΕΙΑ, ρεγάμίο, εαἰδμπι, ἐπ- 
ἐογϊδ, ἱπίεγπιη, ἴθ. τὲς ρετάδα. 
ΔΝ» ἰπῆπῃ. δ ἽΞΝ" Ῥχον. ΧΙ]. 10. 

ΧΧΨΤΙΙ. 28. ΑΒά. ν. 12. -- Ἰηδὲ 
ΡΙΒ. ρεγάο. εκ. Χ1]. 17. -- ΓΔ.» 

τε ρετδα. Ἐχ. ΧΧΤΙ. 9. πάσης ἀ- 
«ωλείας, ἀ6 οὔῶϊ γὲ ρενάϊία. ον. 
ΥΊ. 8. εὗρὶν ἀπώλειαν, Ἰηνεηίέ, φιοά 
ρεγαϊέωπι εἰ. Ποὶὰ, ν. 4. εἱ Ἰευέ. 
ΧΧΙ͂Ι. 8. -- πῚδὲ» »εγάμιο. Ῥτον. 

ΧΥ͂. 12. ᾷδης καὶ ἀπώλεια, ταλῆιεβ εἴ 
ἰπδοσί. ---- γγλὲν ἰάαιι, Ἐδίβ. ΠῚ]. 

6..--- ΠἼ2.» ἑηξέγπιαι. 500. ΧΧΥῚ. 

6. ΧΧΥΤΙ]. 492. Ῥτον. ΧΧΥ͂ ΤΙ. 90. 
ἘΠΕ "γπυλὲν ἴμαῖ, Ὁ δ. 7 εν. ΧῚΣ. 

11. υδὶ Ιορογυηὶ ΓΔ» δς ἀϊ8- 

7υηχογυπῖ ΔΌ τῶν» εἴ οοπήαηχετται 

ουχα δπίθοεάθηίε ΓΤ Τ᾽. --- Ὑδδν 

οαἰαπιέίας, ἱπίοεγίις. 95 ϑατα. ΧΧΙ]. 
19. υδὲ οσυτχὰ ϑλέψις ἴῃ οοὐά. ρεῖ- 
τηυίδειν. 7900. ΧΧΧ. 12. υνὴ] ἀσώ- 
λει δοῖνθ βυμοϊζυσ ὧς ρεγαϊίοπε, ἃς 
ἐπίογάμιι, σιοπὶ, ἐϑεγπί, πὸπ φεεδῆι 
ραϊεμίιγ. Ῥτον. 1. 26. --- ἸΣν» 

, ὀλογγτίαμαδ. Ῥτον. ΧΙΠ1. 15. ἐν 
ἀσωλείᾳφ. ΜιάοπςαΣ ποπηυ]}}}8. ἢὶς 
Ἰερίεθε Ὀ97νν» ἐρεὶδ ὁδί ρεγπὶοεῖ, 

Ὧ» 

' 



᾿Ασώλεια. 

α ᾳφυοιδάκνλοσιπι ς. ΧΥΠ]. δ. το 
ὍΝ μαθοτξ ἀσυλλυμένῳ. ϑ'οἀ δἰ 

ἀυθῖο, Γαϊΐομα Βδθίία ορροβιῖ ἰπ 
Ῥείοσσ. σϑθαῦτο, θέ ϑιτ) ΠΟῊ ΤΩΔ]6 
ἐχργεδθεσιηῖ: δὴ υἱὰ ἀγα. Β60 
σερετα 6ϑῖ τποίδρμοσῖοε, φμ σα ΡῈΕτ- 
πἰοίδης εἰ ἐπίογείμηι ἀμοῖὶ. --α - πὸ» 

οομἰωγδαΐο. Ἐκ. ΧΧΝΊ. 21. ἀκώ- 
λωάν (ρτὸ εἰς ἀπώλωαν: οοπέ, ΕΖ. 
ΧΧΧΊΙ. 11.) σε δώσω, καὶ οὐχ ὑπάρ- 

ὃ ξως ὅτι, (γδάβσῃ (ε ἰπ αχι παι, εἴ ΠῸΠ 
ἴῃ5 οτ6. ἴ0. ΧΧΥΙΙ. 86. εἱ 

ΧΧΨΠΙΙ. 19. Οδρρεῖο ἱπ Νοῖίβ 
Οτιεῖοῖβ δὰ ἢ. 1. ρ. δδδὅ. Ἰορῖβθβ 

νἱ Δεπῖας χη 75. ἃ τὰ, γγ}).,, οοπ- 
“εριὲ,  Ἤϊετοι, κίδεν ̓ ομα 
ἐε: αὐἱ ἀετίνασδε νἱάδξατ ἃ Δ νεὶ 

0» Ῥασίςαϊδ ποραῖίγδ, νεῖ ἃ Ὁ» 

φιδέεσηυβ εἰ χηϊβοιδξ ᾿ἐπυείεγαϑοο»Ὲ ; 
ψεϊιδῖαῖδ Ὠδτηρα ΤῈΒ ΟΟΥΤΙΠΩΡΟΠ(ΌΣ 
βαπΐαυς π: ἢ]. -ρν ἴῃ ΡΪυν. 

ὩΡ δίαμε, ἀὐωοιίωοι. 1[686. 

ΧΧΧΙΠΙ. 92. εἷς ἀαπῴλειαν, Τλετῖνα- 
τιῶξ δες. Βομπ}]08. ἃ ΒΡ ἐπφμὲς 

χεγὲ, Ὀπχκῖδ ΠΡ» ἐπαμένίο, απὶ- 

»ιαάοενεῖο. ϑεὰ (ἢ Δ]. ἽΡΔ ͵“αρεῖ» 

ἔαγε, υεγδέγαγε ποῖδῖ, εἴ ΑΥδρ. 

ΒΩ ἂς ἑπίεγί με ἀυοαυα δά μίαν. 

[χ] 

-- νὴ» ἐπερῖγο. Νυχα. ΧΧ. 8. --α 

ΣΤΨ}». ἱπονεραΐία, Ῥτον. ΧἼΠ..1. 

ἁ υδὶ ἐδιρδῃ Οσζηθῖο Ῥχοϊερα. ἢ ΓΧΧ 
ἵπε. Τ. ΓΝ. ς. 4. δ. 8. γ»τὸ ἀσωλείᾳ 
τεροπεηάιπη νἱάετιν ἀσιλῇ, αυἱ8 
ἘΠ} ποτα ΒΕΡΗΕΊν: 8. εἱ ΧΥΠ. 

10. ΧΧ ἴὰ τοὐἀήτϊάρτυπι. γα]. 
σαπι αγρμέίμν. --- ΠΝ ἸΠΟΥΟΥ͂. 

200. ΧΙ.1. 14. 0] ποπηυ Ἰορῖαϑε 
νἱ απ ;γγ δὲ ̓ἰξατὶ8 ἱσαπϑροιίτε. 

Βαυχέογῆπε ἱπ Απείονίξ. ῥ. 650. ῥσα- 
ἔετι ἐχλια, χυοὰ 411} ᾿ΠγῚ ΟΥγεθοὶ 

ε ΒΑΌεπί, οἵ οὐὖτὰ νοῦ ΕΗθΌσ. βδίΐβ 
οοψετ: Πδτ ἡ} Ὑ εἰΐατα τοάδαπι 

ῬῈΣ σεινάω, ἐδεγῖο. -- "π|ῦ» »γχαυΐ.-. 

ας. Ῥτου. ΧΙ. 6. 1,δοῦο ἀκωλείῳ ἢ. 

5941] ᾿Ασ“ώλεια. 

]. φαθάατηγοοο ἔοστεὶ ρϑθεδὲ, πιοο 
ἀπώλεια Ὦ. }. βοηθα δμδῖῆνο 80- 
οἷρίαίαν ἀδ ἐπέεγεδμ, ψεξης ἱπερὶὶ αἰἐὶς 
»Ῥατγαπέ. δῖς Ψυϊραῖιθ: ἴῃ ἐπείαπ: 
διεῖς ΘΆΡΙ ἜΠΟΣ ἱμῖααΐ. Μαϊυπὲ ἴδθθῃ 
ΔἸ} 6 νεῦβ. ΑΥΔΡ». Τεροποσο ἀβουλίῳ 
γα] ἀβουλείᾳ, ἀυλτα εχοθη ἀδξϊοποσω 
εἴϊατα ΑἸοχ, ΑἸά. οἱ ομρὶ. ἰδ. 
ἴαγ. (αἴετγυμι ἀδ νοσθ (7 οσιΐοτ 

ϑοδυϊ δπαίθπι ἰῃ Ορρ. Μίη. Ῥ.318. 
ϑε6. - ΠΟΙ ΗΙ:ΡΆ. ρενάο. Ῥτονυ. 

ΥΙ. 82. πο ὙΠ: Ἵν) ΗΒ. 

εἰ ΝΙρΡ᾿ι. ρογάο, ἐο. Ὦγδαϊ. ΤΡ. 
96. Εβι. ἼΙ. 4. [ε6. ΧΙΝ. 98. --- 
Δ Π| ΡΒ. οὐγτωπρο. ἴε8. ΕΙἹΨ. 16. 

-- θυ υἱΣ, υἱοίεπα. Ῥχον. Χ. 

12. - 3. δίοοα.. Ἐπ. ΧΧΙ͂Χ. 

10... υδὲ 6χ ϑβεπίθηξία ΟΑρρο}] ἴῃ 
Νοῖῖθ ΟΥοΐθ δὰ Β. 1. Ἰερεσγυπὶ 
27» αἰααίεηι, αὐυοὰ τϊῃὶ πο 

νἱἀθίασ, ΒΆτὰ ΘΓΆΤῚ Δ ἢ ἀεδοία. 

ἐξοπεηι, υαείξέαέοπι τοϊδὶ. [68. 1Χ]. 4. 
ΖορἈ. 11. 14. --- ἘΞ ἽΠ, απαίλενια. 

1.5. ΧΧΧΙ͂Ν. δ. -ῦ32» Ῥ»τουεπέι. 
700. ΧΧ. 48. Αοοορεσιηϊ ΧᾺΡῸΣ ἴῃ 

ποξομο ἐπιόγς, αυΐα ἱηϊογάυχα, αἱ 
ἐεπερεείαε εἴ ἑοπίΐγει, γμηι Τὶ 
ϑταυϊεεὶπιατίητι δυτοοίπτη 6δί. (οηΐ. 
ΟἸδεδὶὶ ῬΒΠΟΪ. 8. Ρ. 1071. --- λῶν 

ππείως, οεἴϊδτα ἑὰ πιεέμε " ἀἋ Ἠϊ6- 
ἐμοπάνπι εδί. εν. ΧΙ ΙΧ, 28. --- 
ἈΒΣΡΙΡΝ Ἰάρτα. Ῥχον. Χ. 925. υδὶ [ὦ- 

ΤΏΘΗ ΡΓῸ ἀπώλεια Οταθῖυβ ροθοΐξ ἀπο- 
εἴα, χαΐα νοχ Ηθρτ. ἐΐπογεπι εἰστῖβοες 
γε] απσιείαίεπι. δε θεν σα Ἰοοτοιὶ 
ἔδνοῖ ὅγυ. δ Ασδῇ. νϑύβίο, εἴ ΓΤ ΔῸ 

υσαὰε οξἠ)εοίωπι ἐἐπιογὶδ ποῖδί. ΥἹὰ6 
ἀποααε 8. ν. Ἴ)))5- --- ΠΡ» »ίαρα. 

1 αι. ΧΧΙ. 17. -- ΠΟ» ἔωγ- 

δαϊίο. Τγους. ΥἹ]. 438. --- ΨῈ}) ΓΙῸ» 
ἐχϑρίγαϊο απίσια, λαϊξέια, ἰ. α. 1. 

διϊ γ65, χιμδ ἰευὶ λαἰξέμ 8. αἥπαίμ 76. 
"πουείμγ. 700. ΧΙ. 230, ἡ γὰρ ἐλαὶς 
αὐτῶν ἀπώλωα, δρε8 ΘδἩΪπι ΘΟΓΌΠ. 

ἽΥΧΒϑ8 

7 



δαώρυξ, 

α φανα, Ψαὶ)ς. ᾿αδοναΐσκαθθ. --- ΤΟΥ) 
Ἰαδοταυϊί. Ῥτον. ΧΥ͂Ὶ. 96. δυρϑαζυϊε 
δυοίος ΒυἾψ8 νοΥΒ οἶδ ὅν ολ88 

υδτίο, «ποἰφείίαηι, ατγππαην. -- 
»ὺῃ» φοαυατίοαίο, (οἰδοέϊο. ἴθ, 

ΜΉ]. 4. τέχνα ἀπωλείας, 1 ρενάδ- 
ἑΐοπῖς, Ὦ. 6. λοητίπες ρεξεὶηι. Οὐπξ. 
Τιεχίς. Ν. Τ', 5. Ἐ. σ. τ ν2 "πὸ 

»πϑηΐκνι, χαδοῖ δερτιδηδνη ἐεηιροτίς. 
765. χα. ὅ. Ἐχρ]οαστηΐ Ὁ) ἀδ 

ὃ φἰβέεγέϊι γερεπέϊηο 6 ΠΟΌΟΗΘ φοημπθ- 
υοπαϊ, ἠρ οῤἐὐῤρδιυ τ αύδηι Βαροί 
ΥῸΧ Ρ. ϑοδυϊοῃϑι Οτχο. 

ἩΡν. Ὁ. 1. ο. 10. ἘΖ. ΧΧΥ͂Ι. 16. 
- πὺνν ἴω. νεθῦμηι. ἴε5. ΧΈΨΤΙ. 

11. -- ἡνλο» νϑϑέαΐίο, 168. ΧΈΝΤΙ. 

ΣΙ. πΊλεν, ἐμπικἐκαξίο. ἘΖο6. Χ. 

1δ. --- "οὺν Ὁ» ἑηγέγμις. ἸΒοοά. 

7200. ΧΧΥΙ. 1. νιάο ΙΧ. Ν. Τ' 8. 
νν. - , οογγμρίϊο, ἴ. ϑόνεα. 

Ἐσ. ΧΧΥΤΙ. 8. .- αν »γαάα. 

7ε:. ΧΙΙ͂Χ. 31. .-- ΓΟ» ἀεεοίαέϊο. 

εν. ΧΙΙ͂Ν. 19. -- ΠΟ» Ἰάοσα. 

εν. ΧΙ ΙΧ. 4. ΕΖ. ΧΧΙ͂Χ. 9. 10. 
-- ον, ργίποερε. ΤΒθοά. ἴδῃ. 

ΝΠ. 455. υδὴ᾽ὴ᾽ Ἰορῖε δεῖ Ἰοοο 
Βοβοῖ, εἰ δοίη ἰσοο ϑ:π, πεπῖρο 
“1, υασίαίἴο. ϑαγλ]ογο νεῦρα ΤΉσο- 
ἀοϊίο!α δὰ δηϊθοοθηβ ΓΦ» 

ἘΣ Δ τείεγειιάα 6866 νἱἀρηίην. 

ἀ διγ. ΓΧ, 11. εἰς ἀπώλειαν, υἱοὶ ὅγτιυιϑ 
Ῥδγρεσδσα ἀσώλειαν ἀ6 Ἴ ἐηξετ ς 
παίιδιιδ ᾿ῃςετρτείδιαδ οι. [θ1. ΧΥῚ. 
10. ἔϑνος ἀπωλείας, φεπε ρετάϊία, ἑάδο- 
φμὲ ρεγαμίοηὲ εἰ ἐσιο α ἢ εο αὐἀάϊο- 
ἐα. Ὦταοο 40. τοὺς δὲ αἰτίους τῆς ἀπω- 
λείας, δοοίογεϑ ἐμέεγιέμδ οἦαβ, Ἦ. 6. 
1105, φιὲ ομπὶ ἀοσομξαυεγαηέ, αἱ ἴῃ 
ἔονϑα ἰδοῆυτι τηογία Ροεΐγοϊ.Ἤ 

ΕἿΣ ἈΠΩΛΕΙΑΝ ἘΓΜΙΣ, ἐπ ἐαὶ- 
“4 ἑΐμηη δμηε, ἰ. 6. ρόγϑο. Ἵν 7γϊὰ πν " 

ΟΒαϊὰ. “σία εὐέεϊον, ἱ. 8. ἐπ δία 
ἐϊφροὶπάοΣ. Ὦδῃ. 11. δ. 11]. 830. ᾿ 

ῬΕΚΔΙΔΘΜΑΙ ΕἸΣ ἈΠΩ΄. 

] 

942 
᾿ 

Αραδ. γὲ. 
ἈΒΙΑΝ, ἐγ θοὸν ὁπ " ἐαΐβδαια, ἣὮ-. ο. 

Ῥεγεο. Ἅλὶᾳ Ὀμαϊά. μένον. ὕπο. ΠΙ. 
18. ὁος. Ομ18. 
ΤΗΝ ἈΠΩΓΔΕΕΑΝ ΦΟΡΕΏ, ἐτὲ- 

ἐἕωηι 7ϑγο. Ἀν» δσῦὸ με. Ῥγον. 

ΧΥῚ. 96. βεὰ ΨΟΥΡΑ: ὁ μέντοι σχρλιὺς 
ἐπὶ τῷ ἑαυτοῦ σεύματι Φορεῖ τὴν ἀπώ- ῥ 

λώων, νὐ ἀοἸΓΩΥ ΣΑΙ ΠΣ τοοσῖν δ θα 
4686, 4ιοα εἴπει δι υπεῖπια νεῦρα ν. 
47. τεβοντὶ δυκωσποὰδ μοξοοί. 

ἈΠΩΙΡΥΑ͂, ρβγϑραρο. Ὑ2, ἰὴ γἷυξ. 

ἘΞ» ταπιὶ. Ἐξ. ΧΥΊΙ!. 6. 

ἌΠΩΣΜΟΣΣ, ἐσρμεφθο. ὙΠ» "ἷο- 

γαίμδ, ΤΉσει. ἴ. 8. ΝΌτι Δαν ψασυης 
δ Ἢ, ὐπὸ οὐνοχεε υσρανὲ, ἀἴδεινν 
γέγοθ δαὶ ὙΠ; ὧφ τσυφα ἰάσσγα. 

τσὶ, Ὠδανρθ πρϑονία, δὸ βμεκίαιπο δ΄ 
σϑάποίίομε ἐπ εχιϊα χρυ. 
Θ886 Βυίαγυπίῦ 

ΦἌΠΩΤΕΡΟΣ, γονιοί γ. Ηϊης 
δαἀνοσρυθι ἀχωτίρω, γεπιοίξεξ. 
ὈΡπν ᾿οπρίηφε!. ὭὍδη. ΕΧ. 7. 

τῷ ἤγγντα καὶ τῷ ἀπωτίρω, κοε. (οἶϑ- 
ἴῃ. υδὲ Ἑποοάοξ. μεβεξ τοῦ μραπρών. 

᾿ ἌΡΑ, 6ὲ ἌΡΑ, γμαγίοδἶα, νέῤφωο, 
2 τοίδοίο, δαπα. δ» οοτγίε. Ῥραῖχα. 

ΕΧΧΙΠ. 18. ΟΧΧΧΥΤΙΙ. 16. --- 
Ἰὼ: Αᾳὰα. ὅεη. ΧΧΨΊΤΠΠ]. 16. --- 

γεν "ἡππαπὶρμ, οαίεγυα, σὐΗρΎερα- 

ἢο. Ῥα. ἘΜ ΤΙ. 1. Τοροτυηὶ ἰον ΣΙ 

βαρ. ὙἹ. 20. υδὶ ἐψύδον ποῖσε ἰῃ 
δομποϊυδέομα, οοἢ}. Μέέδι. ΧΙ]. 98. 
ἔμιο. ΧΙ. 48. -- Ψιάὰο δἰ οὶ τίς. 
βωβε: γεῖ Ἰυχῦι δίέοβ τϑοῦπἊ Ἄρα, 
πεχυϊά, ΜΟΉΝΕ. ΠἽἼ γαῖ. Νοἢ. 

ΠΕ ῷ. ἄρα ϑυυσιάζουαν; ἄρα δυνῆσονρωω; 
Νοππε βδουϊβοδθυης ἢ πόνπε Ὠχεο- ἃ 
ψϑϊθθυπ ἢ ϑγτατη. 200. ΧΧΧΝΊΙ. 
15. ὥρα γνώσῃ; περιηαία ἸΟΘΟΟΒ ὃ 
Αὐἱδίορδ. ΤΆ σπιορΝ. ν. 1- ἂρά «τε 
φανήσεσαι; φμακὶο ἀρρατεὶᾳ} 
ἾΡΑ ΓᾺ;, σηποῖ, πομῆδ, ςεγέε. ἯἫΣ 

21» οογέο, δοοο. ἄετπ. ΧΧΥ͂Ι. 9. 

ἄρα γε γυνὴ σοῦ ἐστι ; ΠΟΙ ὈΧΟΣ ἴὰδ 
δον πο ραν οὔ. εν. ΕΥ̓. 10. --- 

 Ρραῆχυπι. Θεη. ΧΧΨΠΙ. 10. ἄρά 

ὃ» 



᾿Ἀεὰ. 848 ᾿Αραρόφως. 

. γε ἀλϑέσεος ἀλουσίμόλα; πων νοτύοαίου 18. 97. γον. ΧΧΨΙ. 9. εν. ΧΙΩ͂Ι. 
γειῤδεισοὺ δὶς Αες. ΥΙΠ. 30. ἄρα 18. Σ᾿ Ξ 7 
Δι αραιίθα ἸΌΣα Ἰαδο]ορίεὗ ᾿ΑΡΑΒΔΑ΄. ἴρ88 νοχ Ἠοῦταδϊοα 

Α᾽, φιαϊοιἐοΐίο, ἐχεεογαΐίο, δα ΠΣ. ΠΟΙΆΠ ἀεδεγίμια. ..6«. 1.1]. 

ΤΠ εύπι ὃν εἴτα] εἶξεσ. Χγ)γ)}}» εέμιξο: ἡ, ρὲ ΟἸἨσγδοδίοωυβ ἱπ Οαΐεπξ 
ἐπα. Ῥεον. ΧἼΙ. 24. παρδία ἀφρόνων ΟἽ Δ] ον]! Ρ. 029. ἀραβὰ ἱπίεγρτοία- 
φυναυτήσοσαι; ἀραῖς. Οαἱὶ τακεσυὶ! ἰοσθ ἰἴὰν αιδιάδα, τερίομπεηι οαπερεείγειπ; 
ἔκοϊαβ εεῖ, εχ ὕδεμεῦὶ ϑβεηίθηῖα, ἀρυὰ ΟἈιεϊρτίυτι τπεπάοθε βοτῖρί- 
τπιηΐυδ Ἰτέεγοο ἐγδηδροοϊοπα ΓΟΝ: ἴω ατδιάδι. ΤΒεοὰ. 200. ΧΧΣΤΙ͂Χ, 

6. Ἄφυ. 966. ΠΙ. 16. 

, δαὰ ταδὶ μαίας ΤΟΝ σαι δὸς ΠΑ ΡΑβτ, ἀραδέο. γην.  Ῥε 
νἱδδπσατ.--- ΛΝ» δεφμίέα. Βεὰ- ΙΧ. 14. --- Δ} υεέρετα. Δ". 1. κα 

ἀεηα ὃς. νοχ ἀρὰ ΤΙΧΧ νἱἀεασ 8. ϑόρβ. Π. 4. [πὶ υἱτόαυθ Ἰοοθ 
Ηοε. ΧἸΤΙ. 12. δὶ ἧδ Πρ0ὴ ΟΧΏΣα8- ἰεβετυπὲέ γν. Οἵ, ΒοοδιΑνιὶ Ηϊοχος. 

δπδι ἘΠ᾿ ἐε ἀρ ον ϑεατν ἐΜ ἕν. 10. 11]. α. 10. Ῥ- 845. - πλὴν 

αε οὐχί Ῥορε, υἱ τοϑοσ Βαίυτῦ: 
εἰ μὴ γαλαάδ ἐστιν ἀρὰ, ἄρα ψευδεῖς. τ πάω τε ἀεεετίμε. Ἐς. 
80. ἡ ἃ» ἅνδαπέία, “ἰωὠἰ πα ΦΙΕΝΙΩ, ἌΡΑΒΕΣ, Αγαδε:. ΓΊΒΌ 1) ῬΑ. 

μὲ ἃ ΤΙΧΧ ἀρὰ νρτιΐ, ευσα οἰΐαδσα Ρὶυσ. ἴσσπι. ΝΊΡΗ. « ῃΌ αὐάϊίια, αᾷ- 
. ΧΙ, 94. Ἀν» «ἐμδδδέδαπι, 

ἀδανιεπία. ἴοα. ΧΟ. ὃ. ἑπάξω γὰρ 
εξ τάξαι τοάϊογξας γοοδθυϊο. Οουξ ἐσὶ Δεβὼν Ἄραβας. Οτΐρο Βυΐυε ψεχ- 

Βαϊατ Αρρασ. Οὐῖξ. δὰ δ. ]. «-ὦ τοιάδε οδς: 
“παἰεὐϊοίίο, ἘΥΝΈΤΘΝΟ οὔἶωῃ δἰοτίφ ἐπι νυ. 7. αὶ Τὰ» ᾿ Δ» Δτναῦες. ἴε5. ΧΗ. 20. ον “τὰ 

ἀαῤαρτοόνάραι ἐυδοξν ἴνι6 οὐ) ποία περθε! γϑσοι ὈΟΔῚΣ ῬΙΘΣΜΟΗΟΝ: ξεν ΣῪ ΟΤ. 
κολείναιις. ὅεῃ. ΧΧΙΥ. 41. τότε ἀϑῶος ᾿ς ἌἊΡΑΒΩΌΘ. Ἐπὶ ὧρδα νοχ Ηρρτγ. 
ἔσῃ ἀπὸ τῆς ἀρὰς μου, ὕχῆς κου, ΓΔ Ἵν οαπρεετία, Αι. 9086. ΕΥ̓͂. 
ετὶϑ ἃ δμναπεεηίο, αυο ταἱαϊ Ἰυταεῖῖ: 15. 
ὡδί Ἰιρτὶ ποπη}! ὁρκισμοῦ ς ΑΡΑΙΟἿΣ, ἐδενὲρ. νη, ἑάεχη, Α4α. 
Τριά. ἀρῶν 928. γεήσϑω ἀρὰ ἀνὰ Ρᾳ ΙΧΧΧΙ. 8 

ἀ μέφον ἡμῶν, γαπιφηΐη ἰπῦαν ΠΟΔ, : 
861 : Πῆρῦ ἀο ε Ἰηϊδγροδῖΐο ἱπίον ᾿ΑΡΑΙΟΏ, αἰΐεπμο, ἑηλτγηίο. Ὁ 
ποὸ8 σοηνεηίαί. Ὑιὰ6 εἴδη 1 Βθα. ἑἐενωηές, 50. 30. Ασα, 3 βαια, 11], 
ΨΙΠ. 51. 2 Ῥαν. Υ]. 22. Νεῖ. Χ. ἀροιούμευος, 80. ἐγέγετο. 
90. Μη. Υ΄. 20. ἐρχ7 ὁ ἱερεὺς τὴν γυ» ᾿ΑΡΑΌΜΑΙ, "παϊράϊοο, ἐχεοτοῦ. 
πχα ἐν τοῖς ὅρχοις τῆς ἀρᾶς ταύτης, . “τὸν αάγεγα. Ζυὰ. ΧΥ΄]. 3. υἱὲ ἐ 

οὐγτετεὶ ὀδοετοθ σρυλίενευλ ῥαταν οὐτα ἐξορχίζων οἱ εὔχιοδαι 'π εοὐῷ. 

ΧΕ, 6. δὰ τοῦτο ἀρὰ ἔδεται τὴν γῆν, ἘΣΤΙ ὙΠ ἽΝ: ΝΡΕΝῈ ΣῚΙ 
"παϊοαϊοίίο οοπευταῖς ἰατ- 6. ΧΧΙΠ] 7. --- πὰρ Ἦν. 1 

εἴακα. Ῥα. Χ. 1. τλῳσει με ντόντα τοᾶ ϑαση. ΧΙΨ. 924. 1 Πορ. ΥἼΙ. 81. 
. εὖ γίμω, εὐτπῆ 06 ΕΣΕΟΤ. ῷ ῬᾳνῸ Ν]. 92. --- ΛΌ τοοιυρμοσίος 
ἘΣ τ Ξε: καίζοο, ἐράνου. Νύπα, ΧΧΠῚ. 5 

ΑΡΝΩΝ  ΧΧΠΙ. 8. --ὐῦρ ΡΙ, 706. ΧΧΙΝ. 
πκαεάρα, βλάβη. εἰ Ηοε. ΡΝ. 4. 9. : 
ζαεῖ. Υ. ἐς ένα ὅϊοι ΜΆ. τ ΦΡΑΡ ΑΡΟΎΩΣ, ἐχαοίες, αρίε, ΟΌΠ.- 

Ῥγορῖν. "κα ἡ κατάβα. --α ΠΩ ν υρηΐαμίεν. 8 Μασε. Υ΄. 4. τὸ προσταγὲν 
σπιαϊοαξοίδο, ἐκεοναίοο. Ὅσαι. ΧΧΤΧ. ᾿Δραρόγως συννύλω, ἀχμοῖδ Ῥετῆείοναι 



᾿Αραφέλ. 

α σππηϊδ, (86 1Π τολπάδία μαραιγδί. 
Αἀάε Ἀϊοά. ὅ1ς5. 110. ΠΙ. ρῥ. 117. 
837. οἱ Ῥαΐγῃ. Ηἰϊβίογ. 10. 1]. ὑ. 
316. 40.. Ηεεγοῖ. ἀραρῶς, ἁρμοδίως, 
εἰ ὐμάρ γα μκο ἁρμοζόντως, ἀσφαλῶς. 

ϑυΐςοετὶ ΤΉΘβ. Εοο]οβ. Του. 1. 
Ῥ.- 499. δε Ροΐβοῃ. δ Ευτίρ. Μεά, 
1189. 
᾿ ἌΡΑΦΕ Δ, δὲ Ηερτ. 8)» 

οαἴρο. Ααυ. ΤΒροά. Εχ. ΧΧ. 21. 
ὃ εχ. Οὐεῖ]!- ΜΒ, Βτετα: Τὸ ἀραφὶλ, 

γνόφος. οἱ δὲ ὁμίχλη. οἱ δὲ ᾿Εβραῦδι στε- 
᾿βέωμα. νΙάΘ «Πρ δυϊάδηι 8. Β. 

γ. 
᾿ΑΡΑΦΩ"Θ. Ἐεὶ ἴρβα νὸχ Ηδθγ. 

ΓΒ» 4ύδηὶ ἂς οομίεδιδ ιβγταπὲε 

ἱπεοσργϑίϑβ ἰεσίαθθ δχρ]οασιηΐ. 
4 ϑδγη. ΧχυΠ. 19. ΟἹοϑϑ. Μϑ. ἴῃ 
ὃν. ἢ. Βερ. ᾿ , Φαλάϑας, 

)οιαμη »ατγναξ πιᾶξαδ. ΟΕ ν. παλάδναι 
ς πῆ. 

ΑΡΑ ΧΝΗ, αγαπεα. ΓΤ» δέγριο, 

οοηγαδιμαίϊο αὐιῖσα, εξίδτα τὐς δὶ 
λαϊϊέιια. Ῥβδῖτα. Τ,Χ ΧΧΤΚΧ. 9. τὰ 
ἡμῶν ὡς ἀράχνη ἐμελέτων. Αροϊιια ἢ ἶπ 

ἈἰΔΣὶο μ.. 1. ορί παίων, 
ΤΧΧ ρῥγὸ ΠΩ ἄυαθιβ 1ἰτοτίβ ταυ- 

(Δ}8 Ἰασίθβθ ̓  Ἃ 27» αυοὰ 4110] ποι 

ἀράχνην χυΐἄοτα, βεὰ ἀκρίδα, τότὰ νὶ» 
ι ΔοἸΐοες ποῃ δαιωηοάιπτ Αἰθαΐτα ]θτη, 
ἀ γεζίοσε βοϊοαμί. Βοοβαγίυβ ἴῃ Ηἰο- 
τοζ. Ῥ. 11. 110. 1. ὁ. 48. Τ᾿ {Π|. 
Ῥ- ὅ01. οἀ. 1109. ΤΧΧ οχίβεπιδί 
Ῥτο Ὦ 3» Ὅπ8 Ἰοσα δα αϊίδ, οἴ γοοα 

τΆΟΤῈ ΑΥΤΆ ΙοΆ, αι οὔτ Ηθγαΐοο 
Ὁ) 67 ορροοία ἴευῖ. 1. 1. 
ΘΟΠΙΟΙΤΙ Ὡραϊμῖ, ΗΘ ΌΓεοῖβ οὐῦτιδα 
ἡ)» οὐ ἀγαηδα, ἀὐδὰ ΑΓΔΡ. δ 

βῖνϑ Ἔχ 15. ΔΡῬΕΙΙΑτὶ οοῃδίδῖ, ἴῃ 

οοαϊοῦ βι.0 βοσίρἕυμ γέρεγίββθ. (δρ- 
6 Ῥεϊ]υβ ἴῃ Οεῖι. 85. Ρ. 569. εἴ 607. εα. 
ΗΑΪ. οοδάδαι σου θείδυϊς ᾿χὸ ἸῺ 9 

Υγ6] Ἰορίδδο. Ὧν ΠῈΣ (ο]}, Ῥρδίσω. 

ΧΧΧΥΠΙΙ. 13.) νεὶ 22 'χυσὰ 80- 

σϑροσϊηῦ ῥτὸ Ομδ]ά. ΓΒ). αγαπεα, 

ἃ "Θη00 βἰς αἱϊοία, ΜΝ ΠῚ οβί 

ΡΡῸ. - Βυχίονἤιβ ἱπ Απεοσίξρα Ρ» 

844 ᾿Αράχνῃ. 
ι 

644. εἰδίυϊ ΧᾺ νεοδάξαλαθδ δίπι- 
Ρ  οῖδον τὰ ἔτη ἡμῶν ὡς ἀράχνη, Μὰ αἱ 
ῬΘῈΡ τὸ Δ Ἰη 6] οποτίης ἀγαμεᾶηι, 

Αἰΐογασα δυΐδῃι γόσετη ἐμελέτων πττερ- , 
δι 6886 εχ 4114 σουβίοῃθ, νοΐ δὃχ 
δλίαο αἠοθδειρδῖε: ἀπαχα σοῃδεῦ- 
ἴυγοσα οοηβεπίδὶ ὅἴγτυβ, 40] “ 2 

ἰγβηβία ς κῶς, ἀγαπεαηι, οἱ ᾿ἄδ 

"πϑάϊαϊέοπε ὨΪΉ] μαροί. (σπέος αυο- 
ᾳυ6 Κτουβεῖριὶ ϑγηρ. Ῥ. Ὗ. ρΡ, 4. 
866. ---- ΜΙΏΙ νεῖο ΧΧ ῥγο τόσο 
ϑῖι0 8116 ἰσηδοὶπθ υδὶ 6886 ν᾽ ἀμ ΓΓ 
δα ἰηαϊοαπάδηη τέπε, φμα σμδὶίο ἰταη.- 
οἷξ αο ρετγίέ, ατ)ϑ ΠΟΌΟ ἰδθεῖ ἴῃ σγα- Ἔ 
πε ῬΟΥΘΡ, 8ς λαΐμε οΥἕ3. - Π30. 

ἐμσωγίαη. 900. ΧΧΥΊΤΙ. 18. βες. 
γαῖ. Κυουβοιρίυβ 1. ὁ. νεῦρα ὥσαερ 
ἀράχνη Ἀὰς ἀεοἰδία κβίδϊαϊς ποπ ἴδια 
εσ ἼΙ. 14. αυδῖι οχ δἷἷβ νοσεῖς 
Οτωςβ, σι}ι8 δςίοῦ ἴῃ ῥσγΐοσα πὶ ἶπι8 
ΨΟΥΒΙΘΟΪΙ ΤΑΘΓῚ ΤΟ ῬΓῸ ΦΥ9 λερετῖ 

Φνλ29)9: ΜΙΝῚ νε͵Ὸ νόοϑῖῃ ἀ 15) ἄε 

γε ἀγαπο 8. ἀγάποο, αυοᾶ οοιι- 
τπαοάδ ἐμρωγίμηέ οἱ ἀοηπμδ. ΠΡΩΝΕΙΣ 
αἰεὶ Ροῦεδί, ἱ γ᾽ ἀοηξαγ. 
Οὐπῆδσς Βοδυ τ οηθὶ Οροσα Μίποσα 
Ρ. ὅ9.-- 2)» στάπεα; 205. ΥΗΙ. 

14. υδὶ ρήο ἀράχνη δὲ αὐτοῖ [ ἀποβήσε- 
σαι! ἡ σχηνὴ ̓Ἰερεπάυτα εϑὲ ἀράχνης δὲ 
σχηνὴ αὐτοῦ ἀποβήσεται ἡ αὐκοϑησις. 
ἴε8. ΤὺΥΧ. δ. Ἰσεὺν ἀράχνης. ---- τ» 

ἐέποα. Ῥραϊια. ΧΧΧΥΠΙΠ. 15. Κταγϑ- 
βἰχῖυθ 1 ΟΠ 85. Οὐῖς. ἴθ Ογεδοοβ 
ΦΟΡῚ Ππῖί. Ρ. 17. Ῥγὸ ἀράχνην τερο- 
ΠΟΥ τοδνυῖ ἄχνην, 18 ὰξ οὔτ ὅγῖτὸ 
ΡτῸ τὴν ἐπεα Ἰερσουϊηῖ δ δἰἐρειΐα. 

Μ᾽ ἀοπίαν ἰλπιεπ΄ ροϊίΐαΒ ΓΧΧ υρεῖ 
τ » ΒΕ} )] 6οἶβθθ Ὡοπ ποῖα ἀγαπε. 

Οοπξ, ον. ΧΧΥῚ. 18. υνὴ᾽Σ νἱάεμπαὶ 
βαπὶ ὄὔγτιβ οἱ Ασδῆθ. Εἰϑὲ δυΐοθτω 
ἀράχνη ἸτΩΒ5Ὸ Ὠατοΐηθ ΣΒΟΣΡῸ ἴΑΡ6- 
ΒΟΘΏ 8; Πδιῖ ὍΣδμοὰ δὲ (εχειίθϑὶ- 
ταῦτα ᾿δηϊγηαὶ, -εἱ εὐ ήρρ με, ΘΧΙ]Θ, 
ὑπῆδ᾽ αθοηι8 ἀρώχνη τ, φυοά 
γαταδ οἱ ἐχῖζες. ἑιδιας λαδεί. ---- ὙΔῸ, 

εἴκηια. Τὰς, Ἐσο58. ΧΠΙ. 8. δρδραύνε 
[τὰ Μοπθδυοοπίμβ ε οοὐᾶ, Βαγθοσ. 
ὅ 

τὰ 



᾽ἾΑ “ 

: εἰ [δυδσο. 5.εα νεγδτι ἰοε ποτα 
βετγαυῖς ποῦῖβ (οιαρὶυϊ. ὥσπερ ἄχνη. 

. Ο(σπῖ, Κτογοδίσι ΟΡδβ. Οὐῖ. ἴῃ 
Οταοοβ 001 [π|ϊ. Ρ. 18. Ῥγαίεσοβ 
ἰεσῖταν Ηοδ. ἼΠΙ. 6. ὉΡ1 δὰ 3 

(βαριπεπία ἰϊσπὶ) ἙἘὰ. ΝΑ Βαρεῖ 
ῥεμβεύων, σαϊ ἸΡΙάοτ δαάϊξατα Ἰος]- 
[ΩΓ ταρωπλησίως τῷ τῆς ἀράχνης ἱστῷ: 

ἄε χυο δὐάϊιαυπθηίο νἱάδ αυθ μβαροί 
Κτεγεεῖρίυβ ἱπ ὅγρ. Ρ. Υ. ρΡ. 9. 

ὃ 566. ᾿ 
᾿ΑΡΓΈΏΩ, οἷδον, οἰοειιδ ξιρηι, 06480. 

5.155 οἱ μα]. 10 οεϑεο. Ἐϑάγ. 

ΓΙ. 24. ἢ τὸ ἔργον, σεεσαδαί οριι. 
ϑγα. εἰ ΙΧΧ (ο86]. ΧΙ]. 8. δ]γ. 
ΧΧΧΉΠΙ. 32. να μὴ ἀργῇ, πε οἰϊοδιι 
εἰ. 
ἈΡΓΤᾺ εἴ ἌΡΓΕΓΑ, οἰέξηι, δερηὶ- 

ἔς. ΓΤΛΨΝ» ὑεέεγαϊδίο, 165. 1. 14. 

ηστεία» καὶ ἀργίαν. 5... νν ποῖδξ 

Ὁ 8.1. ἄδεια )εγίαξωηι, 4. ἃ. οοὐῥδέδοπεπι 
“ ἰαδογε. Ῥετρεσδυα ᾿βῖτ ΠΟΠΏῚ]}1 

ΠΡΟΣ οεξεαξίο, υαοαΐίο, 8. αὖ απιδι:- 

ἰαίίοιε. 5. αὖ ορεγε. Ἐχ. ΧΧΊ. 19. - 
ΓΘ. ἀενιίξεῖο. Οοβεὶ. Χ.. 18, 

ἀργίᾳ χειρῶν. Επηάετα βεηβαι ἢαροῖ 
ἀρυιέεεῖο “παρείη τὰ ᾿ἰαχῖα ΕΘΌΤ: 
Ἀεροσίσυν ῥγοίετεδ 9 Βορ. 11. 34. 
πὶ νεκοΐβ οοἵ. ΑἸοχ. τέχνα σαραβώ» 

ἀ σιως καὶ ἀργίας πΠι}} τεσροπάεί ἴπ 
[εχ ΗἩεὑταῖοο, εἰ ἀξγίνι ναὶ κέρᾳ 
ῥτορτῖο δουρὶ ροῖεϑί, νοὶ 85 , 
οἴ εἴ ἡπρίείας. (οηξ. εχ. Ν. Τ. 
ἃ. Υ. αὐὰν ϑα»Ρ. ΧΙΠ. 18. ὅσας. 
ΧΧΧΊΤΠΙ. 82. 

ἈΡΤῸΝΣ, οἰΐοδιια, δερηῖδ, ἰαγάμ8» 
εἴϊδιη πον εἰαδονταίισ, δεοουπάυτχῃ 
Βιοΐϊζπτα εὔλδσῃ αἰδάδ. νΌὩ» αὐἀυευΐϊο. 

1 εχ. ΝΙ. 7. λῆδοις ἀχροτόμοις ἀργοῖς 
ν ς 406 νεῦρα Βίοἶτιβ 118 
(σδπδῖιἶε : ἐαρίἶδειδ τεδεοίες οἰοεῖσ, 
ἢ. 6. ρεγἥξοῖε απίεα οἰαδογαίὶα, αὐ 
εαία εεἰ. ϑοὰ μίαπο ποῦ νἱάεο, 400- 
ταοῦο ἰαρίάοα ρετέδοϊε 6] δρογδαῖὶ ἀρ- 
γοὶ, οὐλοαὶ, ἀἰοὶ ροεδὶπί. ῬΡοΐιδ λῶν, 
ἀργοὶ βπτΐ : ἰαριάἀεδ ποη ρμοἰμὲ εἰ εἷα- 
δογαϊί, ἐπίορτὶ, φκαῖΐες αὐἀυσοίξ δμπί. 

8345 ᾿Αργύριον. 
 ιείξαν δυῦοπι ἀργὸς ἀ6 ἐσρίάε τμὰὶ 
πέὲο οὐδο. ΑἸ Βαροηΐ ὁλοχλήροις. 
-- ἢ.) Δ)» τε αδοπιπαπάα, δος ἀκ ςἰ- ἢ 

18: οοὐγτερίμπε. ϑυτοσα. 1ν. ΧΙΧ. 
7. υ᾽1Ά᾽ ἀργὸν ἀϊοίζυτ, φμοα πορ οὐπιε- 
ἀεπάμηι ἐδὲ, δὰϊ: φρο ποὴ πἰεμάμηι 
ἐδί. --τ ὙΠῸ ὅσιοι. ὅεῃ, 1. 2. 
ἀργὸν, Ἱποιμίέμηε, γερά ἐπαϊσοείαονα 
πιοῖες. ϑὅδῃ. ΧΙΥΡ. δ. ϑέλεις δὲ μὴ ἀργὰ 
εἶναι τὰ τῆς σοφίας σου ἔργα, υὐὶ] 
Βγειβοβποίάοσο ἀργὸς εθξ ρεγπίοὶορις, 
ποχῖμδ, ἀαηιποσς. ΟἿ, ΕἸΔΟΒοσὶ ῥσχο- 
1.8. ἄς Υῖῖ [,οχ. Ν. Τ᾿ ν. 567. ποῖ. οἱ 
Ψογβίυτι 46 Ηρδγ. Ν. Τ. οα. ΕἸδος. 
Ῥ. 80. ϑδεᾶ ἀργὰ ἴθὶ δυπὶ οἐΐοδα, ἐπε- 
δα. ἸΌ14. ΧΙ, 15. οἱ πόδες αὐτῶν 
ἀργοὶ «ρὸς ἐπίβασιν, γοάθθ εοτύχῃ ἐαν.- 
ἄς κα ἀτορυϊδηάυτα. δι... ΧΧΧΥΠΙ. 
838. ἀργῷ σιδήρῳ, οοπίεμαρ δὴ τάς 
“στιωη : ἈΌΙ ἴατηδη δὶ τὶ Βαθοτ 
ἔργῳ σιδήρου. 

᾿ΑΡΓΎΡΕΟΣ, ΟΥ̓͂Σ, αἀγρεηέειι. 
Ό9» σοι. ΧΧΙ͂Ν. 68. Ἐχοα. ΠῚ, 

42. Νυπι. ἼΙ, 18. οἴ 1101 ραϑββίτι. 
Ζδοῖ. ΧΙ. 12. ἔστησαν τὸν μισούμενον 
(4111 τες τὸν μωσϑόν μου, Ῥχὸ εἰς τὸν 
μεισδόν μου) τριάκοντα ἀργυροῦς, δε. σίκ- 
λους, ΔρΡοπάθρδηι ἴῃ τηδθγοθάθσα 
Ιαθϑῖὰ {Σὰ 510108 δΙρεηίθοβ. 
Ια εὲ ν. 13. εἴ ποίδϊδ ὑπέγα ἴῃ ἀρ- 
γύριος. -το "ἜἼ2 ΝΌΌΞ ΟΒιαϊὰ. Ὀδη. 

11. 32. Υ. 2. 4. 25. 
. ἈΡΡΥΡΙΚΟΣ, αγαοπίειδ. 8 Ἐάν. 
ΜΠ. 47. ἀργυρικὴ ζημία, ταρ]οῖδ 
Ῥεοσυῃίαγία. (μδ]ά, ῬῸ292 τ)» ᾿ 

πρείοία ορωπι. Ἐβᾶγ. 1]. 46. Φοβερῆ. 
Α. 2. ΧΙ. δ. Ρ. 560. εἀ. Ηαν. ζημίῳ 
χρηματικῇ. 

ΨΑΡΓΥΡΙΟΚΟΊΠΟΣ, ἱἰ. 4. ἀργυ 
κόπος, αγρεπέαγίμα, υαδοιίαίον, ραία-- 
ίἰογ. 4 Περ. ΧΙ]. 10. 860. Α]α. υδὲ 
81] πυὶς νοοΐ χοορομάθν ἴῃ ἰοχία 
ἩδεΡταῖοο. 

ἈΡΓΥ̓ῬΙΟΝ, αγρεπίμηι, ρεσμπία. 
11. σωγμηι. 42. Ῥαὺ, ΓΧ. 9. 00] να] 

.}} 
ῬτῸ ἀργυρίου ε8ὲ χρυσίου Ἰεροπάθχα, 
πεὶ ἀργυρίου εξ σογτεσο 6Χχ ἱπρθηΐο 
ἱπιοσρσεξῖβ, οὐδ οοηίαμα οἵ υἹρὶπα 
ΚΑ] οηΐα δυσὶ ᾿ἰολἱβ τη] αση 6886 Υἱ- 

8 

ἃ 

ἀ 



ι ᾿ς β 

Αργῴριος. 
α  Ἃ “ΠΡΌΣ ὅδ, ΧΧΗΙ. 

8, 18.15. 16. Ἐχοά. ΧΧΙ͂. 11. εἰ 
ΑἸΤΌΣ βαρ Ξβ 6. --- ΑΡΙΣΙ Οαεῖ- 

γλία, ποταβὰ Ἰοοὶ. Ἐϑάγ. ΨἼΠΙ. 17. 
Ὡ- Ὁ Ὦ. δυγιηι ἱπεῖρμε. ΤὮγεη. 

ἵν. 1. ὉὉ1 Ἰοεχοσιος ἢΡ9» ὮΪ5] βξϑν 

ὍλοΣῈ Ὑρὶΐᾳ [9715 ἔυλεδϑα οἰΐτα γορῃ. 

Βυΐυπι σπιπὶ πιρίαὶϊο ἐρισπαϊ ιοτὶ οἱ 
γγαείαπεογέ, ἀμγὸ οἰ αγρεπίο οοπι- 

ὗ ΣΧΩ αἷκ, ἴπο. (ϑγτοσαμβοί8.6 σον 
Ἰβοίαχα Μοηῃοδ) ἴκαν. ΧΧΙ, 14. 
υδὶ ἰροεῖ8 γργίίεθο γιάεξίυχ. ---- 
Δ, Ραίπια. 96:. Χ. δι ἀργύριον 

νυτύν. ἈοΡεχεγαπε ἐοσίδθθα πο- 
ΚΏΝΜΕΩ μεγημιίαπαϊ! 5. εοηιηικίαπαὲ, 
ἣ : ἱ Φ,,. ὦ 
ΕΝ Ἴ Βαρεῖ, δε Αξαὶν νῷ 

{ρεῖς (δεῖ ]]α ἄνεμοι εἰ αγρεπέμη ἢ. 
᾿ς. ΤΟ, ΕΥ̓͂. 18. υϑοΐ Ῥχὸ ἀργυρίῳ 
Οτοξυβ Ἰορῖϊ σῷ ἄρα ἑῷ. Προπιυο 

ς ΚΘΡΟΏΘΓΘ τηλνο]ξ τῷ ἀργωυρείΐῳ, α7- 
εηἰὶ ζοαΐπα αὰΐ ἀγροπέαγὶ οὐῥοῖπα, 

1. 4. ἴδι δρυὰ δυϊάδηα εἰ Ηδγ- 
Ῥοσσδθομεμι. --- (Δ ΑἸ181 σεριαρ- 
γυρῥω. 
. ἈΡΓΥΈΙΟΣ, 60. σίκλος, δἰοῖι ατ- 
ϑεπίεια. ἢγ55. “υα, ΧΥΤῚ. 8. ἀρ- 

γυρίους, 80. σίκλωις. Ησε. 1Π]. 9. 
Ουοΐὰ διιΐοτα [01 σίχλους δι οίϊτιξοὶ- 
ἰαροσζα - ἀοραωυδ, ρρβίεξ εχ .1ευ. 

ἀ ΧΧΧΊΙ, 9. ἴστηδα αὐνῷ ἱπεὰ εἴκλοωυς 
καὶ δίκα ἀργυρίους, Θρροπάὶ 111} δε ρ- 
εῃἄθοῖγα 316108 ἀσρεπίθοθ. (οη, οὲ οὐΏΒΡ 
3 Ἀερ. ΧΥ. 20. υνὶ ᾿Ό9 Ὠ)ὺ 

ἘΠΣΧΧ βἰυυρ οἶος νοζίμως αἴκλους, 
ΒυΡΙὨ 6] μοι ΐε8 ἀργυρίου. 

ἈΡΓΥΡΟΚΟΠΕΏ, σγροπῖδος πίῶπ- 
ποῦ οἷο," αγρεπέδπι δἶσηο, ΟΥ̓ΡΟΜἑΙΤΣ 
οὐπῇο. γγγς. 7ετ. ].20θ. ὃ 

ἈΡΓΥΡΟΚΟΙΠΟΣ, γαδεν ἀτρεη- 
ὁ ἑαγίιδ, οοπαίον ἀγροπέι. ΝΣ ἸΏ δη, 

“6γ. ΥἹ. 20. --- ἬΝ Ραγερ. πὰ. 
ΧΥῚΙ. 4.. ΤἩλιεῖξαν ΑἹ Οσαοίδ 'Δρ- 
γυροκοαιστήρ. ἘΪΞογοβίυδ: Ἀργυροχο- 

Φ“4θ 

ΠΉΙΠΕ. --- “Ὁ7}1» ϑαποιξίαξ, γες το 

πνντὴρ, τγοαιζέηρ, ἢ ὁ τὰ ἀργία (σα. 
σκεύη) ἐργαζόμενος. 
ἈΡΓΥΡΟΔΟΤΗΤΟΣ, σα φυζεΐειπε 

Ῥεουπὶσ 7ποϊοπάπης ϑογυΐδης, αὐ μὲ- 
ρυπίαμε οοἰδηεπάαπι ἱπειϊμδ. «4 
Μεος. ΧΙ, 8. εἰ δὲ ἱερὸν ἀργυρολόγητον, 
τρια ρὶυπ ἵπ Ῥδουῃ θα αυδεδξυϊῃ, 80. , 
οοπναγίεσο οοραραί. ψεσθῦυι ἀξ 
ἀκα Ἰεσίων δρυὰ ΤἘπιογά 11. 
9 
ἌΡΓΥΡΟΣ, αἀγρεηέμηι. ἨΦ 2)» ἰάεσα. 

Ῥχου, Χ. 90. ΧΥ͂ΙΙ. 8. Ιορ. 1,Χ. 9. 
-- ΝΒῸ3 Ομαϊα, ὕβι. Π. 88. 4δ. 

ἈΡΓΧΡΟΧΟΌΣ, ἥζμογ ἀγχεπέξ, 
δεν ἀγρεπίαγμι:. ἼῈΡ' ΝΣ οι χρυ» 
σουργοῖς καὶ ἀ ς- Οὗ Βαϊοοεὶ 
ΤΉὮρα. ἈΚ αῥ, ᾧ Υ. ΠῚ 

ἈΡΓΥΡΏΜΑ, τναὲ αγρεπέεμῃς, δι. 
δα ἀγρεπέεα. Τυσ. ΧΙ]. 1. 

ἄγ. 18. 1 Μδος. 'ΧΥ͂. 832. Αἀάε 
Ἐπιαίδῦι. δὰ Οάγϑδ: Ο΄, Ρ. 567. 38. 
Αὔἴλαι, Υ. ν. 902. Ε᾿ 
ἈΡΓΥΡΩΝΕΤΟΣ, διπρέμε ροσμπία, 

οπιρέδια, ἀγβεπίο ἐπιέμς οἱ ἀοημέδέξως, 
ἰαττ πεαποίρίενι ΟΥ̓, Ῥαγα- 

ἔμηι, αἀυδηὰ ἔουτηυΐατη ὧδ οἸυδηλοῦι 
δον πδυσρανῖὶ 1ἱνίυυ ΧΙ Ϊ. 6. 10. 
Ρ99 ΤΩΡ Ὁ» δοχμίεῖθο ἀερενες, 5. 7 ἃ 

επείμα. ὅση. ΧΥΤΙ]. 12. 23. 97. ᾿ 
1, ΧΙῚ. 44. συάκα. ΙΨ΄ 8. (10... 

Ααᾶά Αἴεη. ΥἹ. μ᾿. 464. (. Ηετο- 
ἄος. ΕΝ. γῶ. ν. 3Φ4. εογοδ. ἀργυ- 
ρώνητος, Ἡρϑλυ ἀργυρίω, ἀγοραστές. 

ἈἉΡΔΑΛΔΟΏ, ἑπριῖνο, σοπεβωροο. 
δι». ΧΧῈ, 1. λίθῳ ἠρδαλωμόνῳ συνε- 
βλήϑη ὀκεγρὸς, ἸΚΡΊΟΙ ουνάεεεί δ Ἰιιδο 

ἸΣΟδῖΟ 5..}1}}5 εϑὲ μέρεν. Ηο- 
Βγ οἷ. ἠρδαλωμένος, λεπρὸς, μαμμαξ. 

: : 
ἔμαῆος. 

ἌΡΔΕΓΑ, ἐγγέβαξῥο. 77» δρῶ» 

ἐμγίρφο. ϑγτατα. 860. ἘΒεοοτεξατα 
Ουρι. 8. Ρ. 829. 7υ. 1. 16. ἀρ 
διαν ὕδατος, Ἀ, 6. υτὧκ γυϊχαῦια τεά. 
ἀἰάϊξ: ἐόγγαης ἐγτίσαανε σφὼ, Αὐδε 
ΒΟΈΡοΟΙ. θόρε. ΓΝ. ν. 914. Β. Ης- 
Βυ οἰ. ἀρδεία, ποεισμός. 

ἈἉΡΔΕΥΏ, ἐγνίρο. συάπ. ΓΧ. 3. 
γὴν σερωμνὴν αὑτὰν ἠρδεύφαντο. 

ἌΡΔΗΝ, (Ϊυχίι Ῥδανοσίπυπι δὮ 
αὔρω, ἐοϊἶο) ργογσως, ρενέίμα, υαῖάε, 



ΝΥ ᾷ ἃ ͵ 

ε πος δα, ΡΡΑΛΕΣ απαέδωνα. Μέα, ΙΥ. 

6. μὴ ἐλϑῶν «τιτάξῳ τὴν γὴν ἄρδην, Ὧδ 
τ ϑηϊοτς ἀἀοἸθῆτη ἴοσταῃ Κωπά τι, κυϊ 
οσποϊάπτῃ αὐ ἐπίεγπεοιοπθηε πδαμε. 
Ἀορερερασξ Ὁ] ἼΓῚ ῬΤῸ ΤΣ) ΎΓΠ., εἴ 
ἄρδαῳν αἦχιε ἀμ μϊο φρέ 4}1}8 ἱπξουρπείλα : 
δὰ φοαμ ὄγσυμα εὐ Υ υἱπφίμεῃ 
ἸΧΧ ἀοῴφετδῃξ ἀναϑέματε. ΟἾοθν, 
ΨοῖΣ. ἼΔρδην, ὃ ἔστιν ἀπὸ ϑμμελίωι, ἥα- 
ἄμωε. ᾿λξδῳ ἶ 

ἄρδην, τανολῶς, ἐμοῦ, σρόδρα. 
ἌΡΔΩ, ἐγγίζο. πρὸ Ῥγῇ, τγγέρον, 

ἄγῃ, 90. ΧΧΊ, 44. ἀρδόμενος, ἐτν 
τιρβαΐα. 
ἈΡΕΎΚΕΙΑ οἱ ἌΨΩΣΕΤΑ, αταβα, 

φια ρίαρεννω ᾿ 
«τερία ζάννια, ἴτ, ρίοσευν γγγ, ὅγὰ» 

ἔα. Ῥτον. ΧΧΉῊΪ. 50. Ψιυδῶς ἀρῖ- 
ς ἄχειαι, ἔῃ ΙΒ εδὲ ρτδί!δ. --- Ἴγ Ἢ 

εχρμαιος “πεπ4 οδείἑπαίᾳ. ϑγτητο, 
Ἐ8}ὼ. ΟΕΧΧΧ. 19. Ἐοχίδθβε ἤεθὸ 

νοὸσχ τοἀδδοιᾶδ αυοάιε εὐ ϑγπ,- 
ΔΆ 080, οὶ ψυά. ΕΝ. 9. το ΓᾺΝΕ Ὧ 

ἴῃ τηϑτρ. οοἷ. 85. Ηοϊτη. ἐἰδυίτυν ἡ 
ἀριστίαι ἐξ πηι τοΑΥρ. οὐ, 108. ἡ ἀρεστεία 
σὴ, τυΣαὶ πνδτα νόσότα ἀρεσεεία γεὶ 
στία, 8Ό στὸς, βπιρετα 6πἰ5 Τὰ 

νε τϑρδηὰ ἱγυῖτα 8. υ. ἀριστεῖα. Αἀάθ 
ἃ ϑίγ. ΧΙ. 28. θες. Οοτορ}. 6 αυοσῶς 
ΟΘπίβκεσιση δ Απίοδίη. ἢ. 143. Ὁ. 

ἈΡΈ ΣΚΩ, ρίασεο. πὸ ῬυΉ. οὗ- 

ϑεπο. Ῥτον. ΧΙ]. 21. ΓΝ "ν᾿ 

ποι αἰδπρίίαν, οὖκ ἀρίαι; τῷ δικαίῳ 
πρό νι τρρλρε νβε πο μξπύραια 
ἼΡῚ ΔᾺΝ Φρρείεξιεν, ταὶ ΩΝ} ΟΧ δ6ῖ» 

ἐεπεῖα ὕδορεσὶ. Ἐὶ οοη᾽εοίαα ΚοΘἢ- 
ἰεσὶ ἀρίσειι Ἰεκεινάσμνι θδὲ εὑρήσει. 
-- δὸς ὄρπεθ. Νυῶ. ΧΧΧΥΣ, 

ε6, επε. ΧΧΙΠ, 16. .}σ6.ὄ ΓΧ. 46. 
Αὐάδ ϑγτῖτα, 1 ὅδ. ΧΧΕΧ. 6. οἱ 
9. -ττ ὙΥ2. Δ)» ὅρκια ἐπ φουξεε. 

Θαπ. ΧΙΧΣ.8. ΧΧ.16.---ο)ὴ} 519, 
ἔσπωτ οὐγῶνα. ϑγταχα. (οβοὶ. 11. 46. 
ἰν8. - 1πῷ- πεοῖΐο, 80 ταδί. οομν 

οὐπδο. ΦοὉ. ΧΧΧΙ, 10. υν᾽͵ ἰδυιθη 
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αὐ, ὅταΐμα φοΥΡαγίε, ᾿ 

χκ ΄ 
Ἀρέσκω, 

πρὶ ἀρίσαι ἐς αΥὶλὸ το δοουδεξαπι 
Ἰο ἑυν τεσ Ἰορίζον ἀλέσα,, αποά 

Οτδδδι αυοσμε 1: ἸΕΣΊΌΤΩ τϑοδρίς. κ 
Οδρραοῖϊμα ἱπ Οὐ, 8. μ. 668. κ,8» , 
[υἱξ 668 Ἰερῖεθε 171} ἴα[. ἩΠΕρ. 6 

12 ν ἀγαιίασμρς δρξε; ρίασεγε. ΜΙΝ 
δυΐεϊα ΓΧΧ ΡῈ» Θυ ρδιουοουνσπν 56» 
δχα ἰδηζαζῃ δον 6686 γιἀφηέωτ.--- 
δῶν, δοκωπι φεί, νεὶ υἱόδεγ. Οφῃ, 

ΧΧΧΙΝ, 18. ἔρισαν εἱ λέγω ἐκενείον 
᾿Βαριὼρ, υἱδοοῦαπε βοστροῦδα 111 Εγη- ' 

ἰά. ΧΙ... 37. Οὐχ ἐν δφ- 
ΘΟΣΒΊΓΪΓΙΣ 1 ὅδιὰ. ΧΥ ΠῚ. 

ὅ. ἃ ϑαιη. ΧΥΤ]]. 4. δὲ οὐσὰ ἐνώσνω κα 
8. ὅδ. 111. 86. 1 ἤορ. ΠΗ. 10. ΟἿΣ 
ἂς ΥἹ. ὅ. --- ΣᾺ Δ» δοιδιδῃ 

οϑὲ ἴη οεμῆσ. ἔον. Χ. 40. Ὁους, Γ, 
ῶ8. Ἐδίδ. Ἡ]. 4. ἡ γυνὴ, ἢ ἂν ἀρίσῃ τῷ 
βαφιλεῖ, οο}}. ἡ. 9. εἰ Μεαιῖῖ. ΧΊΥ. 
δ. “-- γον, γεοδρπ ἐσέ εἰ υἱέων, 

για. Ἰποοᾶ. ΓΧΧ Ζυὰ. ΧΙΝ. 8. 
ὅτι αὐτὴ ἤρεσεν ἐν φϑαλμοῖς μου. Τοϊὰ, ἢ 
νυν. 7. 23 ὅλα, ΧΕΧ, δ. ὅν. ΧΥΠΗ. 
4. “τ Ὑ" γοσέπηι ἐδὲ ἐπ ΟσμΟ 

ΤΏΟΓΟ. 

46:2 αἀπιρίμξ αὐ δε οιον αα λαδίέαη- 
πηι. ΝΥ Βαροῖ βδὴδ ὩΟΈ ΠΟ ἢ 

Ὥευς. ΧΧΧΙΙ. 10. εἰ Ζαςι. Χ. 22. 
Ελάετῃ οὈβεσνδίο ναὶδὲ χυοηὰε ὧδ 
ἴοοο Φυά. ΧΧΙ, 14. καὶ ἤρεσεν αὑτοῖς 
οὕτω, υδὶ Ἰερεμάστη χαὶ οὖκ ἤρχεσον 
αὐτοῖς οὕτω, εἴ πες εἷς φυΐάοτη οταιί- 
ῬὈὺ8 ΡῥΓοβρβοῦιχη δε. ὈΟχοη. οὐκ 
ἠρμάσϑησαν.----πγγυ, απ 6“{. ΝΑ]. 

71. 4..-- ΠΣ» ἐγαίαν ἀοοερέμνε. 

φιο ῥαΐεο, ρεοῦο, ἀείφεῖον. 8. Ῥαν. 
Χ. 7. ἀρμίσῃ αὑτοῖς προ. Οοταρὶ, οἱ 
ἀρίσχων, δας δα Πν ποίαϊ ρέακέγε --- 

δἐμάενε, δεπευοίεπίϊαηι ἀἴοι)εδ σαρ- 
ἐαγε, ἀἂὶ ὁ 5ΕΥ6 ΟΥ̓ΔΕΟΙΪΒ δρρατγεί. 
(οπέ Τχ. Ν. Ἐ. ε. Β.. νυ. -- ΓΙ φ» 

αὐϊί δέ. ἘδθΝ. Υ'-. 18..--- ργφ ΟΒιαϊά. 

«. 



1 1} ἀρέσκω. 

5 εεἰί. γι, 11]. 838. ΤΡ. 424, 
1.1. 

, ΜΗὶ ΑΡΕΣΚΩ, πὸν , ἀξορὶς- 
᾿ 660. Ῥ᾽γν πιαίωπι οδὲ νεὶ οἱἀείων. [68. 

ΤΙΣ. 18. --- ἌΝ νν πιαΐμηι ἐπ 

οοἶ. Νυ. Χ ΧΙ]. 834. 106. ΧΧΙ͂Ν. 
15. Ῥγου. ΧΧΙΨ. 18. 

- ᾽ΑΡΕΣΤΟΣΣ, ργαΐι, τεοΐιδ, ρίαοιο 
ἐμϑ. 12. δοπεξ, Θδτη ἐ6, φεὶ ρίσοοί. 

Ἀευῖ, ΧΙ]. 98. 1 ϑαϊα. 111. 18. 68. 
ὑ ΧΧΧΨΠΙ. 8. --- δ δὶ Ὁ. δομπι 

“η οομῖς. αοη. ΧΥ͂Ι. 6. πολ 22.» 

δομις οεἰ ἐπ οομΐ. ον. Χ. 10. -- 
ἜἼΦ0., τεσέμδ. Εχοᾶά. ΧΥ͂. 46. τὰ 

ἀριστὰ ἐνώπιον αὐτοῦ «οήσῃς, Τεοῖδ 60- 
Σϑτὴ ἴ11ο ἐδοΐδβ, ςο]]. 1 990}. 11]. 22. 
Ῥδευε. ὙΙ. 18. «τὸ ἀρεστὸν καὶ τὸ καλὸν, 
9911. ΧΙ]. 25. ΧΠΙ. 18. εἰ ΧΧΙ. 9. 
Αἀάε. ϑγιωησω. 1 ὅδιω. ΧΧΙΧΣ, 6. 
Θιι οοΐτα στροίδ οἱ νεῖα βυπί, [60 

ς Ῥίάοεπῖ: ἀπε ἰπ 86. ΓΤ Δ δὲ) 
ἰάσπι ἰγδηδίυ τς: οὐκ ἀρίσχεις. Οοπξ. 
ΒΥ. ἀηδῆς. --- ἽΠ2» Ῥατί. ΝΙΡΗ. 

δεοϊροίμηι, ἐδοίἐφεί ΠΩΝ. Ῥχον. ΧΧΙ. 
8. ἀριστὰ «αρὰ ϑεῷ μᾶλλον ἣ, ταλ Β 
Ὦρο ρταῖα ϑυπΐ, 4 ΏΔ ΤΏ. ---- τν δε- 

Ἐπάν. Χ. 11. Νεὲ. ΙΧ, 
34. 81. --- ΓΛ ἽΨῦν "παίμέια, Φρέοιῳ- 

ἑαϊίο. Ζετεια. ΧΥ͂Ι. 11. ΧΨΤΙ]. 19. 
Ἐδεροχοσυπί ὑδυπι νοοῖ τ 1. ΑΥδ- 

ἀ Ὀῖ.Δ. Νὰ, ) "" εβὶ εὐδοκεῖν, ΘΟη1- 

Ῥίασετε, εἴ ἮΝ ἩΚΩΙΣΩ δεπορίαοϊξειι. ---- 

ΓΝ Ὁ, ἀοοἀεντίμσι. Οοη. 1. 6. 

ΤΟΡ. ΠῚ. 6. υδὶ Ῥοϑῖ κατὰ ἀρεστὸν 
βἀἀοη ἄδυτα οϑὲ ἐνώσιόν σου, ο0]1. Ἐ36Υ. 
Χ, 11. εἰ Νει. ΓΧ. 24. 

᾿ΑΡΕΤΗῚ, υἱγίωδ, ἄξοιδ, σίογία, 
ἄοπον, ἴσπ. "7. ἄδοις, ρίογία. ΗΔΌ. 

111. 4. ἐκάλυψεν οὐρανοὺς ἡ ἀρετὴ αὖ- 
τοῦ, ορογυϊξ οοοῖοβ σίογία εἦτι8, 1. 6. 

ε β!οτίοβα ρούβπβ εἾτβ, βαριθπκὶα οἵ 
Ροῃῖξαβ 6 οϑῖο υπαϊᾳυδαμε ἱΐα 8ρ- 
Ῥδτεηΐ, δὸ 81 ΠΠ]υὰ ορετγίυγη αυδδὶ 
αἰν!πβ 11}18 μοσίθοπομῃϊθιυιβ οδβϑβοί. 
Θυοὰ Ηϊς ὠρετὴ νοοδίυΣ, Ῥβ. ΧΙΧ. 

848 ΤΑρὴν. 

1. αδοίξα» δίξα. Αγρυὰ Ηδεγοδ. 
εροτὴ Θχροηίτν ϑύα ὀύναμις. ΖΘΟΆ. 
ΝΙ. 13. αὐτὸς λήψεται φὴν, 1116 
δδβυχηοί ρ]ουίδη. [ἄδ ἢϊς ἀροτὴ 
ποίδί, αυοὰ Ῥεβδα. ΨΙΠ. ὅδ. οἐ 
Ηροῦτ. 1]. 7. δόξα καὶ τιμή. ϑ1ς ππῳ 
δρυὰ γμοδίαβ Ογεεοοβ ἀρετὴ ρσίογίαηε, 
λοπογόνι ἀοηοῖδί, ν. ο. Ηοιογιισα 
ῃ. γΥ΄, 343. Ἡεεϊοῦ. ἜἜργ. ν. 811. (Υὗ 
αυ ἐσ Ρ᾽υΐϊατοδο ἄε Απάϊοινα. 
Ῥοδε. μαζ. 94. ποίας 1,. Βοαβ. Οὔ βε. 
Οὐῖ. Ῥδρ. 112. --- ΠΌΠΠΏ. Ρίυτ. 

ΓΝ ἴαμα, ἰαιμϊαίδο, ἰαμάξε. 68. 

ΧΙ.11..8. υνὶ ἀρεταὶ αἰδίατ ἐπὶ 
δόξα. ἸΡΙἃ. ν. 12. ΧΙ. 21. τὰς 
ἄριτάς μου ὃ » ΟΟἹ]. 1 Ρεέο. 1]. ε 
9. [ριά. 1.Χ11Π]|.7. ἴῃ οταμΐραβ 15 

Ἐδίῃ. ΧΙΨ. 10. εἰς ἀριτὰς ματαίων, 
ἴῃ ἑαμάεε ναμοσυτω. ϑδρ. [. 1. 
ἀρετὴ Θεὲ υἱγίπιε, δαποἰεἑαξὶδ. δέκ Σ ΜΉ). 
Ηδογοὶ. , ἡ τῶν καλῶν νομωζομένων 
ἐμπειρία. χ. γε] ΜΗ. Βχεῖω. 
Ἀρετή, αρᾶξις ἀγαϑή. 

ἈΡΕΤΙΖΏΩ, ἐπ ρταίίαπι διξοὶρίο, 
»ϊαοῖάε αοοϊρίο. ΝΌΣ 1 ϑαα. ΧΧΝ. ἃ 

85.. ἠρέτισα τὸ πρύσωαύν σου. δϑοὰ 
Κτογϑδισίο ϑ'γχαῦ. Ρ. Ὗ.. Ρ. 19. ἴδὲ 
συπὶ Οταρῖο σθϑου θοπάιμῃ νἱάείαΣ 
ἡρέτισα τὸ «. σ.,. αυοα ναὶεῖ Ἰάστα 
αυοά ἦρα τὸ «ρόσωπόν σου ἀρᾷ Ααυ. 
ὅεη. ΧΙΧ. 41. Οοπέεν ϑοδασζίδη- 
Ῥεγρίὶ! Απίπι. δὰ Ἰοθοβ τηοῦο ἰδιιᾶα- 
[οϑ, εἴ ΕἸβοδογυγα δὰ ἴ,ουβάθηϊ χη 
ἀδ  αἰθοῖίβ Ν. Τ΄ ̓ . 1693. 

ἈΡΗΤΩ, ορίξεογ, ορεῖπ ἤέτο. 
8 Μεος. ΙΝ. 6. αν ἐμ ἀρήγει, 
βοηϑεῖ . Δ οὔδτα ϑοιοὶ. Αρο]]οι. 
Ατροῃ. ΓΝ. 81. 

ἌΡΗΝ, ἱπ μϑηϊ. ἀρνὸς, ἄφηκε. 
μεχ. ΘορΌον, πῃ Βεκοσὶ Απροα. 
Ογας. Τ.} Ρ.Ἴ. ἀρὴν, τὸ τοῦ σροβάτοωυ 
ἔγγονον, ὡς λημὴν, ὑμήν. -- Ὁ» ἠαάκς. 

Ἐχοά. ΧΧΙΠ. 19. ΧΧΧΊΝ. 56. 
ρους. ΧΙΝ. 21. --- )» Ῥεπεβτίπας. 

Ιω. Υ. Ὁ7: 1Ἔρεταὴς Ὡ)Υ 1) οὐτὰ 

ὨΆΙΟΙΝ. .... - ταῦ. 1 ὅδ. ΥΙ]. 9. 



᾿Αρϑρέμβολα. 

«ἶἴεα. ΧΙ. 11. ΧΡ, 25. -α 55: 

1 Ῥᾳυ. ΧΧΙΧ. 21. 1ε6. ΧΙ. 6. --- 
Ἵ2- Ὥρσυι. ΧΧΧΙΙ. 14. 2 Βερ. 171. 

4. 1ες. 1.1. 40. --᾿ 0.5. ὅεη. ΧΧΧ. 

89. 33. 35. εν. 1. 10. Π]. 7. --- 
δξ Ὧν δαρίπαίεπι. 383. ϑάτὴ. νΙ. 19. 

1 Βερ. 1. 9. 19. 35. εἰ [ε8.1. 11. 
-- θην Ρἰυτ. ἀϊγοὶ. σον. 

ΧΧΥΊΈΙ. 96. υδ]᾽ 4}1} τρώγω Βαρθϑηί. 
- 933} Ηἷυτ. ριρέτε,. ἐπιδτ. 

5 ΜίοΝ, Υ͂. 7. υν} γὑτὸ ᾿υδίττι 8116 ἴτηδ- 
πε δὶ 6586 ΥἹ δα οορίδτῃ οἴ 
του] ἰτυάϊποτι ἐπα ϊσαπάδτα. Εθογ- 
οὗδπα: ἄρνες, τὰ μικρὰ αρόβατα. 

ΦΑΡΘΡΈΜΒΟΔΑ, τὰ, ἑἐογηιεπία, 
ἐχιρεῖεῖ, ΔὉ ἄρϑρον, πιεπιδγεπι, εἴ ἐμ- 
βάλλω, ἐπιρεξέίο. 4 Μαος. Ψ1Π. 12. 
Χ. 5. σου. Απε. Οὐδ]]οηῖ Ἐοτηδπὶ 
110. ἀε 855. Μασῖγυ. Οσυοδεθυϑ 
(Απενσ. 1668. 8.) ο. 8. δς [η[{.- Ηε- 

ς ΒΥ ΟἿΣ 6. Β. ν. 
ἌΡΘΡΟΝ, αγήομίμα, οσίγοηκίέαϑ. 

τὸ)» Ῥοεεεεδίο, δεὰ ροϊϊιιβ ἤέπει. 

Οὐ Μιολδδιῖα ΘΌΡΡ]. Ρ. 1560. 
200. ΧΥ͂ΙΙ. 11. ἐῤῥάγη δὲ τὰ ἄρϑρα 
τῆς καρδίας μου, τιΡΌ νατὸ βυπί αγ- 
ἐἰοεῖξ 6. οὐπεραβεδ οοτϊβ τηοὶ, 4. ἀ. 
υἱπομία οἰξαΐδα, ὁδυι ταοῖδρ. δρέξ ἀὸ 
“βάπμοϊα οετγἐδείπια. ΜιααεΙἀοτρέ, ἴῃ. 
Ουτῖο Οτῖε. ἴῃ Φοθυτῃ μᾶρ. 46. ῥγὸ 

ἀ ἄρϑρρα αἃ βάστη (οὰ. ὅγτ. εχ. ἰ6- 
ϑετε του ἄχρα, 18 αἱ «Ὁ 

οομοσῖπὶ οὔσῃ οορτιαῖο 7} 4}. 

Αἄάε 4 Μεος. ΕΧ. 17. Ηεογοὶ. ἄρ- 
ὅρα, μάλη ἄχρα. 

ἌΡΙΖΟΣ, (Ἄῤῥιζος 8111) οατέη τα- 
ἄϊοε. Ἡϊπο: 

ἌΡΙΖΟΣ ΓΙΝΟΜΑΙ, εἰπε ταάϊοε 
"ο. σ᾽ ΝΥΝ, Ῥηορηαίι 

᾿ φγασιοαδωπίων. Ποῦ. ΧΧΧΙ. 8. ἄριζος 
ε δὲ γενοίμην ἐπὶ τῆς γῆς» 806 τῦ!οα 
δυΐειι ἤδη ἴῃ ἴεττα. ΘΠ ςεῖ γασὲσ 
ΡΕῪ ταεϊοπγτηίαμι ἱπογάπτι πσίδί ἑά 

ἐς ταάῖοε παϑοϊξμν, ἂς τη ἌΡΒο- 
τίοο 46 αϑυτραῖαν, ν. ὁ.ὄ [68. 
ΧΙΨΡ. 30. Μαὶ. ΙΝ. 1. Οοπῇ. ἴμεχ. 
Ν. Τ'. 5. ν. ῥίζα πυπι. 6. ΗΡεηί 118- 

349 ᾿Αριϑιμέω. 

4υ6 νοῦ Οὐεεοδ ἤυτς ΘΟΏΒΌΙΩ : 
ὀπρτοί! πεογίαν. Ογρτεῖϊα ἄριξος αἰοο- 
μαΐυ ἴογίμα, ἰδεῖ Ἠβγοδίο: 
Δριζος, τάφος, Κύπριοι. ͵ 

᾿ΑΡΙΗ Δ. Ἐπὶ ἴρθὰ νοχ Ηδργδῖοι 
νην ἰδόπεπι 1εὶ εἰᾳτίβοιῃα. 1 

Ῥαν. ΧΙ, 924. ἴϑα. ΧΧΙ͂Χ, 1. εἰ Εκ. 
ΧΗΕΠΙῚ. 15. πῃ πο ῬοΟΒΌΡΣΙΟΣΙ ἰσοο 
ΠΩΧΧ οὔδυι ΥΣΑΑΝ βιονίεα [Ὠεὶ 

ποίη, ἀριὴλ τοἀδυπί. Β΄. Βο114 101- 
ἄετα μεο Βαρεπί : Επβοῦ. ἑρμηνεύεσ- 
9! φασὶ τὸ ἀριὴλ λέων ϑεοῦ. ῬοΪγοὮγ. 
τὸ ἀριὴλ, ὅρος ϑεοῦ. ὙΒΘΟΟΟτΣ. τὸ ἀριὴλ 
σημαίνει τῇ ̓ Εβραίων φωνῇ ὅρος ϑεοῦ, ἢ 
κατ᾽ ἄλλην ἑρμηνείαν φὼς “ϑεοῦ. 4 

᾿ΑΡΙΘΜΕΊΏ, πιμρβετο. ΓΤ, σώηε. " 
{τ 

1ν. ΧΧΙΠ. 16. ἑστὰ βδομάδας 
ὁλοκλήρους ἀριϑμήσμς : ποῖ πιαὶθ 
αυοαὰ βοδυπι. Νατϊα [757 ἰδ] οὐσ 

ἽΡΌ "ιμριέγαγε Ῥοιταυιαῖαε.-- 5 Π» 

τπρίοο, νεῖ τπϊροογ. Ααα. 
Εσεοὶ. Υ. 7. ἠρϑϑμήϑητε ἐν τοῖς ἴϑνεσιν. 
βῖπο ἀυθῖο ἀογιναν ἃ τδα θα ΓὩ; 

Ὠδ ΘΠ εχ ποίίομα αἰυαραμάξ, 
ἀπάται Ὡοῃη1}}}} Ἀιΐς νοοῖ υἰρασῦπί, 
ΒΕΏΞΌΤΩ ΟΧΡΓαβϑῖ886, ΤΏ] ρεγειδ- 
στα ΠΟῚ ῬΟΒΒΌΤΩ. ---- ΟΥ̓ ΗΒ. 

8 ῬῪ, εὐαρίπατε Κοὶο, ἀτπιο. σε. 

ΧΙΝ. 14. ἠρίϑμησε τοὺς ἰδίους οἰχογενεῖζ. 
ὙΙδοῖαν τὴ] Ἡ. 1]. ἀρϑμεῖν βεηδυ ταϊ- 
εἱξατί βυαπιοηάσπι 8886, υἱἵ 510 γε." 
ϑΈγ6 608, φμὶ αγηιὰ ζεγγε ρμοδδιιτιί, αἴ 
ἸερίτυΣ 4 δα. ΧΧΙΨΝ. 10. ἔχ 
δἰϊοσυιπι βεηίθπίία ἰεβεσιηΐ 75], 

ΡῈ αἰεί, ἃ "51 οεγίοσίμδ ἐπϑρὶ- 

σένα, αἱ περιόγαγε ἰάστα εἰῖ αυοά 

ἰμείγαγε. --Ὁ ν ἣν σίαξμέιπι. “0. 

ΧΧΥΠΠ). 46. υὐἱ ἀρϑμεῖ ὁδὸν δεῖ 

υἱῶπι ἀοοιγαίε αο αἰορεπίεν ἀεδοτὶ- 
δογο, αυοᾶ Ὡοπ τλ8]6 ΘΟ ΥΘΪ [6 Χ- 
τὶ Ηεργδίοο. ---- 2. ἱρηρίδο. Οαπ.ς 

Ι,. 8. οὕτω γὰρ ἀρϑομοῦνται αἱ ἡμέ 
τῆς ταφῆς, τοὶ οπΐτι γεφιέγεπέιγ ἀ168 
εομαϊτατεο. ΒΟΠΘ 4ιοΔα ΒΕ, ΒΊΤΩ. --- 
“ΓῺ, πιύπετο. σευ. ΧΗΙ. 16. υδὶ 

συμ ἐξαρῶ μεῦ ἴπ οοἀά. ροττηυϊδταγ. 
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«ῷ Βαπι. ΧΧΙΨ. 1. ΟὐΒεὶ. 1. 15. .-- ρα τὸν ἀρϑιθὸν τῶν μερῶν μου, τίς ἐστε; 
ἼΡΌΘ, πωνέγως, 205. ΠῚ. 6. --- ποΐατα ται ἔδο πυπισγαπι ἀΐδγυχῃ 
ττι ΤΩΘΟΤΌΙΩ, 6118 812, 3. Θ. αὐΠ| ΟΧΊρΙΙ- ἡ 

ἜΘ: πωπιετο. ὅδε. ΧΥ. δ. ΧΥ͂Ὶ. ὯΝ εΝ εὐβεη ἐτῶν Ὡς 4 πηθογατη. ὦ 

10. εἴ 4110] δεορίυβ. 200. ΧΧΨΥΤΠ1. Χγχνᾶο ἔσμιε δριὰ Ηδευοβίστα : Ἀρϑ.Ὁ 
56. οὕτως ᾿δὼν ἠρΐϑμησι, ααδο νεῦρα μὸν, μέτρον, ἀρμῷ ὀλίγους. Υπ|ε 6. 
Κτουβαιρίοϑ ἴῃ Ὁ 55, Οὐϊξς. ἦν {π|{- φοῦβ. δὰ Απίμοὶ. Οὐ. Τ. Χ. Ρ. 136. 
Ὅκοο. 900 ὲ Ὁ. 19. πὸ ἡ ὐρῤόσι ἀμὴν --- ΠΌΞΌ: σρηηια. Εχ. ΧΤ]. 4. -- 
χαὶ Ἰηϊάυτο ἱπαπαίδτοηα θ886 - ΔΝ ΟὟΙ. 17.-- 
ὉΑΥ, ἴὰ οἱ 16 σι ]υηραῦις αὐτήκ [Ὁ ΤΌΝ, ΡΟΣ ἘΡΟΣΎ ΒΤ ΕΞ 
Ῥγείνοναὶ δια δῆς οοπἸοοϊπσχαα ᾿)» υδοέδ, ᾿Α΄4ὰ. ὅϑγταθ, Οεῃ. 

ὁ Ῥάζεδὰ ἰπ (ουμηρπίαί, ἐδ ἴτῦτοσ-ὀ ΧΧΧΙ. ἡ. Αατ δίκα ἀρϑμούς. 
ἰδ! ατ5 ἃς ΨΊ]α Επΐατα ΝΟΙΕΪΒ ἴῃ ϑγτοια, δεκάκις ἀρέδμιῦ, ἄδοξαι πίαπο: 
οθο, ραρ. 860. -- ἽΡΒ’ "έρεμδθο, γὰρ 8, υἱοῖδιια, αἰ εῖγοὶ Νυ]ακδιε. --- ἐ 
ἰμφίγο. Νά, 11. 4. οἱ ἠριϑμημένοι, ἽΡΌΘ, πωιαθγμς. Νυχμι. ΙΧ, 20. 

. 866. ΑΙἸοΧχ. θεηθ αὐοδα βαῃδυπι, δὲ ἡμέρας ἀρ μῷ, ἀϊεν αἰίφνοι, ἴοι. Χ. 
βὶς ν. 8. 11. 18. 15. 16. 94: 96. 19. καταλειφϑέντες ἀκ’ αὐτῶν ἀριμὸς 
1 Ῥαγν. ΧΧΙ. 6. 7υσπ. 1]. 186. ἔσονται, ΤοΪϊο οχ 1116 πυγιοτια, ἰΝ. 6. 

"δὰ υδὶ ἀρῶμεῦ ποίας γοοεβενε, οἶδ. 16. ὑπολελψομμω ἐξ αὐτῶν ἄνδρας ἀρ» 
ὅετε, χυοα κ᾽ πυϊοδγαπάο. μῷ, τεἸϊμχμδτα χ 1}}18 γίτου πυπιστῦ 

ες ᾿ΑΡΓΘΜΗΣΙΣ, ναπεδγαίδο. ὨΥΤΡῸ» Ῥόώσος, Ηΐς ἐπ ἀριϑμῷ ΑἸ πε 
πωηιεταίδ, τοοεποίε, Νυχα. ΨῚ}. 4, βεπάστη γαῖ βεαχεῖς͵ ναὶ ὀλύγως Οοπῇ, Ρᾳ. ΟΙΨ. 12. Ἐς. Υ. 8. θευὶ δ᾿ ὕπο δξὸ. βαδιοῖ. ο, Ξίσαι, ἀρϑμήσνωρ, ΤῸ, ογ τρί φάδιιυτ, Αἀάδ ϑγπαο ὉΡιὶ ἀρίδμησις εαθ6 80 ἐκισχοπηὴ ἐρϑόε ἴεβ. Χ. 10. υδὶ ἀρϑμῷ εἶναι εδῖ 1.4. πμπισγαίας μοίδα. ἀριιμὲν εἶνα;, ρρεε ραιιονξαίε. παιπματατὶ 
᾿ΑΡΙΘΜΗΤΟΙΣ, ἩΜΗΙΕΤαἰμδ, ἩΗΜΙθ- ρρρεο, ϑεὰ: πμριεγαξίϊορε δμβε, “-"- 

,. ταδιδδ, πωρεοτο ρατυιϊω. 5) γ}» δμᾶ- ΓΟ, φόνομδενε. Ἐκεοῖ, ΧΧ, 37. β 
ἑναλδ, ρτολίδεο. “60. ΧΧΧΝΊ. 57. ἡσάξω ὑμὰς ἦν ἀριδ δ, ἱπϊτοιοαπι ῦς 
ἀρϑμηταὶ δὲ αὐτῷ σταγόνες ὑετοῦ. 1.1. γρᾳ ἔω ἐρθοβαρ εν αν, αρμᾶνο γ0Ὸ5 
Βοσθ νοσίεσυμς. Ὑιάς ἰὴ βϑβαιθη- ἰπιγοάυοδα. Ηϊς ἵ,. Βοα ἴῃ Ῥχοῖεξ. 

4 Ῥὰ8 8 σᾶξ ποίβία. --- ἼΘΙ Τ, παπιθ- οὴὰ ΤΧΧ Ἰομοτα πρανυὶ ἐν ἀϑυθν 
γα. {0}. ΧΙΝ. ὅ, ΧΥ͂. 90. ἔτη δὲ νεῖ ἐν ἀρϑμῷ διαϑήκης (χυοά ἴῃ ὑωΝ 
ἀριδμητὰ διδόμενα δυνάστῃ, ἀῃπὶ Δυίεα Βυιθάδιι οοὐά. δ τατ. Αρϑμὸς 9: 
Ῥαιοὶ ἀλιῖ διυυχί ροίεπε!. Ἠδεγοβίπεα : τιοία ΠΣ τς χρῆν υἵκάενί; 8 ἀρϑμητὰ, ὀλίγα. ΟἸΒοοσῖς. 1αγ}1.- θμριβαηῷ ΕΊΘΟΥ Με κα χον β ΧΨΥῚ. 87. ἀριδμητοὺς ἀσὸ αολλῶν, ραω- συνθήκη, φιλία. Αγρυ ΖἜμὰ Δ ΟΕ 
008 ἐπ σππρΐς, Ἠοτδάυτα (ἂς Ατίϑ ἜΗΝ δυο Υ. πριν ΤαΛΣ καλῶ Ῥοξείοα ν. 306.) πειπιεναδίδέε μἰροίδ ὧν μὸς εἴ ἀξ ἀ 96 πὸ ἢ 
Ῥαγυιι5, αἰϊοθ ἰἴΐδιη Οσβθοοθ εὐαρδμη- ὑκάεν!4.), λας 4886 ῃ8 Ἢ 
τὸν ἨΜΠΙΕΤΟ ραγυμη Αἰχίδδο, Ὀρθοσγαὶ ΤΔοΡΘ. Νά ἰη ἐεβτήμονν: 

4 (δβδυβοπιι [ες ΤΆδοοτ. Ρ. 123. ΟΤΈΘΟΔ Βι ΔΉ .βὺ5 γεϑρ εἶτα δὰ πιο’ ε 

ΠΑΡΙΘΜΟΝΣ πίσίτων ἐδοοιζῳ, σα δεν τα χα αυτακημο μαίας ΜΟΙΣ, κωπιόγιις, ραμοϊξαϑ 
ἐπὶ σιαθ, οοΐογδ ναεϊιάγί, --᾿ Μεμῖο εἦυ8 θὲ εν. ΧΧΥΊΤΙ. 32: τερ 2 Μ αὖ 3 3, . -Ὡὦ “Ὁ ὑσὺ ΤὮΝ ΤΣ ΗΠΏΡ. γἐοθηδεο πιο, 8. ρο- τᾶν, ὃ ἐὰν ἔλθῃ ὃν τῷ ἀρϑμῷ ὑκὺ τ ΘΤΉΓΙ ΤΣ ΜῊΡ τ ἘΠ ἑάβδον, τὸ δέκατον ἔσται ὦγην τῷ χυζίῳν πιᾷ οἵ )απιξίέαπι πεδατᾳ. 1 Ῥαχ. Ὗ1]. Σ χρεία, ἀθοίτουμι; ᾳαοὰ ἰ πριμρο 
ὅ. 860. δαί. [Ὁ. ν. 7. δὲ 9. --- ἀρ ΐνΝ (ἃ. 6. ἐπίος πυταοταπ απ) ἐν γί 
μιέηδιγα. ῬΒ, ΧΧΧΥΊΤΠ, 6. γνώρισέν ζὰ ἰταχαῖς, καποίαπι ετὶς Ποιεῖπο. 
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13, ἔτι σαρελεύσυιτω δ᾽ Ὶ 

δὰ Ἰηδπυτλ ὨΏΣΠΊΘΓΘΙΙΙδ. Οσαδον 
Βοιδατα Ηΐετος. Ρ. 1.1, 1]. ς, 44. 
Ῥ. 459. υϑὶ οἰΐδτι 6χ ῥγοΐαπὶβ τηὸ- 
ΜΘ ΠΕ8 ἴοοβ αἴεσί, υὑπᾶὰθ ραίεῖ, 
υοὰ ραϑίογεϑ, δη ΘαΌ λει 5ΤΕ 9588 δὺὉ 
γρξρεγδῶι ἰη Δί θ}}]Α γεάιχοείηῖ, 1}- 
ἰοβ πυσιοτασα οὐπδυσνεχίης, (δεΐδ- 

ὁ τὰπι γτὸ ΛΘ ἰεβεταμς ἽἼΒΌ, 
Ἰυάϊοο ὕρρεῖο. π΄ Νοῖίβ Οὐ. δὰ 
᾿,1,.- πνῸ εγαάν. ἃ. Ἀσρ. 

πῷ 11. Ὁ ἘπτοΥτ ἡ σχιὰ ἐν τοῖς ἀριθ- 
ΕἸεραηβ Ἰροῖίο εἰ 

ἀπε ἦτ ἸΛΕΣΩΟΚΒὮΠ 8, αιιΐα βεῖτηο 
ἰδὲ εοἰ ἀα λοτοίορίο. Βεοϊϊαυΐ [Πρτὶ 
δαδοηὶ ὠαβαϑμαᾶς εἱ βαϑμοῖς. ---ὦ 
9 Ῥονεῖι:, γιὸ γέγενι βτασῖαε 

ς ἐξαπιπαίμ, ἴ Ῥασ. ΧΧΙΪ. 8. οὖκ ἦν 
ἀρδμὸς ες. Οαεῖαυγ. ῬΡοϊδεὲ χαίδεσα, 
δἰ 86Ώ508 Δ ΏΣΩ ΤΑ Πα οδξασ, ἰ66- 
ο δο ἰοσυμα ἈΑΡΕΣο, οἰ Νἰϊονοίηυο 
ἰαππεῃ ἀρϑμὸς Ἀεδο 6 ν. 4. {τ π6]8- 
ἰαπὶ Υἱἀ σία». ---- ὩΣ Ῥίυν. λον» 

νος, ὅγπιαι. ἴεβ. ΧΙ, 14. ἀρθμδο, 
Ραιοῖ, εχίριτδ ἨΝΆΘΤΟ. 
ἐρυβοκοπογη δΒαροὲ ἢ. 1. 5 Ό» 

ψιοὰ ΠΙΧΧ γεῖ ὀλύγισεος ἰταπαίαϊθ- 
ἐτη. ΤΧΧ δευΐετου. ΧΧΥΙ. 5. 
ΧΧΥΠΠ]. 62. -- ἜΡΌ. 5 Ῥαν. 11. 

1}. -- ΡΞ,» πιρεεγοίμδ, γεοεηϑέμ, 

μα. ῬᾺ, ἃ ἽΡΒ: Νυμ, 111. 99, 

- Π)5» κοπεγαΐίο, τερον δίο. ἴπο. 

ἐν ΧΥΧ. 19. ἐν τοῦ ϑκῶὶ, Ἀ. 6. 

πιηπετο. Βοηο. ΤΧΧ 4 Ῥαγ. 
ΤΥ 14. ΧΧΥ͂Ὶ. 11. Αἀᾶο Νυτι. 
Π 39. »ες. οσᾶ. Ηϊοΐτηεπ. -- Νὴ 

ἐχεγειίῳ. 168. ΧΧΧΙ͂Ν. 4. τ᾽ ἀριθ- 
ε μὲς πιμΐίος ππηβεγο, οορίας βι στ βοδί. 
πὶ εαΐτα, ἂξ ἀρϑμέω εἰ ἀριδιμητὸς, 
ΤΟΣ τη] ατῖς, Ν 6 βυρσχα ἃς ἴῃ ἤπια 
᾿υ)ὰς ἀγίάςυϊ! ποίδία, εἰ Χεπορῇ. 
ὕγτορ. 111. 8. 8. --- τὲ; (Π Ρα- 

[24.) Ξνδε. 168. Π. γ. .8, ϑϑηϑτιη 
ἐχργεκβεξιπῖ. -- οὖν. οσρπέ, δαμε- 
4. Νυση. 1. 40. Ὅν ἀμϑμὸν αὑτῶν 

οὐ λήψΆ, Ὅσαι ποιοάτεθ, ρδοὺ τϑεϑῖ- 
8688 ε068. δὶσ, ΧΥΤΙ. 4, ἡμέρας ἀρό- 
μοῦ ἐδωχεν αὑτοῖς, Ὠυτορζαῖοα ἀἶοθ (ἢ. 7 
ῥᾷᾳ Ῥαποοξ, 86, ἡὐβῤευ Ἃ ας ἀενεεηδιηι 
υἱέα ἱεηερωφ, 1. ἢ. .) ἀεαϊε 
ἘΠΕ πο" Ἰ- 1. ΠΥ ΧΝ Σ 38. 
ἐν ἀριθμῷ ἡμερῶν, ἴῃ αἴθ πυγιον δῖ 
οἱ ραυςΐδ. [0]. ΧΙ... 16. 1 Μδόο. 
ΕΧ. 6ὅ. ἦλθεν ἐρ ἀϑμῷ ᾿ϑοσερᾷ. Δ. 
7. ΧΙ]. 1. δ. συναγαγὼν χεῖαι «υλ.- 
λήν.), οὐτὰ οομογίθ σα αὶ, Θθὺ 
βεσβι οἱ 1 ΔΌ Ωρ δου ριον πμηθέγωε ᾿ 
δυγρασὶ δοῖού.Ό γιά [π. δὰ ΡἈ]ΐ- ς 
Ὠἱδ ΕρρΡ. Χ. 41. 

ἈΡΙΣΈΤΑΊΏ, ργαπάρο, οἶδωρι 
“-ὉὩῃ} 3)» το ράπδνε. 
ΧΙΙΠΙ 36. ὅτι ἐκεῖ μέλλει ΓΥΡΡΝ 
αυοὰ ἱδ᾽ νε]]οῖ οξηρ δον -- νὶ» 
ϑεπίο. 1 ϑδτα. ΧΙΝ. 25. σἄσα ἢ Ἶ 
ἀγμρ᾽ γεὶ, υὐ Ἰεροπάυμι οὐπεοὶ 
Βοο (ἰὴ Ῥγαΐῖ δὰ 1,ΧΧὺ ἐσ Τειὺυ]- 
Ἰΐοπο (ἀε 14]. σαρ. 10), οὐκ ἠρίστα, 
ἰοίδ ἴοστα ποῚ Ὀσγαμάοθαϊ. ἔμ ἃ 
ἴδοσ τη υἱχατλαθθ Ἰδοιομθτθ Θ886 
δατηοάυπι δυδρεοΐατα, μΘο ἐπιρτορα- 
θὴ]6 νἹάθσὶ Ἵοοδὶιῖβϑα μἰὶς ἄυδδ γϑσζαὶ- 
ΟὨα5, ἱΐα υὐ ἀριστᾷν δὰ δηϊοοδάδθῃς 

ἡ “1, 36}... τεΐοσεμβάυσμα εἷῖ. .-. 

Ἵν; τ᾿ ἴεπίο. 1 Ἀερς. ΣΙ. γ. ἀ- 

εἰδτῆσον. ϑοοοῦ εἰθυδ οὲ Ῥοΐὰ5 γω- 
οτα αἀϊουπίαν, αυ͵α 1186 νἱῖα Βοπιΐηῖο 
4υδεὶ ἐα]οἰταν. Οομῇ, (]Δβ811 ΡΆ1]ο]. 
ϑ. Ρ. 1910. οἀ. Πλαι μι. Γ 
ἈΡΙΣΤΕΙ͂Α, τὰ, ρναπεα. ΝΘ Π, 

εἴογία. ὅγτασι. Ψυά. [Ν΄. 9. υδὴ] (4- 
ΤΉΊ6Π ῬΓῸ ἀρίστεια ΒεσΡεπάυτι νυ] εἴα 
ξΑῤας ϑ' ΘΠ 4185 βου τον. 
46 Ῥοϊαοδα 10. ΥἹ. βεας. 186. 

υὖϊ Ῥτετοΐα, απὸ το θυ α ἀδιταν, 
ὕτϑοῖβ δρρεϊϊασὶ ἀσοδὲ ἀρισετῆε, ἐαν- 
νίκα, νκητήρια. ῬΆΑνοΥ. ἀριστεῖον, τὸ 
τοῖς; ἀριστεῦσι διδόμενον ἔπαθλον, ἣ τὸ δῶ» 
ρὲ τὸ ἐφὶ τῇ νίκῃ. ᾿ 

ΑΡΙΣΤΕΤΥΑ, ἡ, ον μάο, δίγεπε. 
ἐπ. 4 Μιος. ΧΙΙ. 17. Ἡδενςοδ, 
ἀριστεῖα, ἀνδραγαθίοι. 

ἈΡΙΣΤΕΡΕΥΏ, σέμέείγα ὑπαηι 
μέογ. ΝΟ ΩΠ ἐἐσέγαηε ρείο. ἴΏο. 

εἰ ΧΧ  βες. (οιρὶ. 1 Ῥασ. ΧΙ. 2. 
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α ἀρισεερεύονεες, σι σίγαηίον. ἴπι αἵ. 

ἰορίαιν ἐξ ἀριστερῶν. 
ἈΡΙΣΤΕΡΟΙ͂Σ, εἰπέδέοεσ. Ὁ Ὁ ΓΤ’ 

δἰπὶδίταπι ρείο. Οεῃ. Χ11]. 9. 2 ϑδιη. 
ΧΙΝ. 19. 1 Ῥανρ. ΧΙ]. 2. ἐξ ἀριστε- 
ρῶν, 8ο. χειρῶν, 860. Υ δῖἑς. -- ΜΘ» 

εἰπἰείετ. Οοι. ΧΙΝ. 15. Χοβὰ, ἥ ἐσ- 
σιν ἐν ἀριστερᾷ (85. χειρὶ) Δαμασχοῦ, 
ΟΒοῦα, 406 δὰ βἰ πΙβίσϑσω- 
Πλατηδϑοὶ οἵα εδί. Πουῖ. Κ΄, 82. οὖκ͵, 

ὃ ἐκκλινεῖς δεξιὰ οὔτε ἀφιστερὰ μέρη, πΟῊ 
ἀδο! παθ 15 ποτα δα ἀοχίσϑμι ἤθατι6 
8 κ᾽ ΠΙΒΈΓΆσΩ . γιάε εἴδη 
θευς. ΧΨΠΠ]. 11. 40. εἴ οουῖ, “08. 
1.7. 2. ϑδζη. 11. 10. 9]. 59». ΧΧΗ͂Ι. 

.. 9. ἀριστερὰ αοιήσαντος αὐτοῦ, δὲ αὐ σὶ- 

ηἰδίγαπι δ6 σοπυεγίϊέ. ---ο αἰ. Ὁ)» 

ἰάση. [κν. ΧΙΥ. 15. 16. 4 Ῥᾶσ. 
111. 16. Ἐκ. ΙΝ. 4. 

ΦΑΡΙΣΤΕΥΏ, ρτίποίραίμηι ἑδηξο. 
. 4 Μδος. 1]. 18. κατὰ τῶν «αθῶν ἀρισ- 

τεῦσαι. ΑἸῖα6 ποίδϊ ἠογίία Καοία δάετε, 
ν. ο. ἤοσμ. Π. Ζ᾽, 908. Ὠϊοάᾶ. 5:6. 
110. 1]. ς. 46. 

ἌΡΙΣΤΟΝ, ργαπάδωιε, οἰδωδ. ΤΊ". 

ρας, οἶδυα. 1 δερ. ΤΥ. 42. τοῦτο 
ἄριστον τὸ Σολομῶντ, ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ, Ἀὶς 
οἰδιιΣ ϑΑ]ουοηἶθ ἀπδαύδαμα α16. -- 
ἽΝ), δέαῤμέια ἱεπιρδ. “2. ὅδατη. 

ΧΧΙΨΝ. 15. ἕως ὥρας ἀρίστου, ἀβδαὰς 
ἡ δὰ τοιρυβ ὈΥΔΠ6Ι1. 

ῬἌΆΡΙΣΤΟΣ, ορέμιδ, Κογί δδίνηιδ. 
4 Μδος ΧΙΠ]. 18. μετὰ νεανίσχων 
ἀρίστων. ᾿ 

ἈΡΙΩ΄Θ. Ἐμὶ 'ρβαὰ νοχ Ηδργαῖοδ 
ὃν 9 ες. ΙΝ. 8ὃ. αυδτὰ ἀδ 
οἰοτγέδιδ ΤῊΚΟΥΡρσ οίθβ βοϊθηϊ ΘΧΡΟΠΘΣΘ. 
δ᾽. οἴὔδιι Τδοοάοζαίαβ: ᾿Αριὼθ, οἱ 
ἄλλοι ἀγριολάχανα ταῦτα ἡρμήνευσαν. 
ψυχα [μἐχ. γι]! Μ5. Βτγϑῖι. ᾿Αρι- 

« ὧθ (βϊο οηΐτα ἰεσοπαμπὶ ν᾽ ἀθί" ΡΓῸ 
᾿Αριῶχ, απο ἐδ 'ῃ Μ5.) βυπί ἄχρε- 
μόνα κολοχύντια, ταπιοξα οοἰοοψηξλέάεε. 
Οομΐδσ ἀθ Εἴ Ὠοβοοσίάδι, [40. [Υ. 
ς. 78. σδα δρυὰ Ηδοογοβίυμ, ᾿Αριὼθ 
Υτβ ἰδηαηε νΟΟΒΙΆΤΩ 6886 ἸΕ ΙΩΒ. 
Ἐπ νεῦρα : ̓Αριὼδ, ἡ λέαινα ὑπὸ Σύρων. 
Ηος νεῖὸ εβὲ σὴ Ν ἴῃ τ ρΡΊΠΉΠ6. 

᾿ποδξ 8 Ἰ)1. ΝΙὰ6 δά Ἡ. 1. ὑβεβε- 

᾿Αρκίω. 

νιάς Βοοδανὶ Ηΐσροσ. Ρ. Ἴ. 1. 
Π]. ς. 1. Ρ. 71. 

" ἈΡΚΕΤΟΙ͂Σ, ἐκ βὲοϊονε. 1, τβιοῖ- ὗ 

ἐπέϊα. Ααὰυ. θευς. ΧΧΥ͂. 2. «ροὺς ἀρ. 
κετὸν, δοομπάπηι σι οϊεπίλαπι. 

᾿ΑΡΚΕΥΘΙΝΟΣ, μηὲρετίπιι. 
λα Ρ αδὲος. 2 Ῥατ. 1]. 8.- ὉΠ 

Ααυ. Ρ5. ΟΧΙΧ. 4. ---- γὨν)» οἰεαπι. 

1 Βερ. ΥἹ. 80. ὃς. γῳ ἀρυὰ Οὐ. 
ἄκεοβ πο βοΐυην 46 οὐένα, βεὰ οἴλπι 
ἄδ »έπιι, στ 580 οἱ 8}}18 8] ΠΠθὺ8 

- ἈΥΡΟΥ͂θυ5 ΔΙ οῦΌΓ, 
ἌΡΚΕΥΘΟΣ, ἠωπέρεγηβ. Ὁ ὃ 

αδὲες. ἴῃς. 8, ΟΙΠ]. 17. ὅδ υτιπι, 
1.86. ΧΧΧΥΙΙ. 94. ΧΧ Ἠος. ΧΙΡ. 

9.--- 5: Αι, ΕΕἸΧΧῚ Βορ. 

ΧΙΣ. 4. --- ἸΏ)» οἴσω, 1 Βες. ΥἹ. 

89. Ψίαα βυρσα 58. ν. ὠρπεύδινορ, 
ἈΡΚΕΏ, δηβοίο. ἡ» ΡΩΝ 

ἑκα. Ααὰ. ϑγχηπι. ΤὨρδοά. εἰ ΕΧΧ 
Ῥχου. ΧΧΧ, 16. ἀρκεῖ, --- 0} ΠῚ 

Βεὶ 8 25), σαρίο. 1 Βες. ΥἹΙ]. 91... 
4 Ῥαν. ]Ι. 18. -- δὲν), ἰποσπῖο,ς 

Νυχ. ΧΙ. 99. ἀρκέσει αὐτοῖς. Βα] ϊοοὶ 
ἐπυεπῖγε αἰἰοτὶ αἰῤᾳιϊα εδὶ δυβίρεγε αὐ 
αἰϊγυϊά. Ψυὰ. ΧΧΊ. 14. βες. Οχοπ.., 
͵ο8. ΧΥ͂Ι. 16. ὙιάΘ βΌΡΓα 8. . 
ὡὠρίσχω. ---- 22" τὰ »εἰδει υοὔϊδο ὦ 

ΘΥΤΏΤΩ. Νίχα. ΧΥ͂Ι. 8. ἀρκείτω. --- 

5.0)» νιαΐωμηι. Νυχη. ΧΥΧΙΪ. 84. υἱ 

Ἰοοο ὠρκόσει; ᾳαοὰ Βαρεῖ γαῖίο. 1ε- 
βοπάυχω ποοθββασῖο ἀρόσι, δας ἀρέσει, 
αὐ αυοαὰθ ἄλλος μερεῖί. Ῥγαίθγεδ 
Ἱερίταν ἀρυά ΧΧ Ργου. ΧΧΧ.15.. 
οὐκ ἡρκέσθη, ὥστε εἰπεῖν, ἱκανὸν, πὰπ’ις 
αυδπὶ [ἴα παϊώγδση ᾿τορ]εραῖ βδείαϊε. 
ΨΟΥΘΠαΪ, πος [Δ δου! οβοθῦδζ Οὐρμ8, 
76" δἀεγδηξ, υἱ ἀρυπᾶθ 6886 αἰοθ" 
Τοῖ; 00] Π1}}]} : πᾶσί ἴῃ ἰοσα 
Ἡερσαΐοο. Ἐοχίαβϑβϑθ ἔδιυθη [υραῖαδ.ς 
εβὲ νευροσυσα ογᾶο, υἱ Ἰερεηάαπι ἐ 
εἷτ: οὖχ εἶπεν ἠρχέσθη, ἀάδοχια ἠρκίσθη, 
δ 8110 ἱπίθσργεῖβ ῥτοξεοίαπι, μετ!" 

τυχι. ὅδρ. ΧΙΝ. 22. οὐκ ἤρκεσε, ΝῸΝ 
Ξαἰὴϑ Πιογαί. 1,6χ. ΟΥτ1}}} ΜΆ. Βγέπι.ς 
"Ἤρκεσεν, ἀρχετὸς γέγονεν. 3. Μδοῦ. γ. 



φ Α [4 

αι 16. φὺκ οἱῤκεραθεὶς δὲ τούτοις, ΠΟῺ Ο05- 
ἐεπέεια δΐετη Ηΐδοα. ὅ:'. 1 Τίμα ΥἹ]. 
8. τούτως ἀρχεσθησόμεθα, Ἀίδοθ σοπέοσπίξ 
εγτπη. ΟἿ 1,οχ. Ν, Τ. 8. ἢ. νυ. 

ἌΡΕΙ. [18 4118 τε αϊτιν ΡΟ 

Ατγολέία, 1 Ῥαγ. ΧΧΥΙ]. 83. υδὶ 
ἩΧΧ πρῶτος ἈΔΌΘπξ. 

ΤΟ ΔΡΚΟΥ͂Ν, φυοά φι βοϊ(. νεγὶ, 

δὲς Ῥύσρσ. δεσμπάηπι ος οἰδὶ. Ἐχ, 

ΧΙ. 4. ἴῃς. 866. ὅοδοὶ. αι. ἔχ. 
ὁ ΧΥῚ. 21. ᾿ 

ΦΆΡΚΟΣ, πγεμϑ, 1. α. ἄρκτος, 
ΟἴΔΙΒΟ τ ΘυρΒομΐδ σδυδι, (106 
ἈΜΜαϊτυχῖγο ἀο )}]16]6ςὔ 1... ΟΥτ. Ρ. 3904. 
εἀ. ϑιιγσιὶὶϊ εἰ 9}.6οο08 δὰ Απεδοὶ. ΟΥ. 
Τ. Χ. Ρ. 180.) ταοποπῦθ ΑἸἹΡοσΕ δὰ 
Ἠδαγοῖ: ρίοκδαπι ΒΑπΟ: ὕΑρκος, ἄρ.- 
χεσρμαι, σὺ ζῶον. ἘἘπῖ ν6 10 πες ἔοστηα 
ἄρκος ΤῸ ἄρφχτος Ῥοϊεείχηυπι ΑἸοχ- 
δα γι πδιίλία (οοηΐος Βοοδαγα 

ε Ἧνντοσ. Ῥ. 1. 1.5. 111. μδρ. 809.) 
οἱ Ἰορτέυν αυοηυς δρι «οϑορδυτ 
Α.... Υἱ. 9. ρερ. 38. οἁ. Ἠκνοτο. 
ἢ γζ, Ψυ6. 1. 835. “ΤΈσχοη, [{Π]. 
9. --- ἡ ΟΠδ]. Ιάεπι, Ὦδη, ΥἹΙ. 
ὅ. δος. Οἷβ. υδὲὶ γτἱά. [0.8 
Απΐτα. Ρ. 830. ϑαῃ. ΧΙ, 17. εἱ έν. 
ΧΙΨΙΙ. 8. : 
ἼΑΡΚΤΟΣ, τσ. ἢγ.2}4, Α7αἴον. 

ΠΟΙΏΘῺ ῬΓΤΟΡτίυτη. Ψυὰ. 1. 85. οὗ αἱ 
4 ἄρκτοι. δεάυχογυηϊ ΔΡ ΓΝ. οεγυα, 

δίχιθ ἔξσατα Ῥγὸ ἔξ ροβῃθγαπῃΐ, 
υοά ΑἸ αυδηάο [π|ϊ. οοπίρῖξ, αυδη- 
ἄο τ} τοέεσί δὰ ρεγίδοϊζατα β6ῃ- 
τοῦδ ΒΟΏΒΉΠΙΩ, 51:06 0π8 εἷνο δἰΐζοσα 
βρϑοῖθς μοπδίυν. (Οἵ. ψυοηας Εν» 
ὃ Ομσῦι. 5. ν. ἀλδη πὐίασε Ιπις. 
“- ΑἸ γε. 1 ὅδιη, ΧΥΪΙ. 34. 
86. 81. 4 ϑαα. ΧΙ]. 18. 23 Βερ. 
1. 34, εἰ 4110] βερίτε. ὅ:-. ΧΧΥ. 

ε 190. σχοτιοῦ τὸ πρόσωπον αὑτῆς, ὡς ἄρκτος, 
οὔεοποῦτας νυϊζυτα σαύτο, τὶ ὈΥΒῸΔ : 
«αἱ φιαότη ἰοσισαι νἀ Βοοδιατί Η]16- 
τοῦ. Ῥ, 1. δ. 111. ς. 8. Ρ. 800. 

᾿ἈΑΑΡΚΤΟΥῬΟΣ, ογοίωγμδ, ἨΟΠΙΟΝ 
δέεΐδα μοϑὲ ὀσμάσηι πεα)οτὶδ ἰὐδα ρο- 
δέξ, εχ ἄρκτος οἴ οὐρὰ, οαιμῖα. 2» 

»ίελαάες, υεγριϊς. 7οὉ. ΓΧ. 9. δεά 
βιπῖ 101 ποιῖπα ἀϑίτοσγιση (γἀη8ρο- 
ψο:. 1. 

8358 “Ἄρμα. 
δἰϊδ, νοϑὰ σλμάδα, αυδῖ ποῖ ομαίῦ- 
τυηῖ, αἰΐασα πλοάο ἰοουπι οοουραπίο. 7 
Ααᾳα. Απιοβ. Υ. 8. ιἊδ βυργὰ 8. νυ. 
ἀκρωτήριον. Ηθεγοβίυδ: ᾿Αρχτοῦρος, 
ἀρκνῶος τόπος. διὰ τοῦτο καὶ οἱ ἑπτὰ 
ἀσείρες ὁμοῦ καλεῖται; ἀρκτοῦρος, ὑπειδὴ 
ἐπὶ τὺ ἀρκεῶον κατανοεῖ. λύγετα; δὲ χαὶ 
ἅμαξα. Ῥοθίοτγίοτίβ ποιηϊῃ 8 ΓϑΕϊο- 
Ποῖα ἤδης {τα ϊς (}11ὰ8 Ν. Α. [1Ὁ. 
ΠῚ, “8. 31. Ησοο εἰάμε; φιδα εἰπεῖ 
»[αυείτὶ υἱάο(εγ, απ φμὶ Ογαοονγαπι 
ἅμαξαν ἀϊτεγμηί. Βαγβιι8 Ἡδδγολίυβ 
ἴῃ ΥὙ. ᾿Ωρίων δὰ ἤη. 1,οχϊοὶ : Καὶ 
φοῦ ἤβέοχῳ μέμεηται ἡ γραφὴ; ὃν μ6- 
ταξὺ τῶν μερῶν τοῦ ᾿Ωρίωνος ὁρῶμεν κεί- 
μένον ἀστίρα ὑπόχιῤῥον. 

ἍΡΜΑ, σμγγι. ΤᾺ, υἷα. Ηοι. 

Χ. 14. ἤλσισας ἐν τοῖς ἅρμασί σον. ἴ,6- 
Βετυηῖ 75. οοπΐοχίθ οσὐδίουὶ 

οοπνεηίθηΐεσ. Οοᾶεχ ν᾽ δἕς. ἰδτηθῃ 
Βερεῖ ἐν τοῖς ἁμαρτήμασι, α αὐο ἴοι- 

“ἴ45856, Ῥ6Ρ σοτηροηαΐ τα βοσιρίο, ὥρ- 
μασὶ οΥἸτὶ μοζαΐξ. --- ΘΝ 10, αυοὰ 

οϑὲ ποῖπϑε ρχορθΐυνι Ἰοοἷ, ἃς Ὁγο- 
Ρυΐο ἀφπείϊοε τπιοοϊαῖ. ἴπο. 1 ὅδ. ΧΥ,. 
4, ἅριαασν. Ψυϊχοῖαβ Παϊγοῖ : σμαεὶ 
ἀφηος, υ δέβθο 23 Ἰοκου. 

Ηΐπςο ποῖ δᾶθο πΉρΓΟῦΑΡ1}18 οϑὲ σρὲ- 
ἢἶο ποπηυ] νι νἱγογαπι ἀοζῖο- 
τυνι, αυὶ Ἰον βϑτηδ του θη ἄρνα- 
σιν ἰοεβοτο ταδϊυπί. ὅδε ἐπργοθϑα 
ᾳυοαυε Ἰοοξίο ἀσίσπάϊ ροίΐεβξ, ἰηϑΕ:- 
[υΐλ πϑὰρα εοὖἦυθ οοἰϊδομε οὐ 
ΧΧ, 4}, Ὠρροῖο αυΐριι σδιιδὶβ 
οοχατηοῖ!, ἰοοο ΛΝ Ῥοβαθγυπέ 

ΒΟΙΆΘΙ Αἢ 15 ορρίαϊ Γαλγάλο,ς, Οαἶ- 
2. Αὰ Βδῆς νοσεῖ, αὐυθ, Ηδο- 

Ὀγαῖσο βοσρίβ (Ὁ)}}» γοίατα Ὠοίαξ, 

'ποσθ ἄρμασιν, Δάδοαιι ᾿ῃζεΓΡρτθ- 
᾿Ῥπαερθὰ ΠΣ Οταοδαὶ ΕΒ ΡΟΓΟ, 
ταὶ δἀτϊηοάυμπι ρῥγοραρἢ)ε οϑί. --- 
δηνΔῺ, πιρρρέο. Ααὰ. εἴ ϑγτητη. 

(ϑοο. ΕροΡ. Ὁποῖα. 8. ν. μαψὰρ) 
4 ϑδια. ΧΧΙΥ͂. ἢ. ΟἹοσίσυϑ ταυΐαὶ [ὰ 

ύὑρωμα. 8564 τεσ ὟΥ Θεθοἰ ἱπρὶυβ 
Ῥγοῦδρ. α. 95. ρα!. 4317. τοϑθςυϊ 
φράγμα, αἱ αυσχιιθ Μαπίῖ. 6 οοἄ. 
ἀποάδπι γεβκίο δἰ]. --- 5» 

Ζ 

β 

ἃ» 

φο, 

ὃ5- 



Ἄρμα. 354 ᾿Αρμόφω. ἑ 

α« ὁμνγμδ. 1 ϑδχι. 111. 11. υδὶ δουρς - ἍἌΡΜΕΝΟΝ, ἐπείγιρβθηΐιηι, αγηλα- 

τοῦ Οαὔδῃρε ΝΊΘρουὶ ἴοοὸ ἐν ὥρμω- πιεπέμη!. 0» Ρεγρίεσωπι. ὅγνασῃ. ἢ 

ὧν αὐτοῦ 6 ὥοθερβο Α. .. ΔΊ. 8. δι. ᾿ς 7, ΧΧΤΠ, 6. ἐν ᾿ἀρμένως ξυλίνως, 
Ροϑυΐε ἐν ἁρματηλάταις αὐτοῦ. 1 ΒΕβ. Στ ἰκμ ποιὸς ἰρπεῖε. δὰ Μῶς τεῦ- 
ΙΝ. 26. -- Π Ἅ2» ἰάδιι. (ὑθμθθ. οἷο ουχα ἑοχία Ἡδρσβῖοο πα]10 τηοάο 

ΧΙ, 48. ΧΙΝῚ. 80. Εχοᾶ. ΧΙΨ. οομοῖ πανὶ ροΐθοξ. Εσγίαβϑε βουρεη- 

ι.] 

-- "ἥν ποίθθῃ Ῥγοργιυι, 

95. οἱ 410] βερίυβ. -- "Ὁ. ἐφμμδ. ἄυπὶ οβῖ ἡρμοσμένοις, δυιῖ ἁρμαῖς.. 

ἸπίοΓΡγοεῖθ ὁσι]8 ἴῃ ΓΙΑΠΒδΓΘ ΠΟ ἃ ᾿ΑΡΜΟΖΩ, αὐαρίο, αρίε οσαβηπξῃ- 

(οχία ΔΡΌΥΤΆ886, οἱ τὼ ἅρματα Β80ΥἹΡ- ἐο, ΟΟΉ ΩΗρῸ, ἀσβροηϑο, ἵί. ΘΟΛΡΥΜΟ, 

βεῖ. --- "Πὸ 2 })»» ον. [πο. Ῥβαῖγηι. 32:, ϑεοσυπάυτη 4}108 ποέγέδε. ῬτῸν. 

ΣΙΠ0,. 10. -- γὐ 79. ἐφψιας. τς. Ησοϑ. ΝΠ]. 80. ἤμην παρ αὐτῷ ἁρμόζουσα. 8 

Ι. 7. φια Ἰεοσῖίο ἠυάϊοε Μοπίδυσο- δμποία οοπιροπεπδ. 1, δοϊαηῖαβ [πεῖ- 

πο νεῖ αἰδοτῖιιβ ἱπίευρυεῖβ εϑῖ, ναὶ ΤΥ, φρρ. 7. Ἔγαπε ρεπες ἔδίωπι ἀϊερο- 

Βαρυΐξ δἰἸα Ἰοοδ Υ. Τ., υδϑὶ ἐμὲ εἰς, 18. οὐθοσναπίε 1, Βσβ. Ῥυοὶ. δὰ 
σμΥΤμδ ΘΟὨ)] ΠΡΌΠΓΟΣ. --- 3, ἐφ. 1ΧΧ [π|ῖ. ὁ. 8. ἁρμόζουσα γετιὶ 

ΟΡ ΝΕ Ξ Αρυὰ Ἠοϑγοβίνπι οδϑάσπι ΥῸΣ, ἐζ 

ὑκέβο ον Γῃ ἐῳ περ ἀτϑὰ ἰὸς δοάσδσα Ῥγοςσυὶ ἀυθῖο Ἰοοο, Ἔχρουιαγ, 
ἈΠΕιΩΝ Ρ συμφωνοῦσα, συνοιχειουμένη, ἢ κοσμουσα. : 

Οπίογιπι νεΐαβ ροδία εἰἶδπι δρυά 
2)» ἐαμμα οεἶεγ, ὁενεάμφ. 1 ἤερ. ἘΞ υβευίατη Ῥτεερ. Ἐνδῃρ 

ΤΡ. 28. [πὰ ἐτησίας οὐ ν. 36. αἱ οΆΡ. 4. Ρ. 806. νοσρῖη ἀρμέζιαϑαι δ 

ἽἌΡΜΑ, (ἴδα εὐΐτη βατἐδοπιάνιτ εσε ποΐπδ οοποϊππδηΐθ, Ἀ, 6. βἰάοτθ τς 
οὖν αἴρω, ποῦ ἼΑρμα, υἱ οἀϊάϊς ΒίεἸ1- [εδεία ϑυανΐ Βατταοηΐβ οαρίαηίο, δ 

ΓἈΨ0Ὰ 2 4. τὼ λυ» 

ογασμίεηι ἡ Ὁ. ροπάμα, οπια. Ααυ. ὃ ἐγὼ πάντων χέλυς ἄφϑιτορ, ΟΣ ΑΜ 

Ὠεους. 1. 12. ἴεο. ΧΥ͂. 1. 6. ἐώδη ᾿Ηρμοσάμην νης οὐρρυδο ἐς 

“6 φγαῦε ἐεἰ, γμοί ]λοπείπωϑ οὐπι- Ὦτα. {Π1. 8. ΟΣ ῥΓῸ μοπηῖπ βρρεῖ- 

πρλας ἃ ρίοπειηι ρομάεγὶΣ δὲ ἰαδο- Ἰδάνο Ββαρυσσαπξ. ΟΟΠ ΕΓ Ορυϑοιδ 

ροπάμς ἀἰοίίμν. ιὰΘ Ὀγτυβῖὶ ΟΡ88. πιροάμε, γαίο. Α4ι. Τμροά, ῬΥΟΥ͂. 

110. ΙΧ. ς. 1δ. Μαΐδοϊ. 1. 1. Αρυὰ ΧΧΥ͂. 11. εἰσεῖν λόγον ἐσὶ ἀρμόφουοη 

βε νἱᾶοθε μβαυὰ ἀυρίθ, πᾶῖὶ ἰθ μασὴ, ἀἴοογα νεθαπα ἴῃ τερυδ, 408 
Ῥτοαιῖο δὰ Ναδβυγαυτ ἰερὶς ἴΡ086 ΜΠ 

ε ἐγἐδείμηι, Θὲ ἰπῃ Βοβίαῃιο Ἔχθῆρ]ο Ρᾶ- ἐφπερε ορρογίμπενι, ΘΌΒτΑ νατία τ" ᾿ 

τἰϊεν δο 1χίοο Μόπα. ὥρματος Ἰερὶ-ὀ δδο οἱ ἀένογεμς πιοάμα ΟΥ̓ΟΒΟΝΩ. “" 

Αααΐεσο αι, ΧΙ, 11. δος, «σᾶ, Ἀν Ὸ, ΠῚ. 8, Τὰ Βιείίια, ϑοῇ τίξς 
ἜΠΠΕΣ ποῖδίδ βυργα δὰ ν. ἡΌΝ᾽ ᾿Ξ ὭὭΦ 

ἰον,, αὐτίφα. 9 Μαος. ΙΧ. 4. Ἠδαγοῖ. 60. ϑγιιχα. ὅδηὶ. ΥἹΙ. 9. ἀμέξν᾽ 
ἁρματηλάτης, ἡνίοχος. Αἀάε ϑορῆ. Β6πθ αυοβα θεηΒηπ,. Ν 

Ιπς. Ηδρ. 111. 8.1. γιάεοίυν Ἰρποῦ 

ὃ 8856, Ὁδὶ ἡ ἱππασία νοπομάπτι δι 18-. Οὐ ΠΊΘΗ8 δΈπι. ἧδε» ατέϊες, ορί- 

Μυϊχαίυν τοάαϊῖ: οἷε 60 ΕΥΩπι 

τοἀυπᾶκί. Ἐοχίδβθα ἴάχθη ἴῃ τρθηΐθ 'πρῃβ. Του] δηυ δάν. Ηστταρῦ. 

ἐο, υοδογ. Ζόγοπι. ΨΙ. 98. --- 5 οομερίηρεηΣ, 56 ΟΔΡ. 82. “πούείαι. 

239» Ἰάδαι. Ἐς. ΧΧΥΠΙ. 20. -- 
᾿Δυ. ΧΙ. 

ἅρματα ἀἰϑογία ΘΟΤΩΣΩΘΠΠΟΥ̓ΒΏΕΡ. Ὦδο Ὀβιγραν νοσ]οἱβ οὐὐἰεβαβ (ἍΓ- 

18) ροπίδειδ, ὁπε5, εἰίδτη ἐγ δωέωπι, ἵξ. ἤϊαπι Ἰοφπαπίετα ἱπίγοάποεπθ: ἐμὲ 

Να-ἱ 

ἀ ΧΧΙΠ]. 98. υνἱ Η!ογοπγτυβ: ὕ76ι- 

τἷα ας ἐπιροτεαδίϊε, ὑα ἐενιῖο ἄρωαι ἐ. ε. Ὀτίοα ρ. 485. --- ἽΝ» τοίάν ἴδαῦι 

ΗΙδτοιγτηιτα δὰ Ἡ. 1. Ἰερίεαν ὅραμα, αὐτῷ (ευβαυάϊεπάσπι νἱἀείυτ 4267᾽ 

ἄρμα. οι. ΠΙ. 10. υδὶ ἄρμα εοὲ οσπνεπίυπε {1}, 00}}. Αταβ. οϑι 

ταν, ἔοσίδβθθα ορθσασι εσθοσθ. Αὐάθ σν2 57, ΗΙΡἢ. 6 γῶν δες ἀοῖο. 

᾿ΑΡΜΑΤΗΛΑΊΤΗΣ, ομγγς ἀριία- 

πὴὸ Εἴ 

Ἐπ οσῖν, ν᾿ γύϑι Βιμά. ῥγίμ, 9. 168, [ρὶ δαὶ ἀθ νίπο Βοπο. γα εθέ δ 
ϑ 



κοὐ δ σμΕΟΣ ΕΝ ΌΝ 

"Ὄργανα ἡρμοσμένα. 

α ππῖε. ---- Ὁ Ὧ» Ρεσί. ἔσσιη. ΗΕ. 

ἐπέεϊϊερεκε, ργμάεης. Ῥτον. ΧΥΙ͂Χ. 14. 

παρὰ δὲ κυρίου ἁρμόζεται γυνὴ ἀνδρὶ, ἃ 
δο διιΐεπι σομ ΡΥ ΗΓ τ ΠΟΥ οὐτὰ 
γίτο, νοὶ]: αἰ ΤΠΌΪΙΟΣ νΥἱἹ- 
Το; Ὁ] ΠΟΒΏΘΪΝΙ Ἰορίθβα υἱδηϊοῦ 
ΓΟ ᾿ι. 6. νπεγοεάς οοπά μον. 

Ι͂« ᾳυοχυς (αϊάσιια. ΜΙδὶ νατοὸ 
ἘΟΧΧ γεσρα ἁρμόζεται ἀνδρὶ ϑαῖιδτιβ 
εχρίομαϊ Ὁὁβυβα ἄδ δυο δα! 1886 νἱ- 

δ ἀεπίωγ. Μιάα δα ἢ. 1, “δορόσυτη, 
ἃς ἰπῇῆτα 8. ν. γυνή. Ηδογοβέι : ἀρ 
μόζεγαι;, συζεύγνυται. Ιάδια : ἡρμοσά- 

“μήν, ἐνυμφευσάμην. (οι. [6χ. Ν. Τ. 
5. ἢ, Υ. --- ΓΝ» Ῥατᾶς. ἔχηι. 8 

ΠΝ» οοπυεπίεηδ, ἀδοέπδ. τον. 

ΧΥΤΙ. 7. οὖχ ἁρμόσε ἄφρον χείλη 
αιστὰ, ποῦ σοπρτιηέ πιαϊΐζο ἰα18 
βά6114. 4 Μδος, ΧΙΝ. 42. τὴν ἁρμό- 
ζωσαν ἐποιήσαντο κοινολογίαν. Μ᾽ αϊραῖ. 

ε ϑψετξ: οοηργμηι οοἰϊοφμέδιπι 7ξ06- 
τιπί. Οοτηροεὶῖς ἁρμόζειν ταυδῖοῖβ, 4 
γοοθβ Οἴγεγβαβ, ζτανθθ, δουΐαβ εἴ 
πιρϊα8 ἰῃΐεῦ 86 ᾿οπίερογδηῖϊ, υ 
σαδνοῖη σοποεηίυτα εἴ ΒΑΙΤΠΟΏΪΒΤη 
εἰδιεϊαπί. 

ὌΡΓΑΝΑ ἯΡΜΟΣΜΕ'ΝΑ, ογβα- 
"ὦ 8. ἐπείγωπιεπία αὐαρίαία. γ}),“}}) 

οπεπὲ γοδογε. 4 ϑδτα. ]Ί. 14. ἀνεκρούε- 
ο΄ 49 ἐν ὀργάνοις ἡρμοσμένοις, ῬΌΪ]ΒΑρδΐ ἰῃ- 

ὦ «ἰχυταετῖδ αὐαρίαία : αὶ ΠΧΧ ῥγὸ 
ὍΣ δχ ποπηι ]]όογυτι βοηζθηςδ ἰορα- 

ταί Ὑ).)- --- ὩΣ ἽΔ Ἦν, ὄπα 
ομργεδεῖηα 5. αδίορπα. 3, ϑδτα. Υ ἴ. δ. 
501 πιοππῈ 1] δἰδέασης 605 ΡΓῸ τ Ὁ 

ἔσπα Ἰοερίπδε Ὗν» οἴ δαΐῖς νοεῖ 5υὺ- 

)εεἶδδε ποίδοπμθι ργεαίδηϊί. 8δεά 
18] 'π πἰτοαυα ἰοσο Πρ σα νοσίεβα 
νι απίητ. : 

ε ἹΑΡΜΟΝΤΙΑ, οὐπραρεδ, ἡμποίμγα, 
ἠαγπιοηΐα, σοπιροείέϊο, Ἰἰύετα σοποδηΐεδ 
ἐπ πενδίοα. Ὁ: ἐμτδα, ἴϊ. βοπίζι. 

ΕΖ. ΧΧΙ͂Ι]. 42. φωνὴν ἁρμονίας ἀνε- 
χρούοντο, στϑίαγη οΟΠποδηζχα ἱπρίτυ- 
τ ΘΙ 8 τυαὶς8 ἔδοθρδηί. ΗθθγοΝ. 
ἁρμονίας, συμφονίας. 1,.εχ. Ογτ1}}} Μ5. 
Βνότα. ἁρμονίας, εὐφωνίας. --- ΤΩΝ» 

858 

22 

᾿Αρνία «προβάτων. 

ος, πὶ χϑῃ. οὐς. Ἐ2. ΧΧΧΨΥΙΠΙ. 7. 
ὁσείον «ρὸς τὴν ἁρμονίαν αὐτοῦ, ο8 δὰ 
Ἰυποίιγδιι ϑυδιι: ΠΟ τη8]6 αυοδά 
ΒΘΏΒΙΠ,, δὶ ΠΘΙΏΡ6 ἁρμονία 1[ἴ8 δοοῖρί-.7 
τ, υἱ 5[ξ ἰά, φυοά αἰξεγὲ τεφροκάεί, 
δάδοαυθ, αυΐἱα ῥΓροοδβϑεγαῖ σὺν» 

ἢ. 1. οὐϑα. 'λρμονίαν ἀ6 φμανὶδ 2:Ν6- 
ἕωγα οἴ ' πἰαίϊίοπε ἄϊοὶ ἀοοεῖ 
Φασοῦθ δὰ Απίδοὶ. αν. Τ. ΥἹ]. ῃ. 
123. εἰ ΙΧ. ». 1906. Ηεογοῖ. ἁρμο- 
νίας, συζεύξεως. 

᾿ΑΡΜΟΊΝΙΟΣ, οοπρτιμα, οοαρία- 
ἐμδ, οοπυεπίεν. ὅδ. ΧΥ. 40. «ρὸς 
«σαν ἁρμόνιον γεῦσιν, Δα οἴβποιν 91.8» ἅ 
ἴ ΘΟΗΦΤΜ 2 Εἰ ἔμηι. 4 
Μδος. ΣΙΝ. 8. 

'ΑΡΜΟΣΣ, οὐοπραβέδ, σοπιρεδειγα. 
δὲσ. ΧΧΨΙ]. 2. ἀνὰ μέσον ἁρμῶν λί- 
ὧν, ἰπ τηρ]ο φοτηραρίηβ ἰαρί στ. 
Ηδγοῖ. ἁρμῶν, ἁρμονιῶν. Ἐδάξιῃ νοχ 
ἀ6 οοπιρδειγα οὐδίηι δὺ γο- 
Ροσίζοας ΗςρΣ, ΓΝ. 129. (οηΐον [κἐχ. 
Ν. Τ. 8. ἢ. νυ. 

᾿ς '᾽ἈΑΡΝΕΌΜΑΙ, προ, δ. βεξοι γό- 
πιο, τεομδο. ἽΤΥΣ Ῥέη, οεἶο. ϑὄγτητη. 

200. ΧΡ. 18. υϑὶ ἀρνεῖσϑαι ἀπὺ τινὸς 
εβὲ οεΐατε αὖ αἰΐσμο, οοοιίανε. ΤΧΧ 
γοσα χρύστεν τιδὶ βιπί. Ααι. [68. 
ΕΙΧ. 18. --α ὉΤΓ}. πιομέογ. Οδεῃ. 

ΧΥΙΠ]. 15. Αᾳυ. Ρε. ΩΧΥ. 8. ὅδ}. 
ΧΙ]. 27. ὃν «άλαι ἠρνοῦντο εἰδένο., ἀοτα 
οἸΐπυ σορποθόοσε γενμοδαπί. Πυϊά. 
ΧΥ͂Ί. 16. ἀρνούμενοι γάρ σε εἰδένωω ἀσε- 
βεῖς, ἸταΡῚ] δηΐτα, αἱ [6 ΒρΤΟΒΟΟΓΟ 
γεμμεδαπί. Το. ΧΥΤΙ. 9. ἀρνούμενοι, 
ποίεδαπί, νεῖ ποη αμάεδαπὲ τεδβρίοαζε. 
Ἡδφῦγ. ΧΙ. 24. ἠρνήσατο λέγεσαι υἱὸς 
θυγατρὸς Φαραὼ, τεπυερ αὶ γεὶ ποἰεδαξ 
γΟΟΔΓῚ δ] 4116 ΡΔγδοηῖβ. 146 
1οχ. Ν. Τ. 9. ἢ. ν. ῬΊαΥυ. ἀρνοῦμαι, 
ἀπαρνοῦμαι, ἀναίνομαι. 
ἈΡΝΊΟΝ, αρημ5, αρπεῖϊμ. ὈΔΝΝ 712» 

Ρἷυν. ἀαρπὶ. Αφυ. 68. ΧΙ, 11. -- 
Ὁ: 7ε". ΧΙ. 19. ιν 

ἈΡΝΙᾺ ΠΡΟΒΑ΄ΤΩΝ, αρπὲ ουΐιεν. 
Ἰδὸς 522» 48 ουϊεώη. Ῥρδ. ΟΧΗ]. 

4. 0. --- γεν πν ρματυὶ ουΐμηι. 

76... Ι,. 45. 

Γὰ 



᾿Αροτ ἦρι 

α ᾿ΑΡΟΤΗ͂Ρ, ἀταίοτ. Ὡλὰ» αρτίοοία. 
65. Χ]. δ. 
᾿ΑΡΟΤΡΙΆΣΙΣ, αγαξίο, ἱ. 4. ἀρο- 

τριασμὸς ἀρυὰ ϑ'΄Π0]. ϑόορῇῃ. Απῇρ. 
νυ. 848. γύγ 7, ἐέπερειδ αγαϊοπὶς εἴ 

. ἀγαξο ἔρεα. ὅφὰ, ΧΙ. 6. 1 ϑδτω, 
ΝΠ. 12. 

᾿ΑΡΟΤΡΙΑῺΏ οἱ ᾿ΑΡΟΤΡΙΑΊΖΩ, 
ατο. “Ὁ Τ» ἱεεία. ΤΟΧΧ οἱ Τμοοά. 

166. ΧΙ. 6. ἀροτριῶν τοὺς ἀροτριῶντας 
ὃ τὴν γῆν. Ἰωδρετιπί οὐ ϑοθίη, Ἰσ0Ὸ 

δίῃ ὉΠ, ὙΠ ἢ ΠΝ» Ῥδτὰ ὉΠ 
. Θϑῇ ΤΟΤΕ. --ὐὐτν ατο. Ὦεας ΧΧΊΙ. 

10. 7υἀ, ΧΙ͂Ν. 18. δες. αῖ, υδὴ᾽ τον 
Ἰφυϊ τὶ καταδαμάζειν ΒΑΡΘης, τ 8- 
409 δυΐδῃηι νΟΧ 6 ηδι. ΨΘΠΟΥΘΟ δ0(1- 
Ρίοπᾶδ οί. 1 ὅδ. 111. 12. 20}. 
Ἰ. 14. ΤΥ. 8. οἱ Δ ὶ βορῖτια. Αἀὐὰα 
ϑγιηα. Ῥγονυ. ΧΧ. 4. Ασυ. εἴ 
ϑγτάτη. Ῥεδίη. ΟΧΧΥ ΤΠ. 3. υϑὶ 

ς ἀροτριᾷίν δαυιδιι τ ΡΒ ΟΥΪοΟ δὲ ἱ. 6. 
φεχταίνέπ. ϑῖτ. ὙΠ]. 18. μὴ α 
ψεῦδος ἐπ᾿ ἀδιλφῷ σὼ, ὯΘ δὰ ζΩ6Ὡ- 
ἀδοίυπι δάνοσουβ ἐγαίσοιλ (αν, ἢ, 
6. Ὧ6 ἔπ] οἰ ἔδίδεη ἐγβιιάσσααιθ σιοζέαν 
τὴς βοὰ πιμαολίηετὶΣ Βα νο ΒΒ ἔγδίγειω 
ἴυυ. ᾿Αροτγριᾷν ποίαϊ ἢ. 1. "ιαολί- 
πατὶ, ζαδτίοατγέ, οοποίππαγε, αὐογπαγε 
(οοπῇ. ϑγτυτα), υξ γὴΓ!, Ῥτον. 1Π1. 

90. Ηοβ. Χ. 18, (οηΐδν Επ]]οτὶ 
ἃ Μ1806]]. ὅδοσ, 110. 1. ς. 4. ρῥ. 46. 
401 ἀροτριᾷν ἴθ] Ι΄Θῃὴ 6886 μιιίδξ, 
ᾳυοά ἩΗϊοχηοσίοιιμι βυσσοδομεύων, ὧδ 
υο νἱ6 Εγϑϑσι Αὐἀδρία μας. 3905. 
ἀάς ϑοδοὶ. ϑορῆ. Α14ς. ν. 1306. 
᾿ΑΡΟΥΡΙΏ ΜΕΝΟΣ ᾿ΑΡΟΤΡΙ(;- 

ΜΑΙ, αγαΐιδ ΟΥΟΥ. ὙΠΝΩΣ ἘΝ} 

ΝΡ, δαγγίουγ δαγομῖο. ἴς8. 1]. 26. 

πᾶν ὄρος ἀροτριώμενον ἀροτριωδήσεται, 
ΟὨΊΠ6Β τηοπίε8, αὶ ἀἰοσοηΐζοσ οοἱἱ 

ς Θἴ ΒΓΕΥΊ Β0]6ηϊ. 

ΓΔΑΡΟΤΡΟΝ, ατγαίγμηι. Γὴ, ἴἶρο. 

68. 11. 4. 7οξ]. 11. 10. ΜΙςΒ. ΤΡ. 
8. ἴῃ οἴηῖρυβ 8 Ἰοοΐβ υοπιέγες 
(αι ϑΡΘΟΙΘ ΩΣ ΓΟ δρδοὶθ) ῥγοὸ ἐἐφοηπὲ- 

2. Ῥοθυθσγαηί. -- ) Ὁ, ἐγίδιια. 1 

Ῥαν. ΧΧΊ. 23. Μιὰς ἰπῆτα 8. 9 

Ἔρϑσ. το ΠΦ ΠΟ, "ιίγαπε, δέρα- 

856 ᾿Αρπαγὴ. 

ἔδπμηι, δἰίδσα ε 1. Ασδῦ. αγαίγωπ. Ααυ. 
1 ὅδιῃ. ΧΙΠ. 91. το 2 Ὁ 55)» ὅπ- 

αἰγωππεπία, θεὰ θα δοιβ. ἴπιο. 9 
ϑατω. ΧΧΙΝ. 422. βος. (οἰβιῃ. 9. τὰ ἢ 

δαδα σπδ ϊοιν Ἰθὶ τὰ ἄροτρα 
Ῥοῦυα δὰ ὉΣΔΘΩ͂ γαΐεστε. [χ- 

ποῖ [11ὸ ἱπίεσρσοβ εδῇ ᾿υδϊοθ 
Βεδιατέοηθενρίο ἴῃ Ῥσοΐιβ. ἀθ 066- 
ΡἢΣ εἰ  ετβ. ΑἸ]οχ. οοῃϑθηβι Ὁ. 32. 
βῖπ ἀυρῖο 9 οϑορι, αὶ Α. 7. Ἱ. 
18. 4. βοηϑιῶι υἱοσυηαθς τε θη, 
ἐγέδιΐε ευνδῦζυ!ς ἀγαέγα. 

᾿ΑΡΟΤΡΟΠΟΥ͂Σ, νομιεσ, α. ἃ. ρεε 
αγαίτὶ, αυοα 66 ρατίδ δυδίσιιτι ἴδ σ-- αὶ 
ΤΆΤΩ ΘΟΠΣ οἴ 61 48 Δβὶ 'πδι- 
Βυΐϊοι. ΤΟ), οἠπιμέ. σὰ, 111. 8]. 

ἐπάταξε ἦν τῷ ἀροτρύκποδι τῶν βοῶν, αὶ 
ρὐποδ; 6Θ8ῖ δἷπο ἀπο 4115 ἰπῦοτ.- 

Ῥσοῖῖϑ, (ἔοχίδεθε ΤΠροαοιοπβ, 86-- 
οσυπάυμ) ποίδταη οοα. (ο18}1:.) χυΐ 
ἼΩΣ ἰὰ νοτίογα υοίμέἑ, νϑγεῖο Ὠῖς 

6 ΣΗΔΥΡΊΩΘ ᾿ηϑοτίδ, (οηΐ, ϑεδαενίδη- 
ΒεΥἷ Αὐΐπι. δὰ ἢ. ). Βοοδαγα Η:ο- 
ΤΟΣ. Ρ. 1, 12. 11. ο. 99. Ρ. 8385. εἰ ἃ 
ξηρεοσος 188. 46 ον ε δοιρε 

.ο Ὀ. Β66. . 

ΓΑΡΟΥΡΑ, αἄγυμνι, ἐεγγα ὠγαία, 
ἐεΐζιιδ, ἰΐοτα ἐόγγα αγδογίδμδ οομδίδα, 
αν δογείμηι. --- χὰ, αγδογείμηι, πε- 

πη. Οεπ. ΧΧΙ. 38. ἐφύτευσεν ἄρου- 
βᾶν, ὉδῚ Ααυ. οἵ ϑγχωχα. δένδρων φυ- 
φείαν ἈΔΡοπί, 1 ὅϑδιω. ΧΙ δ. εἰ 
ΧΧΧΙ. 18. Ψογεϊομσετα ΑἹοχδηάτι- 
ΒΔ ἢ. ]. αυοαθθ «“οϑερθδ βοουζιβ 
Θεὲ Α. Ψ. ΥἹ. 14. 8. εἰ ΥἹ. 12. 4. .-- 

ΓΙ.» αρεν. ὅγτοχα. σε. ΧΧΨΗ, 

97. ῷᾷ4Ὺ Βερ. ΧΧΙΠΙ. 4..-.- ΓΘ τὸ 

Ρίασ. οα . Αχὰ, 4 Πρ. 
ΧΧΊΠΙΙ. 4. εἰ 1.6. ΧΥΙ. 8. ἔτπης 
ἀρουραὸς ἀρυδ Αὐϊοίορῆ. ἤδη. ν. 
864. οἵ ἀρωραῦὸς Ἰθϊὰ, Αοδαχη, ν. 762. 
Ετχαΐϊ εὔδιω ΞἘΕργρί([5 ἱπξες τηθπδιι- 
ΤᾺΒ Τυϑίολθ ἄρουρα οὐπέιπι οὐθϊο- 
τυ ΖΕργριίίοτιπη. γι ὰ6 Ἐῤθεμβοῖ- ἃ 
τηϊά, 46 Μεηβ. ρῥ. 114. 

ΑΡΠΑΓΙῊΝ, γαρῖπα, τὲ σαρία, 
»χγαάα. Ὁ] » Ἰάδιη. [ν. ΥΊ. 2. υνῖ΄ 

ϑ΄080). Βοϑβ. ἢ ἐν ἀναγκασμῷ. ---- "» 

Ἰάοτα, Οοδ6]. Ν'. 1. --- "0}, ἰάστα. 



“Δρεάγμα. 

᾿αἴεβ. {Π|. 18. ΒῸ 9͵ι, υἱοίδνεϊα. 

Τηροῦ, τον. Χ. 7. --- ΠΡ. τορ- 

ἐκπι. Νδῖῆ. 1]. 12. 
ἍἌΡΠΑΙΜΑ, Ιάδπν. 557}, γαρίμηι. 

ΜΔ]. 1. 13. υῖ ἁρσάγματνα ρμεσμάεϑ 
γαρέαε Ὠοίδί. -- .1.. “ϑοοὰ. ϑΎτΏΙΏ. 

ΙΧΧΡᾺ. 1Χ]. 10. ΟΧΧ 68. {Χ1]. 
8. Εκ, ΧΧΙ]. 40. -- 1). ΕΣ. 

ΧΥΠΙ. 18. --- 01). 1δν. ΥἹ. 4. 
Ἐς. ΧΥΤΙ1.7. 12. 16. ΧΧΧΙΠΙ. 15. 

δ πῇ Ὁ. 200. ΧΧΙΣ. 17. ΕΣ. ΧΙΧ. 

83,6. ΧΧΙ͂Ι, 95. 27. 
ἍΡΠΑ' ΖΩ, σαρῖο. ἢ] » ἰάεοτα. Ααυ, 

ϑγτώσα, Τβοοά. 65. Χ. 23. υνὲ ἁρπά» 
ζων εἰρτυῆοις υἷῆ ἐηΐονγε, θαι 86 
δρυά ϑγχοιδοῦυτα σον. ΧΧΠ]. 22. 
Ρζοὸ θοάειι, υὲ ΧΧ Βαρϑηῦ ἀπὸ- 
βιάξεσϑα.. Αἀάθ Ααυ. Τοοά, τον. 
ΧΧΨΥΊΠΠ. 94.---ἼΧΧ [δν. ΥἹ. 4. 
ΧΙΧ. 18. Ὁρῖ ῥγὸ ἁρκάσως ' αἱ. Ἀδ- 

ομοῖ ἁρασᾷ. Οομπᾶ, Μαιξίαίγο ἀθ ὕτω- 
685 Ἶ,. ἩὨδαϊοοῖίδ ῥ. 63. οα, Βειυγεὶ!, 4 

ἀ Ρὴ “γ2» ταρίο, ἀβίαρετο, ἀξαηῖο. ΤΙοοὰ. 

εἰ ΤΙΧΧ Απιοοὸ Ἰ. 11. ΟΧΧ Οδη. 
ΧΧΧΥΙ͂Ι. 32. Ῥξαϊ. ΝἼ], 4. ἘΣ. 
ΧΧΙ. 25. 27. ἁρπάζοντες ἁρπάγματα. 
-᾿"» ταρῖπα. ῬΕ. ΟἸΤ]. 22. 1.6- 

σον Δ. - ἽΣ))» οαρῖο. ΑΥ̓ΔΟΒ 

111. 4. -- ρῶν; ορρυήηιο. ΜΙοδ, 11. 

2. - γ᾽ δροῖο. ϑγτάτω. 1 ὅϑδσα. 

ΧΙΨ. 32. ὅδ8ρ. ΙΝ. 11. υδὲ ἁρπάζεσ- 
ϑα, ἐκ τοῦ βίου ποίδε αδγέρὲ ε υἱέα, 

ε πιονὶ ἐα 1)εὶ υοἰμπίαία, Δα) ὨοῖΆ ἴΔ- 
ΤΟ ΠΟΙΟΏΘ ΣΠΟΓΕΪΒ ὈΓΙΠΔίΌΣΕΟ, 
υᾶ 6885 Βογαίπδηι γ4}18 νἱΐϑο θ6- 
ὩΘνΟΪῈ 5 ΓΑΒ, 
ἽΑΡΠΑΞ, τρασ. Ὁ, ταρῖο. 

αρο, ΧΙ ΙΧ, 427. 
Ζ 8 

8551 ᾿Αῤῥωστέω. 

“ἉΡΠΑΌΜΑΙ,' ΑΡΠΗΖΙ͂ΜΑΙ, πλοῦ. 
.} , “4 ταρίο. γγγ Ηοδ. . 14. ἐγὼ ἀρπῶ- 

ἐδ. εβ0ο γαρίο. 6]οθ. ΜΝ. [1 Ῥγορῖι. 

ἁρτῶμα;, ἁρκάζω. ἴϊὰ εἰ δρυὰ Ηδεγ- 
ἰυτη, εἰ ἴῃ [οχ, Ογν}ξ Μ. Βγϑιὰ. 

αἰαὶ αυοὰ ἴῃ πος νἱείοϑε ἰερδίων ἄρ- 
Ῥ͵ΙῸ ἁραῶμαι. 

᾿ΑΡῬΑΒΩΝΝ, αγγλαῦο, ρίρνει. 
ἹΡῸ ΡΣ ὅεῃ. ΧΧΧΨΥΝΙΠΠ). 17. 18. 

Ἠρφεγοἢ. ἀῤῥαββὼν, αρόδομα, καὶ τὸ μνῆσ- 
φρω. Ίάο 1οχίοου Ν, Τ' 5. Β. ν. 
ΑΡ̓ῬΈΝ, πιαρομίωμα. 5γ2}» ἰάειι. 

[εν. ΧΧΥΊΤΙ. 7. δὲν. ΧΧΧΥΙ, 41. 
᾿ΑΡ̓ῬΙΈΕΝΩΔΩΥΣ, ππασομῖε, [ογέμον. 

9 Μδοο. Χ. 85. ἀῤῥενωδῶς καὶ ϑηριώδει 
ϑυμῷ ἔκοαστον, υἱγέίεν οἱ οἴϊεταϊὸ διϊ- 
100 ἔογιθυδῃί. 

5 ΑΡ̓ῬΗΚΤΟΣ, ἐμ βαοίες, ἐπ 7γα- 
εἰἰ9. 8 Μαος. Ἰ. 8. τοὺς αύδας ἀῤ- 
ῥήχτοις κατησφαλυσμένοι «ἕδος, (0}.» 
βισίςτ! ρμεῦδε ἐν οἰεδι δες δοὰ 37- 
πρδεῖπιδ οοτηροάΐίδυκ. ΤΉοοος. [ἀγ]]. 
ΧΧΤΙ. 16. ἀῤῥήκτωσι χαλάζως. Αἀ- 
ἂς ϑοδοὶ. Ασιδίοριι. δὰ [1,γεἰβίσ. ν. 
181. πὸ ἴῃ ἐετεὰ δαἀνοσθίιται ἀῤῥήχ- 
φως Ἰἱορίζυτ. οἷ. χοις, ἀν» 
Φχίστοςς. Σ Ξαν γηιδαυ ρίαν }σ- 
χυρόν. 

᾿ΑΡ̓ῬΉΤΟΝ, ἐν αμκάμπι, ἱωγρε. 
5» οοη μδῖο. ϑγτωτα. [ευ. ΧΝ]Π." 

93. υδὲ ΠἸΧΧ μυσαρὸν μαΡοηϊ, 

Κ᾽ ΑΡ̓ῬΊΖΟΣ. Ψ 146 δυρσα Ἄριξος. 
[ρίταν τὸ νοχ ἀρυὰ βέταθομποπι 
Ι. 46. (. εἰ Αἰδοηδυμι 11. Ρ. 61]. Ε. 
“ΑΡ̓ῬΎΠΟΣ ΕἸΜΙ", ποὴ δμηι 807- 

ἀἰάαίεδ, πιμπάμθ δὐπι. ΓῸ)» Ῥυγιω 

σωπι. ϑγτητα. 900. ΧΧΥ͂. 4. ἄῤῥυπος 
ἔστω. ΑἸ] Βδπο νογβίομοσῃ ὥυτ- 
ταδὶ δὰ τϑάϊοο 5) τείεγαπί. 

Οδίδγιαν ῥσοὸ ἄῤῥυσος Ἰερίζυν δἰίατα 
ἀῤῥύπωτος, ν. ο. ἀραὰ δοδιοὶ. ΖΕ ΦΟΙΥ], 
Ῥεσβ. ν. 618. 

ἈΡ̓ῬΏΣΤΕΏ, σγφτοίεξ, Ἡ Ραλδ σης. 
)γλὼ ἰῃ ΝΙρῃ. ϑ)ν Ἰάδτα. 2 ϑδσβ. 

ΧΙ]. 16.-α ῦ τι, σρτοίο. Αηα. 566. 

οοἄ. Μορᾳα. ὅἀεῃ. ΧΙ... ΧΧ 
3. ϑαα. ΧΙ1]1. 2. 6. ἠῤῥώστησε, Ἦ. 6. 
“ὡπκκίαδαέ δὲ ὥρτοίμηε ἐεδε, υἱοὶ 1" 

θ 



᾿Αῤῥώστημα. 
α ἰοχίυ Ηφορτγαδίοο οβὶ ΠΏ, Γ᾿ 

Οουρὶ. Βαρεὶ 5ϑα: ἐνοχλεῖσ- 
α.. 1 Βερ. ΧΙΝ. 1. 2 Ῥασ. ΧΧΙΠ. 
6 
ΑΡ̓ῬΩΣΤΗΜΑ, ἀρνϊιωᾶρ, ἐγξν- 

γηδέαξ, οἰΐδτα ομίκες, δα ἱτοϊ δ Ὀὔουμδεα 
Ηερσ. "571 φυοὰ οἵ ἐαπρμογεπι εἴ 

υμΐπες ποίδί, ν. 6. 7όταπι. Χ. 10. --- 
ὉΠ Ααα. ἴε8. 1. ὅ. δὲν. Χ. 10. μα- 

πρὸν ἀῤῥώσνημα χόστει ἰατρὸς, υμῖπεδ 
ὃ ἀϊυζυστασι ἰησίαϊξ ἱαπάστῃ τηράϊσυβ. 

[δ14. ΧΧΧ. 16. ἀῤξδώστημα ἐμιμένον. 
[υὰ. ΧΧΟΧΙ. 2. ἀῤῥώστημα βαρύ. 
᾿ἈΡ̓ῬΏΣΤΙΑ εἴ ᾿ΑΡ̓ῬΩΏΣΤΕΓΑ, 

ἰάσιμα. "ἡ ΓΠ Ρδεῖ. ἔασιν. αβέδγεπε 

αρτιειάζηεπι. ΟΟΝ. Υ͂. 1δὅ. τοῦτο σονηρὰ 
ὡστία, ὮοσΟ εδὲ »εμαΐμηι στανε. ---. 

ΟΠ πγν "παΐμηι αἤεγεης ἀρτίξε- 

ἀΐπεηι. (ὁπ Ὗ. 12. --τ ῦγη, ἐπ πγπιῖ- 

ας, πιογδια. 1 Ἀορ. ΧΥ ΤΙ. 17. ἐν 
ς ῥωσεία χρατανά. ἃ Ἐὲρ. 1. 2. Ῥε. ΧΙ, 

8. Αι. ὅγιωμμ. Ρβ. ΧΧΧΙ͂Ν. 18. 
ἜΞΩ “Πλτι μβη. 8 αν ἐόγετε, α- 

ἕεγεγε, τας αυδηάοσιδ δα τποσίδιῃ 
τὐδηδέονετ. Ααυ. ΡΒ. ΧΧΥῚΊ. 11]. 
- ΠΟ ΠΟ: ΑἹ], 4 Ῥαγρ. ΧΧΙ, 156. 

Αασυ. Τβοοὰ, Ρτον. ΧΨΠΠ. 14. 
-- ἌΡ ΡΙΟΝ οὔἤεκαϊοιιαα. ϑόγταγα. 

Τμοοά. θυ. 111. δ. Ηδφεγοῖι. ἀῤῥωσ- 
φία, νόσος, ἀσθένεια. 
ΑΡ̓ῬΏΣΤΟΣ, σρτοίωδ, ἑπβγηια. 

ΓΙ ἢ Ραγες. σατοίαπε. 1 Βερ. ΧΙΝ. 

δ. Μᾳ.. [. 8. 
ἌΡ ΡΏΣΤΟΝ, ΤΟὶ, πιογδεις, ἐπ )ν- 

ηρέας. ΓΝ π. Τμεοά, Ες. ΧΧΧΊΝ. 

4. 
ἌΡΣ, δεπίξ. ̓ ἈΡΝΟῚΣ, σρπις. ""}» 

Ῥεγεργίπωδ. ἴε8. . 17. ΤΥ » ἄρ- 

μοὶ ὉΔῚ νυΐβο μυΐϊδηξς 608 Ἰεβῖββθ 
ἘΞ 2» 564 ροϊζπετυπί αυοαθε νο- 

6 ὁετ ἀδἀοεσα ἃ 1.) οαἰμίια, αυοὰ 

ἀ6 οππέδια απὶριαίδδιιδ, σι ἰαοίε 
"αἰτία αὐδμο πετιπίμγ, αἰ ΓΌΓ. ---- 
"ΛΝ 919, Τεϊαίνε, ποπνθη ρτορσίυχη. 
1 ὅδ. ΧᾺ 4. Της. ἄρνασιν. δὶς 
επὶπὶ Ἰορεπάυπη εξ ὑγτὸ ἄρμασιν, 

Φ 

958 ἼΑρσεν. 

υοά Μοπίδιοοσιίυδ ρεοία  ε Οοά. ᾿ 
Οοἰδῖπι. Νοιηθῃ Ὀσοργίυτα Ἰοοῖ δο- 
οορὶς Ῥγὸ δρρεϊ]δέάνο, πδτὰ ΓΙῸ 

εἰστιίβοδί ἀρπέη.----ϑι 5, νεγείοο- 
ἴον, πιασμίοσι. Οεῃ. ΧΧΧ, 35. ἐν Κ 
τοῖς ἄρνασι. ἸἜρεταπῖὶ ὈΝΝ» Γ 

12, αρπείϊωε. --- "Ὁ 5, σρημε. 
Ἐχοά. ΧΙ]. δ. υδὶ ἄρνες εἰ ἀμνοὶ ἴπι 
οοἀά. ρεχταυθιπίατ. --- 2, ἀνίας, 
ἀρπι. ὅγταχα. [ε8.ὄ ΧΧΧΊΝ. 6. --- 
"ΝΥ, Ῥδερμίδ. 4. ϑδτω, ΟἹ. 18. 
ΟΠ] Ιοοῖ ν᾽ οθαῖουν ΓΧᾺΧ νὸχ Ηθῦτσ., 
408 οηεηδ δαρίπαίωπι ρεομα Ἰπαϊοδίαν, 
ἸρΡτίτοΐβ σοπυπεοία οὐπὶ “γῦ» τ ῖ- 
ΤΩῖΒ γΑΡ5Ὰ 6886, γ6] 50 Τορ ΑΡδΩξ δ 
ὉΓΓΑΣΩα 6 νοσεῖ ᾿υηστη ΡῈΣ ΠοΏ- 
ἀἸϊδάγη οοπιιοάς νοσίΐ ροβϑε 
δαρίπαίοΣ. Ῥοδυοτυπε ᾿ἴδαυδ νοσδ- 
Ρυΐυμι, αυοά οετίλτι δρθοίθη Ρ6- 
σογυτ βαρ ηδίογυτῃ ἱπα]οαῖ, πο ρα 
ΔθΌο8, απειηδατιιοση ῬῸΪσαῖε 
ϑδηάθιη Οὐ οδυβατ αγέεέεξηι, εἴ ϑγτη - 
ἸΏΔΟΒυΒ «ρόβατον Ῥσδιεζυπί. Νοδ 
ΟΌυ8 ἸρΊΓΩΡ εθἰ σοπϊοοίυγα ἔλιά. ἂς 
Ὀῖοα, αυὶ ραῦσιξ Θο8 ἱῃνοσδὶβ ΕΣ ΓΕ 15 
ῬΓῸ δ ἰεβῖδθ8. ρὸν αυοά 
ΟΒδι ἀβοῖβ οἱ ϑ'ιυτῖβ αρπες Ὡοίδε, 
Ἐδάδιι προσ ήνεῖν γεν αὐϑὴηὰς ἂς 
Ἰοοο 168. 1. 11. --- Ίν, Ατοξν, 

ΠΟΙΏΘΩ ὈΓΟΡσίυμι. 06. ΧἼ.. 9. ἀπὸ 
ὧν 866. οο. οι. ϑ'δεα, β' ΠΌΣΟ 

1θὲ εδὲ Ἰοςῖΐο ἀρωήρ. Μάε δὰ ἢ. ]. 
Βοπέγοσίυτ. ---- “ΛΔ ἐριδτος, 

»ίμυΐα οορίοεα. ΜΙοδ. Κ΄. 6. Ναβεῖο, 
δ ἔοτίθ νεσίεγα νο]πιοτῖμί Ὦ" 5» 

ἑεμετὶ, 00}}. ὕδη. ΧΙΧ. 7. ὕδρρεϊο 
ἴῃ Νοῖίβ Οτοἰβ δὰ ἢ. ]. οἵ ἰὴ (υὶ- 
εἶδ 5. Ρ. 749. ργὸ ἄρνες νἱάσίιτ Ϊ6- 
κεπάσυτη ῥάνις, ἢ. 6. ῥανίδες, ἃ ῥανὶς, 
φἰἰδία, σωδμῖα. Βδπθ ΗἜγοηγτηῦβ 
Ἐὐδηβία εἰ σέλα. 
ἌΡΣΕΝ οἱ ἌΡΣΗΝ, παξ, πιαξοῖι- 

ἔπι, πιαδομίμηι. χὴλλὰ» υἱγ. Οαῃ. ΚΠ]. 

3. ἄρσεν χαὶ ϑῆλυ, 586. γένος, ΒΟΧΌΣΩ 
ΤΑΔΒΟΙΪ πυτη οἵ ἑωτηϊπίηυτα. ΟΟΠΙΟΓ 
1..ὄ Βοβ. ἘΠ᾿ρ8. ασ. ῥ. 85. --- 5» 

υβίμω. Ἐχ. 1. 16. 11. 4. --ττ Ἵ}}»» υἱν. 

ἂ 



᾿Αρσενικὸς. 

«δοῖλ 11]. 8. -- Σ}» "»παδονίια. Οεῃ. 

1. 47. Ψ. 9. Ἐχ. ΧΙ]. 5. Νυσι. 
ΧΧΧΙ. 86. υδὶ συσὰ ἀνὴρ ἱπ οοὐά. 
Ῥεσταυίδίιγ, οἰ Αἰ] βεορῖυ8. Αἀάθ 
δγτάσῃ, «([6Σ. ΧΧΧ. 6. --- ἜΦΙ ἢ» 

ως πιατὶΣ. εν. ΧΧ. 15. --α 5), 

πιοποτία. ἴε8. ΧΧΥ͂Ι. 14. ϑδ:α- 
[οἱ φυϊάεσῃ μοβϑεῖ, 608 ἽΞΙ Ἰερῖεδα, 

ἄρσεν ψυμῷ, πιαδομίο δῃϊτηο. 
ἈΡΣΕΝΙΚΟΣΣ, "παεομίπι. χῴνχν 

σγ. ἴπο. ὅοε. Υ. 4. --- 2} Ἐχ. 

ΧΧΙΠΙ. 17. Ῥους. ΧΟ. 16. ΧΧ. 
13. --- ";. Ὅεη. ΧΥΙ]. 10. 12. 

“ἂν , 801}, γένος. [0. ΧΧΧΙΨ. 
415. Ἐχ. 1. 22. βες. Ὅχοη. εἴ 4110] 
Ρδβδζτη. πὉ. 8... ΠΡ» »εο, φιοά 

πασοκίμηι πασοίιγ. Ἐχ. ΧΧΧΙ͂Ν, 
19. 1 Μδος. . 98. 

“ἌΡΣΗΣ, πιαεομῖεε. ἼΘΙ: ϑγτησΩ. 

ες. ΧΧΧ. 6. ἄρσης. Ἑονταλτα δῆς 
1οχῖοα ἱμπογασιί, δε Ῥγοοῦ ἀυδῖο 
ἰεετμίατη ἄρσην. 
ἌΡΣΙΣ, εἰευαί!ο, ευεοίίο, οεἰδἰἑμάο, 

ἀςσηΐέαε, ἴετα ἐἰμά, φωοὰ γεγίμν, ἑοῖς 
ἃ ἰέπτ, εἶνε οπμξ. "ΤῊ 0), οαρέμτα. 

ἴῃς. (βἶπο ἀυδ]ο ΒΑΤΏΔΥ.) 866. ΤΠΔΥΡ. 
οὐ. 1380. Ηοϊπιεα. Νυ. ΧΧΧΙ. 
96. --- νΌΌ, φτοίεοῖίο. ϑγτατα. “οῦ. 

ΧΙ. 17. λόγχης ἄροις καὶ ϑώρακος, 
Ἰδποθθο αεἱουβίϊο εἰ [ΠοσδΕῖβ : υἱὲ ΠΟ 
ΟΡτ8 εαδῖ, υἱ δίαϊιδτημβ οὐτῃ ἸορΊεβ6 
ἑ 9 - γ᾽ Ίάο ἰηῖγα 8. ν. αἴρω.--- 2, 

οπμα. 3. Βερ. ΝἿἼΠ]. 9. ἄρσιν τεσσαρά- 
χοιτα καμήλων, ΟὨϊ8 6 ἴηΐ8 

ε ᾿ςατιοϊογυμι. 1 Ῥασ. ΧΥ. 22. ἐν τῇ 
ἄρσει, 85. τοῦ ᾿ιβωτοῦ. ἱπερῖε : οἱ, 
ν. 9. οἱ 47. --- πι» οπίδ, ἰίοτηῃ 

ετοκίωηι. 4. ϑασα. ΧΙ. 8. 08] ἄραις, 
απο ἃς Ηξεργ. ΓΘ Ὁ» πο ἂς 7ν- 

Ζ 

959 ἼΑρτι. 

ομΐο δυξ οἱδο, 86 ἀ6 ἀοπὲδ εἰ πηνδ- 
γίδιιΣ δοοὶρίομάστα εαί. Οοπίορ 2 
ὅδιη. ΧΕΧ. 42. υδὲ Ψυϊμαῖυκ ἴγασιθ- 
ἴα}} ρμὲῦ πρρέγα. --- 50. ονμδ. 

1 Βερ. '-. 1ὅ. -- ἢ. ἰάεια, 1 ες. 

ΧΙ. 98. κατέστησεν αὑτὸν ἐπὶ τὰς ἄρσως αὶ 
φοὔχου ᾿Ιωσὴφ, Ῥτεεέδοϊξ δυχα οχρηῖθιι 
ΟΡροσῖβ Ψοβορῃισυμι, δυΐ: ὀοηϑί!- 
[αἱ εὐ ρῥτοίδεϊυσα πυροῦ ἐγίδιία. 
Ηδεγοῖ. ἄρσεις, ἀροτριάσεις, βασεάγ- 
ματα. Ῥεαΐτη. 1 ΧΧΧ. δ. ἀπίστησεν 
ἀσὺ ἅρσεων τὸν νῶτον αὑτοῦ, δἴχον!ῖ 80 
πεγίδωι ἀογβύτω ϑιυ1. Ηεϑγοίυδ: 
ἄρσεων, βασεαγμάτων. --- γε» ἐς- 

οεἰϊεέα. Ααυ, σε. ΧΙΙΧ. 8. αε- 
ισσὸς ἄρσει, Ῥτεεδίλῃ5 ἀἐρηίίαίε. ΜΊας κα 
ὑταδίύιη ἴῃ ΕὙαστα. Ὁ. 70. Ααἀάβ 
Ἐπεοιαιδίυμ δὰ Οά. Α΄, Ρ. 47. 48. 
ἈΡΤΑΒΗ, ρέπιιϑ ἨΙΘΉΣΉΤΩ, αὐ 

ΖἘΕρυρεῖ, (νιὰε ὅϑ.μοὶ. Ατὶσίορξ. 
Αοδατη. 108.) Ῥενεα, (Ἡδετγούοι. 1, 
ς. 192. Ρ. 177. Επδίλιι. δα 1]. Υ΄, 
Ρ. 198]. 44.) οἱ Μοεάὲ (βεσυπάυση 
ϑαϊάδιῃ εἰ ῬὨδυοσίπυτ) οἱ᾽τὰ πἴε- 
Ῥαπίοῦ ἴῃ τπϑίϊσο ἔγυχηθηίΐο, 68- 
Ρΐδηβ ταοάϊτηπυπι Αἰύσυπι εἰ οἰ - ἡ 
πίοδθ 66, δι οἰίδτα τηθηβυγα 1118 
Ἑολρδοῖοσ. σοηῖ Η. ϑιίθρμδηὶ ΤἼρβ. 
Ι,.. σε. (εἀ. 1,οπμά.) οὶ. 1. Ρ. 2. ῥ. 
210. ἽΏ, δοπιεγ, τθ:ΒΌΓ8 Ηε- 

Ῥσγοσισι. [68. Υ. 10. 19 οἱ χες. 
γ. 8. οἱ οοηξοες Ηοάϊυμι ἀ6 ΤΕΧΕΡ. 
Β:0]. Οτὶρίη. ρμδα. 1106. οἱ Βεἰδηάαιὶ 
Π)1886. Μ|506]}}. Ρ. 11. Ὠ156. 11]. ν. 
184. ξεα. ᾽άε ᾳυοαὰθ ϑονπείαῃ. 
δουβεγὶ ΟἿοβθ. Ῥοϊγῦ. εἱ Ἑάϊξογοβ ὲὶ 
Βοια. Οοά. (Ἰἰβιαηὶ [8 Π16]15 Ρ. 89. 
Ῥδδνοσ. ἀρτάβη, μέτρον Μηδικὸν σίτου, 
᾿Αττιχὺς μέδιμνος. ᾿ 
ἈΡΤΗ, ἐπείγωπιεηΐμπι δα)μίογεηε, 

φμο αἰϊφιδα ἰοἱ υεἴ ἰευατὶ ροίεδί, 
Ἰΐοχη λιπετι. --- 5 Ὁ» οπιιϑ. Νϑῆ. 

ΙΝ. 17. οἱ αἴροντες ἐν τοῖς ἀρτῆρσιν, 
4υΐ οπεγα ρουίδοβηῖ, 8. [0] πΐεϑ ἢ" 
ΤΩΘΓΪ8. 

ΦΨΆΡΤΙ, πμπο. Πῇ] ΠΝ» πεπο. Π δῇ. 

ΙΧ. 922. οἱ Χ. 12. 566. (οἰδὶπ. 9 
Μεος. Χ. 938. Ματῖβ Αξῖς. ραρ. 68. 
ἄρτι, οἱ μὲν ᾿Αττιχοὶ τὸ πρὸ ὀ)ίγου, οἱ δὲ 



᾿Αρτοκοκικὸς. 

α Ἕλληνες καὶ ἐαὶ τοῦ νῦν λέγουσι. Μ᾽ α6 
ϑ.}0}]. δὰ ΑὐἹδίορῃ. ΝῸΡ. ν. 1148. 
ἘυδηΚρη. δά Τιτηεευτ ᾿. 87. Οτεῦ- 
νίυμι δά [λϑιοΐδῃ. Τ. 11]. ᾿. 558. δα 
ΜΠ]οϊθοημίυχη ΑἸίΐπι. δά Γοηρ.Ρ. 176. 
ἈΡΤΟΚΟΠΙΚΟῚΣ, ρμαπὲς εἰαδογα- 

ἐν, δαὶ αὐ ρὲείγίπεηι ρετείπεης, (ε- 
γεαϊὶσ, δἷ ἀρτοχόπος, Ῥέδίογ. Ἴβψν» 

0 ρμίογα. 1 Ῥαν. ΧΥ]. 8. ἄρτον 
ἕνα ἀρτοχοπικὸν, ἉΠι8Ππὶ Ὠἰδοδηΐδηι, δὰΐϊ 

ὃ ὑπυσ ῥβηοι εἰαδογαίενι. Ουϊάδτα 

ς τπεηέμηε, ἃς ῬΕΙ͂ ταθ οηγτηὶ 

᾿ργ] Βαρεηΐ ἀρτοκοσιαχός. 
ΞΆΡΤΟΝ Σ, ρογίαίμδ, ρεείαίμδ, ΔῸ 

αἴρω, ρογίο.  οχ δες ἃ Β16]10 οσηΐββα 
Ἰερττυν ΡτῸ δ Ὁ; οπιδ. Νυῃ.. ΙΝ. 

97. (πάντα τὰ ἀρτὰ ὑπ᾽ αὐτῶν,) ᾽ἴπι οτα- 
ὨΌ νι ἔδσο 10 Υ18, Ἄἀχοορίο ΑἸ ἀΐπο, υδὶ 
οδί τὰ ἔργα τὰ δὲ ἀὐτῶν, αὐλθΒ νϑυβίο 
ΤΩ ΕΠ: 6886 νἹ ἀθίυν 4118 ἱπίογρσεῖῖδβ. 
ΓΑΡΤΟΣ, ρακί, οἷδι. Ιν ω- 

ἰά 
ε ξιπεπίο ραταίηγ. Ῥ8. ΕΧΧΥΊΤΙ. 
44. 28. ἄρτον οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς, 
Ῥαπεῖα 8. οαἷρθιιπὶ οοεἰθδίρῃ ἀξ 
1115. .«-α Πὺ Ὁ, λίποεπία. 1μεν. 11. «. 

ΝΙ1.9. Νυ ΥΙ. 1δ, --- ᾿ν}5 οἵ 

ὉΓῸ }αποιίαι, Εχ. ΧΧΤΧ. 4. ἄρτους 
ἀζύμους. «-- ὉΠ ΠΏ Ῥιαρεπία 
ραηὲδ. Τιεν. ΨΊΠ]Ι. 45. υδὶ ἰαππεη 61 
κολλύραν οἱ χολλύραν ἄρφου μα ηϊ. .-ὦ 

ἀ Ἄν, “νἱυα. Οπηῖ, Γ΄. 2. υὐὶ ᾿πτθα 

Οταρίυθ Ῥχοϊορρ. πὰ ΤΥ Χ ἵπε|| Ὑ, 
ΙΝ. ς. 4. δ. 4. γγο ἄρτον Ἰερομάυσῃ 
ΘΟ οἷς ἀγρὸν, οἱ ἔφαγον ὠγρὸν Ἰῃζεγ- 
Ῥγοΐδτγ ἐ )»ιοίμα αἀρτὶ, ο0]]. 
Ρε. ΧΙΙ͂Χ. 11. ΑΙΣ οοπ]εοίαηΐξ, ὑτὸ 
ἄρτον βοσιβεπάυση 6886 κήριον, αὰ 
'ρβα νοοθ ΧΧ 1 ϑα. ΧΙΝ. 427. 
ΡΓῸ Γγ}). 8] δυπῖ, [τὰ ἘΔΡετυΒ ἴῃ 

ΟΡ 6. δὰ Ηκδτηδγυπι Του. ἰ. Ρ. 389. 
πῃ. 97. δαιηοάδυη δυιάδοῖοσ. Α11 
σοηΐσα ΤΡΌΠΟΙ χηδίυηϊς ἀρτυτόν. 
ΜΙΝ - 8θσι8 νἱἀοῖυγ. ἡνᾺ δδὲ Ἀ. }. 

"ποὶ φυϊυεδίγε ἐπ αγδοτίδιια ἀεοί πῃ, 
εἰ ἰπ 1. Ασδθῖσα 6 οπιηὲ οἷδο αἸοΙταΓ. 

βίο ν. ὁ. γὰῳ δροαπι ποίαϊ, φια οὔ» 

ρ»ὲμπέων ἤέγα, εἰ ΒΩΣ "ὁ ἃς ἀγκς "9 

860 “Δ ρτος. 

ἰαο οαἰφίχοίωηι, οἱδια ἐς ἰμοίε. «781 
γΕΤῸ ἄρτος, υἱ ΗεΡγ. Ὁ χ» ἂἀδ αἷ!- 

πρδη ἐδ οπιπὶς βοπεγὶς βοοὶρὶ 
Ὁ» Ῥαπὶν, οἰδιμ. σευ. 1Π. 19. ἢ 

Εχ. Π.. 90. ὅκως φάγῃ ἄρτον, μὦ οἰδιηι 
οαρὲαί. ΤῖΔ εἰ 8 ὅδιη. ΙΧ. 7. 1 Βερ. 
ΧΧΙ. 7. ἴπο. Φυά. Υν. 8. (οηξ [κχ. 
Ν, Τ. 5. ἢ. ν. ὅεδϑῃ. ΧΙ.111. 4. υὶ 
ΌΠ5 5.4» αυοΐ Ἰοοΐβ οἰϊαι8. νεῦ- 

ἰαπί φάγειν ἄρτον, ἱπ εΥΡΣείαπίωσ ἀρισ- 
τῷν, »γχαπάεγε, οἱ Ῥτον. ΧΧΙΠ] 6. 
ὉΔῚ ῥΓῸ ὉΠ ὉΠ) συνδειπνεῖν ἈῸ- 

βυοσυπί. Αἀάε Ργον. ΧΧΧ. 99. εἱ 
290. Ν. 7. ΧΧΧ. 4. υδῖ Ὁ. Φτία ς 

εἴ σἶτα τε] ἀογαμῖ, ΟΟμεΣ αυοατα 
Μοσβε ῬὮ1]οΪ. 5. ο. 87. -α Ὁ.» 

ἐρεῖν. 761. ΧΥ͂Ὶ. δ. τὶ ἀρεχίαση δδὶ 
608 Ἰορίββα ὩΓ"- --- ΠΏ)» ὀμοοείζα. 

9 ϑδτη. ΧΙ], 8. --- "ὌΠ. ΤῈ» ὄεος- 
οεἶϊα ραπέδ. Οεπ. ΧΥ ΤΙ. δ. Βαμο 
ποδα βεοηβιη. Νδιω, υ} χταοποὶ 

[υὰ. ἀε Ὀΐει δὰ Β. 1. ὉΠ ΤΡ Ἀ.1. 

που Θ᾽ μϑέμηι ραπὶ τιοίδῖ, αυδὶὶς εδὶ 
δωοοεῖϊα, εοὰ ΝΈΉΣ ἐληδας τῶν 
4υὶ 41188 ὉΠ) 9» ἐγαοία ραπὶξ, 

ἀϊοείαιν. --- "» αποίμας. 1 ὅαυν. 

ΧΧΙ. 6, υδὶ Ῥοβὲ ἄρτους οπαίδϑαπι 
εδὲ ἁγίους : Ὥδτῖα 07 ἢ. }. ρανδθ 

Φαποίοξ, τοὺς ἄρτους τῆς «ρὗήσεως, 
ποίδξ, υἱ βογίθβ. οὔδβιίουεβ ᾿πσυ ΘΏΟΣ 
ἀοτεῖ, Μυϊραίυδ μερϑῖ: δαποίἐ βοα- 
ἐμηὶ ραπεηῖϊ. --- ΏΤΙ) ὩΔ Ὁ» δασιΐω 

ραπὶδ. Ιε.. ΧΧΨΥΠΙΪ. 98. εχ ὑδι 
Ἰοφπεηαϊ Ηδργαοσασι, χυὶ ποι ]- 
τηθηΐα ἡμέογα ἸνΨῸ “ἰσπιαολὲ ἀρρεὶ- 

ἷατα βοϊερδηῖ, αυἱὰ ἰΐἱ8 νἱῖα ουδαὶ 
βυδίοηιαῖα. ---- Ὦ) ἵν ἐπείριάπτκ. 

ΖοὉ. Ἴ. 6. εσνατυμξ εἶπα ἀυρίο 
ἃ 50)» πιδοεγί, διδίρὶ, πὰς ϑ'γχ. 
9 Η Ἢ, ἰ..0,, πιαδϑα ζαγίπα φμδαοία. Ἵ,ερὶ- 

ἔα ῥγοίεδγθα 1 ὅδῃι. 1. 94. υδὶ ἄργως 
εϑὲ ρἰοββοηα εἰ 1π δ οι βἜ 
γεσροσυν ϑοαυσηίυτ : αν 
πα. Το. 1. 11. ἥἤσϑιον ἐκ τῶν ἄρτων 
1 



"Δρτοι ἐναζπίοι. 

ε τῶν δδνῶν, εὐεραπὶ ἂς μαμίριι ρϑῆ- 

4 αὐ δΟΥΊΗΝ 
εὐπΐοτηιαδαπί. Οοηξ. Ῥτον. ΙΧ. 5. 
υδὲ ΤΣ ἼὉΤ) δδῖ: οοπυεπίεηίεῦ 

υἱνεε »τατερίές πε. ὅϑῖν. ΧΧΙΠ. 
17. «ἂς ἄρτος ἡδὺς, Ἀ. 6. αποδὰ βΒεη- 
βϑῦτα : ἐγχιρῶδ ἐπ φμαοίδδεί πεμίδοτεε, 
οοἷ!. Ῥτονυ. ΙΧ. 17. δι᾽. ΧΧΧΙ. 97. 
λαμπρὸν ὑπ᾿ ἄρτοις εὐλογήσει, χείλη, 

ὃ σρϊεπάιάσαι ἰπ οὐππεδεαίοηέδεε δεὰ 
οὐπυϊνης ἰδιλατιῖ Βοπιίπθθ, [Ρ]14. 
ΧΧΧΠΙ. 29. ἄρτος, πμέτίπιεπία ὁπ|- 
πὲς βΈΝΕΤΙΣ. 
ΑΡΤΟΙ ἜΝΩ' ΠΙΟΙ͂, ραηέδ 1 605. 

ἐρεοίε, Ἐ. 6. ραΐαπε δέ σογαπε θεὸ 

Ῥτοροείξ. Τ2.}}) ΤΩ [1 Ῥαπὲε γαοϊεῖ. 
Ἐχοά. ΧΧΥ͂. 80. 
ΓΑΡΊΤΟΝ ΚΛΔΑΏ, ραῆξπι ,απρο, 

ἢ, ο. εάἄο, 66 οἶδωπι ἀϊείγίδεο. Ὁ» 

ς ἀἰοκῖο, ἐϊείτέδκο. 7161. ΧΥΤ. 6, οὐ 
μὴ χλασϑῇ ἄρτος ἐν αἕνϑει, πος οἷδεδ 
“σιωπαίεγ τετρογα ἰυοῖὰ8. ΟΟὨΐεΣ 
“χα. Ν. Τ. ». Ἀ. ν. 

ΦΑΡΤΟΣ ΠΕΣΣΟΜΕΝΟΣ ᾽Ν 
ΣΠΟΔΙκ,, ραπῖ, φιῖ οοφμέξειτ' ἐη: οὖν 
πετιδιεδ. Χγ.}» ραπὶς δυδοϊπεγίοϊμ. 

Ἐὰ νι Ησε ΜΠ]: 8. ΑἸΐ26 ἀϊοίξας 
ὀγκρυφίας, ἀ6 αὰᾶ νοοα νἱάς Ἠεβυ- 
εοἰυτα. 

Γ᾽ ΑΡΤΟΙ ΤΗ͂Σ ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ, 

Ῥαπες ργοροειβοπέδ, βοὰ βϑιὶ ραίανε 15 

ἱππρὰ Ῥγοροεί μα. Χγ) Ὁ ὉΤῚ}» Ρα- 
ἰδ. 1 Ῥαν. ΙΧ. 32. 

ΧΧΙΙ. 29. --- ὉΠ) ν» ἀμ»ο:- 

ἢο ραπὲὶδ, 8. ραπδε ἀἰδροοϊιε. Εχ. ΧῚ, 
2]. -᾿ ὩῺ9 ΘΠ» ραπὶς 7αοϊεὶ. 

Ἐχ. ΧΧΧΥ͂. 12. ΧΧΧΙΧ. 356. υ}]᾽ 

ΑἸἸ Ἠαρθηξς τοὺς προχειμένους. 1 Ἐς. 
ΨΝΙΙ. 48. -.ὄ ἈΡΣ δϑαποξέίαδ, ξαῆπο- 

ε ἔμπα. 1 ὅδ. ΧΧΙ. 6. 

ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΓΑΡΤΩΝ, ρτοροδῖδο 
μαπιπε. ΤΣ) ΓΙῸ» ἀϊδροδίδο 
κοραλῃ ῷ Ῥαρ. ΧΙ. 11. 4 Μδρο. 

Χ. 8. 
ἌΡΤΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩ΄ ΠΟΥ, ρα- 

πὲς γαοὶει. ΓΝ Ὁ ὉΠ) ΝΟΙ. 

561] 

. δηθαυμυπι ἰοουσι δβυυτη. 

᾿Αφχαῖος. 

Χ. 858. - 8 ὉΠ᾽- 1 86αι. 

ΧΧΙ. 6, ᾿ 
ΑΡΤΟΣ ΕἸΣ ΤῊΝ ΤΡΟΦΗΙΝ, 

Ῥαπὶξ ὃπ πυῤγὶπιοπέμηι. Ὁ. 125... 

ἐγαοία ραπῖε. ὕυα. ΨΙΠΙ. δ. 
“ΑΡΤΥΣΙ͂Σ, οοπαάμηδηξμηι. ΠΏΡ Ὁ» 

οομάδωγα, ρορο ἢ οομα ἐπιθηέμηι. 
ϑγτασα. Τοῦ. ΧΙ,Ϊ. 29. ὡς ἀναβρασσο»- 
μένην ἄρσυσιν, αἱ ΕἸ 0} 1618 πρτὰς διοβο! 
ἔμηι. ΤῊΝ ΓΟ 8. Υ. 
Αἀάθ Αἴδοη. ΙΥ. 148. Ε. ΤΧ. 868. 
σ. 

᾿ΑΡΤΥΊΏ, οοὐκάϊο. ΠΡ οοπάμεωγα. 

δῖ, Υ11]. 23. ἡρτυμόνου. 
᾿ΑΡΥΌΜΑΙ, λαιυτγίο. ΛΕ ΗΠΡΒ. 

8 ὉγἘ» εὔμοο. ϑὅγτατα. Ῥσου. ὙΠ]. 

86. ἀρόεται. ἘεδγοΒ.. ἀρύομαι, ἀντλᾶ. 
᾿ΑΡΧΑΥΤΌΣ, απέξφμια, ῥγιδεπμδ, 

φγαίενεδιδ, ὈΓΙΟΥ. ἽΩ ΔΝ» ρεγεηηὶ» 

ἐπα, ρεγεπηῖ. Ασα. Ν ὅγταση. ΕΣ, 
ΧΙΨΝ. 47. ἐπὶ τὸν ἀρχαΐν αὑτοῦ, ἰμ 

ϑγταση, 
Ρρ. ΤΧΧΙ͂Ν. 156. ὅγιαπι. 1 Βερ. 
ΝΙΠΙ. 9. τῷ ἀρχαίῳ, 86. μηνὶ, ῬΥῖθοο 
γεὶ δπίαυο τ θη 86. Θυοὰ ρΡόγοπεθ 
οϑῖ, οἰίδιι δηϊαυσπι αἰαὶ ροΐεκῖ. 
ϑυϑρίοον βυΐθσα αι θυ κι 80". 
εἶδα τῶν ἀρχαίων, 80. ὑδάτων, τιεπεὶδ 
ρεγεπηπίωδε ἀχμαγεπε, ΠΟΘΣῸ ᾿Οοἰοῦνί, 
δυῖ βεσυπάυπι 4]105 δερίενιδυὶ γ6» 
βροπάδθηβ. Εστίδεβθ ἴδυλθῃ ροϊεϑῦ οἵ 

ᾷ 

ἃ» 

Πἰϊυὰ τῷ ἀρχαίῳ «ἀ φεᾳ. 27 τοξεσεῖ::. 

αἱ εἷὲ ἔδαεϊιιι, κα. βοϊδιηπῖδε, σαυΪΐπὸ 
δεἰεθγαῦο ἱπάθ δν δπιίαυίθείείβ 
τῆρα μλ νι ἀρίως ἔμ. τρόμο 

ΕΣ. ΧΧΙ. 21. μὲ φὴν ἀρχαίαν ἼΣ 
αυδαὶ πιαίεγ υἷα, Ἡ. ε. γερία, ἀπεια. 
-" ὮΝ »Ῥι γοδ 8 πιογἰγιοΐα, ἵτ. ΠΙ67Ο 

σπέμα. Ιῖ.4ἅ. ΧΧΊΙΠΙ. 17. εἰς τὸ 
χαῦὸν, ἴῃ ργισιἑπερη διιῃ δἰαΐεπι, 
6. δὰ τηετοδίυγαίη τοάθδϊ. Νουα 
ΟΡτΒ δϑῖ δἰδίπεσα, 608 17Δ}Ν ορἶββθ, 

ΠΆΤΩ ΒΟΏΒΌΤΩ ΘΧΡΥΘΟΘΟΓΙΝ. --- ἸΌν 

νείια. ἴε6. ΧΧΙ. 11. --“- Ὀ522)}» 

1 ὅδ. ΙΧ. ὁ. 
απἰἰχωΐί8. 

αηΐε, ργδ. ὅγταυι. 
κατὰ τὸ ἀεχαῖι, 



- 

᾿Αρχέκακος. 

αἾΠ» ἐ 6 ἔοπρίπηινο. 1.5. ΧΧΥ.Ὶ. 

βρυλήν ̓ἀρχαίαν. --- “ΔῸ» δ δογαζε, 

ρτίποερα. 200. ΧΧΙ. 48. ποῦ ἐσεὶν 
οἶκος ἀρχαῖὸς, βεο. ΑΙεχ. ϑδ6α τεοϊί8 
ἴπ τα αυΐβ ΠΠΡΥῚΒ ἸΘΡΊΓΟΣ ἄρχοντος. 
Νίδια ἀρχαῖν τιοῖδτε ι. 1. ὦ φυοά αὐ 
τοὺς ἄρχοντας »εγέϊπεί ὲ οοὐπῦε- 

ἨδδηΣ οί, ΟΧ ὑδβὰ Ἰοαυοηαιὶ νἱχ ἀ6- 
ΤΩΟΠΞΕΓΕΣῚ Ῥοζοσῖί. “-:ἱ ὉῚἽΡ; ογίομδ, 

οἰίατι ἀπέϊφωϊίαδ. 1 Βεβ. ΙΝ. 80. 
ὁ ΠΡ 1)» ογἱεπίαϊεα, Ἀ. 1. ΘΔ οὶ, 

φάγτων ἀρχαίων ἀνϑρώσων. 1 αυο- 
αυ6 Ζ72οβορδυβ Α. 7. ΝἾἼΙ]. 2. 6. Ῥε. 
ΧΙΙΠ. 4. ΟΧΧΧΥΠΠ. 4. [ε8. 
ΧΧΧΎΊΙ. 96. ΤΏγχεη. 1. 8. 1]. 17. 
-- ὮΙ 9» 4 φμοπάαπι, αὖ απέ- 

φυο. ϑγίαχα. Ρε. ΓΧΧΥ͂ΙΙ. 2. ἀρ- 
χαία. --- ὉῚΡ» αὖ αἀπέξγμο. Ῥα. 

1. ΧΧΥ͂Ι. 5. ΟΧΙΜ1. δ. --- “Ὁ. 

Ολεαμηιηεῖῖη, ἸΟΥΆΘΙ Ῥτορσίυπι, Ζυά. 
ΕΟ. 21. 8ες. θα. Βομπι. αἷα. -το 
Δ Ρ' 1. ὅδχα. ΧΧΙΝ. 14. [68. 

ΧΙ. 18. - ἡὐδϑον Ῥίον, ρτί-: 

πῶ. Ῥᾳ. ΤΙΧΧΥΠΠ). 8. πὸ σρδιη]- 
ὨΘΙῚΒ ἀνορμῶν αἰων, Ἰηϊαυϊδίυτη 
»γαίενεατμπι. 10. ΟΧΧΧΥΊΠ. 48. 
κά σου τὰ ἐτα ποΣ αὔκ, θεποβοίδ [8 ργ.» 

6866 }}} Αἄναγβ. βϑϑοσα 
140. ΤΥ. δ. 11. Ρ. 387. - ΠΏ» 
ἐπ ενίονυ. ἴε8. ΧΧΊΙ. 9. τῆς ἀρχαίας" - 

ὦ κολυμβήδρας. ΤῸ Θπΐχα ἀἱοϊζυΥ Βδοο 
Ρἱβοΐπδ ἱπέδγιογ, 4υ18 βαρεσίογε δη- 
(ἰχυίος εγαῖ. ὅ6ρ. ΧΙ. 10. χειρὸς 
ἔργον ἀρχαίας, ορυβ ται δηίϊαιιε, 
Ἀν, 6. ἀπθσπυπι ορὰ8 ἀπίαυϊ δσΕ- 
εἶδ. 
᾿ΑΡΧΕΚΑΚΟΣ, αμοίονυ δοὺ ογίζο 

"ιαΐογεηι. [γκδ)» τμρεγόια, οἷαίεε. 

ἴῃς. Ζον. ΧΙ. 7. 86. δωρεγδία ἴῃ. 
Τ. σἰίατα ἀδ υἱδοσιίαίε αἰοϊτυγ. 5)1- 

ὁ ΤαοΒ νοῦθβ βυπί ἀρχίύγονος (δρυὰ 
Αἴδοῃ. [1]. Ρ. 102. 4.), ἀρχεδίκης, 
εἴ 8116. 

᾿ἌΡΧΗ;, »γποῖρίμωπι, οσαρμέ, “Ῥ»γἱη- 
οερε, τέρπωπι, ἐπερετίωπι, ἐπέωηε, 
ργἱπιοϊραξμε, γεμηιδ, οσοΐογδ, δωηεπια. 
Ὧν “ἰ. ΟΟδεὶ. Ὗ. 10. ὅν, ἀρχὴ, 

8962 ᾿Αρχῆ., 
υδί ΠεσναὺσΣ δὰ ἢ. 1. Ρ. 967. εχὶβ 
μηδὲ 608 βοσ ρϑῖβδβε ὅτι ἂν μὲ, ΕΣ ᾳιο, 
ὅτι ἀρχὴ ἔλοῖ!ε οτἶτί ροϊαΐε. --- “γύξ» 

ἐσπῖδ. ὧδ ὙἹ» ἐπ ἐσπὶ. σεγ. 11. 

58. ἐν ἀρχῇ. Ηὶς ᾿πάδυδίο ῥχὸ ἼΣ 

οὖν ἰορεγαηῖ αὐνξ 2. Νὴ. 1. 6. 

δ, δίομέ ἐσπὶς, ἀρχὰς, 80 εἰ Ιερο- 

τοῖν τὖνη [ἃ αἀὐυοαυς ΑΥαΡ 5. 
ϑτ}}} ταοάο Απποβ Ὗ΄. 26. ῥχῸ 1)}5 

ΑἸ115 ρυποῦβ βι θῇ] θοί8' Ἰορθγης 771. 

-- Οὐ »υπία. ἔχ. ΧΧΧΙ͂Ν. 

22. ἀρχὴν ϑερισμοῦ, ργὲπιξέέαδ ταδβεῖβο 
ἡ- ΝῊ Ρτὸ Τ}» ἐἶβο, δεΐξρο. 
Ἐς. ΧΧΙ. 10. ἐξ ἀρχῆς. Ἰερεταπί κα 
ϑΣΣἽ ἰοῦ 54:2, δά δα γῇ. --- 
ΠῚ οἵ οοπίς. ον ἐχεγοῖξμα ἴτ. ργο- 

ρυρηασίωπι. ΑΒὰ, 40. ἀρχή. 1..- 
ϑοτυί ΠΩ ταῆη. Ηρ. χαοὰ εἰς- 

ὨΙδοΑῖ ἐποίρεσγο, ἃ τι Ιάοτὰ ναϊοὶ 

ἂδ Ἰοοο Νδδυπι. Π1. 8. ἧς ἡ ἀρχὴ 
ϑάλασσα, υδ ποίαμαυσι, ΤΩΆΤΟ νἱ46-Ὁ 
τὶ ΑἸοχδηάσίδο τιϊξίυτη ἀοάΐβθα, οἴ 
Ῥεμείογμην ΟΥ̓, οἱ 41118 χηυϊεῖο ΪΠ 
ἨἩοϊϊαπάϊα. -- Ὁ }» ῬΡασίς. λατέδ. καὶ 

761. ΧΙΙΧ. 2. τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ, ἈΌῚ 
ΡΤῸ 0} 5}» λαγεάμαπίες εαπι, 16- 

1896 ΟΧΙδίτηδης ὝΕΣ. ϑεὰ ἀρχὴ 

ἴῃ ποίοῃα ὑπρεγὶδ ἃς ἀοπείπῆε Θοχε- 
τοῦδ οὐ ἰοχ Ηθῦσ. Ομ δ Ἰοτὶ 
Ρο(εδ. --- σῶν ἀἰτίρο. οῦ. 

ΧΧΧΥΊΙΙ. 8. υδὶ γ;7 5 5» ἀἰγεοϊοο. 

φ7με, ἀενίναεθε υἱδθπίωσ ἃ ΓΤ Ὁ, 

»γἱποίραξμιηι ἑεπεϊέ. ---- Ϊω» δαδῖε, 1. 

δίαίμα. ὅφη. ΧΙ]. 113. ἀποχαταστα.- ; 
ϑῆναι ἐπὶ τὴν ἀρχὴν, υνΐ ἀρχὴ ργὰδί- 
πηι σίαίμηι 5. τππὴς ποίαῖ, τὸ δάθο 
ΠΟῺ Γηδ]6 αποϑεῖ ϑοῆδατι τγϑηβῖι]6- 
τη, -- [Β}32» γάπεν. ϑγτηση. οἱ 

1ΧΧ Ιεα. ΧΙΧ. 16. ἀρχήν. βοηδυση 
βεαυυσα δυηῖ. Νβδῆὶ ΓΡ9 6βι ἢ. 1. 

1. α. αὐνξ ἴῃ ἀπιθοθἀθηῦραβ εἴ πο- 
ταὶ ργίποῖρεε, λοηιῖπος ογαάϊπὶς διερετὶ- 
ΟΥ̓. ---- ΤῊ, ἑαιιία. 1. Ἐερς. ΝἼΙ]. 



᾿νχὴν τ 868 ᾿Αρχὴ. 

85, ἠοίγετο ἐπὶ τὰς ἀρχὰς τῶν χειρῶν. 
Τβεπίαγ 713) δοοδρίβϑε ἴῃ ποίοη8 

μοπίποπα 86 ἰομὲ, αὐδῦὰ οἱ 

δον. ΧΥ͂. 88. ἀρχὴ δόξης, Β. 6. ἰά 
[μοά ἀνιοῖὶ αὐ ρίογίωπι. ---οϑκς ΓἼ) 5), 

ὑμα] ἃ. τερπων. Τ)δῃ. 1]. 87. 5860. 

[λὲβ. - 9» γέβπωπι, ἐπερετί- 
κι. Ὠευς, ΧΥ͂Ι]. 18. ὅταν καϑίσῃ 
πὶ τοῦ ἄφρυ τῆς ἀρχῆς αὑτοῦ, οσυτὰ 
ἐϑθεσῖς ἴῃ ἡλίωι ἘΕΡῸΙ ἱρβίαβ. [0]. 
γ. 90. [65. Χ, 10. πάσας τὰς ἀρχὰς 
λήψεμαι, ππία τέρμα οσσῦρδθο. 
τ ΠῸ. ἀονεδπέιιη. ει. 1. 16. 

ἐς ἐχὰς τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νυκτὸς, 
εὴ ἀπε τε το οσδη ἄδυτα 
ποχίοπι. ετ. ΧΧΧΙ͂Ν. 1. αἄσα ἡ γῆ 
ἀργῆς αὐτοῦ, στατιῖβ ὕεττα ἐπιρετγὶ ἱρ- 
45, Μιοὰ, ΓΝ, 8. Οοπέον ἴ,εχ. Ν. 
τ γος ὉΘΨῸ. πιοάμα, ταίϊο. 

ὅτι, ΧΙ, 18. κατὰ τὴν ἀρχήν σου 
τατῆαν, εἰσαξ δηΐεα ρθη ταῦτα 
κι ὅς. ΘΌΨῸ ποίδε χυοαυθ υἷα 

φφοιΐᾳ ταβίοπεην. ---- ΓΙ Ὁ» Ῥοοιῖς 
πἰίηγαπάϊ πιίπς. Οαπῃ. ΧΙ, 41. 
πὶ τὴν ἀρχὴν αὑτοῦ, ἴῃ πιμπδ εἦτι8. 
ἴα βεπο ὑσουϊδεῖβ βιαἀϊοαῖ (γαπβία- 

Ρταοδδβοσαῖ εἰἷπὶ ΥῸΧΣ ἀρ- 
χοιύχρυς. --- Π σ Ὁ» ργιποιραξα. 

ἰα ΙΧ, 6. εἰ 7. -- ΓΔ)» ΦΡονία- 

και, οδέαίϊο τροπίαπεα. Ῥα. ΟἸΧ. 
4 γ᾽ Δδηξαν Ἰερχῖδθθ ΓΞ το ἢ 1Ό; 
ῥὲε, εχίτειιέαα, οἴδτα ἐά, φμοὰ φιπε- 
πρη ἐπί ἐπ δρο βέπεγε. ὃ Ῥασ. ΧΧ. 
17. ἀρχῇ τοῦ ποταμοῦ, ἴπ ἐχέγεπει- 
ἰαίς Πγ}:, --- Γ γαπω σώηι- 

κι, Ἐσ, ΧΧΧΙ͂. 8. 10. 14. υδί 
ἀρχὴ οπομπιθη, φμδιίξηιἐἑαέξης πιοῖδῖ, 
"4, ἄχρον, χὰο νοσαραῖο Β. ]. ιιδιῖ8 . 
δὶ Λα]. ἜἘΒΕ ἘΣῚΡ: απέϊχμέαδ. 

ὕδας, ΧΧΧΊΤΙ. 16. ἀσὸ κορυφῆς 
ζῆν ἀρχῆς, ἴῃ σδουτηΐπο τηοητίατη 
Ἰῶπι οἷκπε οοἰοδεντέπιογιιη, 8. απίἐφιξα- 
προσιαν, [Ὁ]. ν. 27. ϑεὸς ἀρχῆς, 46- 

ι.8 σπέϊχμα. (Δ οηΐπι βοσ δοπά τι 
οδὶ Ἰοοο ϑεοῦ ἀρχή. ἴς8. 1,1. 9. ὡς 

ΤΕΡΟΝ ἜρῖρεΡ τῈ ΘῸΝ, ἘῸΝ ἄπησυν 
φδίπεδ ἱεηεροτίδι. ---- πΟΊΡ ἢ 

ΕΣ. ΧΧΧΥΙ. 11. - Υ» ᾿ἥπὶ,, ἐζ- ἢ 

ἐγέπεμηι. 44. ὅδιη. ΧΙΝ. 46. ἐσ᾽ ἀρχῇ 
ἡμερῶν, ἴῃ ἰηἰξίο αἰδγιπι, ἢ. 6. σμὸ 
ἐπέξισα ἀπηϊ, --- ὙΦ τολϑοῦϊ. ἘΖ. 

ΧΙ,ΨΊΠΠ. 1. ἀαὺ τῆς ἀρχῆς τῆς «ρὸς 
βοῤῥᾶν, ἃ ἰεγηπίπο βοριθδηι τ ομδὶ!. ---- 
ΓᾺΡ ἕατη. ἰάοια. ἔχ. ΧΧΥΠΙ. 98. 

ΧΧΧΙΧ., 16. ἐπ᾿ ἀμφοτείρας τὰς ἀρχὰς, 
πὰ υἱτοαθα ἐσέεγε. μὰ, ΨΙΝ 9. 
00]1. γ. 17. -- υὐδ ον οαριί. Ἰῃς. 
Εχ. ΧΧΥ ΤΠ. 425.. υῦ᾽]᾽ ἀρχαὶ ἄχος 
ἐκίγενια, (᾿Αρχὰς Ἠδυᾶὰ ΓΕΆΓΟ ἐχίτε. 
"πἰαέες τιοῖλτο, ἀοοεῖ .4600058 ΑΠπΐτ. 
δὰ Απίθο]. αν. Τ. ΧΙ. Ρ. 560.) βοὰ 
μέγαπισχμο εἰρη αίεπι τποῖαῖ, αἰ Ν]- 
βαῖϊαθ νετϊ, τὸ ἄχρον, 00]]. ν. 94. οἱ 
35. ΓΧΧ ΟὍεη. 11. 10. ἀ6 ἢυνίο: 
ἐχώϑεν ἀφορίζετα, εἰς τίσσαρας ἀρχὰς, 
Εχ 4ιο ἀεῖπάε ἴῃ χυδίιοῦ οσρίέα (Β. 
6. ονῖα) ἀϊδπηδεθαίυγ. ὕδη. ΧΙ, 
18. τοοογάδθιτυσ Ῥθατδο τῆς ἀρχῆς καὶ 
δου, πιϊμεδίεγὶὰ τὰ]. Ὑιάς εἴ ν. Φ0. 
ἘχῸ ΥἾ. 95. αὗτα, αἱ ἀρχαὶ «ατριῶς 
Διυγῶν, Βεος οαρίέα ἔδταλ)λεο 1,δντὶδ- 
τυ. Ια οἱ Ηοϑ. Ϊ. 11. ΜΙςἢ, 
ΠΙ. 1. Νυμι. 1. 2. λάβετε ἀρχὴν͵ 
ᾳάσης συναγωγῆς ᾿Ισραὴλ, δυταϊῖα πε- 
3 γμηι, θ60 δυεριπιαηι, τοῦδ ρορυ]! 
[ετϑδ]18, 90}1. Ρρ. ΟΧΥ ΤΙ]. 159. ἀρ- 
χὴ τῶν λόγων σον ἀλήϑεια, διμαπια ν6γ- 
Ὀογπι ὰογυτ) νοῦ. Ὑιὰ6 εἰ ἰὶ 
Νυτὰ. ΙΝ. 93.1. 40. συὰ. ΥΝΙ]]. 16. 
αἰνιἀοραηΐ ἰγεοαπίοθ ΥἹΓῸΘ εἰς τρεῖς 
ἀρχὰς, ἴὰ ἴτεβ οολογίε. Ὑιάδ οἱ 
υα. ΙΧ. 34. 87. 48. 44. 1 ὅ6ῃηι. 
ΧΙ. 11. ΧΙ]. 17. Χ00. 1. 17.1 
Μδος. Υ͂. 38. εἱ ἰηΐγα 8. ν. κεφαλή. 
Ἵ Ῥασ. ΧΙ. 1δ. ἀρχὴ αὐτὰ ὼν 
Ρεστηωυΐείυν ἱπ οοὐά, [δ1ἀ. ΧΧΨΙ. 
10. υἱοὶ φυλάσσοντες τὴν ἀρχὴν, 81] 
συδιοα!οηἴδβ ργὶποίραέμηι, ἢ. 6. ΑἸ} ἃ 
Ῥγὶπιορεπέίογεπι ῥγανοραέίυας ταθῃ- 
[ε5ὅ. δὶς ἰῃ Ερ. Ζυάε ν. 6. ἀρχὴ 
ποῖαι ργατοραξίυναπι δ]ϊοτυπι [)6ϊ], 
δειι ογρίπαίεπι, ἴῃ ἀτ1ὰ ΔΗΡΘΪ] ΤΩΔ]] 
Ογοδῖὶ οσδηΐζ, σζοοίϊϊεπίέαηι. ΨΊάς ἵ,6χ. 



᾿Δρχῇ. 
α Ν. Τ᾿ 8. 8. ν. 1 Ρασ. ΧΧΙ͂Σ. 11]. 

εἷς «ἄσαν ἀρχὴν, ΒΌΡΕΣ οἴμοι ργὲν- 
οἱραίωπι. 8 Ῥαγ. ΧΙ]. 12. ἰδοὺ μεϑ᾽ 
ἡμῶν ἐν ἀρχῇ κύριος, Θοο6 ἀἄνοοηε ὮΔΡΘ- 
τπὰιβ Ὠεα. Νεὰ. ΙΧ, 17. ἔδωχαν 
ἀῤχὴν, οοπδιαοραπί ἄμοεηι. «10. 1. 
17. υνὶ Ισοο ἀρχὰς Ἰορεπαάτιχ 6886 
ἀρχοὺς τααϊο οοπ͵οοῖϊς τοῦδ. ᾿Αρχὴ 
“Ἶ σολογέεηι, ἐωγπιαηι, ποῖα, τάγμα, 
αἱ τοοῖδ ἱπίοσρσγοίδζαθ οὶ Ααυϊὶδ. 

ὁ Οουξ Ορυκουΐα ΟΥοδ Ρ. 161. οἱ 
Ῥρ. ΟΧΧΧΥΠΙΙ. 16. ΤἤὭτχσοη. 11. 10. 
εἷς ἀρχὰς φυλακῆς, ἐπ ρῥγὲποὶρὲϊδ ομδ- 
δ ἡῃς ψαὶ: ἐπ τ γὲ δ αικηε. ΞΕ 
Ξ. νΝ ΟΙαϊὰ. Ὧδῃ. Υ]]. 1. ..ὄ. 

ἡϑδδν ῬΤΊΟΡ, ρνέμειδ. Ἐφάν. ΙΧ. 9. 

χεὶρ τῶν ἀρχόντων ἦν τῇ ἀσυνδεσίῳ ταὐτῇ 
ἐν ἀρχῇ, ἣν. 6. ῬΓΟΟΕΙΕΒ ἴῃ ἢος ΟΣ] ̓ 
ταΐηθ ἀμοες οἱ ἱσπαπὲ ἔπογιπί, 
Ιε8. ΧΙ.1. 27. ἀρχὴν Σιὼν δώσω, εδρυῖ 

ς ΜῈ] ργὲποίρεπι Βιοιὶ ἦδρο. Ὁ. Χ1.11]. 
ϑ. --α Πυϑνν, Ῥγιποιρίνηι, ἴκ, ρτὲ- 
πὐα. Θοῃ. ΧΤΙΊΧ, 8, ἀρχὴ τίχνων 
μου, ργϑπορεπίμις ταθυβ, Νὶάθ εἰ 
ουῖ. ΧΧΙ. 17. --- δοὉ. ΧΙῪἸ. 14. 
φοῦτ᾽ ἔστιν ἀρχὴ «λάσματυς κυρίου, Ἀ. 
6. ος ργέρδῆι ἰοσμνὴ ἸΔΛΌΘΤ ΟΥΘΑΓΟΓᾺΒ 
Ὦεἱ οδέμεὶ, νεῖ ργεθδίδηςβδίτηα δὶ 
σΓαδῦιγα. [{8 δὲν. ΧΙ], 8. χηοὶ ἀἰοϊΥ 
ἀρχὴ γλυκασμάτων, ργἱποιραξμηι ἐξ- 

4 ποης Ἰλίον ἀυ]οῖα : Οἱ] νἱᾶ. Ὠγυίυβ. 
Ῥγον. ΨΠΠ1. 22. ἀρχὴν (Ρτο εἷς ἀρχὴν, 
011. ΤΉγοη. 11. 10.) ὁδῶν αὐτοῦ, ἴῃ 
Ῥσίποίρίὶο νἱδύυσω βύδσυσα. Ατῇη. Υ]Ί. 
1, ἀρχὰς νῶν, ργἱποῖρες βουῖίυνα. 
ΘΟ ατίθηθεσρῖαβ δὰ Οαρρ6}}} Οὐ. 
5. Τ΄ 110». 190. τιανὰ] ΓΕΡΟΏΘΤΘ 
ἀκαρχάς. --- Ἰὺ Ομ) ἃ. ἀονεῖπα- 

ἕνα. Ὦδῃ. Ί, 36. ἐν σάσῃ ἀρχῇ τῆς 
βασιλείας μόυ, ἴτπι οτημὶ ἀουηιπαΐμ, σὰ 

4 ρῥγουϊποία τοχιϊὶ ταοὶ. 10. Υ]1. 19. 
μετεστάϑη ἡ ἀρχὴ, ᾿ἸΔΒ]αῖιΒ Θϑὲ ἀ0- 
»ἡπαίιις. [Ὁ. 14. 26. 47. «ἄσα αἱ 
ἀρχαὶ αὐτῷ δουλεύσουσι, οταποδ ἀοιηκὲ» 
μαΐογεδ 8. ργποίρος 111 δοσνίθως, ΟΣ, 
1δχ. Ν. Τ᾿ 6. Ἀ. ν. -- "γῦΠ[Ε, 

δρέδ, Εχϑρεοίαέιο. ΤὨοοᾶ, οἱ ΤΧΧ 
200. ΧΙ, 27. (28.) ἡ ἀρχὴ αὐτοῦ. 
Ψιἀεπίαν Ἰορῖβθα αν, Γν ΔΡ 7: 

964 ᾽᾿Α“᾿ ἀρχῆ 

ἱποερὶί. Ῥοῖδεϊ ἴάσζμθι αυοηῖα ἄρχῃ 
γεσίῖ : δρές αὖ ἐπιέδο οοποθρία, ΠΘΤῊ ΚΣ 
ουπὶ ΟΔΡίΘ μα]. (οί ΜΝυϊσεία) 
᾿ὐδηβί τ : φρὲς οἷ ἢπιείγαία τα 
Αἀάς ϑγταωμα. Ψ00. ΧΙ. ]. 4. -ἶο-. 
ΠΝ ἐπίδωπι. Οεη. ΧΙ, 4] 

καϑὰ καὶ τὴν ἀρχὴν, χυετηδατηοειες 
εἰ αὖ ἱπέδο, απέεα, ρτγίωμε. Φυὰ. Χ 
18. ἐν ῇ, ἴὰ τ ἰσπαῦυδληι ἀἴεε 
Ῥγεϑϑιῖ, υὑπᾶς [Ὁ] 6 οἱ σεδεσαδῖο δή 
(ὰγ: ἀφηγούμενος. Ῥτον. ΙΧ. 1Ἰ΄Ε 
δ. ΙΗ. 1. 1Χ. 91. 28. διν. 1 
14. ἀνχὴ συφίας φοβεσϑαι τὸν ϑεὸ 
δεηιια Βρ᾿ Θμ[4 οϑὲ Ποῦση οοἰοσα 
δὶ ἀρχὴ ποίδι ἐά, ἐπ αἴφψια τ' 
μερὶ εαθα ἐεΐ, εὐ ἐσιρθη δὲ γυνσῖπ 
ἤοποιῃ Ηδθν. Γγυγδ ̓ γ: Ῥτον. 1. 7 

Ῥοϊεεϊ χυοαυθ "οὶ ἀρχὴ ἀε πίε δὸ 
αἷρὶ, ϑϑιι 48 ε0, ἐ σι ογῖσὲ 
πεῆς ἀμοί. Ὑιᾶο Ν αἰοκεη, δὰ Ηετο. 
ἀοϊ. Ρ. 496. 98. δὲν. ΧΧΙΧ, 28 

ἡ δωῆς, ργαοίρπα νἱεῖαβ σοιοτα 
ἸΧΧΤΙΣ 81. ἀρχὴ σαρκί 
εἰς ζωὴν ἀνδρώπου ὕδωρ καὶ αὖρ. δὶ; 
Χ, 12. ἀρχὴ ὑπερηφανίας, δωηπια 5. 
Ῥετρῖδ. 10. ΧΙ. 8. ἀσχὴ γλυχασμά. 
των, ργθπαξ οδέϊπεί ἴὰ ἀυ]οραϊη6 
Ἰ Μδος. Υ'. 38. ἕν τρισὴν ἀρχαῖ,, τὶ. 
Ρυδ αρηεέπέδμε, ὉΡῚ ν. ϑγιωπι. ὅδ 
ΧΙ]. 16. ἡ γὰρ Ἰδχὺς σου διχομοσύνηι 
ἀρχὴ, Ῥοϊδηϊι (8 σαμδα οδβὶ υϑι1. 
165, 8611. αιλδ ἴδ οπηπ!ροϊεπίοτω ἢ]. 
Ἰτὰ8 Βάρέτα ορογίοϊ γαϊοποπι. Ἄρχη 
᾿ς σσμδαηι, ταδοηεηι, Πριἀαπιεηί τι 
ποίδξ, ᾳυετηδαιηοάυτα οἱ ἴν. ΧΊΥ. 
47. οὐπὶ αἰτία μεττηυξαίιεί. 4 Μδος. 
ΕΝ. 17. ρον βοαίμε, οὐ}, γ. 18. 

ἈΠ’ ἈΡΧΗΙΣ, εἴ οσπίσβοῖδ 
χῆς, ὦ ργὶποῖρίο, απίε ἐπίίεμεπι, αὖ 
αἴεγηο. ὈΞ2 }} Ῥατί. ΟἿΌΣ. συεέπίεπ- 

ες. ἃ Ῥασ. ΧΧΙΠΠ. 8. Βοοῖδ : πδὴ] 
ΠΔΟΣ νεὲλ Β. 1. ϑαπί πεώνἐέεγήαι 

ἀεδάοιπαααἷε ὑιστεάίεπέεβ, πὶ τοοῖο 
τδηθῖις αΣλΐυ. --- 5[1θ)»» ρὲ 
ολον. ϑγταῖα. Ῥε. ΧΙ]. 8. Ουὰ 
Ἰορετῦῖῖ, ποῦ [8.116 δι αν! ηδ- 
νεσς. Ναχη ξοτίδβϑαε Ἰορὶς 

ἐμὰ βῖπθ ἀυρῖο Ἰθοῦο οϑὲ νἱΒοϑδ, εἰ 
ὁ00 ἀπ᾽ ἀρχῆς τοροποπάυτα εδὲ ἀπ- 
ἀρχῆς, ᾳυοὰ (ἀ οινπὲ, φιοά γί: 



ἘΣ ᾿Αρχῆς. 
απὸ εεἰ, κα πἰΡοίυστ. 6 ἱπῖα 6. 
ἐῤωρεσμένος. --- ΤΥ,» ἃ αἶε, Ὦ. 6. 
εείεγκαιε ἄδεε ἐεϑεί. ἴε6. ΧΤ,ΠΠ. 18. 
πι ἀε᾽ ἀρχῆς, Ἶδκτα απ ἱππίυπι, ἢ. 
β ε. οὗ αἰετγΉο. --- Ὀν»Ὁ. α διεομίο. 

2.6. ΧΧΙΨΡ. 9. [ε6. {Χ1Π|..16.. 19. 
-Ἱν’ οἶξηι, ὑγίάδηι. Ῥδ. {,Χ ΧΤ1]. 

3. --- ὈΥΥΡῸ αὐ σπέίφωο. Νεῖι. ΧΙ]. 
45. Ῥε. ΕΥΧΥΤΠ]. 8. Ιεα. 11. 6. -- 

, ΘΕ. . α ἀϊεῦμς απέϊσμὲδ. ἴθ. 

δ ΧΧΤΙ, 7.-- ΓΟῚΡ.)» αὐ ργὲεέΐπενε 

εἰαίιπα. Ἐκ. ΧΟ. δ4. -- σε. ἐπ 

οαρίε, Ἐκ. ΧΙ(Ὶ, 14. Ατοοὰ ΥΙ. 7. 

Τίτεη, 11, 19. -- ὐνδιο, α οαρίϊε. 
(οἰοὶ. 111. 11. ὕκηῖϊ, νΥ̓́, 8. [68. 
ΧΙΥΙΙΙ. 16. -- Δ). Ῥυίογα. 

ἴεα. ΧΙ,ΤΙ. 9. -- ΠΥ ΘῈΣ Δ, ἐν ῥεῖν 

εἴρίο. 9 Βπατα. Ἴ]. ἿΟ. 1 Ῥαν. ΧΥΤΙ. 
9. Ζεεῖ. ΧΙ]. 7. --λυῦνδ ἡ, Ῥγϊηιϊὶ» 

ς ἢσ. ἴκν. 11]. 19. 
ΒΈΣ ᾿ ΑΡΧΗ Σ, οἷδη, ,» ὦ 

ἰοπρὸ Ἐπάε ἰεεροτε. 1 Μδοο, ΧΥ. 17. 
υἷνὶ μασίτιπι, αποὰ ὕυάεί ἐαπὶ Βο- 
Ππιδτα ἀπ ὈΔΊΘΟΘ δΏπον ἔδοδσδηΐ, 
νορδίῃξ ἡ φιλία καὶ συμμαχία ἡ ἐξ 

ἀρχῆς. 
ΚΑΉ ᾿ΑΡΧΑΣ, εἴ οομ ΖΑ ΓΘ, χα’: 

αρχὰς, τ ῬΡΙΝΟΙΡΙΗ. 50 αὐ 

.}δεἰεπε, ἀπίεα. Ῥ6. ΟἹ. 96. --- 9)» 

ἀ μγιάξες, οἷξηι. Ῥα. ΟΧΥ ΤΠ]. 151. 
ἈΡΧΗΣΈΤΗΣ, ἴτω 

αμείογ. ὁ Μϑδος, 1]. 81. τῷ τῆς ἧστο 
εἰας ἀρχηγίτῃ καϑήκων, ᾿ἱδξοτίεθ σῳο. 
ἐονὶ οὐοηρσγαοτο. Αἀάο Ποεούοί. ἴΧ. 
85. Ρ. δ41]. Ἑυτίρ. Οτοεῖ. δὅδά. 
ϑορῆ. (ΕΖ. Ἴγτ. ν. 769. 

᾿ΑΡΧΗΓΟΊΙΣ, ἀκα, ργίποερβ, ἴδοτα 
ἀυοίοτ. --- Ὁ ΔΕ Ρατέ, οδέέφαπα, πιοάϊ- 

«. ὅγτητα. εἰ 1, ΧΧ 168. 1Π]. 6. οὖκ 
ΕΝ υ ἀρχηγός. Νοι ἰοβοτιηῖ 
σοτι τὸ Ὡσῃηο ιν γίδυτα οδέ, δϑοὰ 

τοῖα ἢ πηδίαρβοσα δἰ χυδίαση ΘΧΡΡ 9- 
βετιλῃῖ, εἰ "Δ νοσζίοσιηῖ, αἱ 
βίο ἱπυ δ οη: ν. 6. (υδὲ Ἰορεῦδαι 
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πε. “ 1 Μδος. Χ. 47. 

᾿Αρχηγὺς. 

ΔῈ) τοσροπάετοί. ΨιΔ6 ἱπέγα 8. 

Υ. ἐπιδεσμεύω. ---- "Ὁ ὈΓίποορς, ὈΣ. 

μποί. ἸΤποοά, Μίοῆ. Υ͂. 4. ... 
δ Ὁ} ἰάδι. Νυχα. ΧΙΠ]. 95. ΧΥῚ. 

3. -α ΠΝ» σηρμίωε, ἰαίμα. Νυτα. ᾿ 

ΧΧΙ͂Ψ. 17. τοὺς ἀρχηγοὺς Μωάβ. Γ 
Νεῖὰρε ἀπρμίωῳς ἐαίεγίον βρὰϊβοῖ!, 
4υϊδ ἴπ υἱτυτανὶς ἰδίαι ρεοσροοίυΐ 
Ῥαίεί, εἱ τλβτοιε σὸς οοπίποϊῖ, Ῥτο 
ῬΓ ποῖρε, τέᾷε νεὶ πηαρπαίε πυτηϊζυτ. 
Οοπῆ, ΟἸδδβιὶ ῬΏ:]ο]. 5. Ρ. 1908. εἱ 
Ιεσχ. Ν. Τ. 9. νυ. ἀχρυγωναῖὸς. Ἰάοτα 
γαὶεῖ ἀςε Τβοοάοί. 72ἐν. ΧΙ ΤΙ. 46. 
--ἜΡῬ ΡῬατῖ. Ῥδβ, ργαξεοίια. 2 

Ῥασ. ΧΧΙΠ]. 14. τος ἀρχηγοῖς φῆς 
δυνάμδως - ὉΔῚ 8}} τὶ ἐσισχόσοις αὶ 
περῆρηὶ -- πγΡ, εἰπο. συ. Υ. 2. 

ἄζξασϑαι τοὺς ἀργηγεὺς ἐν᾿ Ἰσραήλ. 
ἐπ οοῖ 9 ἢ ᾿ἰοσυα Αγαρίοδ 

Ὠοίδί δ ρΟΥΟγεπι 6146 αἰϊδ. Μιὰ 
ἱπέτα 6. νυ. ἄρχων. ---Ἴ ἢ» ἄμα, ρτῖνο 

οερε. Φαά. ΧΙ]. 6. Ὁδὲ συμ ἡγούμενος 
ἴῃ οοὐά. μμόριν σνὰ 66. 11]. δ. 6. 
--ὀαδον, . ἴῃς. ΗδΡ. [Π]. 14. 
ΧΧ Ἐχ. ΨΊ. 14. Νυχι. ΧΙ. 4. 
ΤΏτεη. Π1. 10. ἀρχηγοὺς παρϑένους, καὶ 
τγίριαγίως ΥἹΥβΊΏΕ8. --- χΝν 

Ῥτὶποίρίιι. ΜΙοδ, 1. 18. ἀρχηγὸς 
ἁμαρτίας ἐπὶ τῇ ϑυγατρὶ, ρεοοδπάΐ 
»γὶποὶρίωπι {μἰδίὶ Ῥυι61165, δὰϊ σμοίον 
Ῥεοοδῖὶ. δὶς 1 Μδοο. ΙΧ. 61. ἀρχη- 
οἱ τῆς καχίας, αἀπμοίογοε ταῦ ξο. ἴῃ 

Ἐρίνιοὶο, χυε ἱστιαίο ἐρυϊυν, δὰ 
Ὀίδοοῃ. Ῥ. 94. υ8 

ἀἰοῖαιν φόνου ἀρχηγὸς, Ἀ. 6. ἀμοίον 
εν! ἀϊ. Εοάσαι θεῆδϑι ΥῸΧ ἀξχηγὸς ἑ 
οοουχτῖς Ηδερτ. 11. 10. εἱ ; 
γιάε 1 σίου Ν. Τὶ 8. Β. ν. Ααᾶβ 
πο. Ἐσ. Χ. 11. --- "ῷ, Ῥγίποορε. 

Ψψυά. . 15. Νεῖ. 11. 9. 166. ΧΧΧ, 
ἀρχηγὺς λόγων 

εἰρηνικῶν ε8ὲ ἷβ, φιὶ ργέπιιδ Ῥαοίιηι 
οππι αἰἴφμο ζεοὶδ, δαΐ: ραρέπι ἐπῖσε 

ἐεπίαυϊί. ϑγτυβ: μοι » γρνέβειι. Αοῖ, 

ΠῚ. 1ὅ. ἀρχηγὸς ζωῆς, φιὶ ρτίπιμα ἰπ 
υἱέαπι γεύμί. Οοπῆ. ϑυϊοοετ! ΤΏΕΒ. 
ΕςςΪο8. Τ. 1. ν. 582. 



᾿Αρχῆνεν. 

α ᾿ΑΡΧΗΓΘΕΝ, α ρῥνϊποίρίο, ἐὲ Ἐξ 
ἀρχῆϑεν, Ἰάοτη. "ὯἹΡ Ν) Δ» 6 φμοη- 

ἄσπ. Ααα. Ῥα. ΧΧΝΤ]. 2. -- 
ὩΤ ἵπὸ εἰ ΠΧΧ 4 Βερ. ΧΙΧΣ. 

35. ἀπὸ ἡμερῶν ἀρχῆνεν ἴσλασα. ΑΥ- 
ΒΙῸΣ ὕγχὸ ἀρχῆσεν ΒΟ. ἀυγτα 6886 
ἀρχαίων, αυἱα ἀπὺ ἡμορῶν Ῥγεροαβδιί. 
νυϊμαῖυβ οοτία μαρεῖ: ἐς ἀϊεδε απ- 
ἐϊφμῖδ. Ῥοίεβι ἴδθθη εἴ ᾿πργθββδ 
Ἰθοῦο ὀχσυβασ!, βἱ δυχιδηυβ Αααυΐ- 

ὃ ἴαυα 6886 διιοΐογοι Ἀπ} 8 ὙΕΓΒΊΟΠΙ8. 
Αι. ευς. ΧΧΧΙΠ, 1δ. Ῥρα]πι. 
ΤΧΥῚΙ. 834. Ῥγον. ἼΠ]Ι. 429. ἴης. 
Ρᾳ. ΧΙ ΠῚ]. 9. --- ΠΡ Ὁ. φιΐ απ- 

ἐεγμαηι. Ααὰ. Ρ9. ΟΧΧΥΊῚΙ. 6. ὁ ἀρ- 
χῆϑεν, αἱ ΔΌ ᾿πϊο, ἢ. 6. δίδει δ- 
αυς εἰοτυῖ. [χίς. ϑθρθεν. ἱπ 
ΒεΚΙΚοΥΙ Αποοάοῦβ ατεςῖβ Τ. 1. ᾿. 
7. ἀρχῆϑεν «παρὰ μὲν ταῖς ἄλλως δια- 
λέχτοις εὑρίσχοται, ᾿Αττικοῖς δὲ οὗ φίλον. 

ς διὸ οὔτε Πλάτωνα οὔτε Θουχυδίδην ἔστιν 
εὑρεῖν λέγοντα τοῦτος 1ορίτΣ δρυὰ 

εγοἀδοίαμαι 11. 80. 16. Ρ. 192. 
ΨΙΠ1. 922. 17. Ρ. 466. 

ἈΔΡΧΙΔΕΣΜΟΦΥ ΔΑΞ, διρηημε 
ΘΟΥΟΕΤῚδ ομδίοδ. ΓΘ ΓΛ Ὁ. ὕτα- 

εοίες ἄοημιδ οαγοοτὶς. Οοη. ΧΧΧΤΙ͂Χ, 
21. 42. 38. --- "ὌΠ ΙΤ Ὁ; »γὲη- 

οὐρα ἰαπίογμπι, δθὰ φαίεϊϊῥιηι. Οεῃ. 
ΧΙ]. 10. βες. οοᾶ, ΑἸοχ. υὐἱ τε] αὶ 

ὰ Ἰρνὶ ἀρχιμάγειρος Ββαοπε. ΥἹᾶ6 Ἰηΐτα 
8. Υ. ἀρχιδεσμνώτης. 

᾿ΑΡΧΙΔΕΣΜΩ ΤΗΣ, ργίποερε οαρ- 
ἐνογιηι, σμὲ σαγοογίδιβ εἰ οαρὶϊἐε 
ἀαηιπαξὲς ργαεςί. ὉΠ. οὖ» »γα- 

οί φαίοίϊέιπι. Οδῃ. ΧΙ, 4. -- 

ΠΟ ΔῸΣ Ἢ. Ῥγαϊεοίκα ἀοησας: 
οατγοοτίδ. ἴπο. ὅφη. ΧΧΧΙ͂Χ. 22. 

δ ΑΡΧΙΕΡΑΌΜΑΙ, δωηιῖδ 86» 
οογεος δεπι, δωπεπιο δασεγἀοίο μΠρΌΥ. 

ε ἃ Μδος. ΙΝ. 18. 

᾿ς ᾿ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΏ, διριπιο ξασοτγαάο- 
᾿ο ἥιπρον. 1 Μαος. ΧΙ͂Ν. 47. εὐδόχη- 
σὲν ἀρχιερατεύειν. Ἰὔὕδαβ αἀυοαυα οδῖ 
Ἀᾶς νοοϑ Φοθθρβὲβ Α. 2. ΧΙΝ. 6.1. 
Ρ. 692. 

ἈΡΧΙΕΡΕΥ͂ ΝΣ, σμιηι δασογοξ. 
1172» “ασετοε, αυδηάοαιια εἰίϑτη 

866 ᾿Αρχιμάγειρος. 
ΦΗΡΉΜΝ 8 δα ΕΓΟ8, 2 155 4165 

ἀϊείιβ. ἴων. Ι΄. 8. εἴ 17. 8 Ἐάν. 
Υ. 68. ΙΧ. 40. εἰ 4191 βαρίυβ. 
᾿ΑΡΧΕΚΡΩΣΥ ΝΕΙ, ἐμνμνωνε ΣΩΘΕΥ͂ .-- 

ἀοίνε. 1 Μδος. ΥΙ1. 41. Χ]. 27. 
57. οἵ 10] μαϑαίτη. 

᾿ΑΡΧΙΕΤΑΙ͂ῬΟΣ, ργίποερε απιῖεο- 
γσι. γ ΣΝ Αἰγαολείες δοτζέει;, 

βεῦ, υὐ Β[6]1ὰ8 ἱπίεγργοίδίιβ αδϑί, 
ϑοσίειδ, απάσιδ, ἰοηριδ, οἵ δι 5 

. 9. ϑαη" ΧΥ. 37. ΧΥῚ. 16. 
εἴ 1 Ῥαγϑὶ: ΧΧΥΊ]. 838. ἴῃ ΄υο Ροϑ- 
ἰεγίοντε ἰοοο ἀρχιεταῖδος Ῥεττατιϊδευτ ᾿ 
οὔτ πρῶτος φόλος ἴῃ οοαά. ΕἸ] Θττι8 τὰ 
ΜίδοοΙ]. διαστῖ 11}. 11. ς. 10. ν. 
4380. Ηἰἷς τωσῃάυτηῃ θυ 6 886 δθξρῖοδ- 
ἴυν, οἱ ὁ ἀρχμταῖος Δαβὶδ εἰς τεϑβεῖ- 
τυϊξ ἴῃ ἱπίοστυτα: ὁ ̓ Αρχὶ, ἱκαζος Δα- 
β'δ. ΤᾺ οδάδθυγ ϑοηΐθηδδβ ὙΟΓΘΒΠ ΙΓ 
ΕἼδὰ. ΝΟ 8, ἂς Θ΄. μα οου στα 
ἴῃ 186. ἀ6 9 θορδϊ εἰ γϑγβ. ΑἸοχ. 
οομϑεηδε Ὁ. 231. α οἴἴδια ρχζονοοδῖ 
δα Οοιρίυξ. εἰ υϊχαῦιπι, χυΐ Π6- 
μοι: Ολιδαὶὲ Αγαοσλίδεδ, αριέσμς ἴλ)α- 
υἱάδ. ϑιεᾶ Βος τοϊηΐτηθ ἢσσὶ 
6Χ ἐο ϑἰαΐυϊ! [8. ἡοββίυβ 6 ,ΧΧ 
ἱπ|ῖ. Ρ. ὅδ. ᾳυοὰ 1 Ρατ. ΧΧΥῚΤΙ]. 
38. Ῥγο ἀρχμταῖδος Τ,ΟᾺΧΧ Βαθοδης 
πρῶτος Φίλος. ἘΠΛ ῬὈτεῖετοα ΓΧΧ 
γ ΝΟ τοοῖ 18 νϑγίίδϑε ρυΐδέ. 

Ναῖὰ δὰ νεχρϑυτα ἱἰἰυἃ ϑομπεγα ἀπεὲ- 
ονῆς νὰ] δοοίωηι ἰοπρσίηι, ἴ. 6. οηρο 
αδὲρ τγοδαίμηι. ἘΜ86 γετοὸ νεΐδεσθῃ ἡ 
διοϊσυπι οἵ βοοίυπη ΠΟ ὨΘΟΘββ,τι- 
αἰπῖθ ἰδπίυπι, βεα οἱ αἰ σηι δῦβ πο- 
ΠΟ δριὰ γχερεβ. ΓΧΧ {08}5]4- 
ὕοποπι Ὀγεῖογθα ρσοΡασε Ψοδερδπτω, 
αυὶ φίλον βέβαιον νοσεῖ, 1. 6 δικίουμι 
οοζίαμη εἰ ἸοΟΠρῸ υϑι. Ὀχγοβδζἴιι. 
Οοπέεσ Ψοβερδὶ Α. 2. ΥἼ]. 9. 6. υδὶ 
βοουπάυτα δχεσηρὶα νυϊρασία νοσδ- 
ἴ ἀρχίφιλος. 
᾿ΑΡΧΙΕΥΝΟΥ͂ΧΟΣ, ργίποορε ε- ἃ 

πμολοόγμηι. ΟΣ ὅν πιαρίξίον 

ομδιουϊαγίογμηι. Ἰ)ανι. 1. 8. βες. (18. 
-- Ὁ Ὁ ὦ; »ταϊεοίεα οὠδίσει- 

ἰαγίογισπ. ΤΗθοὰ. Ὦδη. 1. 7. 8. 0. 
10. 11. 18. 

᾿ΑΡΧΙΜΑ ΤΓΕΙΡΟΣ ποῦ οϑῖ ρηὲη.- 

ἕορὲ οορμογμηι, οἴ νυἶθβὸ νοΣ ΩΓ, 

Ῥ ἢ 



᾿Αρχμοινοχοεία. 

« «αἵ υσαϊζεοίως «αἰεϊϊέμηε, ὁεὰ ργίπ- 
ορες πεδία τορὶς (αν αἱς. Ὁ δι. 1]. 
14. τοοΐδ ᾿υβηβί 1), δφοὰς ὁ τὴν ἐπὶ 
τῶν σωμαιτοφυλάπων τοῦ βασιλίως ἀρχὴ 
«υεισεευμόνος, ἴεδῖε ΨΖοΒαρ!ο Α. {. ΣΧ. 
10. 8. Φ0]]. 8. ὅ. υτὶ ουτὰ στρατηγὸν 
Δρρεῖ δῖ. ὉΠ 2 "παρ δίον δα- 

ἰεἰϊέμηα, χαὶ ἰδ αἰςε δυμξ 6 ματία 
τηπποσίβ, 6 600 οσαρὶϊα ἀδηγχηδίοα ὁ» 
εἰάοτα τοπουδηῖαγ. 35 ερ. ΧΧΙ͂Υ. 

ὁ 98. 20. 31. εἴς. ες. ΧΧΧΙΧ. 9. 
ΧΙ, 1.9. δ. - ΝῊ Π2Ὁ “Ἵ Ομ] ά. 

ἰάοστα. δα, [1. 14. φες. ΤΒροά, εἰ 
Ομία, -- ὉΠ Ὁ »ταϊξοίι 

«(αἰείϊξοπ. ει. ΧΧΧΥΝΠΙ, 88. 
ΧΧΧΙ͂Χ. 1. ΧΙ. ἩΡΞ.Ν, Ρβαν. 

ρχιμάχειρος, ἔφορος τῆς βασιλικῆς 
κλαμς Οὐδ ἤδη ὉΓῸ αὐὐιοτς 
ρεβεΐδοῖο βυσαὶ νυἱξ Ηϊοτοιγτηυβ 
ἱπ Ουκεῖ. Ηερε. εἴ Αὐυρυπίπιηβ 

ς (γυιεεδῖ. 27. ἴῃ Οεποβῖη, δἶνο Ἰὰ βδί 
Ρεν ἰσορυτὰ δἰίαμεμι, εἶνε αυοὰ 
εἴα μεδο ΟΣ ζ' ὨΘΥΘΌστα ῬΤῸ Ἰπα0: 
ἐαίογε οδρὶ ρμοβεὶϊῖ, αἱ ρεγβρίσυβ ἴη- 
ἄϊοκι ΗΪσοπγταὰβ θο0, αυοα μαγει- 
ρεύειν εἰχηίβοες οοοίάεγε, εἴ μαγὶς 
εχ αυοτυπάεδηι βϑοπίθης8 816 1. α. 
μάχαιρα. ᾽ά6 Βοπέγοτίατα ἱπ Οοπι- 
ταθηΐ. ἴῃ Οεπ68. Ρ. 287. 

ἈΡΣΙΟΙΝΟΧΟΕΙ͂Α, ργίποίραίε 
ἐ μέποογπατιρη, δαϊ: αἰρηπίας 67 
»γέποΐρεης ἰοσεε ἡπίευ ρίποεγηαε οὗ- 
“ἐπεί. 15» δαεῖς, εἰαίμε. ὅφι. ΧΙ,. 18. 

ἀποκαταστήσει σὲ εἷς τὴν ἀρχιοινοχοεῖοιν, 
(ᾳυκε Ῥγῖον :ρεῖτϑ ἔπεσαί Τοπ 10, 

γόοοο Ηεορταίςδ ἢ. 1]. ἱπαϊοδίατ.), 
πῦϊ γᾶς. ἀρχιοινσχοΐαν ΒαΡοῖ. 

᾿ἈΡΧΙΟΙΝΟΧΟΊΌΣ, ργίποερε μὲ,» 
σεγπαταπι. ΤΡ» ρίποεγπα. Οθῃ. 

ΧΙΌ 1. δ. τ- ὨΡΨῸ Ὕ. »γαξθο- 
εμ8 ρέποεγπατωπι. ὅπ. ΧΙν. 2.9. 21. 
45, ΧΙ,]. 9. 

᾿ΑΡΧΙΠΑΤΡΙΩ ΤΗΣ, 
παπα, δοα: 7ἀπεαγεπι. Ὁ} χ8 Ἢ 
ΤῚΣ» σαριμ Ραίγιη. ὅο9. ΧΧΙ. τ. κ 

Αἀάς αμϊεὶ. ΠΠ. 904. 965. ΟὨ 15. 
δ ϑοδΒδυίδηρ. Ἰερέγα σϑν δ ἀρχι- 
σατράπαι, αἱ Ομιαϊὰ. 52) Ὑ ΓΙ 
τοϑροιμίεβί. 
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αἀἰρηΐέας 678, φωὶ Ῥ 

Ῥγίποερδ' 

᾿Αρχιτέκτων. 

᾿ΑΡΧΙΠΟΙΜΗ͂Ν, ργίμοερε ραείο- 
γηπ. .» Ἀδοματεμε. πο. 4 Βερ. 

[Π. 4. υϊζ. πεέρίεδαί πεμίέα μεοοτγα. 
ἈΡΧΙΣΙΤΟΠΟΙΟῚΣ, »γίποερε ρίε- 

ἐογώπι. Ἰγ 4» Ριϑίογ. ὅδῃ. ΧΙ, 1. ὅ. 
-- ΡΝ ὙΦ, »γαζεοίια ρίδίογιοκ. 

Οεη. ΧΙ. 4. 16. 29. οεἐ ΧΙ]. 10. 
ὉΠῸ ῬΒΠοπεΩι ἀδ ΨΦΌθορθο Ρ. δὅ48. 

ἈΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ, ργίποερε τεὶϊὶ- 
ἐκ. δ) ν ὙΦ: ρταϊεοίιδ ετετοίξε. 

Ζοβ. Ὗ. 1δ. 1 ὅδ. ΧΙ]. 9. δῆ. 
ΨΙΠ. 11. Αἀἀ6 πο. 4 ὅδπι. ΧΙΧ. 
18. ὉὉ1 γυϊρχαῖυδβ: πιαρὶδίεν πήδέία. 
Αἀάε Ψοδβορδυτα Α. 7. Ἴ. 11. 9. Ρ. 
841. 

ἈΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΥ- 

ΝΑΜΕΩΣ, πιαρσίδίεν νεδέα, Βεὰ: 
ΦΗΉΙΜΙΙΣ ἐπιρεγαΐοΥ εχεγοϊξμδ. “ὙὮὉ 

δ ν, Οεη. ΧΧΙ. 44. 839. 908. Υ. 

14. ' 
᾿ἈΑΡΧΙΣΩΜΑΤΟΦΥ ΛΑΞ, ϑεωηιηηιδ 

οΟΥ̓ΡοΥῚΣ ομδίος, νοὶ, φεὲ ργαοϑέ ξαΐεῖ- 
ἰμΐδια, δοὰ πἰἰραιον δα. Ὁ 

οἰσίοε πεπ. Ἐσίῃ. 1.21. Βοοῖα 
αυορά ϑεηβα. --- ΑΝ “ὉὉ» 

ουσέον οσαρίίδ. 1 ϑαια. ΧΧΥΠΙ. 2. 
Αἀάε 7οδερβυπι Α. .. ΧΙ]. 2. 4. 6. 

. ὅ80. 
ἈΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΏ, ζαδτίοο. Ὑγ)Ὶ, 

οορίίο, εποορίίο, ἱποεπίο, “πσολίπογ. 
Ἐχ. ΧΧΧΥ. 80. --- ΠΤ Ὸ» 90- 

εὐἰαίδο, ἱπυεπῆο. ἘΧ. ΧΧΧΙ. 4. 
Ασίδίορῃη. Ῥβϑο. υ. 804. Αἵδε. ΓΧ. 
Ρ. 8378. Β-. ΤΒοορδε. ὕδιασ. 1]. δ. 
ἈΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΥΊΏ, ἰάδῃ, γ᾽), 

7αδεν. Εχ. ΧΧΧΥΠΙΙ. 38. 
ΒΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΑ, ὐτγίοαξίιο, 

ατε ατολῥἰοοίοπίοα. ἍΨΤῚ Ῥατί. οορὶ- 

ἐαπμδ, οἴίατα γατίοαπε. Ἐχ. ΧΧΧΥ. 
838. ΝΙ46 Κτογεεῖσι! τα οΐδβ Ῥ. 
ΟΡ. 14. -- ΤᾺ Ὁ» ἐτουβείαίιο, 

ἀδτίοαῖο. Ἐχ. ΧΧΧΥ. 80. 
᾿ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ, αγολεέεοίμδ, {- 

ὀτὶοαίογ. ΔΓ δεν, ατεϊξεα. ἴε8. 

Π]Ι. 9. ὅσ. ΧΧΧΨΙΠΙ͂Ι. 830. 2 Μδςς. 
1. 80. ͵ 

Ὁ 

κ 



ὃ 

᾿Αρχίφυλος. 

᾿ΑΡΧΙΦΥΑΟΣ,. “Ῥρίποορε ἰγίδιι:. 
νον οαρεΐ. ὅο5. ΧΧΙ.. --- δ 
152} οαρωῤ ἐγίδιε. Ὥευϊ. ΧΧΙΧ. 

10. ' 
ἌΑΡΧΟΜΑΙ. Μ᾽ άα γοβί ἄρχω. 
᾿ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ), ἐποὶρὶδ 

δωηΐ. ΓΛ Υ)" ϑγπιο. 1ε8, ΧΧΧΤΙ. 

8. ᾿ 

ἌΡΧΩ, ἐπιρεγο, ρῥγὶποὶραΐιηε ρΈΡΟ, 

γηΐμοτ. Οδη. 1. 18. ὥστε ἄρχειν τῆς 
ἡμίρας καὶ τῆς νυχεὺς, αἰ ᾿γιϑεδθοηξ, 
ἢ. 6. ἔμπεεν ργαδετεπέ αἰεὶ εἰ Ὡοοίί. 
Αρυὰ Ηδεγοῖ. ἱπᾶθ, υἱὐ νἱάσίς, 
ἄρχειν Ἔἐχροπίί» λάμασεν, ἔμοεγε. 
Αὐυμρπϑίίη. εὐ γ]οῖοΣ ΑΥΤΙΟ. ἴῃ ἐμ- 
οὐλοαξίοπδης ἀϊοὶ οἵ ποοσῖδ. [Ὁ. ΧΙ. γι 
46. αὐτὸς ἄρχει «ἄσης Αἰγύπτου, 1116 
ἀονπες εεἰ τοῦυΒ Ζξσγρᾷ. “0υα. 
ΝΠ]. 34. ἄρχε ἡμῶν, ἐπιρεγα ὉΟΌ 8. 

ὁ Ψίά6 οἴ ν. 98. 1 Ραυ. ΧΧΙΧ. 19. 
Ῥχονυ. ΧΧΙΙ. 7. - Δ.» ἐἐδεγαϊἐε. 

ἴεα. ΧΧΧΙΙ, δ. δεϊ]οοῖ Δ.) 400- 

46 ρνὲπείρενι ποίῖδί, ἃ Δ)» ἴῃ 1, 

Αγαῦ. ποδέδε Κδεῖξ. --- νγ}» "ποῦεο "16. 

ψΔυᾶά, ΓΧ, 9. 11. 13. πορευϑῶὼ ἄρχειν 
σῶν ξύλων. δ] οοῖ “πουέγε 26 δωρεν 
αἰφιόηι Ἀοϊαϊ ἴπ ὩΔο ογδίίοβ βου 
Ῥγάεεϑε, ἐπιρέεγατγε, 90]]. ν. 8. εἰ 1ὅ, 
Ασα. ς [} ρναοεάετε ποίαϊ. -- Ο)» 

ἀ υοτίϊωηι. ἴεβ. ΧΙ. 10, ἄρχειν ἔϑνῶν. 
ΨΈΧΙΠυτΩ δυο Ιου 8118 οἱ Ομ" η]] 
βίσπιι οοί. γιὰ ΟἸ]δδεὶὶ Ῥ]]1οὶ. 
5. ν». 984. βδεειπάυσμι Βοοξιμῃ 
Απΐτη. ὅ'δοσ. ρ. 8ὅ. δ} Ἰεβεγαπί. 

-“-- Ἴου τεοσάο. 1 ϑδιω. ΧΧΙΠ]. 14. 
ὉΔῚ ῥσο Ἵ. γερο θη5, Ἰορῖδδα νἱάθῃ- 

ἴυγ ". Ῥγίιοερθ Δρρατεῖ ἴβδυηδῃ, 

6 ᾿ἴπσυα Αταῦ. “)Ὁ δηξίααϊτιι8 (9- 
οοπάεπαϊ ποὔοπεια μαρυΐθβδε. ὙιὰΘ 

ἐ 8. ἀρχός. ---- "Γ)}» αἰξεγπὲξ οαπο. 1 

ϑδα. ΧΧΙ, 11. Ὁ συχὰ ἐξάρχιειν ἴῃ 
οοάά. ρετταυϊδίυν, δς ,Δηο ργαῖγε 
ΤΕδροι οί. --- Ἵν» ἐπιρεγαπο ΟΟ 7. 

ὁεο. 1 ϑαιῃ. ΓΧ. 17. ἄρξει ἐν τῷ λαῷ. 
ἐν ΑΧΙΝ, -- ὈΥΔΝ Ρίυν. λέτοί. 1 

968 ᾿Αρχω. 
9. οἱ ἄρξαντες τῆς γῆς. Ἡ νοὶ ϑ0ὺ 
αγὶοίεα ταϑιδρβοσίοα ἐμοῦ εἴ συδεν- 
παίογες ῬΟΡᾺΪ1 εδἰρτιϊβοαπῖ. Οοπίοσ 
Ζαοδ. Χ. 18. -- ΝᾺ» εἰἰοίδοον. πα. 

ΥὟ. 4. ἐν τῷ ἄρξαοϑαι, χυδτα ποίοπειῃ 
βαρεῖ νοχ Ηδργαῖοα ἴῃ 1. ΑΥ̓ΡΙοΆ, 
Ψιάθ ἱπέγα 8. νυ. ἄρχων. --- ΠῚ 

ἀοπιπον. αδῃ. 1. 96. 98. --- 
ἴῃ ΡΙΕ] ἐπέμθοτ, οοπίεηιρίογ. Τοοί. 
ἴον. ΧΧΧΥῚ. 24. Ῥειτηυίαν! ἴοτ- 
ἴλδβε βοῃϊη συχῃ ϑ᾽η. “Ἵ) 6ηπὶ δε 
»τὶποϊραίερε ἑέπεγο. ϑϑοὰ ἀυῤίδπι 
γαῖα τοῦς Ψο]ραῖυδ, 601 ΠΔρεῖ: 
ὧδε φιο σεοϊμετιπέ υἱγὶ, ΟΧ ΠΟΌΟΠΕ 
ραπεπάϊ, ἀυδτα Ἴη Θαυ6 δὸ ἄρχεπ, 
Βαραί. --- Ἴ), ΣΙ Καὶ εἰ Ηἰρἰε, 

ἐποέρεηι ἀρὸ, οοπεῆμιο. Ζυὰ. ΙΧ. 
94. ἦρξεν ᾿Αβιμέλεχ ἐπὶ τῷ ᾿Ισραὴλ, 
ἐεπΐξ ΑΔ] ΘΟἢ ργήποραξρη δὰ 
Ἰϑναξϊετη. 165. ΧΧΧΙΙ. 1. οι. ΡΠ]. 
4. οὗ δ᾽ ἐμοῦ ἦρξαν, ργαζεοεγυπὶ δ] 
Ῥγϊποίρεπι ὯΟὰ ΟΧ πι6. --- δ 

Ομ], ἀοηιέπίτεπι λαδοο. Τλαι. . ἴ' 
-- ΡΨ, 7μαΐξοο. 1ε8. ΧΙ, 38. -- 

Ὅγ, οαπίαγ, ἃ "γγ}» οαπο. 4 Ῥαϊ. ἢ 

ΧΧΧΥ͂. 425. εἶταν φάντες οἱ ἄρχοντες 
καὶ αἱ ἄρχουσω, ϑρῆνον, αἰοερδηΐ σπ1- 
658 ργοεηίογες αἱ ργαοζητίοεε ἴδε 
τηθηϊα!!οπεη. Ῥβαΐτα, ΕΧΥ͂ΤΙ. 27. 
φ«γοίφϑασαν οἱ ἄρχοντες καὶ αἱ ἄρχουσαι 
ϑρῆνον, Ῥγεοσε δ ϑηξ ἐξ 08 
οὕπὶ Ῥ 88] περυβ. Ηἰς ἱῃ νοσίδυθ. 
ἄρχοντες εἰ ἄρχουσαι γτοοῦ ἄυθιο. 
ΒΌ δἰ 061] ἀεθατουθ ᾧομα γεὶ , 
ῳδήν. (οι, ν. ἐξάρχων. Ἑοάεπι δι. ! 
ἴεπὰ βθῆϑα ἄρχειν Ἰοαίον ἀρυὰ ΤΆθο- 
οὐἶε. 14}}]]. Α΄, ν. 64. υδὶ δἰιᾳυοθεθι, 
ἴζα ᾿ῃροηνϊπδίυν : ἄρχετε Βουχομχᾶς, 
Μᾶῶσαι φίλαι, ἄρχιτ᾽ ἀοιδᾶς. Ουι τοις 
οἷ ἄρχων δῆς, ΑΡυϊεῖο ἐῃ ἰἴδτο ἀθ 

Μυπάο πυπουρδᾶι ἀμα σαγπεπι εἴς 
Ῥτιξοθηίογ. --- " Ὑὦ ῬΙΒ. δ. γιὰ β 

ΒΆΡΤΑ 8. ηγῦ- --- [ΠῚ » γέαρ 

πιὸ ρότο. γα. Θεη. ΧΧΧΙ͂Ι. 28. ι 
ἥρξας μετὰ ϑεοῦ, ργίποορε {εεἰδέε Οὐτὰ “ἢ 

Βεὰ ΡΏο ἀς Τααυὶ. Ρ. 351. 
οἱ ἀς Μυῶῖ. δ ρμεα οΣ λα β 
Ααυΐϊΐδια ὅτι ἤζόχυσας “ὦ δνο 
πως πον τὰ υ εριὸ ας ἧρξας χὰ 



ἰμω: ̓ 9609 ΓΑρχοβιαι. 

« «γὸς «)εὸν, ξυϊοιὶ τόθοσθ, ἱ. δια νουίβ δά ἀΐξαν, ουσα δοῦϊο ἵροα, 
δ. ῬΙΞΟΥ τόῦοσα βδάνεσθυβ πο. δοίίοηἱβ ἰπἰτίατα, δἰ χη οκίωτ. 
Πδῦχη. --- ἷ» ργιποῖραίιρη βέετο. 
Αι. ϑγιιτη. Ῥτγονυ. ΥἼΠ 16. ἄρ- 
ξουσι. 
ἌΡΧΟΜΑΙ, ἐποὶρίο, ἀσηηΐμου. ΡΡῚ 

Ἔγεο. Ὅφῃ. 11. 8. ὧν ἤρξατο ὁ ϑεὺς 
«οὖσαι. ΝΟΙΠΏΪ: οχίβατηδης ΧΧ 
ἰερῖβθε Ὁ ῥτῸ δ 2» 4088 ἴαπιεῃ 

ψόσεβ εἰ ἔοττηδ εἴ βοπὸ πἰπιίυτα αἸ- 
ὃ ἔρτυπέ. Α}}} οομῦσα είδίσυης 605 
λερίεθα δ} ΡῈΡ Ποῖ μωταστοις 

χειώσει ἤρεὶθ Ἑατο Πανὶ  ββίτηα, δ 

Αὔθ. Ιω»- ἐποίρεγε, ὀκοορίίαγε 

ποίλε. ΜΊΗΪ δυΐδεω ΒΘΏ 1) ΕΧΡΓΘΒ- 
8156 ν᾽ οπῆιρ, οἴ ἤρξατο ποιῆσαι εδῖ 
1. ᾳ ἐποίησε, ο0]]. Αςξ Ι. 1. ἰδίαις 
πᾶς. -- δ Ὁ ΗΙΡΗ. δῶν 

σε. ΧΥΠΠ1. 27. Ἑογίαλββο ροστηι- 
ἰατατς δ ἾἼ συῶν 717. ἰνάσεπι 

ς ἸΏ ΘΠ υοαῦε αθιπα Βυὶς ΥΘΓΒΙΟΙΙ 

ΑΥΆΡ. 5 ,,., »γκμδ. Ἰάσια να]οὶ 

τι ἀκ τοϊϊαυΐβ Ἰσοῖθ, ν. 6. Ὠοπί. 
Ϊ. 5. 7οα. ΧΥΙ]. 12. 1 Ραν. ΧΥῚΙ. 
21. δὰ ἀυετα Ἰοσῦτα νἱά6 Βυχίοχῆντα 
Ἢ ΑἸ οτιεοα Ρ. 678. Ηοβ. Υ. 11. 
σαΐδυδ 846 ᾿εοᾶοί. Ἐχ. 11. 21. 
-- ΟῚ ΗορΒ. ὁ 0», ὕωπάον. 2 
Ρασ. 111. 8. υὉϊ ἴδτροπ Ἴ0 5, 7,μη- 

ἀαέις εεί, τοὰ ιν δ ΧΧ ροσα 
ἐ γεχίοαπρυδβ: ἤρξατο οἰκοδομῆδοω. ---- 

2 Ἡρῇ. ἃ 27» ἐποὶρίο. απ. 

ΙΧ. 20. ἥρξατο Νδε ἐπβυσέξε: γεωργὸς, 
5361}. εἶναι, Ὦ. 6. 
Νοαοΐμω. Οοπῇ, δη. Χ, ε Ὁδὲ εἶνα! 
δααϊῖαν, οἱ ἘΦ896}}} Ααγνοσα, ὅδοσα 
18. ΙΝ΄- ς. 3. ». 386. Ααα. ει. 
Π. 425. Ῥτο στιν» ἑποῖρίαηι, Ῥοδβυϊῖ 

ἄρξα,: υδ] γεὶ ΤΟΘΟΥ οηἀυτη δϑὲ 
ἄρξομαι, γεὶ Π᾿πὰ ἄρξ 

ε εαἴ Δὰ ὉΠ ν' 34. Ὑιάδ δὰ Ἀ, 1.᾿ 

ϑεβδσέξηρετς. ΓΧΧ Πθαῖ. Π]. 24. 
σὺ ἤρξω δεῖξαι, ἔμ οοίεμπάϊεί!. Ψ. εἰ 
7.4. Χ. 18. ΧΙΠῚ. δ. Κ5:᾽΄ς εὔδι, 8 
ϑεσιρίοσίρις Ν. Τ΄ οἵ οχίοσιβ ατο- 
οἷβ εἰ 1,δ[η}89 ἄρχεσϑα, εἴ οὐδρὶδθε 

Μοις. 1. 

τοῖο. τ σὶρ, Ῥραῖτη. ΟΧΧ 

αἱ τοίδσοπαάυμ. 

(οί. [,χ. Ν. Τ. 8. Β. νυν. Νυα. 
ΧΥῚ. 46. ἥρχται, ο0}}. )οὉ. Χ]Π]. δ. 
εξ 3 Ῥαν. 111. 10. Ηδεγοι. ἥρκται, ἢ 
ἤρξατο. Ὁφαί. 11. 81. ἤργμαι, οωρὶ, 
600]}]. 1 ὅδ. ΧΧΙ]. 1ὅ. --- ἬῬ, 

εἰγοπιοο. ἷἴπο. ον. 1. 5. ἤρξαντο, 
αυοα ἐδ Ῥγοῦβὰβ ΘομΤΑτϊυτη [18, 
406 ἴῃ ἱεχία ἩρΡτγαῖοο Ἰερσυπίυν: 
ῬΘγδοῖβ σον] ἀϊόρυ8. ΜΙΝ νίθ. 
ἴ ἴῃς. 118 ἱπ[εγργείασι γΟΪυ886 : 
ομῆι ἐπ ογδεηι ἐγαηδέίδδενί, α 
ἐγ; τποίρεγεηί. Ν τὰς δ Μ..1. Τὰν 
βίυαμαι. Ἐοχίδβϑθα ἴδιθθη ἤρξαντο Ῥεῖ- ς 
ποῖ δὰ 297] Υ. 4. ὕΐο αῦοὸ ἼΠΠῚ 

Ἰερεγῖε. -- πὴ: ΠΡ: ΠΡ 
Καὶ, Ρἢ. ΗΙΡΒ. ὦ ὅγὲὰ 

Ι. 10. νῦν ἡρξά- 
μην. 1,δρίββε ν᾽ ἀδηίαν "7" 77, δ᾽ 

Ὁ, ἱποερὶδ, ἃ Ὁ" Γν νοὶ εἶπα 

Π οΟὨ] αἰ οηΐ8 
ὙΠ}, οαρί. Μίοδ. 1. 12. 16ρ6- 

ταπῖ ὉΠ 5. Ηοβ. Ἢ. δ. Τερο- 

οἰιαγδοίογισθοο "᾿ 

τυπῖ 57: -- πὸ ΡΙΒ. σρέγατε κα 

ποῖος. Ἐπ. ΧΙΠ. 6. Βοδυχεσιπέ 6" 
221 πηᾶθ ὙΠ; ἐποίρεγε. .--- 

υϑεξνν οαρμέ, Ῥγποὶρίμην. Ψψυά. 
ΜΗ. 19. ἐν μόρει τῆς παρεμβολῆς ἀρ- 
χομένης, ἀπ Ῥατία σδϑίσοσιι ργίηιο- 
τίιης. ---- ΨἋ Ὠ» ἀϊδεοῖνο, αἀϊδεῖρο, ἀἐδ- 

ἐωγδο. “πᾶ. Ὗ΄. 4. βες. Βα51]. οἱ (οά. 
. ἐν τῷ ἄρξασϑαι; υδὶ εσϑλα! 

ῥπυξέιρη ᾿αρυδο ἔπνεε νοὶ 
ὑπρετίννι αἴδεγὲ ἐγίρεγε τιοναῖ. ---- 
“ΤΌ, Ῥοπο. Ηοα. ὟἹΙ. 11. ἄρχου σρυ- 
γᾷν, ἱμοῖρε τοθῦεζο. Ἀρδ σεις 
Γλῶ» ἴῃ ποϊίζοης γαοίεπαϊ, αύδσα 

» Β6ς χ.}.} ῬεΣτ Ασα Ο} 
γ; ργἱποιραίμηιν ἐέπόγε, δαὶ ἰορο- 
τυπὶ φην ( ἐδ. αποα ἰπ ἶθτο 

Ἑδᾶσα ΔΙ χαοίῖεϑ οσουτεῖς, εἱ Ο(Βδ]- 
ἀεεἴα εεί ἱποίρεγεὺ, αἱ ΒΒ τά το 0 Ϊ8- 
συϊε. -- δ᾽ γ᾽ ΟΒαὶά. ἐποέρίο. Ἐπάγ. 

Ν. 4. (011. 8 Εθϑᾶάγ, ΨΙ. 4. 8. 
ΧΥΠΙΙ. 6. τότε ἄρχεται, ἐμῆο ἐπυσηῖεί 
ἑαηΐμηι δηρεγεδθο, μέ σμαδὲ ἀε ποῦο 

ΑΑ 



᾿Αρχιος-. 

α ἱποϊμέεπάμυι εἶ(. 1. Λάδοο. Ὑ. 81. ὄρκ- 
ται ἡ αόλερος, Ἀ. 6. ϑ,γαῦε 6,386 ρῖα- 
ἴπσα. [τ ϑγευβ Ῥεῆθ αιοδα βθᾶ- 
βῦχα, πᾶτα ἄρχομαι εϑ ἢ. ]. ἀουιὶπασὶ, 
φυϑὲ κἰ ἀθ ργαϑο αἰοίέυν, εαέ 1. 4. 
ββαφύνεσλαι, ΘΟ]. ΙΧ. 17. Νομ ἀρμβ 
φααὺφ δῖ οοτ θοῦατα Ἔτεπαο]ρ» 
Ρυΐρ!, δυχῃ Ἰαρίεθρ ἤεται (ΒΗ εΞυςεβ. 
αἴρει, ἐγείρει, αὔξω), ΓΤ ἦκεται 6856 
' ας εἶρχται, 8. γΘΕ0 0 εἴργῳ. 146 

ημρ 8ὰ ἢυπα ἰοσῃμ Ἡρίϑῇ Μι- 
8. - 

ΑΕ φγίποορϑ, ἐπιρεγαίογ. Ν 

ἀοπιποτ. ΑἹ. 4. ὅϑδτα. ΧΧΠΙ, 8. 
᾿ βενεβ. ἀρχὸὺς, ἐγεμῴν. 

Ι βαι. ΧΧΙ. 7. ἡ τῶν νομέων. 
-ὐτο» ἀοριΐπε. . ΧΧΙ͂Ι. 18. 

ποῦς οὶ ον ἡπτᾷν. Ἔξ ΧΝ. 18. 
Εχ. ΧΧΧΙ. 11. - Οὐ ρί. 

« ἀργιπες, υἱτὶ, ζ08. ΙΧ. 14. εὐ δι 
ὙΠ 1ὅ. το ΟΝ Ὁ Ὁ)» λω- 
πιῖποα φα φα ἱ 6. ανιρψῖ, 9 
Ρεγ. ΧΧΥ͂! ΤᾺ -ὖνΔ. ἀονιπιω. 

ῷ ϑδω. ΚΙ. 2. ὕυϊρ. 46 υἱγίφ. ---- 
ὟΝ» λεϊάαὶ, Ἰθγλενε ρροργίθσα. 

Ζαοι. ΥἹ. 10. παρὼ τῶν ἀρχόντων. Ν. 
Ι, - ΡΠ Ρίαν. ἱηβθημὲν ποδέζοε. 

[... ΧΧΧΊΝ. 12. 76. ΧΧΨΤΙ. φὐ. οἵ 
ΧΧΧΙΧ. β. -ππτῶν ἐγιᾳο. 1 Ῥᾷ;. 

ὰ ΧΝ. 99. αν τῶν ῳ δῶν, τὶ Ἰορο. 
“ἢ ΠΟΠΠΝ 8 Ἰερίβθθ νἱ ἀερίυΣ ἽΩΝ 

ἃ ταῦ, ὦ» ἐρηναιοτι, Βυχέανῶιδ. 
δυζετη. ᾽Ὰ Ῥι. 086, τεοῖα 

 ταρμυί, 606 Ῥρίδιια Ῥυΐά580 2) εδ88 
ἱ. ᾳφ ἡ ῶν αυσρλαήκηράμῃι. οἰϊδζῃ 
ΔΒΟΙΜΟΤῈΒ ΡΟΣ οΣ 80 βοοροςοσοα 

Ἰη ρρρυβῖθο ὙΞΌ Τροία ῬΘΓ' ὥγίξεδδε,' 
ρεφῆνγς, δαι. μρωρίηεγε' οχμϊεδγυιηῦ. 
--ἰδν οἷανιδ, α φμο φίᾳιμᾷ δι» 

ἐ ρεμάξέῳν, ρμᾳχίαιδ. 68, ΧΧΙΙ, 48. 
Ὁ] γ6] ϑεωϑῃμῃ ΕΧΡΥΘΘΒΕΣ ΩΣ (ηδχα 
οἷᾳυις ἢ. 1, ταοϊλρἢρπορ ργϊποΐρθπι 
ποίδί, 8 00 ΄υδβὶ Ῥεῃάεὶ τοβ ρὺὉ- 
Ἰ1ς8), νοὶ σβϑρεχθσιηΐ ΠΟΒαΠοτη 6ζ- 
οοἰδοπέϊα ἃς ἐνυϊποπέδα;, αυδτα φιοαιο 

4 

810 

ἌΡΧΩΝ, 
Ἰάδῃι. "δὲν Ῥοίεπεἐδϑδηπειδ. ΥΤΩΙ.. 

᾿Δρχὸς. 
τὸχ Ηεμγαῖοβ δῖγεῖ. --- Ὀδὲ}» ἰδ 

Ρἰυτ. ὨΝ Ὁ» παίϊοπος. Θεη. ΚᾺΥ Π1. 

9. Ις;, ΧΧΧΙΝ. 1. ΧΙ. 1. ΣΙ.11|. 
4.9. ἵν εθθαι μὴ Βῖ8 εἶδὴρ ΡΙῸ δῖ- 
Ἔπε ι{ 
Ὁ ρόδες ἐλ ἐπ λῆμα ΣΝ 

ΧΧΧΙΙ͂. 91. ἴρ8. ΧΧΧΊΤΠΙ. 99. 
γϑὩ» ἱπίρσρτφε, φταίοτ, [εβ. ἘΠῚ 

31. 8 ΒΕ ΒΡΣ Ὑ  ϑ 558ὲ ἐρφεγάρίρα 
ἱπιε]Ποραυᾶἑέ, χασθοιατβ δυῶΐ ἐπέον.- 
τοῖο νοϊυμίδεῖθ αἰνέμερ, 40} ν. 38. 

γαβμξας ψ7 1) Ὁ)» ῬΓΨΙΉΒΕΣ ἕαμος 

ἐψρτὴβ, ῳλρτὰ ᾿θαμη εἴῃθ 00} ἴῷ 
τηρηΐρ ΠΔΡορτμηΐ ΓΧΣῚ νογρη.- 
68. -οπὸρ» τοῦ. Οξπ, ΓΕΧ, 20. κα 

Νυρι. ΧΧΙΠ). 21. Ὅσαι. ΧΨΗ. 14. 
πὴ, Μαοϊεοϊ,, ἰδοζαξῃᾳ Ατὐϑεβοει- 

ἰασπῖ. υε, ΧΎΠ11.21. ΧΧ. 4. 8. 
ἅς, ὅ, (ουήεν Ονέδονγυμᾷ 'ὰ Β1}0]. 
Βγϑω. (ἴδββ. 1. ,. 918. 00] ο8- 
τοπα θεὸ ΓΧ 2)» Μοξοΐ νεῖ 

Μοϊοολ, ἄρχοντα νοὶ βασιλέᾳ ἰγδ9- 

{}18868. --΄ Ὁ» ΒΑτί, ἀροιμηρίηγ. 
σεη. ΧΕ. 8ι 2 Ραυ. ΧΧΕΒΆ 40. 
Βεαϊτα. ΟΥ̓. 19. 90. ---- 4.}), ἀπέε- ἃ 

οὗϑδον, βιὰ. 1 ϑασα. ἔχ. 16. Χ. 1. 
ΠῚ. 14. -- ν7}ν ἄδεγαβε, εἴτα 
βὰν δα ἀπνς, ἣς ι. Οδπὸ ΥΙ. 11... ΦἘΥΤΙ|. 

ε8.. ΧΧΧΙΠ, 8.ὄ ΓΧΧ 
πεν τα 41. Ῥεαϊα. ΣΈΝΕ, 9. θα. 
ΧΕΙ, 9... Β53Ὁ» Ρίυκ ρισίεῆ, 

Ῥτορεὶβ μποίἑ. ΤΒοοάᾶ. οἱ ὕέα ΜΊςΝ. 
ν. Δ΄. ΤΙΧΣΧ 068. ΧΗΙ. 41. Ββαϊτα. 
ΧΧΧΙ]. 11. Ἐκ. ΧΧΧΈΙ. 90. .-- 
δ Υ Ὁ ῬΓΤΌΡΕ. εἶα δρον αἰοο. Ο τη. ἐ 

ΧΧΥ. 16. ΧΧΧΙ͂Ν. 9. Εχ. ΧΙ. 
φ 9, ---.ὄ Ἰέ“ἢ... Ρίαν. απήπα, ψογο. 

ΧΙΙΝ. θ. υδὶ Ἰεχαγαπέ Ὁ Ν Ὁ): 

Νϑῃ θυ ΤῊΝ ἴῃ Νοβα Οτίε. 
δᾷ ἢ, 1. φορῤῥοὶϊξ, θάδβ Ἰορῆερε Ἵν» 

τηΐπυβ οδἴ ΒΥΟΌΔΟΙΕ, --- Ὁ5}Ὁ μἷατ. 

απὲλείϊίεα. ΝΕ. ΚΝ 19. γ' ἢ, 11. 
[ε8. ΧΙ. 25. “πο Ὁ ΡΙα;. ϑαίτα- 

»α. ζιαᾷ, ΧΥῚ. δ. 34.ἢ} βαϑα, ΗΕ 4 

΄ 



᾿Αρχὸρ, 
6 -π 12} φεγσια, Νυτι, ΧΧΙΙ, 18. 

ΘΟ ποεῖ ΤΟΣ )» Βαυὰ ΤΆΤΟ δ πεΐ- 

πιειγὶς σερὴς ἀἱλοίζαν, οἱ Ὦ. 1, δρούτωηο 
εἰς ἀε Ἰεαῶς Βαἰαῖχὶ, χμὶ βθρ. νυ. 18. 
ἐτατξ ΟΡ ρα, Ῥτιποίροα, --- ΤῊ» 
ἀκα, Ὁ Μαῖν, ΠῚ. 7. ν. 14. 
ΑὐῤΧὲ φοὺρ Ἐ γὰν Ι,Ϊ, δ. - ΡΒ» 

οἱνιέαίίο. ἔοα. Τ,Χ. 17. φοὺς ἄρχοντάς 
συ. οα δὲ ἐγεποίιϊοσιπι τονίαὶ 
ονδνουίο δοηνονήσαίεν: ὩΑΥῊ ΠῊΡΡ 

ὃ ποίδξ σπαπάοαυθ ργαἠερίμσαπι, εἰ, 
Αὐοισβοῖο Ῥοβίο Ῥγὸ οομπρτεῖο, ἦτ 
“εακπ. --- ΠΥ» μίβο. Ἰἰϑοιῖ, 

ΧΧΧΙ͂, 425. ϑεῖίςος Ατδρ. εχ! 

»τὶποῖρεπε ποίλϊ, εἴ ππαρπαέεηι, ἀπιὰο 
πολυ ἘΘΑΓΒΟΠΪα, --- Ἴ 1, σεγίες. 

Ὠευς. ΧΧΧΙΙ. 20. ἴε6. ΠῚ. 16. 
ϑίς σενίες ταφίρμγιοῖος δαποιϊοι 
ΒΌΤΩΪΓΙΣ ἴῃ 'ϑ, [ἢ Ἰοτὶ ἸοοῸ 
δὰ οὐσας ὩὨΟΠΏΝ}11 οοη͵θοογμηῖ 

ε ἴερσοι τραχήλους. ---- Ἰν» ἄμα, 

ἀπείον. ἴ68. 1. 10. ΧΧΙ]Π. 8. Ὁ δη. 
ΧΙ. 18. υἱϑφ» οαρεί. ϑγτοτη ὝΜησα, 
Ι. 5.ὄ ΧΧ Νύυμ. Ι. 4. ἐγ ΓΑ πα; 
Χ, Ε ἜΝ Ἃ (μα! α. πιαρίείετ, πιο 

παε. Ὅλῃ. 11. 48. Ι΄. 6. . 12. --- 
ΓΡΤῚ Ραττς. ἀοηείπαπε. 1 Ἀδρ. ΙΝ. 

94. --- 0) Ρίαγ. ἀοπιἑπαίογεε. ῬΒ. 
! 

ΠῚ. 2. δὲ ϑ'γκοιηαςι ὕπαρχν Ὠδν 
με, ἴον. ΣΙ. 38. --- ΣΦ, “οερ. 

ἀ ἐγμῃε. ὅσος. ΧΙΙ͂Σ. 10. - Ὁ, να»- 
ἑαίον. Ἠοβ. Χ. 16. 1Ἔρετυις Ὁ» 

Ἑράδια ταοᾶο εἰ [ε8. ΧΥ͂]. 4. ῥστὸ 
νμει ἀευαείαΐο, Ἰερετυμῖ "γῷ). ῬΥίπ- 

-- σφ» σον. εν, ΧΙΥ͂. ἡ. 

οι βγ νι πε νὲ 8. Ἰδαεταμα Ὧν» αυοὰ 

»γϊποῖρεε τιαιαῖ. --- ἡ οῷ (δαὶ ά, 
εἐἰοινεέπαίον. ἴγδιι, 111.3. 8. “ἰοῦσι: 

δ Ὁ» ἰἄοτα. τ. ΧῈ 71. 6. ἢ σι. 

Ι1. 10. 15. Ψ. 81. -- “ηὐῶν ἴῃ τὸ 
ε πα δ. 1 Ὁ οε, δουεξ. ἘοΒ. ΧΙ ῖ 

αὐ ἴῃ τηοηΐα ΒαΡιοσζαηξ νοροχα Ὁ. 

911 "Ἄρχων ἀρχόντων. 

φγποϊραίωηι λαδεγε, εὖ Ὦ. Τ᾿ Ῥγόγβιι 
Δ᾽ θη δρλ. “ἼΨ Ῥυὶ δ “γὺ, οα»- 

ἰον. ἃ Ῥις. ΧΧΧΨ. 96. Ρε. ΚΧΥΠΙ. 
41. Ἄρχεν Βαδεῖ αυδηάοαῃο ποίίο- 
Ὠρῖὰ ργαωηεναι, τὰ ἴκδὲ. ργαῖγο. 
Ὑ186 κῦρτα,-- Ὁ» ἰπ οἷν. Ὁ» 

ΤΟΝ Ε ΠΡ Ἐπ ΧΙἧ. 18. 
ΧΧΙῚ, 18. -- 

μι τὰ» υἱς ῥδοηε δες Ἐχ. 11. 14. Ὁ 

ἘΞῚ ἝΩΣ ὙΦ. Ῥγίποερε νμπκίδα, ἀμ: 

τρρξέωα. 93 Υ. }. ων, Ὁδὶ 
πο. τ Βδροῖ, ̓ : 
ἰεχίταν δρυὰ ὙΧχ Ε2. ΧΧΥῚΙ!. 8. 
αὖτ νετθᾶ οἱ ἄρχοντές σου, αυΐδθιι ἡΐ»- 
Νὴ τεσροηᾶεϊς τὴ ἰοχέυ ἩΦΌγ., νἱάθη- 
[ὮΡ 6 πε σοτησηβείβ πο ἰγεθροίββα. 
1 Ῥασ. ΧΧΥἿΙ 1. Ὡπὶ μεὸ ἀέχων 
φὰγ νησανζῶν, Βευ, τὴ ἴῃ ΑἸκα ̓ ογτο 
δῖρακ, γαζορύλαξ, Ὡμὰ} εαχεῖας ἰὴ « 
ἰαχῖυ Εἰ πδίοο. Τῆτεη, ἢ]. 6. μοεὶ 

Ἡβα οὐάλίτοτα Ἰορίταν καὶ ἄρχον. 
τουρονκῖοϊ 

ἰἐχί Ηρθκ. Ὑἱάεησιν δἷο ἄν 1π- 
[ετρχοίδιίομθα νοοῖς 1.1 σοαξυΐεβο, 

εἰ νεῦρα καὶ ἄρχωτα τ αετνῖα οαθὲ 
ϑγνσοδοθο. Ἡ72 εὐγέχο ἰῃ τ γοσθατὰ 

ἐμηε ποίαϊ, φιὴ αἰξομῖ Ῥγαεεῖί, ρναζεο- 
ἕωηι, ἔργενι, (011. 4. ϑδτω. 
ΨΙΠ118. Βχοά. ΠῚ. 2. (υδὲ ΟΠαὶ- 
ἄξοιι5 Ρ ΒΡ." ἄμοεν, ἈΔΡ6Γ) εἰ 0}. 

ΧΙ]. 6. υδί 18 νοσδπξαν νη είσὲ 
γερὶὶ, 8 Ἐπάν. ἴ. 20. υϑί γεβροπάει 
Ηερσ. ὉΥ» 7αομίαξονεε, φυοά εαὶ 

ἐπ ἑἰαχίυ Ηεὐταΐοο. 5 Ρασ. ΧΧΧΥ. 
4:9. 0υὉ] ἱπίεσρσεβ ροῦτιβ Ἰορὶς ΓΟ ὙΠ 

δἰνε ὈΥΎΓΙ], ποδίϊεε, αυοᾷ τεοῖρ 

ταν Βεοϊβοδμοίἄοσυβ, απδπὶ 
ΟΨ ᾳυοά Ἰἔγεπο] ΩΡυΩ οοη- 

κε διτ, Χ, 14. ΟΡροπῦῃ- 
ρωεῖς, δάδοαυθ τες βυμᾷ εἶα» 

Ν βδιίλπα παχν σαλα Βα δερετδϊ, ἰψταηππὲ, 
τί ϑγτυθ ἀυοαυς εἰ ΑΓδῦβ ἰΓδηβία- 
Ἰεγυπί. 

ἌΡΧΩΝ ᾿ΑΡΧΟΝΤΩΝ, ρτγίποερε 
γιποῖριπη. τὸν Ὁ ἰάδιῃ. Πδῃ. 

ΝΠ. 25. 
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ἤΑρχαν βασιλείας. 972 ᾿Ασβόλη. 

α ΑΡΧΩΝ ΒΑΣΙΔΈΓΑΣ, »γίποερε Ζέργρι. ΤΡ. 11. Θρ. 9. ὃ. 11. εἰ 

γερηΐ. Ἴ)Ὸ, τος. Ὅλη. Χ. 18. ϑρθῆρεσιβ ἀς Τερίρυβ Ηοῦν. Ἀἰκυεὶ. 

ΚΑΡΧΩΝ ΕΓ ΜΙ, ρτίποερε φωπι.--- Τ1Ὰ}. ΤΥ. ς, Π. Ῥ. 1210., φιογιπὶ 
υψὸ τοῖν ἰάθαι. 1 Βορ. ΓΝ. 91. Ῥοθίεσῖον βδηι Δρργοῦαῖ ϑθῃι εηίιδπι ἢ 

: ττ ᾿ ᾿ οὖς ΐοτυπι, αὺ] ἀσάλευτα ἐπηποία εἴ 1π- 

- ὙΠ Ηπρ. « ὙΠ Ῥγμιο ρρποίαφα ἀσποίατε λυ ἀ!οδηῖ, εἰ ΟΧΧ 

φαίωπι ἑέπέο, 8. δμηιο. Νυῖα. ΧΥ͂Ι. ἐϑσὴ γ σετα ὈΒΌΓΡΑΒΘΟ, πο βεπϑῦπι 
18. ΨΟΟΑΡΌΪ ΠἼΘἱδ (οἰ ϊοϊθον Ἰαΐουγρτο- 

: ΑΡΧΌΥΣΑ, »τίποθρδ ἴπιιπα, τρηΐῸΣ. Νϑτα νόθοι ἡ ἴδτη Τὸ8 Π0- 

»τὶποίρίεδα. Γγγ., ἤεγα, ἀοπάπα. ζᾳγρ ἀροεῖ Βοπ νεὶ χιδηυὶ ἴαπι ἔτ- 
1ε8. ΧΙΧΥΊΙ. 7. --- γα), ρασί. ἔσῃ. Ταἰῦεν Αἰ σαῦαβ, αἱ 1Π|ς ᾿ταχποίεε πιδ- 

; , τ Ἵ ' 1η66 
δ8 ἜΦ, οαπίαίγιΣ. 89 Ῥαν. ΧΧΧΥ. πολ εἴ, ἸΠΟΟΏΟΊΒΘΕΕ, δίαμθ Ἱπζές 

35. --- ἜΜ. ἕατω. 8 Φ, ρυγίποερβ. - Ἐπυδ νον πρατα μὰ ἐυεθοδρν πυρὰ 

7Ζυᾶ. Υ. 49. 1 Περ. ΧΙ. 8. 66. ἔτοπίδ πιαπυηιο βἰηἰβέτα ΘΟΤΕΡΕΤ μα} 
ΧΙΙ͂Χ. 28.--- ΓΦ» οὐχ Γ Ῥάγα- τεέζε, Ῥγθβεσίχῃ ἱπίοσ οὐδηάιπι, μθῸ 
βορῖοο. ΤΆτοη. 1. 9. ἱπάθ γαονεσὶ ἀεραεσιηί. δῖος Αααϊ- 

ῬΑΡΩ ΔΙΟΣ, ἱ. 4. ἐρώδωος. Οοηξες 8 ἐἰίϑπι ΧὙ ΒΟ 5 ἱπιεγρτθίαξων ἀπ: 
νυ. Ιμβοῖς. Πεαῖ. ΧΙΝ. 16. βϑόυπο ταχτα, ἐριπιοία. Μαὶε ἰἴαχυς Μ'- 

πον θνν 
1μαϊπαμα ἀγάεα εἰ ατάφοία ἰοτῦαδ8ε Ἰυΐβθε Ατϑρ, μ΄ 4, αρὶϊιε Μάϊ, εἰ 

ἘΞ ΕΠΕΝ ἘμΕῚὶ ἀυχί. ΨΥ «4500, ἐσραπαϊε αἴας αὐ οοἰαπάι. 

ὃ δ, ἰῃ ἐπδῃς : τ σα 1. ΛΣΑΔΙΣΔΑΗῚΔ νεὶ ᾿Ασελεισῆλ. Ἐεὶ 

τ σσοος 39.» ἽΔ ρε8 νὸσ Ηδθῦγ. αὐτὰ 7 ΡΓΘΗ͂ΧΟ. 
θη: τ᾿ ΠΕ ΟΟΕΝ τρία πρὶ ΟΣ ἐεγίια. 7εγ. ΧΧΧΥΠΙ. 

1 Ῥαν. ΙΧ. 99. 80. Αἀάθ Αχαΐαα ᾿ξ ἘΠ 
Ἐκ. ΧΧΧ. 97. ὅσης. ΨΊ. 1. σιασιαὶ . ΑΣΑΡΉΜΩ Θ. ἴρια νοχ Ηδ 
ἀρώματος, ἄτοοΐεε λεγδὶδ ατοριαξεοὶξ ΤΊ ΠΠ. ῬΓῸ αὰδ Μαβογεῖ ἵμ ἰδ - 

ΘΟΏΒΙ 56. ---- ΓΑΝΝ3}» ἀτόπεα οὐπέμεδειπη. υηΐ ΓΟ υσ- 72. ΧΧΧΙ, 40. 

Αι. ϑγιῆγη. 1[.8β. ΧΧΧΙΧ, 9. .--- Εὑ8εΡ. Οποπι. Ὀθίυπι οἱ [ρα 55. 

ἁ Ὁ» ΡΪυγ. 2 Ῥαγὰαὶ. 11. 4. Τβοοά. βυθοῖς ᾿Ασαδημὼν, δς Αφαυϊϊαπι πδης 

Ἐχ. ΧΧΧ. γ. νερόν ἠῶ «ροάστεια, ἀϑῥρῥλμμαν “ἢ 

᾿ΑΡΩΜΑΤΙ ΖΩ, ατγοηιαξίδιιδ οομαϊο. ΠΡΤΕΙΕΓΟΙΕ.. ΘπθΕν ἘΘΕΙΑΤΟΤΟ, 
Ὀδυχραΐυν βρεϑοϊδίτη ἀ6 ἐΐδ, φωῖ πιογ- οαπιρεαίτία, τερίοπεδ, ρίαμεβεε Ἰηζετ' 
ἔπος οοπάϊειπέ, 121, ἰάεια. Α4ι. ἘΡΑΣΛΩΡΜ Γροα νοχ Ηοὑταῖοι 

᾿Οεη. 15. 236. ἠρωμάτισαν. ---- [})} ὈΣΒΌΝ» οοπρτεφαίίοπεε. 1 Ῥαγαὶ. 

Ρατί. ῬΑΒ. Ασα, Θεῃ. 1, 8. τῶν ἀρως ΧΧΨῚ. 17. τοῖς ἀσαφίμ. [1 ευίπι 
ματιζομένων, αγογιαξέδιιδ οοπάϊογπι. ἰθὶ ἴῃ οοαΐοε ᾳαοάἄατῃ 80 τ ρύυπι 688ὲ 

ΑΣΑΓΛΕΥ͂ΤΟΣ, ἱποοποιιδδμδ, ἐπι- τὸ εἰς τὸ ἐσιφὶμ, νοὶ, αἱ ἴα Οοά, ΑΙΕχ. 

πποίμδ. ΓΘ, Ρίυτ. γοκίαία, ἰδρίτυ;, εἷς τὸ ἀσαφεὶν, τϑεῦδ (ΟἸ]ρῚ! 
, τολιοάα πιοπιογϊαῖοσ, φυλακτήρια ἀϊςια ΒίΘΙ [8 6 Ο]οεΕ. Μ585. α΄ 14}. ἢ 
ἴπ Ν. Τ΄ Εχ. ΧΠῚ. 16. Πρυς ΝΊ. ΑτΒ]. δ] τοῖ; ἀσαφὴμ οχροπίταις κοῦ, 
8. εἰ ΧΙ. 18. Βαιὰ. Ρεξξυχα, υΐ (π τρλύροις, υδοίϊδιιϊ. 6. 
αν. Τοῖς. ΤΑ͂Ρ. 11. φαρ. 8.) ριο ΑΣΒΕΣΤΟΣ, οαἷε. ἼΏΤΊ, απ’ 
ἀσάλευτα ᾿ς Ἰερεμάυτῃ οεηβοῖ ἀζά-. ἐμηι. ὅγτ. οἱ Ηθῦγ. ἄκη, ΧΙ. 3. 
λευτα (ἢ. 6. ΔΡΡΘΙΒΑ αἰδοῖα ἐπὶ ἀκπο- ᾿ἈΣΒΟΐΛΗ, νοὶ ἄσβολος, οἶρο; 165 

τρια), ταετίϊο οοπδαίδης ῬΝ ἰδία οἱὐδα, ϑεουπάυπι Ῥμδνογίμιμι ἐσ {10 
5 ! 
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᾿ Ασέβεια. 

4}, 6. ῥύσυς, εἰ βάλλω. Ἐπὶ Θηΐπὶ γε σο 
αυδεῖ ἔπται5 ρυϊνεγυϊεηῖαβ. ἡ» 

πἱστεάο. ϑγτατα. εἱ ΧΧ ΤΆγεη. ΙΝ. 
8. ᾿ 

᾿ΑΣΕΒΞΙΑ, ἐπρίείαι, εἴδτω ἐπό- 
φκίίας εἰ ἐπ᾽ εσέϊία ἐγβα αἰδον. 5. ν, 

ἀομείπωες, ραίγοπισ. ῬΊον. 1. 10. τῇ 
ἀσιβείφ. Ἰιεμετυΐί Ἰγα δῦ 4υδιι 

Ἰεσομευν ἐβοϊ]!ίοσοσα γαϊραῖα ὑπ ϊοδξ 
δδεβετυδ δὰ ἢ. ]. -- "ΠῚ ΠΠν Ῥγαυίίας. 

ὁ ἴῃς, Ρχον. ΧΊ. 6. 00] ἴδπιθη ἰδοίὶο 
ἀσεβείᾳ, ατοε ἰὰ ῬΙΟΟΟΡΙΟ γσϑρεοσίζωσ, 
εἷπο ἀυθῖο ρῥτοῆυχίϊ ε ϑομοὶῖο, χυοα 
πὰ εὐϊομε Ἐοβίδηθ σερεγῖςισ. --- 
᾿ῚΡ σωρετύϊα, οὔδλτα μηριείας, 6 5} - 

ἴο 85. Ῥευϊ. ΧΥΤΙ]. 29. ἐν ἀσεβείᾳ 
ἐλάλησεν ὁ προφήτης, ἰταρῖ6, Ὦ. 6. ποη 
σε ἀϊοῖπο Ἰοηχαΐξαν ἢϊς ῥτορπβεία. 
--ἰ τῶ. “εείμα. Ἐξ. ΧΥῚ. 67. ΧΧΤΙ. 

21. 49. --- ὈῸ υἷα, υἱοίοπέία. ῬΒ. 

ΕἸΧΧΙΙ. 6. 76Γ. ΥΙ. 7. ΕΖ. ΧΙ]. 
19. Ηρ. Η. 17. Ὁ0Ὁ] ἀσέβεια ἐπέρεΐ- 
ἰαίεπε εὐβα αἰδος τισίαεῖ. --- [ΤῚ ἽΠ; 

περίἀαϊο. Ῥτον. ΧΧΤΙΧ. 96. ἀσέβεια 
ἀνδρὶ δίδωσι σφάλμα. Νοβοῖο, ΟἿΣ 118 
πδηθοιϊοτίης. Νιμα ἐοσίδδϑο ἰά60, 
γυῖα ἱταρίοῖαθ ποπηίποτλ ΔΗ ΧΙ {ἴτη]- 
ἄτι τεάάοτε βοϊεῖ, δυΐ αυΐδ ἴτηρ!θ6- 
[55 εδὶ ορἠεσίπτι τπερί ἀκεομΐβ δι 
ρμωαάονγὲε ἢ ἸΆτα Ὠδὴς αἀὐυοαυθδ 819- 

ἀ ηὐδ͵οκίπΠθοπιοιη μδροί Αγὰρ. «ολ, »""- 

Οοπέες ἱπῆτα δ. ν. ΠΝ: - 

ΓΦ», Ρίατ. οση δία. Ῥτον. 1.81. 

ἘΠῚ βοσῖθα ογαίουΐα ἀοοοί, οοπδία 
ρ»γασα αὸ ἱπιρία Ἰγιτεϊ]ερ απ Ε886. ---- 

ΤΟ δου ὕσι:. Ηοϑ. ΧΙ. 18. ἐν ἀσε- 

βείας. θη αὐοδά βϑηξυση. Νδχῃ 
ΠΟ υἱ 15, ποίας ἢ. Ἰ. οίπτω- 

ἔαδβομεη ρμὲείαξ!α, ἐπιριείαίεηι, ατεὸ 
[6 νοσδβίογ, αὐἷ6 [ογαδ! 86 Ῥεοζαῖδο- 

« ταιῖξ Ὦθο, δ6᾽ Θτι ΟὐΪζιγῸ8 6686, αἱ 
Ποῦ Βδὸ ἰορο 118 Ῥσοχαηΐβεσεί, 86 608 
6866 τυϊυσὰ εἰ ογηδίισγυμη, οἱ 
(ἴθο [βτϑὲ} 185 δἷς τη οἱ Πδυτὰ 
ἄοϊο οἰγαυτανθηῖθθα υἱἀοσοπ Υ. ---- 

918 

ΓΊὉ, αὐεγείο. Ὅεαϊ. ΧΙΧ. 16. --- 

ἣν» ἑπρμίίαδ. ῬΕ. ΧΧΧΙ. 6. ΕΖ. 

ΧΧΧΠΙ. 9. -- νυνῦϑ, ργαυατίοαϊίο. 

᾿Ασέβεω. 

1 ὅδ). ΧΧΙΨ, 19. Ῥραϊγσα. ν.. 12. 
ΕΧΙΝ. 8. --- ὙΦ ἐπιρὲμ5. ϑυτηχα. 

Ργον. ΧΧΤΨΝ. 1δ. Οδὶ ῥγὸ ἀσέβειαν νεὶ .7 
τερομεπάυχα δϑὲ ἀσεβείῳ, αυα8ὶ Ιερο- 
τς νῦν ν6] βουϊρεπάυπι οδὲ ἀσι- 

βής. -ν ἐπιργοδίίας. Ῥτον. ΡΥ. 

17. Οοπεὶ. Ν]Π]. 8. ΗοΞ. Χ. 4. --- 
πγϑν Ἰάθια. δας, ΙΧ. 4. ΧΧΥ. 

8. Ῥτον. ΧΙ. δ. --- ΓΝ, αδοπιὲ- 

μαίϊο, εἴΐδτη ἐπιρίδίασ, αυδῦδηιιβ δὲ 
δυΐ 6886 ἀορεῖ αδοπεπαδιϊς. ἘΣΘΟΉ. 
ΧΙΨ. 6. 

᾿ΑΣΕΒΕΏ, ἐνερὶε ἀφο, ἐπερένι σμηι. 
Ἵν ΗἸΡΒ. ἃ Ἴ), σερεγδίο, εἴδυα 
ἐρηρὶε ἀρο, α Βιῖϊϊο Κ. Τ. Πους. ΧΥΤΙ. 
18. ΧΥΠΠ]. 20. ---- ΓΙῸ» δϑοοΐμε. Ἐς. 

ΧΥῚ. 26. --- ὉΌΓῚ; οὐπι ζαοἱο. Ῥτον. 

ΨΠΙ. 86. ἀσεβοῦαν εἰς τὰς ἰαυτῶν ψυ- 
χὰς, υδ᾽1᾽ ἀσεβεῖν εϑῖ 1. 4. ἀδιχεῖν (αυᾶ 
γος ἢ. 1, συ. εἴ ϑγτηηι. αἰυπευτὴ) 
Δὸ ποίδί: ἐηγεγῶη ὅδε, ἰχσάδεγε. 
ψυρ. ἐκασεέ αἀπὲπιαηι φαηι. (701. 
ΧΧΙΠΙ. 8. ϑόρβ. 1. δ. -- ;ΣὩ» 

γεδεῖϊο. ΤΉτεπ, 111, 41. Ιπυρίπθ. εχ 
υϑὰ ἰοαυθηαὶ 5.5. οοηίτα Πδυσα σὸ- 
Ὀ6]Ἰαγα ἀϊοἰζαΓ. --- »ῃ. Ῥγαυατίοογ. 

Ιε8.ὄ ΓΕἸΧ. 18. Ψ6.. 11. 8. 20. 11]. 
18. --- ἔν, Ραυρον. Ῥτον. ΧΧΥΠΠ. 

3. ἐν ἀσιβείως. Ιροτυπί νῶν ἐη1- 

»γτοδίαίε υαϊξάιιε. ---- νυν ὙΦ ἋΣ» 
Καὶ εἰ ΗἸρδ, 20". ΓΧ. 90. τὸ στόμα 
μου ἀσεβήσει, ἢ. 6. αἱ Μοπεῖ υϑηβίι- 
11: ο5 πισέηι ἐπιρία τ εἰμ αἄδοχιε 
πιὸ οὐπαεπιπαδὲϊ. ᾿Ασεβεῖν εδι Ὦ. ]. ἐαη- 
φμαπε ἐπιρίμη ἰγαοίατε, εἴ οχ Δἀ]ὰπο- 
ἴο οοπάεπιπατο. 1014. Χ. 7. 15. Ῥ5. 

ΧΥΊΙ. 39. --- ΠΤ. ΔΓ. οσηῇι- 
δίοπεπε ξαοῖο. Τ,ον. ΧΧ. 19. ἠσέβησαν, 
πείδηδυτη δβεὺ ἰυχρ᾽θϑιαυτη ἢδρὶ- 
Εἴτα ΟΟΣΙΣΩΪΒΟΤΌΠΙ. --- Ὁ ;ν ἑπέορον, 

ρεγγεοίμς. 200. ΙΧ. 41. ἠσέβησα, υδὶ 
Οὔσαρῖυδ ἴῃ τοχίμπι 6 ΘΟΠ]ΘοΓΌΓΑ το- 

ΑΔ 

θυ 

.» 

Ψ; 



Ασεβῶν διδάσκω. 

α οορὶΐ ηὐσίβησα, ᾳυ60} οἸλο δ μοι 
ΟΥ̓ΔΈΟΙΙ8 Ὥρχαδ οἰ ΑρΊδί. ’ 

᾿ΑΣΕΒΕΙ͂Ν ΔΙΔΑΊΣΚΩ, ἐμερὶε 

ρέγε ἄοοθο 8βεᾺ ἀεοίανο, Ἢ 6. ὁ0π- 

ἄξπιπο. γ ὙΦ  ἼῚ ΗΠΙΡΆΑ. ἐπερέωπν Ῥτο- 
πιηοὶρ, Ἄοὐπάοσηιπο. 00. ΣΧ. 2. υδὶ 

Αφυΐᾶ καταδικάζειν ιν 

᾿ΑΞΕ ΒΗ͂ΜΑ, ἐηρίείαϑ. ΓᾺΡ δ(. 

ἔμ. 1ν. ΧΥΗΙ͂. 17. -- ΠΡ ΘΠ εἰ 

ΓΙΝΤΙ, Ῥεοοαξείηι. ΤΉσευ. Ι΄. 42. 

ὃ -- ὀὐυγὉ ρα, φἰμαλμηι, ἴῃ αἰτϑιῦ- 

406 ραγίοη. Εα. α Ηοβ. ΥἹ], 9. 
ὉΔὶ ἀ6 σέο ρεγυετσὶδ ϑεσταὸ δβῖ- 
“Ὁ νυν, Ργαυατίσαίίο. Τἤτοδ, ἢ 

18. -- γυῦγ ὑπρτοδίίας. Λα, Ῥε 

ΧΙΙΝ. 8. ὕοος μδὸ υδὺπ 4ιοθ 6 
εὐ ΖΕλίδου Υ. Η. Τὰν» 1]. ο. 17. 
εἰ ΧΙ. 4. 

᾿ΑΣΒΒΕΙ Σ, ἐπιρίω. χὰλν ἐέωϊξων. 

Ῥχον. Ι. . ἀσιβεῖς : οοηνφηϊθπὲς 
ο δι Ἰοαυεηα! 5.5. ουῤυδ ται] 6χς 
εταρἷα τηαχίταβ ἴπ Ῥσονουθ 8 δαῖο- 
ΤΩ ΠΙ8 τοραυί ἀπίῃ, ---- Ὁ)»; ῬΙΌΣ, 

ΔΡ ἿΝ ψαοὶ πὴ γοδογα; αἰδοι αν. 

Ῥιον. ΧΊ. 7. δέδακοτασε Ἡ. 1. δῷ 
᾿ς Ὁ εαὶέέμηι. Ῥεον. ΧΙ. 

ἀρ φίδόντα! τοὺς ἀσιβεῖ,. 

“πήω κως ἌΜΑ ἡπταΐ στη θδουξιιθ, βοά 
δα τοῖν ἃ Νίϑτηι ἀσεβεῖς ἴδ᾽ ὀχρυίγαε 
πσυτα ΑβξΈχυχὰ {5 ΪῺ γοΟδ Τὴν 

ἁ δἵ τἰσόνγαι τεθροηᾶος ἔουθαυΐα 3 Ἂ 

ὍΝ -“Ὡν» ἐογγὰ. Ῥτον. χχν 

9, δ᾽ ἁμαρτίας ἀσεβῶν. Βέπε αυόὲὰ 
δεῦδυνι. δια γῶν υἱ Τά ᾿ῃὩπύογ. 

βυχα Ῥτὸ ἀρηπίδιε ἰογταηὰὶ ἱπλαδὲ- 
ἐακεδιδ ροπίίων, ἴα ἀυδηἀοάᾳδ οἐγ- 
ἐμηὶ φέπες λονήπωπι, εἰ ἢδυὰ ΓΑΤῸ 
ἑπερίοα, δοοϊεείος ἀομοίαι. ---- 1) 

ρΡϑν, ρεγβάά αἀρεμ4. Αακπ. ϑηφβᾷ 
ΤΒοοά, ΓΙ βευν 11. 22. -- ΥΣΑδῦ 

ε πρημαπι Τυὰ. ΣΧ, 13. δοῦ, ΧΥΚΙΥ, 
18. -ὦ ἢ» ἐεπμὲφ, Ῥτον. ΣΧ. 10. συν» 

τμβὴ δὲ ἀσηβὼν πενκα, βάδοτθ, δὸς αἱ 
ΡυΐωΡρδδί, θεσξοὶ οτδίλος:β Θγ 1:6 ἢ. 

914 ᾿Αδεβὴς. 

(εῇ 16 νοχίοσυδι, Ἐζατ αρμε ἴμπο. 
ἢν, 1. Ἰορίξως δωλίω ἀσεβῶν, υδοῖ υἱ- 
ἀφηάιθ Μοηῃεξίοδιιοομιυβ ἴῃ Ὡοί8 δὰ 
Ηεχαρὶα Τ' 11. Ῥὰσ. 801, ααΐ ρμα- 
[δῖ Π1πα ἀσεβῶν π΄ ἢυπο αἰΐυγη ἴπ- 
ἐεγργείδας. εὐλύερα αχ ΧΧ μὑγο 
ἀτόνων. -το. 

4. δ. αὐ ἀώθήν, πὶ Ν. Τ. ἁμαῤ- 
φολὸς, νἱάεαις ράσαπαπι εἰστιϊοκεο. 
γιά μεσ. Ν. Τ. 68. νυ. ἁμαρτωλόρ. --- 
ΝΝΤ Ῥατί. ρεοοαπθ. Ῥτονυ. ΧΙΠ]. 

38. «- ὈνΝτν »ὶυν, ᾿Ῥοσοαίοτε. 

Ῥε. ΧΧΥ. Φ. 1. 14. ὕχον. 1. 16. -- 
551, υἷσ, οἱοίεπέδα. ἘΪΔΌ. 1. 9. Νοει 

Ἰερεγιως ὈΏΓ» βϑ6ὦ γμυϊατυπέ, εἰ 

ἐἶῳ υἱάσιη τοσίε, αρϑίσδοΐυσ ἢ. }. ρο- 
ὕατι 6886 Ῥχό οΟΠΟΓεῖο. ---- ΕἸ), δ 

φγοΐδπωρ, ἀψροονέία. 500. ΝἼΠ,. 13. 
ΧΥ. 84. ΧΧΥΙΠΙΙ, 8. Ρτον. ΧΙ. 9. 
Ι.9. ΧΧΧΊΙΠΙ. 14. ..- Ὁ» σἑεζίεςΣ, 

εἴα ἐπιρέϊδ. Ῥτον. 1. 92. 382. 
ΠῚ. 85. ΧΠῚ. 90. --- τῶν τεδεξεε, 

Ἐς. ΧΧ. 88. -- ψ Ὁ "καίξάριω. 

Ἴον, ΨἜΙ. 50, «-- γυὉ» οὐν- 
ἀμ δμᾳ Ῥγον. ΧΧΨΈΙ. 94. ..ὕ 
ἸΣἴΩ Ἵ»» ὁοβίνα Ποηδόνιενν, Ῥέον. 

ΧΧΙ, 80. πρὸ τὸν ἀσιβῇ. Μιδεπεμα 
Ἰρρίοση Ἴλλ», ϑεύναχοςγ κάδοαυθ, ἀσε- 
βλὲ, ἂξ τοῦϊε «ἃ , }. οὐηογφωνὶς 
δοροῖνβ. «- ΓΜ) Ῥαχὼ ἔδετα. 
ΝΙΡᾺ, δ ΓΝ» ᾿εια, χμιοὰ εἰξ. 

τον. Χ1Π]. 20. ἐσϑυμίωι ἀσεβῶν βες. 
ΑἸ4. ἐὲ σοῃρὶ. δεά σεσιίπο 25] ἴε- 
Εἶταν εὐσεβῶν ἃ Ὑιαἰσ. αἰ ΒΒ ΜΛ, 

ᾳυοΐ ποι ἐμβεἸ]ορατεμὲ, (σδηβέυθ. 
τιπΐ βία ϊο δυουραιάς ορρόβίει απ 
κεἰ ἀσεβῶν, δοὰ μοῖοαι χυσάιιε δἰδόσα 
Ἰοεεῖο ἀεδεηαὶ, εἰ ΠΣ τυ Α- 

ὩΟ]Π1ο0 εἱ ᾿αιμίο ἀεϊάναξαν 8 ΠῚ» 

φασὰ ἐε1, Αναθ» πόσιτυ ἐνηδίοόνε 
ἐ σάδι πσὲ ὁδῆβας ς ἐδφι 
δοίο αδὶσοθαῖς «ο οϑγγὴ βαφαίε, δοῦ. 

ΧΥΥ, 11. --- γυὐρ, ὀπιίαπα, εὔδιι 
ἑπεοίοκϑ, ρηοΐστυια. [ε6θ. ἈΧΙΝ. 8. 

ανίνας. ἴθ. ΧΧΥ, ἢ 



᾿Ασεϊββὴῤ. 

6 --οΥ̓́Ἧἢ, γηρίατα, ἴπ5. ΧΧΥΊΙΙ. 91. 

ἴῃ παδηΐθ Βμααοσιιπέ ποίΐοποτηῃ υἱο- 
ἰεπέετ ας ὑπρὶε ἀροπάϊ, ἀαδτι Βαροί 
χυδλπάοηυς γὼ, δυῇ ροῦυδ Ἰερε- 

γυῃξ ὈΥΡ, οἴ Βοοορθγυπί θ6Ώδι. του 

ταεϊαρμοσίοο, φμὲ ἴδοεγαηί δὲ ρετ- 
βίαρυηί, ᾿. 6. Ῥγοίεγυε υἱοίαπέ ἰερες 
ἐϊοϊναΣς. “Ἐν. 8. Ῥανὶ. φγισυαγίσαίον. 

Ησα. ΧΙΨ. ἼΟ. --- ἔν. Ρῥγαυανὶ. 

εαἰῖο. ΤΉΓεπ, Βα ὅ. ἀσεβῶν «ες. ΑἸά. 
ὁ γἱοθθ ῥεὸ ἀσυβωᾶν 6 τοἰπρομα ΐο 
5ιῖθο!. --- ΠΡ "παἶρη. Ῥτον. 

ΧΙ. 10. διωγμδὲ ἀδεβυῦς: ὑἱοὶ ἀσεβόδς 
εδὲ καὶ ϑθυξί δδεβὲς ἀδααςεηάυτα, 
4 ααδὰ μδοιυΐας ΗΈΝΥ, ΠΡ ταὶ 

τοκροπαεί. ΨοΙαἱς Βοος αυοηὰε Ψΐ- 
βεῖαθ, αυἱ Βαρεῖ: δεσέαξίο πιαίοτιρν. 
“τ ΝΘ. δίψει, ἴ:. πιογίμμδ. [68. 

ΧΧΨΙ 10. ῶι γοδεὶ Ηεῦτ. ἱπορίβ 
ΒΟΏΜ ἐδδι Πηονὶοο δοοορότξιηί, οο]]. 

ς Ῥτον. Υ'. ὅ. 61 ΨΠ,. 27. .- ον ραυ»- 

γεν. Ῥιῶν: ἈΧΥΤΙΪ, “5. Ἐδρετιαιὶ 
νῪ 116 δρεστδίίο τέρεν ταν 

Ῥχγον. ΧΧΙΧΣ. 7. -- »ᾷν ὡαρτοῦει. 

σε, ΧΥΗΪ. 23. 456. Βα, ἸΧ. 98. 
ΧΧΙΠ. 7. “- νυν ἐσιρτούναε. 

Οομεῖ. ΠΠ|. 16, Ψ]]. 86, --- υἠγᾳ 
νῷ) τὐγὲ ἱπργαδῥαιφ. δ. 
ΧΧᾺΙΨ. δ. «ὦ μιὰν. ἐλρρουδαι. 
Ρχον. ΧΠ]. 6. -- νοῦ δ 5» ποπ 

ἀ αμΐο. Τὸν. ΧΧΧΨΙ. 14. ἀσεβεῖ, 
ἐπιρίοσ, σφμὲ πον σμαϊμεπί, βόα δάγαϊ- 
(υπὲ ῥυξοερία αἀϊνίπα. --- ΟῚ ΠΙ. 

ὖς ᾿ Ε 4 

αὔψεεις. ἸΙΧΧ ες. Ηοχ. 00. 
ΧΧΧΥΠΙ. 830. ἀσεβοῦς. Ἐπδὲ Βοος 
θ ὐσἿν τον, αυόᾶ (αὐόδα 
εἰ 4.1: "τὶ τοιού ἐξ »γὸ ἀβύσοου, 
(ᾳφυοά εἴδη; ἴῃ (οτΩ}}. τϑρουιεαν,) 
τὸ ἴῃ γϑέΐϊ ἰαβομῶι ςοπ]θοῖς 
Νοῦπυα. Ῥειίεζεα Ἰοβίτυς δρυὰ 

ε πὸ. 720». ΥΙ11. 90, υἱοὶ γετρα παρὰ 
τὸν ἀσεβῆ εἴη ἂν ὁ εὐσιβὴς (ΡΥ Ἡπρὲ 
ὅμιονίξ οεγίο μὲμδ), χαβὲ ἴὰ (οά. ἤο. 
εἰο τορέτίἀπεύν, βυλῖ, αὐ Μομεξ 
τοοίε υάϊοανίξ, ταοσιτα βοδβοϊίοη δυΐ 

515 ᾿Αδελγῶς λαλέω. 

Ὁ Αιιδπεστο ε. ϑετίρίοεο Ἐδεε- 
οἰμδείθο. Ὧδ ἴοῦο Οὐδὲ]. ΥἹ]]. 91. 
γἱἀεπάιι8 δοὲ Ὠέοψωῦκ ἐπὶ Οσετησηῖ. 
δὲ ἢ. ἢ, μ. 960. 1 Μδοο. {Π|. 15. εἴ 
ΓΧ: 78. ἀσεβὴς σοηξίξηε, 6 

ι, φιὶ νὸν ἐδ ιιδδα:. -«ἰἄδ διυ- ἢ 
Ῥγᾶ 8. ν. ἁμάρτωλός. Ηἔυγεῖι. ἀσεβὴς, 
ὅδεος, ἁμάρεωλός. ϑυλάδα : ἀσιβεῖς, ὦ 
πολιϑδίεν ἢ ἀδϑεῖαν ϑῤησχεύοννες. 
ἈΣΕΒΗ͂ Σ ΕΓΜΙ, μηρὶμδ διῆε. 

γφν, ϑηρῖιδ διηι. 300. ΙΧ. 29. 

ΤΥΘΗΜῚ ΕΥ̓͂ΝΑΙ ἈΣΕΒΉΣ", ροήο 
8296 ἐρερίμοι, ἢ. δ. οονάειππο. τ) ἢ 

ΗΙΡΉ, ἐπηρμνοδεη ῥγόπινοῖο; οονμάθηι- 
πο. ον. ΧΧΧΙ]. 8... ; 
ἈΣΕΒΕΣΤΑΤΟΣ, δμιροῦΐ. ἐπιρὶδδο κα 

εἰπιωδ. γὼτγ 20». ΧΧΧΙΨ. 18. 

Αϑἂε 4 Μαΐξ. ΧΙΙ. 11. 
ἈΞΣΕΒΙΓΗ, ραν, ἐμεβέωδ. νῶν 

ἰάεια. Θευί, ΧΡ. 2. Αἀά4ε 86. 
ΧΙΨΥ͂. δ ᾿ 
ΦΑΣΕΔΕΚ. Ὁ: Ἰοπιθῃ Ρζό- 

ῥεϊατη. 166. ΧΙΧ. 18. ΟἿ, νυίετηοεί. 
ΟΡ δ. Μ|ί86ε}}. Ῥ. 82. ϑεᾳ. 

ἈΣΕΙΔΕΈΙΑ, ἐαφοῖσία, ἐπυρμάϊοϊξία, 
δϑοογίαϊο. ϑαρ. ΧΙΨ. 26. μοιχεία καὶ 
ἀσίλγια. 8 Μαοῦς. 11. 26. μὴ] νεσββ 
ἀναρϑμήτοις ἀσελγείαις διηρκέσγη Βτεῦ- 
"ἀν ποϊδέγ ὰ γέῤίδηδα ῥυϊλέ" ἐπ δεν- 
πιαὶ ἰῤϑυϊεήδα εἰ ἐμῥαλίῶ ρὲγξεδετασίξ, 
υὲ ἀδδλγειὰ εἷς ὑπδοίελία δὲ φωιευΐε, 
ἐπεὶρηδον ἰη)εείά. Βγτυὰ «ἀν χΆ, 
ἐπεὶ ιδαίες. Ηδϑὺ οἷ. ἀδέλγείά, πορνεία. 
δηϊάδε: ἀσέλγεια, ἀντὶ ζοῦ «ολυνέλεια. 
οὕτως Αἰσχίνης. ἢ ἀσόλγειο, ἀορμίᾳ, ἀκα- 
ϑαρσία) ῥυαψίοι, ΟἿ, μοχ. Ν. Τ΄ 5. ἢ. τ 
γι 

ἈΣΒΑΓΩ͂Σ ΛΑΛΕΏ, ἰᾳϑοῖυε ἰο- 
φμοτ. (1 Ἐδρᾷ. ἃ δὴν» φδμίο. 

σαν!" δὰ ἀασοτὰ Ἰθέυτα. ι5 ἴῃ 
Αρριυραὶς Οὐίεῖσο ΡΨ. 54. ὀὈνεγναξ, 
γ Ῥγιμγυτὼ ἀιϊσίειπη οὐθό ἀὁ ἀπιῶν»- 

ἐΐδια, ἠμὲ ρμγ οἰρριἀαίε τισοογαπίς 
ἑπρσεηεῖσομηί, οἱ ᾿ΐης ΟΥ̓ΓΤΩ 6556 ῬῈΓ- 
ἄτα ἀσελγῶς ἐλάλησαν ἀρ! ἃ Ααιυΐ- 
Ιατα, ρατε ἀρυὰ ϑγαΐπι. ἔχῥεμέτι- 
θαγ, χαοᾷ ἐδ εις ᾿πηπιελ δ δά- 
Βἰροίυτ. --- ΥἹ Δ ὑηρίϊσαης 

ΑδΑ 



ΞΕ τε σι τ πα πτπῶν-. “ὦ πα 6ξ 'ἷΣ΄ πα α΄ ὑπο π᾿ π΄ 

ἴσης. τα 

παι τὰ πῖνε καὶ σὐαιχρλβαρρεπαεον ἰκ “ἀἰσποδτν τ κοι 

-- --- 

᾿Ασέληνος νῦξ. 

« υἱας. εξ. 11. 98. Αι. εὐ ϑγτητῃ. 
ἀσελγῶς ἐλάλησαν ε οοά. Οοἱροσεῖμο, 
δὰ αυσπι Ἰοουπι νἱὰ. Μομε. ΜΨΙάε- 
ἴὰ δυὲ βοδοϊϊσῃ 6886, δὰὺϊ δα δ᾽λυμι 
Ἰοουῖ ρογείπογε: πἰδὶ ἔογίδββ6 δἰπιὰ 
Ἰεχονὶηι. Ποράουεϊπίῃβ (ἢ Εἰς-. 
Βοχηΐ Βεοροτί. ΒΙΡ]. εὖ ΟΥ. Γλϊεσαδΐ. 
Τοαι. 1. Ρ. 388.) Μεβὸ νεῦρα δὰ 
ΠΡ ϑν ἀγοπιοεάαγία ἰρυῖδ, τοὸ- 

ἕοτεθάδ, οἱ ἐλάλησεν Ἰορεοπάυτη 6886 
ὃ οοὐ͵οῖς. ϑροδιηῖυβ δὰ ἢ. 1. ἀρ ὉΠῚ- 
αν, αἀὐνοσθθα σϑϊοθϑ δ [ηἰξ. 6586 
ἢ. 1: ραιταυϊαῖαβ, ποίηρε “Ὁ, οἴ 

Ὁ. 4ιυοά ποίαι ἐπαωγίαΐμα ἐδί. 

Κνογβαείρίαθ ἀοηίαυαα ἴῃ ϑγτρ. Ρ. 
ΨΙ. Ρ. 4. εχ βθσηαϊ, οὔγΐδτα 6886 ἤΔῺς 
ποΐδηῃ Παχαρίδγθηι οχ ἰοοο Ὑ]ο(ΟΓΊΒ 
Αμπβοοβοηὶ ση8]6 ᾿π οἰ ]θοῖο, νεὶ ρμο- 
[5 ποὰ δοουζαῖθ ἰθρθοῖο, ἀπεπὶ 
Βοκίιϑ ἱπ ποίίβ δα νϑυρυσι ὠλόλυξε 

ὁ Ἰδαυάανϊξ : ̓Ωσηὶ δὲ φηφὶν ὁ προφήτης 
(οαρ. Ἴ]. 14.) ὀλόλυζον ἐπὶ τῆς κοί- 
τῆς αὐτῶν, ὅπερ ᾿Ακύλας καὶ Σύμμαχος, 
ἀσελγῶς ἐλάλησαν, ἐξέδωκαν. ΜΙΊΗΙ 
ῬΘΙΟ ΒΟΠΒΌΙΩ ἴοστηυ δ ἐπιρίοαγο 
υεγὰρ αχρτοϑείδθα νἱἀεπθυτ. Οεσία 

Αταρ. ἀκ δ ̓δηρίβοιείι, ἰσατιαῦον- 
[ὮΣ δὰ σωγέμηι, φμὸ απέπιαὶ ἰαδοὶυξθης 

εν ἱπυρίμίξας αἰπδαρες εἰ ἑάἀφηπέάεπι 
π δὲ ἱ γερἠοαίας υαραΐεγ. ΟΕ. φκαεὶ 

ἃ ϑεοβιτιοδάοεὶ Ομβϑ. βοϊοςῖ, Ρ. 10. 
ἈΣΕΙ͂ΛΗΝΟΣ ΝΥ̓Ξ, ποὺ ἱϊωπὶε. 

δον ἱεποῦγα. ἴῃ. ΡῈ. Χ. 4. Αἀὰ6 

Ταυοσγά. 1Π1. 92. 
“ἌΣΗΜΟΣ, ποη δίρπαξειδ, ποη υα ἐδ- 

βαίωδ. ΛΠ, Ρατί. Ῥϑῖι. Ὀ]Ὸγ. δ6- 

τοῖϊϊπις μεομάξε. Οθη. ΧΧΧ. 48. 
ΝοΙαρθ ονββ βοχζοξίμεε δε ἀε  ΠΟΣ 68 
ΠΟΙ ΘΥΔΏξΪ νδιίθσδίθο οἵ νυ βΙ ΟΟΪ ΟΣ 65, 
001]. ν. 39. εἰ 40. Ὠϊοίξυν εἴδατα 

4 ἄσημος ἄονο οὐξομνμξ, ἐρποδιϊα, σωΐὶ 
ἐδέ 6 ρίεδε, 8 δος. 1. 14. υδὶ ϑὅγτγυξ 
μϑϑον, Ῥακρεγδηι, ὀρέπεπι, ἨΔΡεῖ. 

ΟἸοεδθε : ἄσημος, ἱσποὐιϊῥε. ἀσημότης, 
. ἴᾳη , ἄγνωστος, ἄση- 

μος. (οῃξ, [,οχ. Ν. Τ. 8. ἢ. ν. 
ἌΣΗΠΤΟΣ, "ον ριιίγοδοσηξ, ἱποογ- 

γερίμδ, ἱποογγμρέδιδ. «Φαηρίτυν 

916 ᾿Ασϑένεια. 

οὐηλ ξύλον οἱ στύλος. -«- ἘΥ͂ΔΟΝ 
ἌΣΗΠΤΟΝ, ἤσηπνηι πο ρμμέτγεξοεπε, , 
Ἰορίτας ῥσὸ ἢ} ἐξ γὙν, ἄρπιιπι, 
φεοΐ πο ρμίγεεοὶί, 168. ΧΙ,. 290. --- 
Ἴ9.» σμρτγεδδμδ. πο. ὅεη. ΥΙ, 14. 

ϑρβοΐθπι ῥτὸ βϑποῦα ροβυεγαηί. ---- 
Ὁ Υ» ἤσπμπι διδάμῃ, αυοὰ 

εδΐ Ἰοοςοϑἰπηδ αυϑράδχα σΕΩ͂ΣΙ αροείθε. 
Ἐχοὰά. ΧΧΥ. δ. 10. 18, 938. 98. 
καῖ, Χ. 8. ἴππ οταμθυβ ἢϊ5 ]Ἰος 5 
ΔΥΡΟΥΘαΙ ΠῸΠ δὰο σογίο 86 ρὈσορσίο 
γούλθυ]ο πσπιϊπαγτηΐ, δοὰ ἀδδοσὶρ- 
Βεγιηΐ εὐυ5 παίαγδτω. --- υυ ν 

Ρἷυτ. ἰά φμοά ἐπ 7Ὀγηιὶς ἀϊοετεὶς οον- 
δίαί, ΟΧ ΔΙΙΟΓυγΏ δυΐοτλ φοηΐοηςδ: 
ἐπ δία ῦ ῷ Ῥαᾳγ, 1]. 10. 
866, Α]α. Οοιαρ!]. ἐκ ξύλων ἀσήετων. 
ϑῖ6 ἀὐδῖο τηθσὰ οοη]δοίατα ἀπο, 
86 νΌΓΆΤη ΠΟΌΟΠΟΙΩ γοςῖθ ΗΘΌτ. ἱρ- 
ΠΟΓΔΏζΟΒ, 18 (ΓΑΕ. ---- Στύ- 
λος ἄσηπτος, οοἰμπιπα ποη Ὀμέτεροοηξ. 
ὌΣΣ Ων» οοἶμππα διέμμαι υεῖ 

οοὐγίπα. Ἐκ. ΧΧΥΙ͂.᾿ 89. 387. 
ΧΧΧΥῚ. 84. ν]άθ βιρσγὰ 8. ν. ξύλον 
ἄσηστον. 
ἈΣΘΕΝΕΙΑ, ἐπιδεοίϊας, ἱη)γπεὶ- 

"ἔαδ. ὙΔῚ »ιεγίαϊθ5. Ααὰ. ϑγτησι. 

1ε8. ΧΧΧΥΠΙΙ. 10. - ϑεηδυτι εχ- 
ῬΓΘΕΒΘΙΏΠΣ 86 "}  Βοεδροτοδε πὶ 

ποομο δχοίαϊὲ, ---- δὴ}, ογεναξ- 
οεμης. 76:. ΨΊ. 41. Αἀτοοάυτα οορ- 
πιδίθα δυῃς ΠΟΙΟΠ 68 ̓ τΡ6ς } Π[{δ18 εἴ 
οἰδηιβίοη!β. Νδστα αυἱ ΠΏ 6.1} 18 οὶ, 
ἔδοι]ο οὔδπαϊς. 146 αυοαυς ἱπῆτα 5. 
ν. π 55. Ααὰς Ἐδποοά. Ἐκ. 11]. 

30. ---ὐὴ9Ὁ Ῥαγί. Ηορῆ. ργῳξεοίε:. 

ψέγεται. ΧΤΠ. 438. ἡ ἀσϑίνοια αὐτῶν. 
ΜΝ ΜΙνον ̓  3Ὸ Ἰερογαπῖ Ὁ ὥϑ Ὁ: 

ὡξ Δ ΣΝ γωΐπα. ϑϑγτασχοδοῖ. 

Τμοοά. 65. 171. 6. δὶ ποῦ διτῖοσ 
Ἰεχογυπί, 8664 ἀσθένεια δὲ ἢ. 1. τποῖδ- 
Ῥδιογίοα τερρεδέέοα αὐόλΔζἊοία εἰ 6:- 
᾿λαμδία. Η]ΕΥοΏγτανιβ νοσ : τηΐπα. 
--- πρνὉ, ορμδ 705. ΧΧΧΥΊΙ. 1. 
ϑθηβυση Ἔχργθββοσιπῖ: ἤδη ἀσθένεια 
εϑῇ ἢ. 1]. ἰῃ δο, χυοά πα Πδο πι8 1] 
εἰἤσοσα νδθαπὶ, υἱ 86 γ1685 οσδίϊοηὶβ 

ὃν 



᾿Ασ' ϑενέω, 

ε ἀοοεί.--- ΠΤ, ἀοίον. Ῥπαῖτα. ΧΥ. 

8. -- “νὴ οἷσμαϊοαϊο, ἃς ταεῖα- 

ῬΒοσίοβ ἰῇ πηϊσνοσδύτῃ ἐπ ον πιπίμπι. 
ἘΔ γι μα. ΧΧΧΙΝ. 15. -- 
“Ὁ. ἀιρεξίες, ἀεηιέεσι. ΟΟἾ6]. ΧῚΙ. 

4. 2 Μαδος. ΙΧ. 91. περμισὼν ἀσ')ενείῃ 
δυσχέρειαν ἐχούσῃ, Ἰποϊάθπβ ἴῃ τοῦς 
Βυπι ρτανοση. []α. ν. 42. (Οἵ. εχ. 
Ν, Τ. 6. ἢ. ν. 

᾿ἈΣΘΕΝΕΏ, ἐπιδεοῖϊης, ἸἩἔγητΣ 
ὃ δπι, ἀφςβοῖο. ΤᾺ ἸῊΜ» φίπε τοδογε. 

Ιε. ΧΙΗ͂Ν. 12. -- ϑϑνν Ῥγβ. 

ἐααρπκόεοο. 1 ϑδιη. 11. ὅ. ΤΆἤχεη. 11. 
8, τα ἌΝ, ἄοῖϊεο. Ῥα. ΥΧΧΥΊῚ]. 

19. .--- 'γ1, ἐεπιῶν, αἰἑεπιαίεα. «“ἀ. 

ΥΙ. 1δ. φες. δῖ. υϑὶ ἀσϑενεῦ νεὶ ἀβ 
115 ἀἸαίξατ, φιὲ φεπὲ ἐχίρωξ πωπιετο, 
νεὶ δ 118, φωὶ τιπί ἵπ πιΐδετα εἰ ζω» 
"αἷς οομϊπίοπε. Ῥοεϊετίυβ ἢ. 1]., εἱ 
ΠΟΙΣΌΘ Θὲ δοοὶριτυσ ἐδ ιαίξα. 

ε ῷ ϑατα. [Π|. 1. ΧΙΠ. 4. τί σον ὅτι οὗ- 
σως ἀσϑενεῖς ; αυϊὰ ἘΡῚ, αυοὰ 118 ἀ6- 
ἤσῖαβ, δυΐ πιαοὶσ αἰξεπιογς ὃ -- 
Ὁ)» ἐπῥιαιισίογ. ὅ08. ΧΧΥ ΤΙ. 4. 

-- Ὑ ΛΌΠ ἢ, Ηρ. ἃ 55}, ἐξοίσω 
“ῖς. Ῥεδΐῃι. 1.01]. 7. ἐκτενεῖ τὸ τόξον 
αὑτοῦ » ἕως οὗ ἀσϑιενήσουσιν, υτλ ἀσϑενεῖ 
μηδ ἐἐἰΣ ποῖδέ δοορεηι 
πον 7ετίγε. Ψυϊραι. ἱηβγπιεπέων. 
Ηιώσε. οοπέεγαηΐμγ. ---- δηΥ, ρατ- 

ὦ ἰεγέο, ἴξ. ᾿πανποὸ. Εἴοι. ΧΙ. 7. ἜΤ 

σιν, ἀιδαὶ Ἰορίεδεπί Γγ 77} 8 [1 Γ}- 
-- π)ν σετοίο. 7Τυ4. ΧΥ͂Ὶ. 7.11. 
Ἐς. ΧΧΧΙ͂Φ. 4. Παη. Ψ1Π. 27. 
ἀσιγενήσας ἡμέρας «ολλὰς, Ὦ. 6. 7ε᾽υ- 
πασὶ ρεῖ δἰαυοί αἴ66: πϑτὰ 7) αηΐο 
ΤΛΑΘΕΤΑΤΩΥ ΟΟὐΥραδ. Ἐοάετα πηρᾶο 
ἀσϑινεῖ, )εγεπέκπι ἀρέτε ποῦκϊ. 1 Μδοο. 
Ἰ. 27. υδΆί οἴἶδτῃ ϑγτυθ δὶς ἱπί}]]οχ- 
.8ε νἹάσαις. --- ΠῚ» ὕδαπρον. 1 

ε ϑδιη. 1. 4. τόξον δυνωτῶν ἠσθένησε. ---- 
"3, δέιε ἀρο. ΤΒΘοά. “6Γ. Χ. 8. 

Νοὴ ΟΡυδ δεῖ εἰδίμοσο, ου "9 

Ἰερίαβθ, πδῖπὶ εἴδη ΑΥΔΌ. 

ποίας ἰαηριάμκε Κεδί, εἰ ἰαπρεὶάε 

811 ᾿Ασϑινέω. 

ἐφίξ. -- 03, 5} 97» Καὶ, 
ΝΙρΗ. εἴ Ηὗρβ. ππρίπρο, ἔπερίηρεγε 
ἡ) οίο. ὅτωι. ΤἼἨροά. [65. ΧΤ,. 30. 
ὉΔῚ ἀσϑενεῖν ἐδ: φμαεὶ ὑγα ἐμ βγπιῖ- 
ἑαίε οὐάενε εἰ ἐπιριπρεγε. Ψυϊμραῖ. ἵπ 
ἐπήνηέαϊε οαὐεηί. ΤΒοοάοῖ. ὕόγετη. Κὶ 
ΨΠΙ. 13. ϑδγτατα. σου. ΙΝ. 19. υδί 
ἀσϑενεῖ εεἰ ἰαδεατὶ, Κα φατὶ. (αυβατα 
Ροβυϊὶ ῥὑγοὸ οεἴεοεϊυ. ΧΧῚῚ ὅδμι. 11]. 
4. 900. ἣν. 4. ῬΒ. ΓΧ. 8. ϑερίυβ "03 

εχ υϑὰ]. ὅ'γτ. (Δ..5, ἐπῆγα {πε ) 

εἴ ΑΥδΡ. ( ἐν ἐογρι!, ἰασηρμ) 

εἰεδείεηι ο4εε, αεοδὲβέατε ποῖδί, υἱ 
ΤΩ 8 ἜΧΟΙ ]18 ἀοου ΙΣΩΟΙ 8 ἰπ 
Τιχ, Ηθῦν. ραρ. 886.Ύ Αἀάς Ηοι. 
ΧΙΨ. 2. υτὲ ἴῃ οι. οἱ ΑἸ]ά, νἱξίοθα , 
Θχσίδιται δἰ ἠσθένησαν ᾿ΓΤῸ ἠσϑένησας. 
Οοπέοσς Οαταρὶϊ Ῥτγοϊορ. Τ. 11. ς. 1. 
Μαὶ. 11. 8. ἡσϑενήσατε πολλοὺς ἐν νόμῳ : 
ἘὈ] ἀσϑενεδ οϑἰ αἰπἐε αὐ Ῥεοσαπάπηι αμο- 
ἔογέπι 6856, 1. 4. σχανδαλοῦν εἴ σχανδα- 
λίζεν. Ἐοτῖδϑβα ΔΘ ὈΓΤῸ ἠσϑενήσατε 
Ἰορεπάσπι εβὲ ἡσϑενώσατε, νεὶ ἠσϑων- 
σατε: Ὡδῖὰ ἀσϑενοῦν οἱ ἀσϑενίζων Θϑῖ 
ἑηῆγηιασε. Αηὰ. εἴ Αι γγωηπιβο. Βδᾶ- 
Ῥεπῖ : ἐσχανδαλώσατε. ---- δ ὩῸ. Φ΄ 

͵)παϊομίμηι. Ἐκ. ΧΧΊ. 15.-- 955, 

ἰάρσα. Τβοοά. οἱ υΧΧ ϑόρᾷ. 1. 8. 
ἀσϑενήσουσιν, ΟΧ δὰ ᾿ἰηρτια ὅγτ. οἱ 
Αγαρ., ἀθ αὔο νυἱάβ βυρσα 5. ν. 
73: -ὸνρ πμίο, υαοῖζίο. 2 ϑδτη. 

ΧΧΊΙ. 81. αδὶ σατα σαλεύεσϑαι ΡεῚ- 
τηυϊαῖυῦ ἰῃ οοὐά. ἃς ροβυθγοπί δῃ- 
[ΘΟΘΘῺΒ ΡΓῸ ΘΟΠΒΘαΏΘΏΐΘ : Πδῖὴ Ὠ1- 
ἰλο οδὲ εβδοίθ προς} 8018 Ρ6- 

τὸ 

ἄυτα. ᾿Ασϑενεῖῦ ἸρτεαΣ ἢ. 1. εδὲ »γσ 
ἐπεδεομ(ίαέο ρεάμηι ἀο ἑαίογαπι πμέατε 
εἰ ἐπιδατε. ΜλὰΘ ,(εᾳ ῬΡε. ΧΥ͂ΤΙ. 
40. εἰ ΧΧΝ.Ἰ. -- "ΠΡΌ, ἐξ ἐμπο. 

ἢ Δη. Χ. 17. β6ο6. Ομ 15. ἠσϑένησα. 
Ἑοτίο Ἰερι ΤΥ Ό. τ ΓΝ)» ΩΣ 

Ἑαίμα δισι. Ῥᾳαΐπι. ΕΧΎῚΠ]. 10. 
-- ἽΠ2 ΝΙΡΒ. ργαοίρεον. [65. 

ΧΧΧΦΙΪ. 4. υδὶ οἱ ἀσϑενοῦντες τηοΘΡἢ. 
ἀυπξ οἰ, ἐπεὶριεπέει, ααοτακάτοο- Ὁ 
ἄυπι ὮΝ) Ῥγοίρέίεδ, ἐσπιεγατί. 



᾿Ασϑιυνς. 
α Ψυΐς. οσὲ δέω ογιμη. ---- ΤΥΛΌ: ἴὰπα- 

σίο. ἘΖετῃ. ΧΥ͂ΙΙ. 6. ἐγένετο εἰς ἄμ.- 
φίλον ἀσενοῦσαν. [ἴἴὰ γνεγίρτιης 
Ῥοδίσηΐθ οδῶδβα; σρροδιησ 
οεάγο. Ῥχεῦετοι νἱῦδ ἰπ χεινῖδυιδ τὲ 
δοϊεὶ 'ἴπΦ αἰσι βυγπέξθ. .... ΕΡΕΝ 

ΡΙεΙ, ρἱρῖο. 1ε8. ΧΧΎΧ, ἃ, ἢ φωνῇ σου 
ἀσϑενήσει. δηε αὐοδὰ βθηβυχα : 
Ὠδτὴ νοχ Βυν]ς οἴ δι θ λ1588, ἡ μδτῆ 
Ῥγίομθς δθεοίδδηϊ, τοῖα ἀσϑενῆς, 

ὃ Αἰεὶ ροϊεγαῖ. --- ἽΡ: ουτγίμς, ὄγευΐ. 

4 ερ. ΧΙΧ. 96. ἠσϑένησαν τῇ χερί. 
ϑιδηδισα δοοιμίλ βυηῖ. .-- δ γιοί- 

ἐρδοο. ἴοβ. 11. 4 μηδὲ ἡ ψνχή σου 
ἀσϑιενείτω, ἢ, Φ. πεσε δρόπι [77 0.2} αὖ- 

7͵οέαϑ, --- ΠΕ; ἀφβοῖο. ΑἸ. Φυὰ. 

ΧΙΧ, 9. ζσϑένηδεν ἡ ἡμέρα εἰς σὴν ἐδαὶ. 
ἐν ε μὸν ὅξυ ἑποϊηαιί αἰθὰ ἐπὶ γδϑ- 

» ὺὕὉ᾽] ὅψη χλήμη βετι  ΟΥΜΤΟΥ 
ἐπ εοδά; Ὀδυρράξας δυϊελὲ Ἡ, 1. 

ο'ἀϑϑενεν δ ἀἷὸ ἐποϊποαηῖο σᾶ σὲσρδγῆι, 
ἅυία ν᾿ ὌΡΟΣ ἰὰὶὶ οϑὲ ἀυδϑὶ 
ἀεθ ον. ....ὄ δ] ΡΊΗ. ογδο. Μαϊδοῇ. 

ἽΠ|. 11. υδὶ᾽ ἀσϑενεν ἀϊοίζαν ἀε νἱἔ- 
δυθ ἰηρυισέιιοβὶβ ἂς βίου ρυ5, οοτίθ 
Ὁν88 τηδίυγαϑ ΠΟ ῬΥΟΘυΟΘΉθαΒ. 
1 Μάαςο. 11. 6. υϑὶ νἱὰ. ΜΙςοΝδξΙΙ8. 
ΤΌΝ. ΧΙ. 49. ἀδϑένεν ταῖς διάνοίοὺς 
εδὲ απὲηιῖδ οΘὐποίεγε, δρόπι αὐ)ίσογε : 
Ὁ] νἱά. ϑγγια. ΥἹᾶδ ἄποαὰθ ΒΌΡΥΆ 

ἀ αι ν᾿ Ἴ2.- 

ἈΣΘΕΝΉΣ, ὑπδεοὶϊμα, ἑηγνμι, 
ἐηιροίθη 8. ἜΡΙΝ οβεπμα. Ῥχὸν. 

ΧΧΧΙ. 9. --- δ, ἐσπεῖς, αἰἑεπιμαΐεα. 

4 στη. ΧΗ]. 4. ἐδῶ Ὑ δῷ 6 480 Ἰὸδὺ 
Ἰπειϊδηῖον ἀφγῥύανεῖ, ἀσϑενῆ δΟῺ Θδῖω. 
ῬῈΡ ὀπῆς ἡοίδγθ, φα τηογδο αἰῖσμν ἰὰ;. 
δοναί, πϑοὰ οἴάεα, φιὲ πιογδονο δὲηνί- 
ἦεν φρεοΐφηι δαδεὶ, οὖν. ς. ραϊιεδ, 
ϑαὺ ἑαδοξπείξε εεἰ. ΑΔαϊροίαν δηλ 

ε ἴθ] ἀ6 δο, απὶ Ῥτεξ 8ΙΒΟΓ (αὶ 885- 
Ρίυθ δρυὰ 1, δἴποβ "πογδκς ἀϊοϊζατ) 
Τηλοῖα διἰθπυδίυν δὸ ρδ]ϊεῖ : ο0]]. ν. 
4. [Ιποὐῤτξὰσ ἰδὲ μεαρος συνγέφηκας. 
ψυς. αἰοπατίβ πιασέ. Αἀάς Ῥτον. 
ἈΧῚ. 183. --- "αν ἐρῤρίδε. Ὁδῃ. 1. 

10. υδὲ ΥΩ 866. (18. τοδῖθαν 

ΡΕῈΡ διατετραμμένα καὶ ἀσϑενῆ, χιοσιιαι 

918 ᾿Ασϑριαύνω. 

εἰ οταξξσι! οδὲ γὲὰϊ ρἴοῦθα, ναὶ δἰα8. 
ἸΠΓΕΣΡΓΕΕ8. .--- ὈΔδ Ὁ), ΟΟΗΡΥΕΡα- 

ἐΐο αἰἐγίίογωπι, ἀδ αὰδ νοοὰ υἱάθῃ- 
ἄπ εἰ δοδμυϊιομβίαβ ἱπ Ορ. Μίη. ρ.. 
183. εεᾳ. ἄᾳυ. Ῥβδϊπ. Σ. 8. πη}, 

ϊοίμ. 200. ΧΧΧΥΙ. 15. Ῥζονε 
ΧΙΙ. 66. οἱ ἄλλα εἰ 1,ΧΧ θἱὰ. 

ΧΧΧ, 14. -- δ 1)» υἱίω κ᾿ 

«Μιοιϊοπίε. Ῥτον. ΧΧΧΙ. δ. --- 
ἕατὰ. πιαςϊϊεπίὰ. ἘΖ. ἈΧΧΊΥ. 90. 
ἀροβάγου ἀδϑενοῦρ, ---- τὰ, ἕσπεν, πιο: 
8. Θεμ, ΧΧΊΧ. 17. --- “δὴν γα 
φαεμιο, ἀδδὶ δ. ἵΝυτὰ. ΧΠΠ. 19. δοῦ. 
ΙΝ. 3.--- ὁργα), λιν. Ἐπ. ΧΥΊ]. ὁ 
14. βααὶλεϊαὺ ἀφο. βαρ. ἢ]. 11. τὸ 

ἀεϑδωὸς. νκαθεϊαϊτέϊνο, εὐϊιξαῶιν οὐ ἐπ- 
ὑαοῤδῥέαιε) δέπέπι ἕκε ὀἰρδέαία ἐμοκιδ!, 

ὧν φπὸ αἀποίοτγ ἑαίὲ εἰ ἐπιροτίο οαἤεηπει, 
αἰ χοεῖθ 1 εἰσῖοδ δὲ Βοῦ- 
δε πεϊάοα. μὰ, ΧΗ], 18. οὐ 
ἀσϑενὸς, ὑπροίεης, κατὶ ἰξοχὴν ἀἰοιίυῦ 
τἀοϊοι 
ἈΣΘΕΝΕΙ͂Σ ΕΓΜΙ:, ἑηλγπμις σαπιος 

υῶνΝ Ῥγυᾷ. ἑαπρμέεοο, ΡΒ. Χ. 8. ἃ 

ἈΣΘΕΝΗ͂ ΠΟΙΞΙΏ, ἰηῆγυπι [6- 
οἷο. ΓΔ» οοπίέτου. 1 ϑϑῖα. Π1.8.. 
8. 10, υδὶ Ἰορεσαπὲ ΠΡ ΠΝ 
ῬΑΣΘΕΝΟΨΥΧΟΣ, ἐνιδόν δε πὶ 

η0. 4. πες. ΤΝὟΥ. ὅ. ἮΝ 
ἈΣΘΕΝΕΙ͂Σ, ἐπήννιδ, οἰπο αἰγίδα. 

εἰ οὐδε λα ΤΧ, 4. ἀδοοῦς δίεχϑ μην, 

ἐποί(ϊ ἐπ γιογδεης ρῬαυοηυ 
ἌΣΘΜΑ, αηλεϊαϊδο, λαϊμμε, Ὁ. 

ἄω, νεῖ ἄημω, Πο, φρίγο. "π τα- 

πῖσ. ϑγπιτα. Ἐπ. Ψ1Π. 17. υδἱ νος 
ἀορᾶυθ Μοπιξ ᾿γυῤίι8 αχίθαπιδις 
Η]εὐοήγταμσι ἰορίδθα ξομα. ϑδοἀ μο- 
[ε8: ἀποαιι χεοθρία Ἰοτίο ἀείεπ,. 
81 ἄσϑμα ΒΧΡΙΠΙοδΙαΣ ΡΕΤ φοιδέιη, φᾷ : 

ἐπ διε μμάϊποπι οαμίοι με ἈρΡΣς 
ἐπί ἐδιν. δ. ΧΙ. 10. συρανόον φυδανεςς 
τας ἀοϑμὰ, ἰρυϊνοναυπι δι 
Βα ξυτι. Αἰπεῖραί. ϑΙάοη. 65. ὅκα 
αυρόςφ. Εἰρογεῖι. ἄσϑματορ; εχητὰ 
ἄἀναανοῆς, «νεύματος. ἴάεηι: ἄσϑμα, 
ἀνακπνέὴ βιαέα, σὑρισχεά. -“- 

᾿ἈΣΘΜΑΓΙΝΩ, απλρίο, τριτείμπι 
σμηι Οὐ ιοιδαίο ἱναΐο. δισα. ΧΧΧΙ. 

-ιἬ κῳ''9 4 



᾿Ασίϑει. 

4 41, ῥηὴ τῆς κοίξης αὑτοῦ οὖκ ἀρῶμιαιθοι, 
χυο 88, οὐ ἐπ οἱ»! ϑυσ τίσει ἀπ ιοῖοξ, 
Ἀ, εἰὐθϑνα μος δὸ υϊονετῃ Β611- 

τ δα, Δεϊάπ. ἴμεαο νὺχ Ἦο- 
Ὀγαῖοβ ΤῸ» οἱοομῖα, 815 νοοϑίδ 

οὗ Ὀσποδορύδ. ον. ΧΧΧΙΣ, 
15. Ῥοϊγεϊπυσία ἀαρταὶ Νίσεί, ἔσει 
καὶ ἡ ἀσίδα «τηνὸν μέγιστον, σλὴν εὔηϑεξ, 
ἣν᾿Αχύλας ἐρωδιὸν χαὶ; Ἕρακα ἐχδέδωκεν. 

δ ΟἸγταριοἄοστ : ᾿Ασίδα δ᾽ ἱρωδιός ὁδοὶ 
κατὰ ᾿Αχύλαν, ἢ σελαργὸὰρ, ὡς τοὺς 
ἔφασαν, εὖ καλῶς νοήφξαντέφ, Οὐλοιβ. 
Ψψει. Ηαοὶάλα, τευμα υοὲ δονράξειο. 
ὕπάο ἀρὰ] Ηολγεολένα Ρὲο ᾿Ασίδον, 
ἰαδιῶνα, Βιοϊο ἰορανάνν νἱοιιτ 
᾿Αὥδοωως ̓ ἑωδιῶναι ψαὶ ῥοῤδιόν : τιᾶχα ἀρωδιὸς 
εἴὔδι ἀϊείυς εϑῖ, Υἱάς ἴα γ. 
ὶ Οκίεγαμι ἴῃ ἴοχ, Ο 
ΜΈ. Βγότη. οἵ Ρῥῇῆδνοζ, ᾿Ασίδα ἐχρο- 

ς πἴξα στρουϑοκάμηλον. 
ἈΞΙΔΑΓΌΙ, Αεἰδαὶ, νεῖ Ολαοῖ- 

ἀσΐ, ποταεῦ ῥτορτίυτα εχ Ἐεῦτσ. 
ὩΥΤΟῸ Γ» »ὲὶ, δες Ποῖ. 1 Μᾶςο. ΨΝΙ. 

13. 4 Μαοο. ΧΙΡ, 6. ἴω νοσλμδαν 
ἴατ, 4υἱ υἱχὰ Ἰεζεπι ἰμβαζιεῖε τὰν. 

ϑἶνε νοξΐῳ 86 ̓ δἀβατηρεβαπ {, 
425 νοοδηίυν τὰ ἐπίμετρα τοῦ νόμου, 
{παῖε8 7εγεπαίε 6 ογδηΐ 
εαδέον. Υ46 τόθ δ μα 3 Ματο. 

ἀ 1, φῦ. 
ἌΞΥ ΔΕΙΡΟΔ, ὄανυπν τνο, 468 

αα, ϑανρ. ἈΨΤΙ. 16, εἰς φὴν δεϊδηρὸν 
εἰνκε ἡ» κωνακλεισθαη, ἐπι ἀπ ΥΤαΝΩΝ 
ἙΠΆΓΟΡΤΟΩ ᾿ποΐαθι5. Αἀᾶὰθ [το Ν8. 

ν. 841. Β., εεὲ 8δ0. Β. 
ἈΣΙΝΒΣ, ὀϊΐσμι, ἑπουϊκήπ. 

Μδος. Ἱ. 7. εἰς φῶς ἀνήγογου ἀσθῆ 
ἢ ἴπόδης ϑοιαχίνε! ἐξέ ϑμηι, Τοϊά. 
ΨΙΙ. 40, ᾽όενει. ἄσμπ, ἀβλαβῆ. 

ε δε γὶ. Αρικα. 1850. Ἡθνσαδὲ, 1]. 
114. Ρ. 199. - 

᾿ἈΣΙΤΈΩ, αδείἐποθ οἰδο, σόν 26- 

οα. εἰήΐο ἀστήσω.- 
μεν ἨδΡρεί. 1 Μδός. 11. 17. Αἀάε 
Ῥιοσ. 1, Δὐτί. {1. 548. : 
ἈΣΙΤῚ, ἐἶηε ὑἱδο. ΜΝ ιδὸ ᾿Ἐργάξο.- 

μαι- ᾿ ᾿ δὶ . 

᾿ἈΣΣτΖΩ, αδοίίπεῦ εἶδο. τ. 76- 
ἥμηο. Ἐργβιεν. ἘΥ͂. 156. Ἠὰ ΒΊΕΙπδ. 
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ΙΝ. 16. ἀσιτήννμειν, Ῥτὸ ᾿ 

᾿Ασνϑϑε. 

ϑοὰ ἰδ οτματῖδεβ ᾿νγεῖ5 Ἰορήζαν ἴδι 7 
ἀσινήσομεν. 

᾿ΑΣΚΕΏ, ἐἜχογόεο, οὔεουρ, ΠῸ3 

ΡΙΝ. ἑεμέο. Ἀγτήτλο, 7. {1}. Ἵ 
αὐὶ ἀσχήν ὅθι ἰ. ᾳ. σιράζεν; ὙΗ1δ 
ἹἙπεσοάστεῖ, υροί. 8, Ῥ. 827. 32 
Μάαος. ΧΥ͂. 4. ὁ χκελεὐεως ἀσκῶν τὴν 
βδομάδα, ανὶ 581 ἀρετα δὰ οοἷο- 
ὄγανε ΒΘρΌτανΩ ἀϊριη. 
᾿ΑΣΚΑΛΑΒΩΎΤΗΣ, δἐοϊ]ο, αὐϊπιδὶ 

βἰ μ1}6 Ἰαοδτίρο. Τὐοῖξαν εἐ ἀσκάλαβος, « 
δῷ ἄσχαλός, ἵ. 6. οἰγνοαίω, φυΐα 8ς}]}- 
εξ οἰγουϊ φδυδάσνν αμτεἰς υεῖμε 
»(εἰδδο τξοῤῥπείμεε δὲ υανίὼν δι, ταῦῖΣ 
εἰ “(ΕἸ ο νοοδῖμσ.0 Ορμῖδε Ατίιοῖοι. 
δε. Αμΐμ. 1ὲρ. ΙΧ, 1. υδὲ οἱ 
ὅατχα σἐοἰϊδοπεηι σοραὶ, Αἀάρ Ρὶδμ. 
Η, Ν. ΧΧΙΣ, 4. ΓΝ 8}. Δ... ἴον. 

ΧΙ, 50. υϑὶ νἱὰ, Βσοξνοθνι ἐπε υνά. 
ναϑεήσ Ρ. 666, Ἠρενοι; ἀνλάλαν 
βυ, νυλιὸς; δυλαλαβώνηφ, ὁ αὐτός. 
ΙΝ νη καλαβώφγης. 
ἌΣΚΗΣΙΣ, εἐχενοίἑανέο, «νι ων. 

4 Μαοσ, ΧΙΠ. 41.) ἐν ὅμῳ ϑεοῦ ἀσχῆ. 
δὲὼς. Ἠδόγει, ἄνχησι, ἐπόμέόλεια. 

ΦΑΣΚΗΤΗΣΣ, δκόροϊαίον, φιΐ ἐπ 
ρεύμπι ἀξυϊπατγιης ιδαϊἐεεζοπὲ φὲ ἐπότ- 
οεί. 4 Μδοοδλῃ. ΧΙ]. 11. τοὺς τῆς εὖ- 
δυβειίας ὠσχηγὰς, Ῥδείξ σιξτεβ. 
Ἠξεεγεβ, ἀσλητὴῤ, ἀϑλητῇς. 
᾿ΑΣΚΟΠΥΤΙ ΝΗ, οὠΐεν, εἰν. Ἑεὶ 

αἷν ἀσκὰχ, Μΐνν, εἰ ντίρν; δ ὀΐπα» 
φίανυ. ϑυαᾶν, Χὶ δ. ἀνλόευνθὴν οἴνου. 
Απρδκυσ ἀπ πηι ἰπ ἩΜΔΙΘΑΡῊΟ ἐξ 
Μοπαπόσυ 'π ΟἸαϊοράσῃο δας 
γοσα ὕδιπι 6θ86 αἰδοίωσλι ἐσ ΡοΪ- 
Ιυοε 11. Χ, δερτω. 78. Ψυΐᾳ. υὐι8 
θθζ γοὐῦ σεοῦρεγα, φβιθὲ 6 ὕσφοο οὐχ» 
Πδῖα) ποίας πιαγφμρίδπι 8. «ἀροαΐιπ, 
ἐπ φμο υἱαίοτος διμας ὑεείεδ, αηποϑπαῖε, 
αἴϊαφὰο εἰοπδίία τὸροπιρη, φοΘΏΜΕΩΜΕ 
»ογίαφι. 

᾿ἈΣΕΟΣ, «ἀοηὴ αἰτίων. γῶν ἰα-. 
ένα. Θε; ἈΧΥ. 84. ἀσκὸν ὕδαύος 
(ρὲ ἀιάλοραμόον ἐξ ὕδωνος. Ὑὐὰθ Τ,. 
Βοθ. ἘΛΗρα, Οτὶ βεῷ. 388.), ἐἐΡαα 
σραθὶ Ριεδυν. [9]ἀν 15. δὲ 18. «ἡ 
" ἣ"» Βοπϊθη ΘΒ ΌΧ36, ψΈΪΩῸ 88- 

ηΐοογα. ϑγτηῖα. Ἦσβ. {Π]. 9, -- 
ἼΜ6» μέεγ. ὅοθ. ΙΧ. 4. 18. Ψυά, ΙΝ. 

ἃ» 



᾿Ασκχὸς γλεύκους. 

« 19. 1 ϑατι, ΧΥ͂Ι. 30. --- 5)» ἐα- 
δέπα. 1 ὅϑατα. Χ. 8. ἀσχὸν οἴνου, μέγ ηι 
υἷπο τορίείμηι. δὶς Ηοτηθγυβ ἀσχὸν 
οὔνοιο εἰ ὕδατος ἀϊχ!ς Οὐάγπε. Ε΄, ν. 
625. 6οαᾳ. 761. ΧΙ]. 12. “}» ἀ0τ- 

Ὁ, οἰρπμΐως. ὃ ΘΙ ΙΧΧ Ρκ. 
ΧΧΧΙΊΙ. 7. (ὡσεὶ ἀσχόν. ΜΔΊ]οτα 16- 
βεῦε ὡς εἰς ἀσχόν.) 1,ΧΧΥῚΙ. 16. 
Τρεταμῖ “Ὁ γεὶ νᾶ -- Ρν 

γμμέγεο. ΖοὉ. Χ]111. 28. ὡς παλομοῦ- 
δ μαι ἴσα ἀσχῷ. Ηἰς ΤΧΧ οσυχτὰ Ατδρθ 
εἰἱρυεευηί ΔΡἊ ΠΟὔοΠο, μέσε, 

ἀύδιι Βεαρεί ἴῃ 1. (αὶ ά. ξ9.) 5, εἵ 

406 ομγηΐηο ΣΘ]αυἷα ν ΕΣ], 1 Ὁ Υ]- 
ΤΩΪΒ ῬΟΒΟΘΓΙΟΥΣ ΤΊΘΤΩΡΤΟ, ΔΡΈΪΟΥ 6888 
νἱἀ είν, αυδῖι ποῦο ρμέγοαίπς, αἱ 
ἦἧατα οὐϑεσναυ Ψοραὶ8. ες. 
ΜιΙΑΔαοϊάογρέ, ἰῃὰ Ουνῖθ Ηδσχαρὶ. ἴῃ 
Ψοθυαι Ρ. 835. ρῖο ἀσχῷ ΠΟὮΧΧ  βοσῖρ- 
βοιδηΐ σῆς, αυοα 1ἰ ατ18 τ᾿) 86 0}18 

ς οχαγαΐυση ἕἔδς!]α οοῃέμπαϊ! μοίογεΐ 
οὐ Βυ}18 06 σχω, τεραῦϊία ΠΠΕΡα α 
ΑΙ; νοΟΆΡῈ}} ργεθο 6.18 ἤσα. ---- 
Ῥχερίῖεγθα Ἰορίτις 000. ΧΧΧΙΤΙ. 10. 
ἘΝῚ ἀσχὸς ἀδ βυὸ δἀάἀϊάἀοτγυηϊ, αἱ 86 }- 
βυπι ΤΆ 9198 ρογερσιτπὶ χε ἀογρηῖ. 
ΨΊα6 864. 

Ἁ 

᾿ἈἊΣΚΟΣ ΓΛΔΕΥἊΚΟΥΣ, δέον πιμξίὶ. ὦ 
᾽ν» οἵππηι 7οὉ. ΧΧΧΊΙΙ. 10. 

ΓΑΣΚΩΜΑ, ρεῖϊϑ πιμπέθηδ γέρον, 
ἃ δὰῖ βοσουπάυμη Βιιοϊἑα, σοογυι, 
ἐγ αὐ Ἰησίαν ἀεδι ΕΝ 3. .)» 4067- 

υμ8. ἥγτατω. «008. [1]. 16. ὡς ἄσχωμα, 
ηυοά 56. δασδε ἰἱῃ τρόγοτη υἱτῖβ ἱπξι- 
τησβοοζοηῖ, εἴ ατιἈ53ϊ ΕΠ 6 ΘΟΠΌΠΘΓΘΏ- 
ἴὰ Δ6 ῬγοΒθογθηΣ, πα ἀοῆπογεπί. 
Τρῖς .ἢ, πέεγ, αἱ τηοπυϊ ΕἸΒΟΒΘΤΒ 
ἂς εχθβ. α6. ρ. 152. δυΐ ροΐίϊυε 
οὐ αϊς ἀυλευ) δἴππίυτη νοσυτα 
δίρυ βολύομοβ ἱπίθσαθιμη χη ϊϑοοσί. 

« Ἰδοοασοτοῖυβ 8α ἢ. 1. Ἂχρ]οδῖ δ 
ἐσεχομένην τῶν ὑδάτων ῥύμην, οἷον ἠσκοῦτο 
καὶ ἐκορυφοῦτο, ΜΊά6 δὰ ἢ. 1. βομδσ.- 
ἐδηροσαίυτο. Α]1849 Οτεοὶβ ἄσχωμα 
ποίας ἰογηι, φιο δοαύμμε πιμηΐξεν. 
γιά ραηβϑιλίυση δὰ Αὐἱβίορῃ. 
Ἐδη. ν. 867. Ῥῃανογίπιβ Ηδδγυομίυπι 
εἴ δυϊάδηι βοχαιιίιδ 114: ἄσχωμα, δέρ- 

580 ᾿Ασμοδαῖος. 

ματιόν τι, ᾧ ἐν ταῖς τρήρεσ; χρῶνται, 
καϑ ὃ ἡ χώτη ἐμβάλλεται. ἣ ἄσχωμα 
λέγεται ὁ ἱμὰς ὁ συνέχων τὴν κώφσην πρὸς 
τῷ σκαλμῷ. Ὁ 

ἾΑΣΜΑ, οαπέϊσειπε. “γγ2}» τηδϑς. 

ἰάεσμι. Αχα. Ῥεβαϊη. ΧΧΨ 1.9. 1.ΧΧ 
Ρραὶ. ΧΧΧΊΙ. 8. (ολεὶ. 1]. 6. 
-- στ, ἕατα. Νυὰ, ΧΧΙ]. 17. 

1.58. Υ͂. 1. ΧΧΠΙ. 15. -- ἽΙΟ. 

ϑγτατα. Ῥβαΐῃι, ΓΧ. 1. --- [χἠ Ὁ» 
γαπιδ. ϑγτιητη. Ἐπ. Ψ1Π1|. 17. ὡς 
ἀφιέντες ὠσὶν ἦχον ὡς ᾷἄσμα διὰ τῶν 
μυχτήρων ἑαυτῶν. ΗΠ ΟΤΟΏγτΩυΒ νεσαϊ: κ 
φμαξὲ ἐπεέοπίες δοπέδιη ἐπ σἰππέξέω- 
αἱπεηι οαπέϊοὶ ΡῈ πατὲς μας. Ἰεσὶι 
ΓΛ Ὁ] Αρυά Οεΐρεποϑηι ργὸ ᾷσμα 

101 τηδὶβ Ἰορίξυν ὦσϑμα. Οοπέ, Ὠτυ- 
βίυση ἴῃ ΕἼΑρτη. ᾿. 584. δο Μοηῖ- 
δποοπίυτα. Ηδδγοὶ.. ᾧσμα, δὴ, ὕμ- 
νος, ὡδῆς ξσμα καὶ μέλος δῆς. Οοη- 
ἔν ϑυΐςει ΤΉΘ8. Ἐσοΐεθ. Τ΄. ἷ. ὑ. 
δὅδ0. 

ι ἡ 

ἾΣΜΑ ᾿ΑΣΜΑΎΤΩΝ, οαπέξοεπι ἃ 
οαπβοογεῖηα. ὨΥΌἽ Ὁ, ἴάεπι. 

Οδης. 1. 1. Ἀ. 6. οαπέξοωπι ργαεέαη 5- 
δίπιμηι, Βοὰ οοἰϊδοίδο οσαπεοοτωπι. 

ἈΣΜΕΝΤΙΖΩ, ἐκίον, φαιιάφο. Σ .» 

Ῥεγοιέῖο. 1 ϑφχῃ. Υ]. 10. οὐκ ἡσμένι- 
σῶν κ. τ. Δ. βε6. Ναΐ. Ὁ}ὲ ρεῦ τοῦτα 
δϑῆδαμι Θχρυθϑθοσιιηῖ. Ἐΐης δρυὰ 
Ηδεγοϊπειι οὐκ ἡσμένισαν. ἀχροπλζατ 
οὖχκ ἐχάρησαν. Ιάδτη: ᾿Ησμόνισαν, ἐχά- Ὁ 
βῆσαν. 
ἌΣΜΕΝΟΣ, γαιιάεης, ἐΐδδης, αυὲ- ἃ 

ἄμε. 2 Μδος. Χ. 838. ἄσμενοι. Ἐξεγοὶι. 
ἄσμενοι, χαίροντες. - 
ἈΣΜΈΝΩΣ, ομῆς φαμαϊο, ἐῤδεκίετ. 

ῷ, Μδος. Κ᾿. 19. 8 Μδοο. 1]. 15. 
ἮΝ. 21. Ἡδεγοΐ. ἀσμένως, μετὰ χαρᾶς, 
ἡδέως, εὐκτέως, «ρολύμως, ἑκοναίως. (ἵ. 
Ιωχ. Ν. Τ᾿. 8. ἢ. νυ. : 

ΑΣΜΟΔΑΙῸΣ, Αεποάσως. Ἐπὶ 
ἴΡ58 ΥῸΣ Ηβθργ. "1 Νν Ῥεγάεηε, ἃ 

ΟΦ» »εγάο, 1. ᾳ. ἀβαδὼν (ἡ πὸ) 

εἰ τ. ἀσολλύων (Αρος. ΓΧ. 11.), 
ὀλοϑρεύων. ὅαρ. ΧΡ. 956. [πὶ Ταῦχυπι 
Ἐκ ΟΙ68. 1. 12. νοολίυῦ Ὁ  Μ2 9)» 
τες ἀσηποπηι. (οπῆ. Βυχίοτε, [,6χ. 



"Ασοῷορ. 

ε Ταϊταπέ. Ρ. 937. οἱ 1ἱρμιίοοι. Ηον. 
Ηεῦτν. οἰ Ταῖωι. δά [ς. ΧΙ. 15. 
Τοῦ. 11]. 25. 
ΞΆΣΜΟΝΑΓῸΣ ἱ. 4. Μαχκαβαῦς 

οσΣ Ηδρῦγδϊοο Ἰοστν οοἱ. Αὐδρ. 

Ὁ ἙΞ ει ΠῚ: ὧν "πα ηα5, ορέϊ- 

πας, τιαρπε ππορηίψεε αι υἱτ, 

ἃ »Ὁ Οοπξ. ΕἰοΒΒοτηὶ [πιτοά, 

ἰὴ Τἄῦτοβ Αροσσυρδοθ Υ'. Τ. Ρ. 217. 
ΣἌΣΟΦΟΣ, ἐπσιρίεπε. ὉΣΤ, “6- 

1 Ρίεπε. Ῥτον. ΙΧ. 8. δες. οοά, ΑἸΪοχ. 
αδὶ σαρα ἰΠΡχατ! ἄσοφον μοβίζωμα 
ἐϑἰ Ὥσχο φυφὲν, ηποὰ το] χα! ΒΥ] Βα- 
Βεπῖ. 
ἈΣΠΑ΄ΖΟΜΑΙ, ϑαϊμίο. γε, ΤΟβῸ. 

7Ζοῦ. ΧΥΝῚΠΙ. 15. ἠσαάσαντο αὑτὸν εἷς 
εἰρήνην, Βα᾿ πα Ραπὶ οττα δὰ Ῥδοεζω, ἢ. 
6. οτπα 8 ἸσΏθ Ῥδςῖβ νοὶ β8- 
ἱπῦ8. ΘΟυοΐά Πἰς ε8ὲ ἀσχάφδεσδαι εἰς 
εἰρήνην, 1 ΜδροαΡ. ἼΙ. 19. 838. εοἰ 

ε ἀσπσάζεοδα; εἰρηνικῶς. 1 ϑαχα. ΧΧΥ. 
5. 866. Οομαρ!. 3 ὅδ, 111. 10. 

- δὲ} 2 Το6Ὸ ἀξ Ραοε, 1. Ε. 
αίε. Εχ. ΧΨῚΤΠΙ. 7. ϑγτημ. 

Ῥρᾳἶω. ΕΧΧΙ. 6. ἀσαάσασδε τὴν 
᾿Ἱμερουσαλὴμ, ρτεοαπεὶπὲ μγὸ δαΐμίε (Ὁ 
Ρ αίε εγδὲς Η!ετοεοίψηια. 
ἈΣΠΑΙΔΑΘΟΣ, αδραίαίλωϑ, ΥθοΣ 

μᾶῖνβ, ναὶ ροϊζιιδ δῦρυϑίχῃι βρὶπο- 
δίχα, θοτα τοδο ΓΘ οἾ 6.8, ὈΡΓΕΘΒΕΓΌΤΩ 

ὦ χρρατεπίε ἰτάθ, υᾷ ἰγϑάϊς ΡΊ]πῖὰ5 
ΧΙ]. 94. Ατίδιοι. Ῥχόρίεπι. βεοί. 12. 
π. 8. δὲ;. ΧΧΙΨΝ. 17. ἀσκάλαϑος 
ἀρωμάτων, δϑραϊδίμιυβ δγοσαδίϊοιβ. 
σσπ]. ὡς σάλαϑος, α]. ὡς καλάϑη. 
Ψψυὶρ. δαίξαμτεπι. Ἑοτῖθ Ἰεροπάυτα 
α:ραϊαίκωπι 8. αδραϊέκωπι. ϑεὰ ϑγγυβ 
χύοψπα ἐλψπιέαπια Βαρεῖ. 146 
Ηοεροδβοϊίατα εἰ Ὠταδίιπι δα ἢ. ]. 
Ηεςγοῖ. ᾿Αστάλαϑος, φυτὸν ἀκανδῶδες. 

ε Οσῃξ. Ὁϊοκοοσίάσιαι 14}. ΧΥ. ο. 19. 
ἈΣΠΑΛΑΞ, (πὶ πδὰ εἰίδπι δαὶ 

σπάλαξ.) ἰαῖρα, βεουπάμτπι εἴγτηοὶ. 
ἴα ἀϊοία δ σεᾷν, ἢ. 6. υεἰϊεπαο, 60 

φιαοά φεῖαρος ἰδσσϑδηὶ τονε ]Ἰδὶ εἴ 
τοσίσο ἔοαϊδί. ἼΨΓ οπαπεεῖθον, 

οἄκτα ποοίωα. Τον. ΧΙ. 80. δ ΠὨουΐ, 

ΧΙΨΝ. 91. 96ς, οὐ. 491}. ἰη Ηδχ. 

398] ᾿Ασαιδωτός. 

Ηδεγει. ἀστάλαξ, ζῶον ἐστερημένον 
ὄψεως. Αρυά εοὐπάσιῃ ἴῃ ν. Λὼν 
Ροδξ νοζεσῃ Λώων, ᾿Ασττάλαξ ἐχροηΐ- δ 
ἴαγ: μῦς τυρλὸς, ὁ τὴν γῆν τρυπᾶν. 
γνιάς εἰ Ηδεγοῖ. ἴῃ Σαάδαξ εἰ Τυῷ- 
λότερος ἀσπάλακος, ἂς ὅ.δο). [γοορῆν. 
ΑἸοχ. 191. ΑἀΔάε Βοεδαγε Ἡΐογοζ. 
Ρ, 1. Ρ. 1026. ]. 71. 
᾿ΑΣΠΙΔΙΣΚΗ, δοιέίηι, ραγύυκῆς " 

ϑομένηι. ΠΣ ΨῸ, ἡπαάα αἀπημίξ. Ἐχ. 

ΧΧΥΤΪΙ]. 14. (υδὶ ἱπιοΠορεηάθ 
βαπὶ ,Μηιδγίας αὐγεα, φιῖδεις νοείΐδ 
εχίγεμια ΟΤΩ 8. περιφέρεια οἱπρεπάα κε 
ἐγαί.) ΧΧΧΙ͂Χ. 14. 17. ΟἸ]οδββ. ἴπ 
Οείδι. ἀσπιδίσχους, σχουτάρια. υδὶ 
ΒΙΘΙ ας ἰοζοσθ ταδνυΐῖ ἀσα δίσχας. 
Ηδϑγοῇ. ἀσσιδίσχας, πελτάρια, σχουτά» 
ρια. ἢ περιφερὴς κόσμος ὅπλως ἑοικώς. 
Ααἀάε Ατϊειορῆ. 1 γεἰβίσ. ν. 895. υδὐὲ 
νἱα, β'ςμοὶ. 1 Μδος. Ι΄. 67. ἀσπι- 
δίσχαις. ΨΌ]Ε. δοιμμϊὶς, ϑγτὰϑ ἕως Ὁ, 

2]. Ῥο]υχ 1.10. 1. ᾧ. 143. Βεβεῖ 
ἀυοααθ νοσϑῖῃ ἀσαιδίσχος, 50 4118 ἢ 
ΒΙ ΧὩ ΠΟΔΈΟΙΏΘ. 

᾿ΑΣΠΙΔΟΦΟΟΙ, ϑομέαϊι, ρεδίαη- 
ἐεξ δουέμηι, βεὰ οἰψρείιπι. Ὁ, οὡτ- 

δ0γ.. Ἰδεοοά. 9 Βερ. ΧΙ. 4. 20. 
Εχϑαὰὶ βο]}ςοὶ ὈΥ Ἢ «αἰεί 5 δὰ 

τοδηαῖϊα σοἰοστίσιο εἰχβὰ ἀοἴθγοπα 
δ᾽, οἱ τοϊαυογιιπχ βδῖε! τα τα 
ἰηϑίασ αγηιὶδινείγιοῖ, ααΐρυβ δα τὰ- 
[Δ,.6 Π ΘΟΣΡΟΥΪ8 ΤΕΡῚΪ, δυῖ δὰ εχϑ- 
φυσπάστα τορι 0.888, δαϊ 8]108 ἐ 
ἐτυσίἀαπαοθ υἱοχοπίαγ, Οἷ Οεἴεγες 
τοζυσα Βοιπδπουτα ἀρυᾶ [ἀνῖυτι 
Ι. 16. Μοχ ἀσπιδοφορέω ἰερὶταν 
αρυὰ 8.80]. Αὐϊβθορη. Νὰ. ν. 
984. 

ἈΣΠΙΔΩΤΟΙΣ. ὈΦΡΨ» “4μα- 

"Σ. ὃ . δὸ Τποοῦ, 1 ὅδπι. 
ΧΥ͂ΙΙ]. δ. 866. ἄυο οοαἀά. Οοἰ 8] πη. εἴ 
Πεχίυη. ϑεᾶά Ἰεροπάστη ἰδ] εϑί 
λοαιδωτόν,. (ετία ἴπο., αυθπι ϑγτη- ἃ 
τηδοΐατα ο8θ6 διριίγοσ, ΕΖ. ΧΧΙΧ. 
4. ποῦθπ ὨΡῸῸ ΡῈΣ λετίδας 

«ταποί. Μα]ο ΐζααυια νοσαθυΐυσα 
ἀσαιδωτὸς Μοτιδπιιοοηξιβ (6 400 808 
Βδυϑῖε Β1611.3) ποι βοϊπτ ἴπ ἴοσχὶ- 
ΓΟ βιιπι ἰγδηβίι τ, 8εὰ οἴδπι 1.,8- 



ὄ 

“Δεζιλος. 

ἀσσὶς εἰϊ οἴψρεμα, ποῦ δομέιρη, αἱ ἔρο 
τίοᾳ φριμαίᾳ τ ρορίῥατι αὐϊάςτῃ μοὶ» 
εἰϊ. μιφῳράλμα λεπιδῳτὰὶ ΚΘΙΘΟΥΔΏν 
[Ὁ 4 ̓ουρο Ῥρβίογῃ}, 1. μ. 8. ὧν 
γί. ΜφΙυλ 8». 80. 5ρῆ. 
ἌΣΠΙΔΩΣ, φ8ξ φιηοπία, Ἢ)» ΡῈ 

γι δ δεπι. ϑγτοτα: 00. ΑΨ. 18. Ηε- 
ἐγεὶι. ἄρκῥως, ἅμωμος, χαϑϑαιρές.. 

᾿ς ΣΕ, δονίαης, οἴγρευϑ, ἴδια 

αερῖα, δερρρπεϊς ρεθμδ ἃς βέπμα φωθάν 
ἄκια απριάμφηι αὖ αἰδὼ ἀϊείἐποίμαῃ, 
ΤΌΣ» υἵρενα. ἴεΒ. ΧΧΧ, βθ. -- 

ἡ πὸ», εἰγρειαι,. ἃ ᾿» ᾳιοὰ ὃ. 1. 

ΖἙδυίορ. ποίας ἐέβεγο, ργοίερεγε, (6. 
πῶς γιατ. 05. ΝῚ11. 18. ΧΧ 
1 βδια. ΧΥΠ]. 6. 456. ἀσεὶς χαλκχῇ, 
δομέιησι στε. ἘοΒγΟΝ. ἀσαὶς, ὅαλῃῳ 
πολεμικὸν, τὸ σχουτάριρν. ---- Δ» “ες 

ἐμηι. 1 Ῥᾳτ. Υ. 18. 720Ρ. ΧΥ͂, 96. ἐν 
ἐς «ἄχει νώτου ἀσαΐδος αὑτοῦ, ἴπι ςταβϑίξα- 

ἀ 

“ 

[1 

ἀΐηγε ἀογεὶ βουζὶ διι, 51 Ιδσο βδη8 
εβῖ, νεσῦα ας ΓΧΧ ρμοπάρηξ ἂὉ 
Ἡδοργαΐοο Δ) (ομγγεί, Ὦ. 6. ὑπιρείωπι 

αοῖεί,) ἰπίεῖο οοχηχαδίῖβ, ααρά πομ 
ῬΓΟΥΒῈΡ ἱποοϊητηοάσπτη, ποο 8 ἰδχίυ 
Ἡοῦγαϊοο αἰϊθηλση εθθεῖ. Βδηθ δηΐγα 
ϑοαῖο ἀοξσαμι ογδάϑυη; Οὗ ἔοσσωδην 
ΐμ8 ὑὐἰλὰϊ ροίοο, Νρῃ (φῆρῃ 
ἥλων Θ]ςπῆο ῥσῳίβρριηάινωῃ. φεξ, 

γα] χαζαηλ γεῦρα ἤρὲς ΑἸοχδηάγιβ- 
τιμῇ ᾿φπαψδτῃ ϑραςοηςαῃ} ορραγρβίατῃ 
Ἀςζρδρίϑαθ, ες [18 γβμδίαϊβθα: οἱ 

ἱπσω σεγυΐοο ατταλω ἐκεί, υἱ 60 . ἈΜβαΣ ΟΕ ᾿ 
Ἰρορ ἀσκίδος αὑτοῦ Ἰορίοφα νἱάορξων 
ἀφρὸς αὐτοῦ, χοῦ φἤἤαπα Ῥρηυτ βεπν 
βσα αἰηϊ. Τμοσαοοῃΐα νφραλο 
Ἀ. 1. σπι ἱτάργεββα Ἰθοϊίοπε ΧΧ 
ἴῃς. οοπερίγαῖ. 200 ΧΙ. 7. -- 
πυ Ὁ» πα ἀππμΐ. Ἐχοά. 

ΧΧΨΙ. 18. υὶ Ιἰδτῖ ποπηυΐι 
ἀσπιδίσκας ΒΑΡΕΠί. ---- 7}, αδρία. 

Ρμΐα,. ΟΧΧΧΙΊΧ. 8. -τῦ 8, ἰάεσα. 
ϑγτατα. Ῥπαΐτα. ὙΨΤΕ. 4. Ἡξερν. εἰ 
ἘΧΧ εαι. ΧΧΧΙΙ. 353. 70». ΧΧ. 
14. ἄσχημα. οἱ οἱ λοιποὶ 00. Χ, 16. 
Αά!α δὲ ΧΙ. 8. -- Ρ α» οἴψρειωε, 
δοέηι. Ζ6τ. ΧΙΥ͂Ι. 8. «-- ΣΊΡΕ 
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α ἅπρ τρββ!άϊξ δομέσέμς, οὐτὰ ἰδταδὰ δαρέϊεοιϑ. ἴρε. ΕἸΣ, δ. --ὦ γγεῷ» . 

᾿Ασγαϑὴς-. 

ἰεσ Ξέγοχ. Ῥβαϊτα. ΧΟ. 18. υδὶ ἔοτ- 
[Α586 ΠΟΥΩΪΠ8. ΔΌΪΔ] τὰ Ὠσχίογυτῃ 
Ρτο Ἰυδρίζῃ ροτταυζαγαπῖ, αυλπαυδην 
Πσπ 'σθσζο, οἰΐδιῃ δ] 06 ζω τευργοῦθβ 
νρίοσοβ ΓΝ Ἀ. }. ἀρ βόπεγθ 9:ν- 

Ῥεπὲὲξ Ὄχρ]ϊοδβθθ. γιὰθ Βοοβματγα 
Ηΐετοζ. Ῥ. ΠΙ, 11. 111. α. 8. .-..ὄ.ὄ 
δ, μεῖα. ΑἿ, 2 Ῥαν. ΧΧΤΠῚΙ. 

9. ὅϑδρ. Υ. 40. ἀσχίδα ἀκᾳ ν, 
βουϊδτϊυσα ᾿ὨΒΆΡΕΓΑΡ 6. 6 ᾿ἰπ 
ΟἸοεβ. Μ55. τῆς Πιαναρέτου : ἀσείδα, 
φκυτάριον ἄἀλυσίδοτυν, δε, υἱ ΒΙΟΗτΑ 
Ἰεραιόιδι οοπξίοῖς : σκουτάρον ἀλνα,- 
δωνόν. Ἱ Μδοολρ. ΝνΊ. 939. ς 
ἀσαΐδας, ο0}}. ΧΙΝ. 44. εἰ ΧΥ. 18. 
Ἡδρεεγοῖ, ᾿Ασπίδα, σχυτάριον, 566, υἱ 
ἰεσοράμμι εϑὲ : σχουτάριον. 

"ἌΕΓΩΝΑ ᾿ἈΣΠΕΔΩΝ, βεπὲπεῖνα 
αφρίάυπι. ϑῈγ}, ὀπείδωονα, ἴε6. ΧΙΨ. 

49. Θυα δὶς ἔχγονα ἀσπίδων, Με. 
ΧΧΙΠΠ. 338. νοζππῖαῦ γενήματα 
ἐχιδνῶν. ---- 5)Ὁ} νον δαείξέδοις 

αὐϊαρίαίμα. ες. ΧΙ. 8. --- ἘΦ» 

Ῥγεξίεγ. 1.8. ΧΧΧ. 6. 
᾿ΑΣΠΛΑΓΧΝΗΏ, ἐπημέρεσίοογα 

«σι. ἜΝ, ἐρεεῖδα, ἰἰεῖὰ Τονέϊα. 

Αφα. ὙΝερά. 70}. ΧΙ, 1. ἀσαλαγχ- 
νήσω. ΟἸγταρίοὐοστι ἴπ (κίε ζί 
σοι ρᾶρ. 584. ἢαῦδεῖ ἀσελαγχνίσω, 
τί τὺ ΠΟΙ ἴδτῃ εὐσπλαγχνήσυμαι 
οσατὰ «υπῖο, ααᾶτὰ ἀσελαγχνίσοιφα; 
Υ ΒΟ ΡΟ ἀπιπὶ 6858 ἱπάϊςλι Κτεγο- 
βῖσταβ ἴῃ ϑγρο)} 8 Κι. ΥἹ. Ρ. δ. 564. 
οαπαϊορίατη νουδὶ Βηπρ οἷ σαλαγχ-- 
γζομω, ᾳυρὰ νά ἱπέγα. 

ΑΣΠΛΑΓΧΝΟΣ, ἐπιπιδογίρους. 
ἘΡΙΣ ογιάφί. ἴῃς. Ὠευς. ΧΧΧΙ]. 

855. χεραλὴ βααλίσχων ἄσελαγχιος. 
Ῥσχαν. ΧΥΤ]. 11. 

ΑΣΡΑΘΈΣΣ, ἐμοίαδεϊλο, ἱποον- 
ϑέασηϑ. 8 Μῶαος. '΄. 39. τὴν ἀσταϑὴ 
διάνοιαν αὐτοῦ, 866. Α]οχ. ΑἸ]ά. εἰ 
ΘσμΡ}]. "πεπὲδβ ογιις ἑπεομβίαπδαπε: 
ἘΡῚ το]αυὶ ἰγὶ ἄσγατον Βαροι. 
Ἡδογεῖν. ἀσταδλῆ, ἀβέβαιον. Απιβοὶϊ. 
Ερίχτ. τ. 1}. 1. ν. 431. ὑσ᾽ ἀστα- 
μσῶν αὔραις. 

ἂ» 



᾿Αρεβϑεεῦον. 

ΑΣΕΔΡΤΙΝΓΟΝ ἐσηρίκη, Αείᾳειν 
εξ. ῆοχ Βεὸς ἃ ΒΙ6]1ο οχηΐαβα Ἰασὶ- 
σ 1 ὅλα. ΧΧΧΙ. 10. μγὸ 5.1.2 

δ υ» ἀονμε ὅσα ἑσηορίωπι 4{9- 

ἰατέες, δες. ας. υδὶ Α]ά. νἱοβρ 
μιαροὶ. ἄφεᾳρτίον. 56δὸ.. δὲ: εἰς τὴ 
ἱρὸν τῆς ἐξρδη λοι λέγουσι ἀκ; αὖν 
σὴν Ἄφεε 

᾽ΑΣΤΑ' ῬΊΗ 4 εἰς ἐε, θεὰ ϑιάᾳ- 
τάοσιχῃ, [γγσκὶ ἤε 9 Ῥαγηῖ, 

ὁ ΧΥ͂, τ1θ, βολίορά πανα ΡῬΟΥ χηῶν» 

ταπγτοΐπεο ἡτιοαπ6 βαταΙ ας ὈΤῸ δὲν 
᾿ἀπεΐαοζο 8. δίασίμα ἱπ ἔμζο εγεοία, δὲ 
ἐκ μόν ἱπίοτργοῦδυα οδὲ “9ἐαγίε 

ΠΝ Ὁν 4υαοὰ Ῥγσρτῖς 
Νααεν πὰ οι στοροηι, (Ὠσμς, 
ὙΠ. 18) πλαΐτσασοι ἘΝ 
πίοτμης δῖ, γεὶ αὐυοά ἩΣΡΑΙ Η]υᾷ 
ἤκτησσα οΥἷδ Ἠδροσεὰ, τεῖ συϑὰ )6- 
π8 1116 οΥἵαστα ρτερῖδιιϑ Ῥϑου τί θεῦ 

ς ᾿νιρθητεῖ, δοτύσησθθ οαγατα μαθ6- 
γτεῖ. 7υά 11. 18. υδὲ ἰῃ ρῥΐστϑη ἄσ- 

ἴης. (Α48.} 1 δα. ΧΧ ΧΙ, 
10. Αψὰ. 1 ὅαια. ΤῈ. 4. υνὲ νυἱά. 
Μοπε. ἢ Κορ. Χ]. δ. Ῥκχ. Ϊ 
ΜΝ. γοση. ᾿Αστάρφτη, ἧ ΣᾺ ἢ σελήνη, 

καὶ νῆσος Δίδνοείας, ΑΙ Ὑ ΦΡΕΓΩ85 
ἐ8θ6 Πασβθεπί. Εἰλθρ Ἡγδίμιη μφεμὰ 
Ἐπρορίμπα Ῥχερ. Ῥυδορ 1 ᾧ δ. 
τὴν ᾿Αστάφτηῃ Φώμμεᾳ τὴν ᾿Αφροδίφην 

ὁ εἶν, λέχουξι. ῬΊυΣᾳ 46 Βη4 ει τάδ 
ἀρυὰ Βομίοσίστῃ ἴῃ {864 ΕἸ. 18. Ἀ. 
9423, ϑολάδηισαι ἀς 9 ϑν πὶ βδγτῖ. 
1. ες. 3. ΑἸ]δέΐυτη ποι, δὲ Βμομβεὰ 
Ήρσχρτη, Ρ. 814. 96. Βανι τοβίῃτο ἀρ 
Ῥιδλὰο Ῥεπίοο. ς. 21. Ρ. 1843. 86 τε 
ἰπ ΗΣδς. Οσῖε. Ἀεῖρ. Γιὐτεσ, Τ. 

15. 866. --- γΣ16ο ΔΗ δὲ" Αγαλμα.. 
᾿ἾΑΣΤΑΡΩΙΘ. Ψιάδ βύρσα. "Αλώῶς. 
ΦΆΣΤΑΤΟΣ, ἡπείαδίδε, ἐπορηδίαπε. 

ε 8 δος. . 89. τὴν. ἄστατον διάγριαι, 
πιοη ἐς Ἱποοπαίαπέξαηι. 
“ΑΣΤΕΙῸΣ, ποῦ ἐεοίμδ, δίηο ἐεοίο, 

φιὶ ἄονειῖι πο παδεί, ἴΐοτα, χωΐ οὐπ- 
ἐπετε πεημῖζ. ᾿γὴ ἐν δἰμίδια. Ῥχσον. 

Χ. 9. ὁ ἄστεγος χεΐλεαιν, ἸαἸοϊΐ8. ποη 
τοςῖιι8, ἢ. 6. ΧΖΌΪ 08 Ῥδ[6Π8 Βφρεῖ, αυοβ 
εὔπμες, φυϊαηυϊὰ ἴῃ Βυοοθτα νθηϊξ, 
41] ο8 ΤΟΡΥΠΙΏΘΓΕ οἵ σου 1888. ΠΟ 
ἴδσοτα νδὶεΐ, ;. 4. φλύαρος δρυκ ϑδυὶ- 

383 ᾿Αστεῖον. 

ἄδην, δὸ «ραρτὴς, ν- 14. πρὴν. 

δἰαῖστ, ""οἰκρ. Ῥχον. ἌΧΥ1. 48. 
στόμα ἄφνεγον. ὕδεροτν δι ὉὉ 55. δὰ 
ὄνον. ἈΚ. 8. ἱπεενρσοίδευν ἀὁ ἰκδγίοο 
νων ψυχαί), εαὶ Ἰπισυα οδὶ ἐν 
ὑχρῷ, υἢ ΤὨφομνδοξυς ἰῃρυῖς Οἶδας, 
ἢ. δϑὴ μή βὶ γοχ δὲς βμαμρεοῖᾳ 65, 
᾿αρῃ δόξει φχτη ᾳρί 46 ῥίαμηίίρᾳμα. Νῳτῳ 

Ἰρροηήυγτη φρέ ἀσερκρι λει 
εὖ ἢ. ἢν ποϊλαμλ ἱμρογργφίοα αϊγεχ, 
πρϑ λον ἀμ ΦοΥΡ᾿Σ ἐ πμτι 

ἄμ ἐμ ἀἀεριγείατε, αμβρα ποιίο- 
ῃξαι βἴπρ Πυδίο ος οἸἴτῃ ἢδδυῤι ΤΊ, 

ἴω. .}11. 7. στωσχοὺρ ἀστόγους εἴνα» 
γε εἰο τὰν οἶχόν 40, Ῥαυροτοο, 
ἀἀσεπο ποεὶ ΒαΡσηί, βαιτάκείιο ἴα 
ἀοχηισα ἔμαμι. ΕἸδογοῖι. '᾿Λστόγους, 
οἱ μὴ ἔχοντες οἰκδυᾷ. 

᾿ΑΣΤΕΓΌΣ, νρδαπ, νυοπιιδίις. 
ΜΉΝ »ιιβαῖ. δυᾷ. 111. 17. ἀνὴρ 

ἀστεῖος σφόδρα, υἷν ναϊὰθ ρυ]ομου. 
Βοπῆρευν οοὴ )6οἴαγα ἴῃ ἢ. ]. 
235. αυἱ ῬτΟ ἀγὴρ ἀστεῖος Ἰϑῆθε γε! 
Ῥυϊαὶ ἀνὴρ στοιτὸς, υἱῦ ρἱπρωμεαϊηΐξ, 
γε σταίτιος, ρίρμὶε εἰ αὐϊραίμα, ποι 
ὁρὰε εε, ΤΧΧ εηΐμ) ἽΣ αυοά 

(ομῦ, ὅθη. ΧΙ.]. 2. δ] νδδοερ »ὲῃ- 
486: ἀἰσυμίαγ οἰΐαπι χαλα]᾽ τῷ εἴδει. 
- δλν δοπιδ, ρμζολον. Ἐχ. 11. 9, 
ἰδόννες δὲ αὐτὸ ἀρτίν νἱἀοηῦδα δυΐθιι 
1 |υτὰ ἱπέβηξοχῃ Ῥυ]ολσυτα,. Βεργοῖ. 
ἀστεῖν, καλὸν, ἢ πολιχηχὺν, ἣ ἐσήχαριν, 
ἢ χεχαριτωμῆϊον. ΘΙ ΠΠὸς Ο]088. ἴῃ 
Οοἰδίεθυοβ. ἀστεῖον, καλὸν, ἐπιχαρῆ 
{πε ἢ ἐσί χαριν), κε χαριτωμένον. -ὐὖ- 

- 98. ἀκς εἶ ἐν τῷ εἴδει σου, 
Ρυΐστα 68 αϑρϑεῖι ἴὰο. 4 Μαοο. Ἱ]:-: 
48. ὁ δὲ λογισμὸν ἄστεῶν ἀναλαβὼν, 
ταδί ΒΙ 6118 ἰδηδίι : 116 δυΐοτι 
ἴῃ Ἑορ δΕοπεσα γΘΠΘὴ8 ργμαοηξεπι. 
(ϑυμκε: ἀστεῖος, εὐσύνοτος, εὐπρόσωσος, 
χαάβέεις, - καλὸς, γελοιώδησ. Μιὰς οἱ 
ΑἸΒρσΕ ΟἸοεῳ ὅτ. ἰν Ν, Τ. Ρ. 68,} 
ἐν μαροὰ νι μολσα διιῦριῃ νοσίρσα τῃ8- 

Ὦ)ς νοῦ δλοπεξίμηι βρουζιβ 
μος ἥκς 801}. τιοχΐρτη ροῦυϑ 50}- 
δυμαϊ, αυδπὶ οδυπι ΟΔΕΠ6 ὙΘ5ΟΘΏ- 

ε᾿ 

ἂν" 

ἃ» 



Οὐχ ἀστεῖος. 

α ἀἱ, υἱ ἀστεῖὸς 81} 1..ᾳ. καλὸς, ἴ» 6. λο- 
ποϑέ. Χομορῆ. Ογγορ. [11]. 8. 34, 
λαβεῖν ἐν τως γνώμαις βεβαίως τοῦτο. 

ΟΥ̓Κ ᾽ΑΣΤΕΙῚ ΟΣ, πον ὠγδαπμξ, 
γε] γέρίμβ, γεὶ γϑοίειδ. ἴδ}, ἀεοϊέπο, 

ἀϊυεγίο. Νυαγα. ΧΧΙΠ. 82. οὖχ ἀστεία 
ἡ ὁδός σου ἐναντίον μου, νὶδ' ἴὰ8. ΠΟΏ 68 
Τοοίδ οοσϑτῃ τα6, ἢ. 6. ἀἐτρίἑοεί νοϊλὲ 
ἴυδ νἱνεπαιὶ ταῖῖο : υδὶ 811 Βαβεηΐ 
οὖκ εὐθεῖα, χυοᾶ εἰίατα τεροποδάσπι 
6886 ἢ. 1. 1υάλοαῖ Ὠεῖδυβ, ργεδυμΐα 
ΟἸεσῖοο, οἱ οοῃβεηεοπίε (σᾶ. ϑδχηδ- 
τϊληο. ϑ'6α Ὡοὴ ΟΡ δβί, πδπὶ ἀσ- 
φεῖὸν ἢ. 1. οϑὲ ἱπ ἀπίνογθυτῃ ὦ, φμοά 
»ίαοεί. Ψ1ά6 ϑϑαυοτιβ ἀστείως. (εοἴδ- 
τυ ΓΧΧ θδπὸ ἢ. 1. βθϑι 6Χ- 
Ργοββοσυμξ, παι ἀεοϊπαυϊ ἤο υἱὰ 
οογηι πιὸ οὶ »παΐα οὶ, οἵας. Ἰηίεσ- 
Ῥτείθ. 560. Κςβυηϊαϊο. 

᾿ΑΣΤΈΓΙΤΩΣ, ὠγδαπε, οἱυϊίον, δεέηο, 
4οὶξε, ρὑγμάοηίον, ἀοπεδίε. 2 δος. 
ΧΙ]. 48. «νυ χαλῶς καὶ ἀστείως 
πράττω. Ῥεγρεσαα Β]6}1118 ἴγ8}9- 
(||: Ὀδῆθ, Ἀΐδῃθ εἴ 
δϑοθη8. Βοοῦμβ Νυϊραῖυβ: θη εἱ 
τεϊϊ σίοθα, 8οὶ]. ἀθ. γϑϑασγγθοοῃθ, οο- 
ἰἴλῃβ. Νίατῃ ἀστείως Ὦ. ]. ποῖδξ ο0η- 
υεπϊοηίεγ υοἰμπίαϊἑ ἀἰυπα. ΟἿ ν. 45. 
δὶ Ιάσδτὰ ποία ὁσία »αὶ εὐσεβὴς ἡ 
ἐκίνοια ἀἰοῖταγ. Ἐράδηα ϑϑῆβα νϑη 
Ηεδν. γ1Ρ)}»» Οὐ]. Π|. δ. υδὶ πο- 

, ἴδὲ τὰ, φμοά δαριεμίξ 1)εὶ υοἰμηέαίέ 
οὐπυεπίξ εἰ τεϑροπάεί. ϑιϊα. δά 
4 Μδος.].]. ἀστείως, πρεπόντως, Φρο- 
γίμως. ᾿ 
ἌΣΤΕΚΤΟΣ, φκὶ {εντὶ, δμρίἑπογὶ 

ποπ ροίεεί, ἑπίοἰεγαδιὲδ, οχ ἃ ᾿τῖνα- 
ἄνο, εἰ στέγω, δισίίποο, ἰοΐοτο, φε76- 
70. ὈΟγδῖ. Μδῃδβϑβ. ν. ὅ. ἄστεχτος ἡ 
μεγαλοκπρέσεια τῆ; δόξης σου, ἕαττὶ ΠοΠ 

[68 τηβρη βοοηςία σ]οτῖθ [ιεο. 
οβγ οὶ. ἄστεκτος, ἀφόρητος, ἀβάσταχ- 

τὸρ 

υ. 

ἰχ] 

δι, 

α 

ῬΑΣΤΗ, σίεῖϊα. οὶ “, Ιάοτη. 

Οεοη. 1. 16. ΧΥ. δ. ΧΧΙΠ]Π. 17. 
ΧΧΥΙ. 4. οἵ δ" ὶ βερίυ8. --- "Ὁ 

Ονίονι, Ἡοσμ θῇ 56 1186 χε. ϑγτητῃ,᾿ 
Αγὴοβ Υ᾽. 8. ἀστέρας. --- ἿΜΌ 

ἦν» ἰωπιπατία ἱκοῖς. Ἐξ. ΧΧΧΙΊΙ. 
8. -- “ΝΩ ἐπτογοῖίμδ, δἰεἶϊα οαἶοδ.- 

984 

5. Ὠδη. ΝΊΠ1. 10. δος. Οὗ γ 
ἷ8. 
ΨΑΣΤΟΧΕΏ. Ὀιοῖυῦ ἢθο νοχ, 

8. ΒΙ6}1ο0 ομιῖβ85, Ὀσορσῖο 46 ἐὲφ, φμὲ 
αδεγγαπέ ἃ ϑοῦρο, φιὲ πολ ζεγέμπε 
δοοριῦπ, δὲ ΟΡροῃ το τῷ εὐστοχεῖν, 
βοα ἀεϊπάδ βγη]! οἰτον εδὶ ἀϊδοεάστε. 
ιν. Ἴ].. 21. μὴ ἀστόχει γυναιχὸς σο- 
φῆς καὶ ἀγαϑῆς, υδὶ Υ αἱρεῖ: ποζὲ 
αἰδοοίεγε ἃ πιμΐογε, οἴο. Ἦ. 6. ποῖξ 
ἐδοίϊωηι τερμάϊὲ ἄαγε, 10. ΝΠ. 11. 
μὴ ἀστόχει διηγήματος γερόντων, Βετα- 
ῬΕΙ διϊβὶβϑ ἰηβιί 0: δβαρίοπίμηι. 
υὐα  ῆαι ἀστοχεῖ, ἀποτυγχάνει, ἁμαρ- 

ΡΕΙ. - 

᾿ΑΣΤΡΑΓΑΔΕΙ͂ΟΣ, ἑαζαγίε, αὐ ἐα-- 
ἔος ἀδηιέδεια. ΔἸ ΘΧρ] σαπε : υαγέμΣ 
αεδἰγαραϊδ, ἢ. 6. ἐμέεγίοχδε μαππῖσι- 
ἄς, αξυεταίοοἴογ. ---Θ ὉΩΔῸ), ἑπείία, 

ἰωμδὲ,  αδοῖσ, σα υοείείση ογΣ δωπέ 
αφδμίσ. Αὰ. ὅεῃ. ΧΧΧΨΡΙΙ. 5. ἃ 
Κῶν ἀσερωγάλειον, 1. 6. [ΠΊΟΔΣΩ ἴδ- 
ΔΓοτα, υἱὐἱ νετςξ Ηἰογοσγτηυβ, ΡΓῸ 
αυο Οοάεχ Μοβαυ. μαρεῖ σεραγγά- 
λων». ΕἸΒΟΒΟΤαΒ τ Οἷανὶ  εσεβ. ΟΟ. 
ῬΡ- 399. ρμυΐϊαῖ Αφυϊδατὴ ΤΈΘΡΟΧΙΘ86 
ΠΟΌοΠαΣα, αὐδηὶ ΟἸἴτα Ὧ8) Βαρυἶβθ6 

ἐοηἤοίξ, αὐ οἰρηίβοινες ἐσέμνε, εἰ, οὗ 
ἡ ὐρὴς βἰτα πιο, ος ααοχῦς 
ἐμά, φωοά εαίαὲ αὐ σατρωπε, 1. 4. 
ἀοοετὶ ρμοίεβξ ραγίίι 6 1. Οβα]ά. 
Ῥαγέμι 6 ἴοοο δη. Ὗ. 94. ιάθ 
χυοαχαθ Ὠγαδβιίυτα ἴῃ ΕἼαρτη. Ὁ. 49. 
᾿ΑΣΤΡΑΤΑΔΟΣ, δϑρομάνίας, υετ- 

ἐξότα, ἴίδτα ἑαΐμδ. ΣΝ Ό} 4, ἑαΐξ. 

Αι. ϑὅγτηη. Ἰβοοα. ἘΣ. ΧΈΨΙΠ],. 
3. -“-- ὍΘ: δ 5)» Οαϊ ἃ. ματα, ἑαΐμε. 

μι. Υ. ὅ. εἰ 96. --- ΠΟ 5» κπαι- 

ἴα. Ζαοῖ. ΧΙ. 16. Ἡρεγοῖ. ἀστράγα- 
λον, τὸν σφόνδυλον, καὶ τὸ ὑποχάτω τοῦ 
σχέλους. ὉΠ τῇ 

᾿ΑΣΤΡΑΤΑΛΩΤΟῚΊΣ, ;. ᾳ. ἀστραγά- 
λειος, αυοᾶ νἱάς βιργα. Ὁ) Ὁ» ἐσέ. 

4 ϑδτη. Χ]11Π1. 18. εὲ 10. υδὶ αὐτὰ 
καρπωτὸς ἰῃ οοὐά. μετιρυϊαῖατ, χυοὰ 
δαΐοτ 8'η6 ἀυῖο δδὲ Αηυΐ]8 νουβῖο, 
υὐ Ἶαι ΤὨροοάοζεία8β οὔβεγνυανι. 
Οοηξ Ι,. Βοβίαμι ἴῃ ποῖ δά Ἀ. 1. 

᾿ΑΣΤΡΑΠΗ͂,, βιίρωεν. ΟῚ γν Ἰάεμι. 

ω] 

φὸ. 



᾿Ασεράπτω. 

«Ἐπ, ΧΙΧ. 16. θεουι. ΧΧΧΙΠ. 41. 
4 ὅδιηω. ΧΧΙ]. 15. Ἀάδάς Ααα. 
ὙΒοοά, 200. ΧΧ. 25. -- Ρ᾽2» ὁ0γ- 

σσοαῖο. Ααυΐ 86ς. δἰζεγαπι ε͵π8 
οὐὐδοπεση οἱ ϑὅγτατα. ΕΣ. 1..14. ..- 
"ΠΩ Δ3 Ὁ» ἡαρπιεπία ᾿ρηὶ, δαΐ δες. 

ΗἸεσοσγτυτα ἀγαπεαγμπι Κα ῬΟΤ 
αἔγεπς υοἱαπῖα. ἘΔ. τὰ Ηοἑ. ΝΠ]. 
θ. ταρωπλησίως τῷ τῆς ἀστρωτῆς ἱστῷ 
ἀράχνης. ϑειη]εῦ. ἴῃ ἘΡ. δὰ ΟὐὕἹδβ- 

ὃ Ὅς. Ρ. 45. νεῦρα ᾿εθο βοβοϊ θη 
σου θοτο ραΐδί, δὰ ρδτι οἱ ρίυτη ῥεμν- 
βεύων νγοϊετοιάπτοα, οἱ δος τποᾶο τὸ- 
βειποπάυχα : «αραπλησίως τῷ τῆς 
ἀστρωεῆς, ἢ 'στῷ ἀράχνης. ἩαιΒῖιΒ ἴῃ 
Ορυες. Ρ. 58. ὑτοὸ ἀστραπῆς ΤΕΡΟΠΟΙΕ 
τὴλυυϊὶς ς, οδάάθυῃ νοσα ἴῃ ἤπ6 
οἸοῖδοα. κα δὰ ἢ. ]. Κυουββί 
ϑγτην. Ρ. Υ.΄. ν». 10. βθᾳ. 

᾿ΑΣΤΡΑ' ΠΤΩ, Μιεψωγο. Ὁ» 

«Ἰάετα, Ῥὲ. ΟΧΙΜΠΙ. 7. Ῥγεοοτοδ 16- 
αἴτας 2 ϑαιη. ΧΧΙΙ. 16. εἴ Ῥβδίτη. 
ΧΗΣ. 11. υὐϊ] ἤσερωψεν 46 Βυο δά- 
ἀϊἀεταιῖ: οὐσία οἱ ΠΙΏ1] τεϑρομπάδὲ 
ἴῃ τοχῖα Ηδερτγαῖοο. Νόοῆ δαῖτ 1π|- 
Ῥεῦχασε ροδβιτα 8 πλθ, πί Ἵσοάδσα, 
6085 Ἰερίδδα Ὁ δηΐδ ὩῚῬῚ2: Ἐογ- 

886 ἰδηιθη 1ΠἸυαἃ ἤστραψεν τεΐεγεη- 
ἄυπα εϑῖ δὰ βεαυθπβ 5, 2αομίαίμε 

εεἰ. ϑαρ. ΧΙ. 10. δεινοὺς ἀπ᾿ ὀμμάτων 
ἀ σεϑδῆρας ἄστοντας, λογτεπάας αὖ 

. οομδς φοὶπίεϊΐας ἐπε ἑεπίος. Τὰ Να]- 
1.8. Φ 
᾿ΑΣΤΡΡΟΔΟΓΟΣ, αείγοϊορμδ, φιὶ 

ἐς αείγογιπ σιρρμίαίϊίοπε βέέιτα 
»γαάιοῖί. ὙὙΔΓῚ Ῥατί. οοπίεπερίαίογ, 

οὐδετυαίοτ. ἴο8. ΧΙΝΙΙ. 18. Ὠϊοά. 
51. 1. ν. 17. 8. ᾿ 
ἼΑΣΤΡΟΝ, αείγιωπ, δἰάμε. ὈσΥ ἢ 

Ὡ})}}1}» μοπὲπατία πιαρπα. Α΄α. εἰ 

ε Τποοά. Ρ6. ΟΧΧΧΥ͂. 7. ἄσερα. 
ἌΡ ιΐρυν. Τοῦ. ΧΧ. 246. δὶ Ργὸ 

ἄστρα δὲ, χαοᾶ νἱοθα ἴῃ ςοἄ. Εοτη. 
εἰ δἄδιις νἱἰοβῖιιϑ βοσὶρῦαμι αὶ ἴῃ 
ΑἸοχ. ἄνδρα δὲ, Υ ουδυμι εϑὲ ἀσ- 
τραπαὶ «ὦ Βάετα (οά. ὅγυ. Ηθχαρὶα- 
τῖβ. ϑ'οα δ Ηἰο οὐτοσ δηθααπυβ, αὶ 
εἴδεα εἰοοϊς, υἱ αυϊάαιι ἰορεσίηῖ, 

Μου 1. 

8385 ᾿Ασύμφορος. 
οὐάϊία, Ὠορδεσμε: ἄσγρα --- μὴ «πε 
βπατήσωσαν. ---- "ΥΥΓ. Ῥεπείγαξια. 

Ηδφρν. 70Ὁ. ΙΧ. 0. “ἄντα, τὰ ἄστρα σὰ ἢ 
κυχλοῦντα τὸν νότον. Ῥεπείγαϊα “ωὠείτὶ 
συηΐ ἢ. 1. σἑάετγα ἐπ ρεπείγαΐξδιι Αμὲ- 
ἐγ, φῶς ποθ υἱάεπίη, α ϑερίεμίτιο- 
πῆς ἐπλαδὲιίαπέδει. --- Δ5] “» 4ἰεἶϊα. 

Ἐχ. ΧΧΧΙ͂Ι. 19. θεῖ. ἱ. 10. Νεξ. 
ΓΝ. 21. εἰ 40] βερίυδ. -- Ν)9}5 

Ἴρλν σἰεα πιαίμέϊπα. 00. 
ΧΧΧΥΠΙ. 1. --τ ΜΝὯνν» ἀπεγοίδεα, 
ἵπ σἰεϊίᾳ. 1ε6. ΧΧΧΙ͂Υ͂. 4. ΧΙ. 
12. --- 5»Ὁ2» Οτγίον. ϑγταχα. Αταοθ 

Ψν. 8. ΘῬ Δ Ρ»ὶυν. 8 »Ώ. 

πιδες σωρετίογες. ἦεν. 1,1. 9. ἕως τῶν 
ἄστρων, βεηδι οοάεχα. 

᾿ΑΣΤΥΓΕΙΤΩΝ, εγδὲ υἱοίπι, ἐμδ- 
μγδαπι, ἰΐοτη: υἱοίπες ἴῃ φΌΠΕΓΘ. 
ῷ Μδος. ΥἿΊ. 8. τὰς ἀστυγείσονας «ὁ- 
λες. γορυα μέ ἰρινοον ἰερσιςυν 
δρυὰ ΖΕ δον]. ΒΌρΡρὶ. ν. 292. 

᾽ΑΣΥΛΙἊΑ, ἑπυϊοίαδιεέας, ἑταμποίνίαε 
ἰοοὶ. 4 Μαοο. 111. 12. ΨΙάς δυϊάδηι 
8. ν. ἄσυλον. ΖΕ ΔΟὮγ]. ΒΌΡρ!]. ν. 617. 
Ψοθορῃ. Α. . ΧΝΗ͂Ι. 9. 8. Ρ. 907. 
υἷι, 3 

ἌΣΥΛΟΝ, σεψέμηι, ἰοοι ἑπυϊοίαδέ- 
9. 42 Μδοο. ΙΝ. 384. ἔσωσεν ἐκ τοῦ 
ἀσύλου σφοελϑεῦ. Νοὴ δηΐτη ΟΡΊΒ 
εδῖ, υὐ ἰδὲ γμοσὶ ἀσύλου διῃρρίοαίυτ 
φύσου. ᾿ 

ὃ» 

ΤΑΣΥΛΟΣ, δαογοϑαποίεδ, ἐπυϊοίαδὲ- 
ἐς, α υἱοίεπέξα ἐωΐμα. 27», σοηξο. 

Ῥγον. ΧΧΙ]Π. 23. ῥύσῃ σὴν ἄσυλογ ψυ- 
χὴν, Υἱΐλτη ἴυδηι ἃ 1) οἱ νἱ Πα] ς18 τα8- 
πὰ βαίνϑιῃ οἵ ἱτη ΠΥ Θ᾽ ΘΟΏΒΕΓΨΕΒ. 
Πλεξοπάοπαϊ 86 ϑοβριαπάϊ ποῖϊο 5υρ- 
βεεῖα εδὶ ἱπίευρσγεί δ "..)λ}0» ϑαἶξα. 

γιά δὰ ἢ. }. ὕδεροσσω. ΑἸου ἀθ 
[δο νεγβίομα Ἰυάϊοαῖ ΜΙομδδ]18 ϑυρ- 
Ῥίεπι. Ρ. 2116. 2 Μδος. ΓΝ. 88. εἰς 
ἄσυλον τόπον. ἩΖοεγοῖ. ἄσυλον, ἀβλα- 
βίς. ᾿ 

᾿ΑΣΥ ΜΦΟΡΟΣ, ἐπι, οἵ ῬῈΣ 
Ἰποῦϊε, ποχίμβ. ἽΠ)» πέγαπι. Ῥτον. 

ΧΧΥ. 20. ὥστερ ὄξος ἕλχει ἀσύμφορον, 
ὉΔῚ ἀσύμφορον ἀδ δυο δάἀάϊάοτυπί δα 

ΒΡ 



᾿Ασύμφονος. 

πος ΣΝ ἘΠ Υ 
δῶ. 

Οὗ ΑΣΥΜΦΩΝΟΣ, αδέσμωξ, αἰ σοοῦϑ. 

98) ΡΒ. ἀἰυϊάο, ϑγταπι. Ῥβ. ΤΙ. 

10. ἀσύμφωνον φ«οΐησον, ζαο αἰ σϑοπαπι. 
Αἀάε Ὦκδῃ, ΧΙ. 15. βες. ΟἾϊ8. μή 
τί σοι ἀσύμφωνον γεγένηται, ΌΪ ἀσύμι- 
Φωνον ὙἹΟΒΌΩΙΣ 6886 1. 4. δόλος. 146 
οἱ ϑὅδρ. ΧΥ ΤΠ). 10. ἀσύμφωνος ἐχθρῶν 
ἡ βοή. Αἀἄ6 Ῥ]αίοῃ. ἀς Εορ. 1.2}. 

ὁ ΠΠ|. ν. 402. Ὁ. 
᾿ΑΣΥΝΕΤΈΏ, ἱηδὶρὶο, ἀεεὶρῖο, πον 

ἐπίοϊίορο. )., Ρεράε αρο. Ῥεαῖχη. 
ΟΧΥΊΠ. 157. εἶδον ἀσυνετοῦντας : υδὸὶ 
ἴδᾶθ Οταρίυβ Ῥγοίορῃ. ἱὰ υΧΧ 
ἴπις. Τ. ἹΝ΄. ο. 4. ὃ. 1. ῥγὸ ἀσυνετοῦν- 
τας Ἰεροπάστα οεηθεί ἀσυνϑετοῦντας, 
αυΐϊδ ποῦ πιοᾶο Ααι. ὅτ. εἴ 
Τπμοοᾶοί. Βοος Ἰοσρο τὰ δορεοπέ, 8οά 
εἰ ΤΙΧΧ εἰς νοτεδθα ἱπάϊοῖο εδὲ 1,58{ἰ- 

ς ὯΔ ὙΟΧ ργιδυατίοαπίεε. δρυὰ Ἄυϊρα- 
ἴὔτα, αποηιαἀιποάστη αυοαυς δἷὶ 
Ἡδερτ. Ἴλ5, ἀσυϑετεῖῦ τεἀαϊἀοναπῖ. 

ΙΔ Βδης ψόσεῖα δὰ ἴοοο. [8]: 
 φραοίμης πορ φεγυαηΐεε. ϑὶς εἰ ἨΠα- 
τυ οἱ 41}, ὅϑ'δ!β δῃίὶαυιδῖι ατη ΘῈ 
6886 Ἰοοϊίοποιι ἰβίδηι ἀσυνεγοῦντας, 
οΟἸ στη ἐσ Απρυϑαπο οἱ Αὐηρτο- 
5ἷ'ο, φυΐ παστδηΐ αποϑάμαι οοὐα. 16- 
βοτο ἐπδεπραίον, ἐπιργμάεπνέεα. ἘΠῚ Βα» 

ὰ Ὀεΐ ρῥτοίΐδεῖο πὸ Ἰθοῦο, 4πὸ 86 
ἀοίδπάας οἱ ΣΘΔΌΙΣ : Πδὴ Ῥ6Υ βίη 
Ἰοφυδμάϊ 5.5. ἀσυνετεῖν οοτωγηοῦθ ἐδ 
ἡγωμέαίαῖο Ἔχρὶϊοασὶ ροῦοσί. γ᾽άς ἴῃ- 
ἴντα 5. ν. ἀσύμνος. 
ῬῬΑΣΥΝΕΤΙΖΟΜΑΙ, ἀεεὶρὶο, ἐπ5ὶ- 

»ἷο, πολ ἐπέεϊίορο. Ὕν ἀεειρὶο. ἴπο. 

8Ξες. οἷ, Μοοαυ. εν. Χ. 8. 
ῬἈΑΣΈΝΗΕΤΟΣ, Ἰπήρίεηδ, σῃ 62. 

ἌΡ ΒΦ ὕ εὶς βασ ἀρ αι ΕΧΧΝ. 

ε 4. ο] ἀσύνετοι τῇ κωρδίφ. Τδροτυσῖ 
Βα ἀυθίο Ὁ ὙἼ}} ΜΝ» 45 αρεβεγα 

οον, δυξ βερυπάυτῃ Δαίμίυτι ἴῃ δο- 
ε,8 δὰ Ῥβδίον. ὅ'γυ. ῃ. 178. Ὁ ν᾽ 

᾿πποῚν}» ὀγιένα; ἐπεὲρίοηε, Ααὰ, Ῥτον. 

ΧΧΧ. 2. --᾿ δ5)Ό2» “αδμε. Ῥελΐπι, 

ΧΟῚ, 6. Τπεοοά. Ῥγον. ΧΥ͂Ι]. 16. 
-- 53}» ἰάσπι, Πευς. ΧΧΧΙΙ. 21. 

586 ᾿Ασυνϑετίω. 

--- 50 ΡΒ. σἰαίδηι τοῶδο. πὸ. 

3 ϑάτω. ΧΡ, 81. ὅδμῃ. ἴ. δ. ἀσύνετος 
ἐπιρίμηα ποῖδξ, 60]}. δὲν. ΧΥ͂. 7. 8. ἴὰ 7 
40 Ῥοδίεσιοσι ἰϑοὸ ὄιϑρωχσο, ἀσύνενοι 
εἰ ἄνδρες ἁμαρτωλοὶ διιπξ γοσεθια 
ΒΥ γταβ. ϑοϊεηξς δηΐμ 6Χ τι 1ο- 
4υοπα: Ἡδργδογυὰ νεῦρα εἰωξίἑλας 
8Δ(1 ἐπιριεἰαίεηι σαπεῖεττὶ. Αἀάς ϑδρ. 
ΧΙ, 16. 81. ΧΧΙ. 20, Ηδεγοβίαδ : 
ἀσύνετος, ἄφρων. : 
᾿ΑΣΥΝΕΤΩΤΕΡΟΣ ἘΕΓΜΙΠ, ἐπεῖ- 

ρἱομξίοῦ ϑηπι. Β» οαἄο. 30Ὁ. ΧΤΙ]. 

2. οὖκ ἀσονετώτερος εἰμὶ ὑμῶν. ΝοᾺ 

Βδηδ Θηἑτὰ βο δαχη νογδοῦιση Ἠδερτ. 
ΘΧργοθθοσυαηῖ, αὖθ ἰὰ νετίεμα 
δι ηξ : ΠΟΙ Β0ΠῚ ᾿ΠΥΘΥΙΟΣ ν δ Ἶ8, ΠΘΙ- 
Ρ6 βδρίθπεδ 8ς ργυᾶοπίίδ. ϑγτητοδ- 
οὔ Β6πὸ χαταδείστερος. 

, ᾿ΑΣΥΝΘΕΣΤΓΙΑ, Ἰκάενὶς ἔνγανπαρτεε. 
δἰο, οἴδτα ἐπιρίείαδ. ὉΨ , Ἀγαυατί- 

σαἰο. 1 ῬαΥ. ΤΧ. 1. Ἐπὰν, ΓΧ. 4. 4. 
εἰ Χ. 6. -- νϑν, »γαυατνίξσαξο. 

για, 9. ΧΧΧΥ, 1. μὰ Ἰερίὶς 
08} γε] »ψἘ Ὧν) εἴ οῃ. 1. 

ὅ. Ῥταίεγοα Ἰορίαις δρῃὰ Ἐπεοί. 
ὅεη. {Π1|. 17. ᾳὰυϊ μγο Ηδρζγαῖοο 
ΠΛ» Ῥτορίεγ. ἐε, Ῥοβιμξ ἐν τῇ 

ἀσυϑδεσίᾳ σου, Ῥγορίετ ἐποδεάιεπέδαπε 
ἴση, 0λ τ᾿! ΘΕΠΒΌΤΩ ΘΧΡΤ αβὶ886 
νἱἀοίυΣ. Μοπίαυοοηϊαϑ δυΐεσω Ῥτὸ 
ἐν τῇ ἀσυνδεφίαᾳ τΟροΏΘΓ ταδντῦ ἐν τῇ 
«αραβάσει, ἄνα ἴδχαεῃ οοπεοΐυΓα 
ΘΟ οἦδ δ ΡΟΥΒΘάΘΥΘ ὈΟΒΒΌΓΣΩΙΒ. 
Ηδεθγοῖ. ἀσυνϑεσία, παράβασις, ϑ.1- 
(δ8 : ἀσυνϑεσία, «αράβασις συνϑηκῶν. 

᾿ΑΣΥΝΘΕΤΕΏ, ἴάμε ἰγαπερτο- 
αἰἷον, ρευῆάε αρο, ΘΔτα ᾿ηρὶδ τ - 
δ Ῥευβάε αρο, Ῥγοατίοον. βϑῖτα. 

ΤΧΧΙΠ. 15. τῇ γενιᾷ τῶν υἱῶν δου 
ἀσυδδέτηκας, Βεὺ, αἴ 6 αὶ. χερρχιρᾶν- 
ἄυτα οοί, ἡσυϑένγηκα, Ἰπίᾳιιθ οετία ἄς 
οχτηηΐρυβ τὰ σΟἸΓοΥΡὰ8 ᾿υαϊοάγζεση, 
Βοιι: ἐπιρὶα ἷπ δὸς ἀρόγοπι. ἴ,οχ. 
Ογεῖῖ Μ5. Βτεπι. ἡσυνϑέτηκας, «ἀρέ- 
βης τὰς συνϑήχας τὰς συγχωμένας. 1 
οἰΐατα Τοδοτεΐιβ. ϑυ 88: ' ἠσυνϑέ- 
τήχας, ἃ συνέϑου καὶ ὡμολόγῃσοις «αρέ- 
βης. ὅ5ῖς οἰἶαπι. Οτθοὶ αυὶ οο0- 

θυ 

ᾳφο. 

᾿- 



᾿Ασώνδιεκορι 

« ἀΐεεο Ῥε ΤΥΧΥΠ. δΥ. ἠφυδέσηφιο 
Βιαροαιξ, αι ϑθοσαΐα8 οαἱ Ὁ] ζαΐπ 
νογίρλδ: πον δεγυαγμηέ ρμαοίμπι, ὌΝ 
ταθ Η!Ἰετοηγτηιδ δὰ βράδι 
νος ΕΧΧ ἐναποία!οδο πϑένησαν. 
Αἀδο Αι. ΤἘδεοὰ. Ρα. ΟΧΥΊΕ 
157. εἰ Τμεοῦ, Ῥγον. ΧΧΙΠΠ. 98. 
- "Ρ»Ὸ, Ῥυανωνίοσθτ. ἃ Ῥαε. Ἐ]. 7. 

ὉΌΣ σατα ἀϑετεῦ ἷπ οοὐά. ροττηυία- 
ὍΝ. Ἐπάν. Χ. 8. ᾿μήξανθι ρυσρα σῷ ϑιῷ 

ὅ ἡμῶν, ῃτ:8 1πὶ 126: ὨΟ08- 

ἀνα ἶπκα χοο “τοῖν, ΣΠΗ. ΩΤ. Ἰορῖς 
Ὧ ἀσυνδετῇσα ἐν τῷ ϑεῷ ἡμῶν Αἀδὸ 
Ἐφά:. ΣΧ, τὸ. εἰ Νρὰ. 1. 8. 
ἈΣΥΉΘΚΕΤΟΣ, μεάξαρεις, Κεάρ- 

τὴρ σαπαρτέρρον εἰ εἰ υἱοϊᾳίος. “ἽΔἊ 
ῬαγΕ. Ῥεγδε ἀρεπο. 76ε. 11]. 8. 11. 
-- πο ἔατα. ρεγβάα. ὅοτατα. 

8381 ᾿Ασφαλίζομωαι. 

Ἰαρυιυῖς ὕδοβαται ἀσράλεπω ἀϊοὶ ἀε)΄. 
φιφοα μα ρέβετα δεοινἐδαίωπι, φονδο 
οαυδίμ οτεάῥοτί, ν. ς. ἀδ γἱφηοκίς 
θυ, ΒΥΠρτρ ΐβ, Βἀε)υβοοτιθυϑ. -- 
ΓὉ3» οϑη α. 1ν. ΧΧΥ͂Ι. ὅ. 

Ὁεαϊ. ΧΙ]. 10. --- 2» δαξὶΣ. Ῥᾳ. 

ΟΠ]. 6. υδὲ ἀσφάλεια Ὀοϊαϊ ἑά, φυσᾷ 
δεριτηαίεπι ργαείαΐ, γ. ας. ῥιπήατηςῃ 
ἴὰτὰ ἄττηυπι. «-«-- ῷ ὠνιότα. ἴθ. 

ΧΧΧΙ͂Ρ. 15. Ι,σοα υὑταῦγοβα ζιΐρα 
Βουαΐμοθ ὑσϑίδηξ ἃ 580118 σγϑ 18, --τ 
ὉΡῷ» ημδξδοο. 168. ΧΥ1ΠΙ. 4. ἀσφάς- ᾿ 

λφρος ἔσσομ ἐν ἜΜ «ύλει, ΣΕ ΡΩΣ 
ΟΥΙς ἰπ τὴθ8 υἱὐ ἀλὶχ ΤΆ. ἐὐεον. 

ἥἶα. Ῥτον. ΙΕ. 18. τδὲὶ υὔδαῦθ 
νοχ Μ,ηιαίεηι απὲπιὶ ποῖδξ, 9 ἀρκς 
ΠῚ. 984. κατὰ «ἔσηο ἀφρωλεας, «οἱὰ. 
ΧΥ͂. 1. οἱ εχ. Ν. Τ᾿ 5. δ. ν. Ηρεν- 
οδίυα ἀσράλοιαν ἱπεφερεοίλίοκ φωτη; 

1... 8. 10. ςἢ, ἀσυνϑέτους, μὴ 

ἐμμένοντας ταῖς ς ονδήκαις, μὴ φυντάλε- 
« μένους 8} : ἀσυνδέτους, τοὺς ταῖς βίαμο 
σμδγήκως μὴ ἐ ἐμ ντας; ἃς ἂν ̓ ήρς ́νᾷ 
συϊϑῶνται. Οὗ, Τιεχ. Ν. Τ. 6. ἢ 
ΞΑΣΥΝΘΗΚΕΏ, κάμε “πῶ 

μετβάς αρο. χρῷ, Ῥευ δε ἀρο, ἵκετα 
πρὸ οὐειδεηδ δυπι. τω, ἴσα 
ὩΩΣΤΠ1. 8. αλὸὲν λαόρ μου εἶσὸ υδὸὴὲ ἀ- 
συνγηκοῦντες. Μοπείδυοοπίμε ἱ ἐπι πιοΐΐδ 

ἠοομιτρ τϑοΐε 86. βαρεῖ, 
Ῥδτα Π]υά οὐκ οἴδασι δἀἀϊξιχῃ τορεχ]- 
[ΠΣ δρυᾶ Ῥτγροορίυμα πη (ομλπηρην 
[ατῖο δὰ Β. 1. Ρ. 727. Ῥοπίοῥοσ νοτὸ 
ἰάφο ποη στ εῖ, αυῖ8 
(2π| ᾿ΘΟΌΟΠΘΙΩ Ῥχοοοριὶ διιοίοσιιΑ8 
τμϑξυγ, Ῥδσίτα ἴῃ γοσεβ. Ο6. Υ'. Τ. 
ΤῊ ΓΕ τρολῆυϊα πον οἱ ἐπιδιίβίβ 
γεμετῖσί βδέϊα οοπαίαι. Ααἱ. ἀσύνδηκας 
οσςοστ! αρυα Οποβδηάσισα δίσαίες. 

ε Ὁ. 87. οὖχ ἀσύνδηκον ἦν σπονδαῖς εἶναι. 
᾿ἈΣΥΡῊΣ τι ἐειθογανμδ, δοείοσένϑ, 

Ῥνοίοννιδ, ἠπρωρι, οδεοοεπωθ. ϑ3Ψῖν. 
ΧΧΊΠΙ. 14. ἀσοαιδενοίων ἀσυρῆ, 
σέέα ἰαιπουαιὶ. Ηοογ ἢ. ̓ ς 
ἐμθε ἠχρπῤμι βλοσνρὸν, ϑρωσύ. Ἰάσετα: 

ἀσυρῆ, ἀχάδαρτα. 
ἌΣΦΑ' ΔΕΙΆ, φρρομεέαφ. 71} ἃ ῬΑΓΈ, 

εομάεπε. Ῥτον. ΧΙ. 15. 1, Ἔρεγυης 
ΓΙῸ τοὶ 21» υι γϑοῖθ κἰχιαὶ 

ἈΣΦΑΛΗῚΣ, δδϑῦντκα, ἐμέμδ, οσρέωθ. 
“Ἀδον, οετος. ἴθ. Ἠδδ. 1]. 18. 

ἀσφαλεῖ. Βεοροχίϊ ποιΐοποι πᾳ. 
ἐΐξ εἴ τοδογίδ, ἀλαυλ υρρυτα ἰγηλῷ 
οὕπω ἀοτίνατῖο ἐὰ ασὰ ᾿ΐησυιεβ Ασϑρὶ- 
οοκα δυο, 80 ̓οδο ΣΥ 5} εἰσο ἀω- 

δῖο Ἰορίε ΠΝ ττ Ἦν δῖαν ἰξι δαν 
εἶς. Ῥτον. ΧΥ͂. 8. ΙΔ 5. ἀασφάλωοι οἱ 

ἤ99. τ ἼΦΒΌ Ρατί. Ἐγίν. δέαβω. 
Ῥγαν. 111. 18. ποίίοσμθ ΔΒΕΌΤΟΝΕ Κ᾿ 

με. 10. ὙΠ. 48. ΧΕΥ͂. 8. τρίβον ᾧ- 
Φραλῆ, δεχοϊίδια ἐωΐδηι δρ. δεομταηι. 

ἈΣΦΑΔῊ"  ἘΠΘΗΜΕ, δεσνγηι 
φεάο, ἥβέγπεο. ΠὉ)» εογγόδονο. ῬΎΊΟΥ͂. 

ΨΙΠ. 28. ὡς ἀσφαλεῖς ἐσίϑει σηγὰς, 
ΘΗ  φἐαδιξγοί 

ἈΣΦΑΛΙΖΟΜΑΙ͂, Φεσεγάπε γεχδο, 
πρρεῖο. Ὑηχῳ». ρνεδενο. Νεῖ. ΝῈ]. 3. 

ἀσφαλιδίσϑωσαν, "πὴ π απ. --ονν» 

ἤγπμιδ, τοδιιϑένια σιρῃι. 4 Ῥασ. χΧΧΙΥ. 
138. υῦ᾽ᾳ βούγζηο οϑὶ ἄς οαϊῇοϊο, ἃς 
ἀσφαλίζεοϑαι Ὡοίδί γεἤοετε, ρ»γδίπς 
ἐπέορτιαϊέ τοξέμεγρ. --- νὰ: ἱφἴν] 

ἩΠΡὮ. τοάοσγο, τεείαμρο. Ναῖ. 11}. 

ΒΌ9 

ἂψ 



᾿Ασφαλῶς. π᾿ 
φ 

α15ὅ. Αὐδε [πο Πδυΐί. ΧΙ]. 43. 
ϑγίαία. 1 Βερ. Π.1. -α ΨΩ 

ΗΙΡΆ. ἀενείίέσν. αρὸ, πιὸ ἡπιηεῖο αὐ 
ἀοηιίο. ΤὨΘοά. ΜΙςο. Ν]. 8. ἀσφα- 
λίξου. Ἐτίαβϑα ρεττουίαν!ξ τὴν οἵ 

1) σμαέοάϊτε, ἀφεέγυαγε, υπὰθ γγὴν, 

αδεεγναΐξίο, ρτοίεοξίο. ᾿τὰ6 εἴὔδτα 1η- 
ἔγα 8. Ν. ἕτοιμος, --- ἸΏΏ. διιδίοηο. 

Ξ τ 

[ε8. ΧΙ.1. 10. ὅδρ. Ι΄. 17. εἰς «τί 
ἠσφαλίσατο αὑτὸν ὁ χύριος, αυδτα Π]υ τη 

ὃ ἐμΐωπε (Ἀδχρ6 ἃ ρϑοοδίο οἵ ἰαρϑα) 
γγαωΞίεἰογεέ ἀοταϊῃ5, (011. Χ. 12. 1Ὁ. 
ΧΠΙ. 15. ἀσφαλισάμενος σιδήρῳ, ἔδττο 
“πωπέοηξ. 

᾿ΑΣΦΑΛΩ͂ΣΣ, δοοεγε, ἐμίο, Θ0ἢ 
ἔεγ. ΤῊ. ὅεὰ. ΧΧΧΙ͂Ψ. 45. υθ] 

τ δ}6Ὲ Η]ἸΘΓΟΏΥΤΩΙΒ Υβηβι ἀν ρθη- 
ἔεν. Νοῖδϊ δέοιγε, Ἐ. 6. δῖπε ρεγιομΐο, 
υὐ αὰ οὔρβεγνανὶς Ῥϑδύβϑοπυβ ἴῃ 
Ῥγρίδι, Ῥαγεηθῖςοα, (0}}1. [,γΥ. 

ο ΧΧΥ͂Ι. δ. Τοῦ. ΝΙ. 4. ϑὲς ἀσφαλῶς, 
, ἕο. τοροῦθ. ϑὅαρ. ΧΥΊΠ. 6. ἀσφα- 

λῶς εἰδότες, σεγίο ϑοϊθηΐο8. 1 Μδοο. 
ΝΙΊΙ. 40. υδὲ ἀσφαλῶς Ψυϊχαῖιιβ ΡὲΣ 
οαμία ἰταπιβί, ϑ'υταδ δυΐοτη ῬῈΣ 

ΠΡΉΎΕΨΣ οοηπάεμέεν, αἱ «εποϑϑότες 

νεγτϊς ΓΧ. δ8. ϑδϑηβιι δοο ῬϑΥΌΣΩ 
αἀἰδογυπε,᾿ 
ἌΣΦΑΛΤΟΣ, δέξιπιθΆ. ΩΓ» Ἰάσπι. 

Ὅεα. ΧΙ. 8. (ϑοδοὶ. δὰ . 1. ὁ Σύρος 
εἰ καὶ ὁ ̓ Εβραῖὸος ἄσβεστον φασί. καὶ τὴν 

ἄσφαλτον τινὸς τῶν διδασχάλων ἄσβεστον 
ἔφασαν εἶναι, ἀγνοοῦντες, ὡς εἰκὸς, τὰς ἐν 
Τῇ ̓ Ασσυρίᾳ πηγάς. Ἡϑϊοάογυβ: ἄσφαλ- 
τος εἰς οἰχοδορυὴν ἄχρηστος, ἄσβεστος δὲ 
ἐπιτηδειοτάτη. δορὰ νἱάθ ἸΤὨοοάοχοί. 
ἴη Αρρεπά. Θυκεί. ὅ8.) ΧΙΥ͂. 10. 
Ἐχ. 11. 8. -- Ἵ95. ρίας. σϑῃ. ὟἹ. 

14. Οοπέεν Βοοβασεὶ ῬΒδίος. 1.1. 
ὧδ. 11. Ρ. 4. δ6α. 

ΑΣΦΑΛΔΤΟΊΏ, ὀδέωπιδηο, ρίοο. 5)» 

Ῥίοε οδίξπο. Οει. ΥἹ. 14. ἀσραλτώ- 
σεις αὐτὴν, ρἱοαδὶς ᾿Π]ᾶτὰ. ΗοΒγΟΒ. 
ἀσφαλτώσεις, αἸσσώσως. (οηξ, ΔΓ- 
ἴυχα 1. ὁ 

ἈΣΧΗΜΟΝΕΊΏ, ἀείγηπον, ἀδίον- 
τχἱδ ἤο, ΤΟΙ. ἐπάδοογε πι6 βΈΤΟ, 
ἐμγρείεν ἀ50, ρμμάοζο. ἽΡ"» »μάολο. 

9588 ᾿Ασγημοσύνη. 

ϑγτηνη. Ρε: ΧΧΧΙ͂Σ, 15. --- [255 
ὀγμδόδοο. ϑγτηγα. Ῥβδὶπι. ΤΧΥῚΊΠ. 
7. ἀδχημονήσομεν. --- ΠΡ. ΝΙΡΗ. ἢ 

υἱΐεεοο. Ἰ)ευῖ. ΧΧΥ. 8. ἀσχημονήσει ὁ 
ἀδελφός σου ἐναντίον σου, 6 ἃ ἴδ 005- 
ἐοηιέηι ἀαδεαίεν ἔγαϊοσ ἴα. 
᾿ἈΣΧΗΜΟΝΟΥΣΑ, ρματί. ἔζεη. 

μι ἱπάδοοτε 8ὲ βετγίζ. ἜΣ Υ ἔστω. 

πἰάαία. Ἐπ. ΧΥῚ. 7. 32. 38. ΧΧΠΙ. 
20. 

᾿ἈΣΧΗΜΟΝΗΣΙΣ, ορρτγοΥγέμρι. 
ΓΤ 2. ἰάοπι. ϑγτηνω. ΡΒ. ΟΧΥΎΤΙ]. 8. 

υδησύδτ Βευηπεῖυβ ὑγο ἀσχημόνη- 
σις 6χ ἴὐββοσι! Ὅχοεγρῦβ ὃχ Οὐοα. 
Οχοη. ἀσχημοσύνη Ῥγοῦα τ ἴῃ ἘΠΟἢ- 
ἤστη. Βοροσί. ΒΙΡ]. εἰ ΟΥ. [Δογ. Τ. 
Χ]ΙΠ. Ρ. 182., Ἰδθῃ Ἰοοϊο ἀσχη- 
μόνησις Ῥγχεοΐοτεπαα εβί. Νδιῃ δος 
γψοολΡυϊυτ, Θεοὶ αὐἱάθιι 80 Σ}Ρ- 
(οΥῖρυβ ἱσῃοΐσχῃη, 8δεἃ δ᾽ δοάθηι 
ΘΎΤΩΤΉΔΟΝΟ οὔδιη Ρβ. ΧΙ ΠῚ. 16. 
υϑυγραίυτη, Δ᾽ ἀσχημοΐίω Θδοάστῃ 
ἦσο ἀοΥνασὶ ροΐεϑί, αυο γ. ς. ἀγα- 
νάχτησις οἱ ἀμφισβήτησις αὉ ἀγανακτέω 
εἴ ἀμφισβητίω, δἴαιιε 4114 οἾ υϑτηοῦ! 
ΠΟΙΩΪΏΒ, 4085 ἃ ναΥὉ]8 ἴῃ εὦ ἀ68]- 
ΠΟΠΕΡΌΒ ἀΘποο 1886 Ππονμαι8. 166 
᾿πῆτα αὔχησις. 
᾿ΑΣΧΗΜΟΣΥ ΝΗ, ἐνγρίξάο, με" 

ἄον, ρμμάεπάα, ἐπογενιθηία. Ἐ}}2» αἷα. 

ἴῃς. Ὅευῖ. ΧΧΥΊΙ. 40. ἀσχημοσύνην, 
αυδτὴ νουϑοποι Βα θη εγς. δᾶ 
ἢ, 1. ρ΄ οββὶβ τωδυρῖπα] θυ δηηυσηο- 
ΤΑΠΟΔΥΦ 6886 οδηθοῖ, αυΐθυβ ἰοσα 
ΟΡβουσα ψογΒ. ΑἸεχ. 1] υδίτδηζυῦ 
ΟΟ]]αἴίοῃς δ] οσυτῃ, υἱἵ 86. ἰπ τηρηΐδ 
ΒαΡυοτῖς ἱπίθσρσοβ ἰόοα ῬδΥΆ]]618 
ιν. ΧΧ. 11. εἰ ΧΥΠΠῚ. 8. ὍΒΙ ἢ 
Ἡερτ. ΥᾺ Ἰεσίταν. 5εα χυΐα ἔοτ- 

Ταῦ ΪδΒ τείερογε ραϊϊερα ἃς τεΐσρετε 
»μαοπάα ϑϑῆβι τηϊηίτηθ αἰ βοσιτ, 
βίδα συοαὰα Ῥοίεοδί, δυσῃ ΘΘΏΒΌΣΩ 
ΘΧΡΣΊΤΩΟσΘ ν 1886. ΒΟΟΣ ΟΣ Ὀσερὸ- 
ἴεγρα ἰθοῖῖο ἀσχημοσύνην Θοἴατα ἴῃ (οά. 
Οχοιι. 'νεσβ. ΑἸἹοχ. --- ἤἜὁἔἐἐ" Ὁ, ἀπ- 

ἔγιπι, ἴ. ρπάρπαα ενιπαγεπι. 
ϑγτήτη. ΗδΡ. 11. 15. .-α ἣν, ομέξε. 
Εχ. ΧΧΙ]. 27. τοῦτο στὸ ἱμάσιον τῆς 
ἀσχημοσύνης αὑτοῦ: Τοῦ τηδ]6 φυοδά 
ΒΘΏΒΙΠΙ. ---- ΠῚ» πμαξίαξς, φἰδγα 

θη 

ἀ 



᾿Ασχήμων. 

συ. ϑγτηπι. ὅσῃ. ΣΧ. 422. 
τιῦ ἀφχημοσύνη ἀδ ρμμάεπαϊξ πιατίκηε 
πσπιτραίισ, απεπιδατοοάιη δρυὰ 
ΤΧΧ Ηοσα. 1]. 11]. ἀδ ρμαάεπαάΐ ζα- 
τεϊπατμης ἀἰοῖϊας, Δ βιτα Πα ἀϊηετα 
γοςΐδ (δά. Μ20. Αἀάδς Ἐχ. ΧΧ. 

96. εν. ΧΥ ΤΠ]. 6. 7. ΕΣ. ΧΥΙ. 8. 
35. --- νὼ ἐξοτεπιοεπέμα. ᾿οαῖ. 

ΧΧΙΠΙ. 18. 51ῖ:. ΧΧΙΧ. 94. υδὶ 
Βροβουυῃῖ ̓ π οΥΡΤοῦδ8 'ῃ ΘΧ Ρ] ἸΟΒΌ ΟΠ 6 

ὁ νοεὶδ ἀσχημοσύνη. ΜΙ Βτοίδβοϊηοὶ- 

6 ἔωγΡεης, 

ἄἀεστιπι ϑρίς]. ν. ὅθ. ΜΙΒΙ Ἰοουβ 118 
τεβτυεπα τ 6886 νἹἀείυγ: χαὶ οἶχος 
παὶ ἱμάτιον καλύκτον ἀσχημοσύνην. ΙὈ. 
ΧΧΧ, 19. Αἀάς Ρ]δίου. ἀθ Βδρ. 
1.Ὀ». 111. ν. 400. 6. 
᾿ἈΣΧΗΜΩΝ, ἐπάεοοτεις, ργοδτοεωα, 

ἐπγρέ:. Γ22}» σἰμίξέδα, εἴλτα ἐπερὶς 

)οίμει. ει. ΧΧΧΙ͂Ν. 7. ἄσχημον 
(ος. πρᾶγμα) ἐποίησεν, ἔδοεσαϊ γΕἸῈ 

ἢ, 6. σίμργωπε ΘοΟταχηϊδογαῖ. 
-- πγν» πεωα. δας. ΧΧΙ͂Ν. 1. 

εὕρηκεν ἐν αὑτῇ ἄσχημον αρᾶγμα, ιυοᾶ 
ἴῃ 68 ἱηνθηοσις ἑπλομοϑίμπι, 

00}}. ϑυκδηη. νυν. 68. οἱ Εδ886}}1 Αἀ- 
νψεσθ. ὥὅϑδεσ, [2}0. 1]. ος. 48. ὑ. 168. 
38}. 11. 20. ϑανάτῳ ἀσχήμονι καταδι- 
κάσοχμαν αὐτὸν, δὰ τιοτίετα ρῥγοδγοδαπι 
οὐκ διηπδρίτηυϑ 1]. Ἡεγοῖ. ἀσ- 
χήμον,,. ἐπονειδίσεῳ. ϑανάτῳ. 39 Μδοο. 

ἁ ΙΧ. 2. ἀσχήμονα τὴν ἀναζυγὴν «οιήσασ- 
ἡ Ὁ φτοὔτοειπι γϑάϊζυτα ῬΑΣΆΓΕ. 

᾿ΑΣΧΟΔΕΌΜΑΙ, οσομραίμ διηη, 
«δ᾽ ἀσχολέω, κεροίέμηι ἔάοε280, οοσμρο. 
ΓῺ ν» ἀξείγαλο, οοσίρο. 'ϑγτατα. (ἢ. 

Ι. 19. δι. ΧΧΧΙΧ, 1. ἐν προφητείαις 
πορῤρηνλ μμίσο ἴῃ ῬΓΟΡΒΘΕΙΒ οοσερα» 

ἡ ΠΣ Α, οοομραίίο, φμεπι φιῖς 
ἑέα οσομραέεδ εεἰ, μέ υσσᾶτε ποπ ροεϑδίέ. 

εἴ }» ἀἰείταοίϊο, οσομραέϊο. ϑγτητω. 

Οὐμει. 1. 18. Π. 86. ΙΝ-. 8. Υ. 1. 
δίσ. ΧΙ, 1. ἀσχολία μεγάλη ἔχτισται 
“αντὶ ἀνδρώπῳ, ΤΛΆΡΤΪ οἱ σομεπεὶ 
ἰαδοτες γαταϊὶ 8. ἀθϑῦμδΕ δυηΐ οτὰ- 
πῖριι Βοτηϊηίρυβ. Ἡφεγοὶ. ἀσχολία, 
ἐνδελεχισμός. 
ἈΣΩΤΕΥ͂ ΟΜΑΙ, ἰμαεγίοσε υἱῦο, 

οπιπῖα ῬῈΥ ἰμιχιηι Ῥτοξιπᾶο, 1. ἐξπιῖ 
ἰεμίξα οὗγμοτγ. Ὁ.Ὲ, ὑηρίπρο, ἐμῦο. 

989 ᾿Ατὰρ οὗν. 

ΤΗροά. [ε68. ΧΧΥΙΠΠ. 7. ἠσωτεύϑη. 7 
σαν. [ἴα ομΐπλ βου ροη υπε δβὲ ἰοσο 
ἡσωδ)εύϑησαν, ιἴ νἱοσθα δχουσυηι 16- 
δἰίυν ἴθ Ηοχαρίοσιαι δ. Μοπίξευ- 
ΟἿΣΙ. γΕΩοίαΣ δυΐοτα τη] το νοχ 
0 δὰ ΡΒ. δε ναὶ δ ν 7, να] δὰ 

ἡ) ἴῃ δι ες θῃεθιιβ τοίδυθῃὰα εββα. 

ἌΣΩΤΙΑ, ᾿μσυγῖα, ἐν σπέια 
παρηα. δ)1» ἐρωΐο. Ῥτον. ΧΧΥ ΤΠ. 

ηγ. φσωομαΐνει ἀσωτίαν: δὶ ἔοχίδεθο 16- 
βἷε Γ᾿}: 2 Μβος. Ι. 4. τὸ μὲν γὰρ καὶ 

ἐρὸν ἀσωτίας ἐπληροῦτο, ἰοιρ]ιπ Ἰυχ- 
υὐΐα τερ]είυτη εγαί. [,6χ. ΟΥ̓] 
ΜΒ. Βγεῖν. ἀσωτία, σορνεία. Οοπξες 
[,χ. Ν. Τ. 8. ἢ. ν. 
ἌΣΩΤΟΣ, ἐπχωγίοεμς. “8 Ῥασῖί. 

τεϊαοίαγιδ. Ῥτον. ΝἼ]. 1]. 
ὝΛΌ ποῖαι αὔεγγατε α ἐγαπιῖίε ρυ- 

αϊοϊὶς, ἰαδοὶυῖτε, ἀφίστασϑα:, αἱ Ααυ. 
εἴ 5 Ὀηδ]οσιηΐ. 
ἌΤΑΚΤΟΣ, ἐπογαϊπαίμα. ἘΠῚ, 

ἐπαπε. Ααὺυ. Πευῖ, ΧΧΧΙΙΓ. 10. υδὶ 
ΠΟ ἴδηιη ἅταχτον ἴοομπε ἀδδεγίμηι 
ποῖδξ, αὐ πο Π}]15 ρἰδουϊξ, βεά ῥγο- 
Ρτίδιη ποίϊομθυῃΒ νοοῖ Εθρσ. ἐχ- 
Ῥτθβϑίξ, αυδ ἑπάἐσεσίιη, ἱπαϊεροείδιμα 
εἰ οὐηββεξαπε ποῖδί. 8 Μίδοο. ἴ. 16. 
δρόμον ἄταχτον ἐν τῇ πόλει συνίσταντο, 
ουγϑῦτα ἑπογυϊπαίνης ῬῈΣ αἰνϊθαΐοσηῃ 
ἔδλοιθρδηίῖ.. 
ΦΑΤΑΚΤΩΣ, ἐποοιπρολίέε, ἑπογα- 

παίε. ἩνΩΣ » ἐπ ἀπιεπίία 8. ἑπδανία 

πιαρηα. ϑγταπι. 2 ἔορ. ΙΧ, 20. 
ΔΙ)" 1.2}. ΝὩ» αυΐα ἴῃ ζει τ α- 

6 ἀυςϊξ, δεὰ δατίοθα Ἰποϑῦ ε, ἱ ἴΠΒΆΏΟ 
πηρεῖὰ ἔδγίωγ: ὅτι ἀτάχτως ἄγει. 
γυΐς. ργάαοερς ἐπϑπὲηι σταάμεγ. Ἐὼρ- 
ἄετα ἔδσε βοβῆβυ ἀτάχτως φέρεσαι 16- 
σἰταν ἰῃ Ηε]οάοεϊ ΖΕ ῖορ. [1Ὁ. Χ. 
ς, 28. Ρ. ὅ06. 6οἀ. ϑεδπιά. 

᾿ἈΑΤΑΞΓΙΑ, ἱνογαϊπαΐο, οοπβιδίο, 
εδὲ πεἰμα δεγυαίων ογάο. ὅδ8ρ0. ΧΙΝ.. 
46. γάμων ἀταξία. 

“ἈΑἸΑΡ ΔΕ, πΏΠ. αμέξηι. 
ΠΣ 3. χμῖα πωπο. 200. Ί. 21. 

Ηογοὶ. ἀτὰρ δὲ, πλὴν, ὅμως δέ. 

᾿ἊΤΑῚΡ ΟΥΝ, Ῥγορίεγεα ἐσίίων. 
ὯΔ» ἐἰΐαπι. 00. 11. 11. ἀτὰρ οὖν 

αὐ 



᾿Ατάραχος. 890 ᾿Ατεκνάα. 

α οὐδὲ ἐγὼ φείσομαι: τῷ στόμασι μου, Ῥεο- ᾿ΑΤΕΈΚΝΕΈΏΩ, οαγεὸ ἔἐϊδετῶη, οὶ 

ὕστοδ ἱσίτας ποαὰα βο ιἀρβδραν Τὰ «ἰεγδδ. 0)» ογδο, ἃ Ἄς. 11. 19. 

τω6ο. ἢ ογοῖ. ἀτὰρ 0 ᾿ς ὰ «οῦτο οῦν. ἢ γῆ ἀνιχγουχξοι, ἐργγὰ σίογίδ. ψιὰδ 

Βοταες. Ἱ]. ζ΄, ν. ὅδ. ἀτὰρ οὖν τίλος ιὐ ν 41, Οοηβ, Ὀγιιθάυτα (γυεῖ. 

ἅν μέϑον. τς ρον. ΤΔΌ. ΠΙ ο. 16. 
ἈΣΑΈΑΧΟΣ, ματενθαδονδκο, ΤΕΚΝΥΑ, ἀατοιίῖα Ππσσων 

ΟΠ μ6, Β0η ἑμιγαΐμδ, ἸΠΡΟΓΙΜ 7... ᾿ κίς ὃ: ὉΠ χ: “ 

ΡΟ ΤΙ, 13. ὙΠΙ. 18. 7χ9ὴ “ ὑΆ69ν υδξα ἐπιρτοῖίε. ζῇ, οτδίϊαι. 
Ως ακος. ΧῚ. 28. Ἀδὰο Ματο. Ἀη- Ρε. ΧΧΧΙΨΝ, 14. υλὶ Ἄᾳυ. ἀτίχνωσιν 

ἐὰν. ΝΊΙ. 16. οἱ Ἀτϊεῖοι. ἄς Μοι. Βαδεῖ. Βιμάδδ δὰ Ν. 1. ἀγινα, ἡ 

ὃ Ὀμ5 1141, 1. λήϑη κ' τ. λ. ἴεβ. ΧΥΥΤΙ. 9.. ἀτεχνα 

ΦΑΤΑΡΡΑΤΕΓῸΝ {Κοδεναρ "αὶ χρρόω. 86ρ. ΙΝ. 1. Ψαὶξ. οαπα 
ϑοτῖθίε ἀταργίτιο), γαπισι Ῥεπογὶν βεπεγωδο. ἔεριοθὲ νἰδειὰδ ἀγγογονία. ξ 
(χπατα Οτιεαὶ ᾿Ατάργατιν νοοδραπῦ, ἌΤΕΚΝΟΣ, σαγέης ἐιδεγὶδ, οὐδως, ὅπ» 

αἴδοα ᾿ἀσταρτεῶν. 4 Μαεος. ΧΙ]. 96. ργοίζδ. ΚΣ). Ὁ» αδογίῥεη, ἴπς, Εχ. 

γιά Οτοίυτι δὰ 1 Μαρο. ἡ. 48. ΧΧΠΠ, 6, Βεὰ δοάσεω ἦνιτε ἄτεκνος 
ἌπΑΦΌΣ, ἑπεεραίμι, ἡκνάνυταφια. ἴθ᾽ φαοαθε τοξασεὶ ψμοῦεοί Φὰ δοφῃξῃ8 

ῷ δου, Υ, 10. 2» δἰογεί δ. «.... γΑὙἽ}» ϑοὐῥαπη 

ἄξεω. ΧΥ. 4. 1,ον. ΧΧ. 20. 31. υδὶ 
5680}, οὐ λογισϑήσοσιι κὸ σαΐρμα αὖ» 

Ϊ τῶν εἰς τόκνα. Οὐχ, ΜΙοΝΔ6|18 Βυρρὶ. 

90. ᾳ(λις ἰάυλλυλριι εγὸϑ Ἔ ὑβω Ρ. 1978. --- θη) Βα Ῥαδ. ογδα- 

8, ϑδιυῖ: πιμπία. Ὁ τ Ξ 

διαγσὶὰ {εχ Χαπορῆ. 8. Β. ν. -- ἐμε. ἴεε. ΧΤΙ͂Χ. 21. --α 0» νεῖ ἢ 

Ἵὐ Ὁ. πιηξο. Νὴ. ΧΙΠΠ. 40. Ραῖ6. ὅεν. ΧΥ͂ΤΙΙ, 21. β 

ἣν σερχήρεσιν ἢ ἐν ἀσωχύσεαις. βοὰ ἈΤΕΚΝΟΊΏ, ἐϊδεγὶξ ογδο. 2 ῬΙΆ, 

(μσία ἐδ] οοΐ οἷἶπε ἀπΐνο Οπαβεροοϊθο ἐπρίπρεγτε ζαοο. Ἐκ. ΧΧΧΥ͂Ι. 14. 

γράδαρηόρ τευ ἀρ φόχε υϑὰν Ἐκώμρ᾿ θῆρα υθὲ Μεθ. ἰορυις τ» .«[ΧΧ 

ὑυπεπιᾶπα ἘΓΠ : ἢ ἐν ἀτειχίστοις ἢ ἐν ΦῸ- ᾿ ὡοτκ γὸς ἀὐϊῆα 
: ρΡατῖθον δὸ ἴῃς. (ϑῖπο ἀαδίο αὶ ) 

, Ὁ κε ιἀτεγχίσεοις Ῥογθηρας « Ἰεσῖι Ἰὲφοσΐβ ἀα τι ϑροαξτθ ὙΡΝ 

ὉΠ. αἰξεσυσα νοσῸ δὰ π)Ὁ- ἐπξὺς 

- Ἴ38, ἄμα. ΑἸ δδὲ τᾶς. Οοπῇ. δὰ Ἐ. 1. Ολρρβίϊυτα ἰῃ Νοῦβ 
ΓΦ εἰ ϑαὸ Ῥάξνε γισξ᾽ Ογϊβοῖα Ῥ. δ67.--- σγυ, σγδαίει. 

πα. ὅγτοτα. ὁπᾶ. Υ. 11]. ἀτείχιστοι. χνπΠ. 8.6 ι ΙΨ. 9.εἰ 

4. Ὁ ααυοαᾶβ 8. ἀτειχίσνωρ. --- ὙΠ, οἰ βρσῆ Δαὰς Τμοοὰ. Ῥχον. ΧΥΨΠ. ἰ, 

ραραπια. Ααὰ. Ὅρμις. ΠΠ. 11. 19. --- υἱὐ, ὈΞων Ὀνοσ Καὶ 

ῬΥταπι. 1 βαῖω. ΨΊ. 18. Αὐ86 1, ΧΧ τον εἰυτις εὐ μα Ἰς 
δθα. Οχοι. ἴϑεμί. ΠΠ]. δ. Ὁ] μδο,. πρὶ οὐτὰ ἀ : νόω ἰῃ Οοάά. ρετκπι- 
τὸ αυσβ ΠΌτοβ ὁθὲ ποίμθῃ Ὀγορτίατ,ς αζων τρί β χ ε ΧΧΙ. 88. ΧΙΛΙ. 80. 
τῶν φερειδαίω. Ψιὰθ Ῥοβοῖαθπι δ ὙΤΠ] 2 ἩΦ ΤΣ εἰμὶ «πρέαβ. Αἀὰε 

Ὑτδηβὶαῖ. Ὁ. 61. 1ωερίθιν Ῥγεείοτοθ ως, Τηΐ, (εἶπα ἀυρῖο Α4α1}} Ηοϑ. 

ἐ ἀτείχιστος ἀρυὰ Ἰιυογά. ἴ. ὅ. Βῖταθ. Χ11] ἡ, βοο. οο, Βαγθογ. ψὉὶ ἰοοῦ 
ΥΠΠ[ΕΣ. Ρ. 548. Ο, ΧΥῚ. ν. 1150. Ὁ. ΓΡΈΒΈΗΒ: νη τοροπθηΐατα οθὲ ἦτεινον 
Χεπορῆ. Αμεβ. Π. 94. μένα, σᾶϊοο Ῥίβοβοτο ἰη Οἷον γέτε 

ΒΑΤΕΙΧΙΣΤΩΣ, αδέῃμε πιγο. 006, ρ. 81. «- "υ)ῷ εἰ Ηἰρὶ. 

: ἡ, σι δεπέ διΉ 6 1πε 78. : ΧΡ» »αρι, φιξ 5ΉΜΣ δι ΠΗ 78 γοὩ 075. Αγα. 326.. 1.9. Ὁ Ὁ» 

ϑγτησα. ΖδΟἢ. 11. 4. ἀτειχίστως, ααοα ἘΣ: ᾿κεχνῶν. Ἰωρὶ ουπΠὶ 
δανευθίυτα πυδβρίδτη ορνίαμ ἰῃ δὰᾶ-ὀ "ἢ ἀμμμμο δα ἐρλάρρς αὐ εὐτὰ Ἃ αἰυ8: 
εεὔνυτη ἀτείχιστος ταυϊαν!ς Κτογβδὶ- Ὁ» ἃ Ὡ Φ» οτδμς ΝΑ. ᾿ Ξ ἀ 
δ5ἴυ5 βγῶ. ῬᾺ ΨΙ, Ῥ. 8. ἱπίογγεοίογιδ. ῬΥΘΘΥΘα ἰεφῖμι; ἐὺ 



᾿Ατέκεασις. 89] ᾿Ατιμάζω. 

αἶπος. ἴπὲ, ἴα. ΓΙΧ. 11. »Ὁ] 9} 3, ἤΐσμενι ναὶ πιαϊμγίαίενε ποι ρμενάκο- Γ 

“ἰομὲ εἰγοὶ, ἃ τοῖς ἄλλοις ἰρλυγώρα 
ἸΩΡΊΩΙΣ ὡς ἄρσχτος ἀτεχλνουμέάνη, 8. ἦτεχ 
προι εἶρο ΠΡῖο Οχ «αἰδΐο 983. Ἰοοσὶβ, 
δ᾽ τς ἡὐρὰ ψυξηη ΤΟΡΟΤΙΌΩΣ, οἱ 
πεῖρα ποῖδ ἤτοο Βοχαρ ατῖβ τϑοία 
86 βαρεῖ. ϑοὰ ἀεξυτηῖίδ οδὶ Βεθς 
ποῦι 6 τηδῖθ ἱπίε!ϊϑοῦο Ιοοο ἘΙΒΘΌΪ, 
αὶ ἴῃ Οὐπιπιοπίλνίο δὰ ᾿. 1. βοσί- 
Ῥαῃδ: χαὶ ἐν ἄλλοις δὲ εἴρητω, ὡς ἄρχ- 

δ φες ἀτεχγουμένη, Ῥετ τοὺς ἄλλους πΟμ 
Ἰσθοθ, ἱα ΑἸοχδπασιηϊο, Ἐε 

ἰεχρσχεῖθε, βε ἄλλους τύσους, αἱἷὲ 
3.5. οα, τὰ αυΐϊθυβΒ μεεο Ἰοᾳυκηαὶ 
ἔογπιμϊα οοουγτῖξ, (ν. ς, γον. ΧΥ͂ΤΙ. 
12. εἰ Ηοε. ΧΙΠ. 7.) ᾿ἱῃ06]]οχίβθα 
γι σίυΓ. 
ἈΤΕΙΚΝΩΣΙΣ, ογδιας ἰἐδεγοτγιηι. 

δ) ), ἰάεια. Ααυ. ΡΒ. ΧΧΧΙΨΥ. 

14. υνὲ ΧΧ ἀνμινίαν ΔΉ ΘΠ. 
ς ᾿ἈἈΤΈΛΕΙΑ, ἐηηπη ἃ Ἴ 
νεοίἐσαέξδεια, νεὶ ἰγίὀμέι. 1 Μδος. Χ. 
84. «ἄσω αἱ ἡμέραι ἀπελείας καὶ ἀφί- 
φως. Οτοῦσο δ ἢ. 1. ὀκροιῖέ ἀνθ-- 
λείας, εἰὸ 60 ἰεπεροτα ἀδ τεῦμϑ, χιαᾶε 
δεομτα ζεγγενί, πέλεν ρεπάσγεμέ ὑεο- 
σαὶ: ἀδόσιως, πε οὗ ἀεδίιέειπι οαρὶ 
μοενεπί. Ηδεγοῖ, ἀτέλεια, ἀλειτουρ- 

ἈἌΤΕΔΕΣΤΟΣ, ὁ οί, ἐπ,» 
ἃ περίωγμε. ϑδῃρ. 111, 16. σίχια δὺ μοι. 
χῶν ἀτέλεστα ἔσται, Ἰ᾿θετΐ ἴῃ Δα] οτίο 
Πδι] 6 νἱῖβ ἀπέε ἐεπερμς οοπείἐἐμένπι 
εγὶρίεμίεν ; υἱζυτ, δπὶτα : χαὶ ἐχ 
«οὐρανέριου ὅδε, σείρρια, ἀφανισλήσεναι. 
Μαῖς ἤδαθα Βωοάἀυεοϊϊυβ ἢ. 1. μὲν 
βιβήλους, ργγίσποε, ἰπιοτρνοϊδῦι 6ϑῖ. 
Ψαυλᾳ. ἐπ οοπειρππαίίοπε ἐτμπί. [Ὁ. 
ΓΝ. δ. χλῶνες ἀείλεστοι, Τταχλὶ ἱΠ00Ν- 
δισεπαίὶ. 

ε ΦΑΤΕΈΛΕ ΣΤΈΑΤΟΣ, υσίαξ ἐπιρῖμδ. 
8 Μδεςοο. ́. 98. ἀνελέστατον ἰβεβαίω- 
σεν , “πὶ ΠΟΤΡοσυ Ἰπ6]υ- 
τὐρίν χα "Ἐπεὶ ἢ ρ]οαθα οὐϊψε. 
ἀνίήλεστες, ἀμώητ᾽ δύ, βίβηλος ἀνοργίασ- 
“Ὅς, τελετὰς μὴ σεασοιημένος. Νοίδϊ 18- 
486 με νὸχ λοπεέπεηι ργοίαπεπι, φωὶ 
αγοείν ὦ δαογὶϑ, δι ΝΟΝ ἐπ αέε οὐί 
πευσίετίΣ, δάθοαιο δὰ ἐρερέμηι ὈΘΏ6 
ἐτδειβέστυι ρμοίεϑί. 

᾿ΑἸΕΔΕΣΦΟΡΗΤΟΣ, αὐ ρεγζεο- 

ἑιω, φυὶ ἐἐβμρόθν "πιαξεγωης πὸν Κξγῖ, 
8 τελισφορίω, αὐ ππιαίμγίίαίοια μονάμοο. 
“πψδϑ ἀεγδα [είἑάια, ἰοίδεινν. 

ϑγτητα. 00. ΧΧΧΙΊ. 40. ἀτελεσφόρη- 
φα, Ὁ, νοσδτὶ νοσὶβ ΗΘΌΓΤΑΙοθθ πὸ- 
εἰομαῖι ἱβποῦδηβ, σεμυδ Ῥοδιιθβο 
νἱάοξαυΣ, οὗν ἱμίθιοχις ἀ6 ΠΟΙ 8, 
ἄυθὲ δηΐθ ἰεωρυβ ἰῃ ρμυσεάϊποηι 
δρουης. γ᾽ ιά6 ϑομοὶ. αν. ἴῃ δὰ. ἵ, 
Βοκιῖὶ δὰ νόϑϑσῃ ἀψελής. Ά 

ἈΤΕΈΔΗΙΣ, ἐπιρενζεοί:, ἐπενιαΐω- 
γω.  » κυ 7Ταίεπέεε. βγτατη. 

“47 

Ιε8. , 42. ἀτελῆ. ϑεδυτι Ἔχ γεδ- 
εἷς : ΤΙ τνδθ, 4086 ΠΟ Δ πιδίονξ.- 
αὐζεῖῃ Ῥεγνοηΐυηί, ρυϊσοδβεῦῖ! βοϊεπί. 
8δρ. Χ. 7. ἀτελίσιν ὥραις καρευφοροῖ»- 
τὰ φυτὰ, ἀτροτοῦ ἱδσαροῦῖθυ8 πηροσ- 
ἐροῖο ἔγυσίθ8 ἔδγομίφα, Ὦ. 6. ἰγηντιδ- 
ἴυΓοθ ἔγυσῖιβ ἔδγεηΐοβ: υδ] ὧρῳ ἀτε- 
λεῖξ βΒυπϊ ἐεπροτα ὕγεριηι ἱπολοαία, 
Φοΐ ΟΝ ρεγεοία. ιάδ δὰ Ἀ.]. ἅτο- 
ἄυτι. τς 

ἈΤΕΝΙΖΩ, ἐπέοπεϊν οομῖὲς αερίιοῖο. 
5.» σοπέενερίογ. ἴπς. 700. ΝΠ]. 8. 
ἄνενεῖ. (οα. ΑἸοχ. οὖχ ἀφίνοι. 
ἄυτο ἀςενίσει. 8 Επάγ. ΥἹ. 88. ὉΌ1 ἀτε- 
νίσοι, αἱ 1[,Δἱ. υἱάεγε, δεα. μὲ, εδὶ οκ- 
γατε, ει αἰχμα ρεγαραίων. 8 Μδος. Τ. 
96. ἀτενίζογτας εἰς τὴν τοῦ βασιλέως 
“σιν, ὉΡῚ ἀτενίζειν εἰστιδολῖ: αὖ ἑ 
Ως τοἰωπίαίε αἰδομωδ ρεπάεγε, εε αὐ 
αἰοιζωδ οοποίβα αο στυεπαὶ ταίοηπεσι 
ἀροοημποάαστε. ἩΘΒΥςἈ. ἀτενίζω, προσί- 
χει, βλέπει. Οοπηξ. Ν. Τ. 4. Β. ν. 

ἍΔΤΕΡ, αδέχιε, δὶπε. ἃ Μκος. ΧΙ]. 
15. ἄτερ κριῶν, Ἐπὶ δἀνεγθίυτι μοῦ 8 

ἌΤΗ, ποχα, ἀσηεπιθη, (ΣΥΝ. 
ΚΟ ΡΊ. δοαπάαΐμηι, ἰαφμειιδ. ϑδταρσ. 

ἙἘχ, Χ. 7. ἄται. -- πεν ϑρ, ἀευαδ- 

ἂ» 

ὃν" 

᾿ἰαἕο. Α΄αχἱ. ΒορΆ, Ι. 15. 
ἈΤΙΜΑΖΩ, ἑἐσποπιέπία αγήίοϊο, 

οὐ ἑεπιηΟ, τ ραν ἀεδάδοογο, ἴϊ. 
ναεξίο, ἀεροριῖον. 5, σομέεμεμο, 
ΦΡεέγηο. Ῥτον. ΧΙ͂Ν. 21. ὁ ἀσιμάζων 
πένητα, αὐἱ διηϊουτα ὈΔΌΡΘΓΟΣΩ οὐπ- 
ἐεηι. ἴὺ. ΧΧΧ. 17. ἀτιμάξοντα 
γῆρας --- Π» ἰάετα. 1 ὅδ. Χ, 97. 

1 ἀτιμάζειν εδὶ αἰέχμενι τερμάϊωγε, 
δ 



᾿Ατιμάξφω. 3992 ἜΠΕΙΣ 

α αοὸ ῬῊΣ δ. ποῖϊε. Ῥτον.- 
ΧΙΨΡ. ᾧ. Ι.6.ὄ {111. 8. Ααἀδς 26. 
ΧΧΙ]. 48. -- δ» οοπέενεξι. 

Ἐβίδον. 1. 18. -- Δ ΦΠΞΌ:» ἐπ 

πιογίατὶο ομη ρὲδἰϊϊσ, Ῥτον. ΧΧΥΤΙ. 
42. ἐὰν μαστιγοῖς ἄφρονα ἐν μέσῳ συνε- 
δρίου ἀτιμάζων, ἈΡῚ ἱπίεγργθθ βυδπὶ 
ἐχρ Ἰοδ σπου δἰ μα Πἰτυἀ Ὡϊ συβδοίς. 
Ἑοσχίλββεα Ἰερὶς ΤΊΣ ὃν - "ὮΣ » 

ταρῖο. ἴῃς. τον. ΧΧΥΤΙΙ. 94. 
ὃ ἀτιμάζει. ϑειιίεσιιβ ἙοοὨἤοἷς Ἰοβοη- 
ἄππι 6586 ἁραάϑει. δια τη} θομϑοσα 
ΕΧΡΓεβαῖβδθ ΥἹΟΘΙΏΣ. --- δ 21 ῬΙΗ. 

οοπίεγο. Ῥτον. ΧΧΙ]. 29. "μὴ ἀτν- 
μάσῃς ἀσϑινῆ ἐν αὕλαις, ποτ ΤΩΔ]6 
ᾳυοδὰ δβεμθιιχη. --- ΣᾺ Η;»Β. 

“ρμάφζαοῖο. Ῥτον. ΧΧΥ͂ΠΙ. 7. --- 
Ἂν ΗΙἸΡ. ὅν» οὐδ ξιοῖο, φρέγπο. 

ἴῃς; ΤΏγοη. 1. 8. --- ὝΠΞΠΙν »μάογε 

ΕΓ μὴμὶ ΚΎΤΏΤΩ. τον. ΧΙΠ]. δ. -- 
.“ὍΣ» οὐηβιδιςξ. 8 ὅϑδυη. Χ. δ. ἦτ- 

μασμένοι, 86ς.  αἰϊα. -- ΡΙΝ. υἱ- 

δρεκάο. Με. ΝἼ]. 6. -} ΝΡ. 

Ὁ» οἱϊῥ» λαδοον. Οει. ΧΥῚ. 4. 

εἰ ὅ. Αἀάε 1 ϑατι. Χ. 80. υδὶ συπὶ 
ἀσιμόω γογταιίδῖ ἱπ οοαά. --- 
ΣΡ: ΓΡΙΣ ΝΙρΡΙ. εἰ ΗἸΡἈ. θευΐ. 

ΧΧΥΙΙ. 16. 166. ΧΥ͂Ι. 14. --- ὙΠ» 

Β. 1. ρεοοο, υἱοῖο, ἱπάο. Ἐν. 1. 1. 
860. ΑἸεχ. ἠτίμασεν, αιιοὰ ἐοτίαϑβῖ8 

ἃ ϑοκερδυβ βεουΐζιι8 δῖ, αυΐϊ σϑΏι 5310 
ὩΔΙΤΑῖ: οὐχ αὑτῷ μόνῳ γεγονέναι τὴν 
ὕβρν. Μίάε Απε Ψυά. ΧΙ. 6. 1. -- 
ἡ» ἑρπονπία. Ῥτον. ΧΧΙ]. 10. 

ἐν ῬΙΒ. πιαϊοάϊοο. Ααα. ϑγτατα. 

Ἰμεοοά. Εχ. ΧΧΙΙ. 398. Αχι. 8 
ϑδη. ὟΙ. 4292. ἀτιμάσεις. -- ϑὺν» 

ΠΈΡΟΡΕ ον Ὅρέγηο. ἘΣ. ΧΧΥ͂ ΤΠ. 24. 
-- Ὀννῷ» ἀερορωίαίίο, οοπίεπεξι. 

Ἐς. ΧΧΧΥ͂Ι. 6. --- ὙΦ,» ἀευαείο. 

ἐ τον. ΧΙΧ. 26. Ἐογίδβδθβθ βόο 
' “ δεοορεὶ ΘΧΡΣΟΒΘΟΤΌΣΙ ὈΝΦ. ἐν 

Ὡο» ἀεροῖο. Ἐκ. ΧΧΧΥῚ. 8. --. 

δε} λωπιδδον. 168. Ὗ. 18. 

ἈΤΙΜΑΣΜΟΙ͂Σ, ἑρποπμείπια, 
ζαπεῖα. 1 Μδος. 1. 42. Ὁτυεῖο Κτα ,. 
1, ροϊζυ8 εἴ ποίαέϊο 5. ἑσποηιίπίοτα 
ἀαπιπαίο, φμα πὶὲπιίγμπι αἴφωῖς ἐπ- 
υἱαπιῖς βεδαί. Ἑταϊ αὐΐετα στανιοσία 
ΒΌΡΡΙΙΟΙ: ᾿μοῖαγ, αὐἱρρὲ Ῥσοχίπιθ 
δθεγδαῖ ἃ Οδῃ 18 ἘαΡρϊεῖο. ᾽΄ 

ἈΤΙΜΑΊΏ, πωϊο βοπογε, ἥππσιο ἐρ- 
πορπδα αἰοῖο, οοπέξιενο. [538» 

ἐρέπες, ἱπορβ. ἴεαβ. ἌΧΥ. 4. ἐγένου 
φοῖς ἀτιμήσασι δ ἔνδειαν σχύπη, 860. 
ΑἸ]ά. υἱοὶ Ἰοοῦο δεῖ αὐ βόωι νηοβα : 
εἴ νεὶ ἰερεπάυτα εοὶ ἠτιμασμένοις, 
γε, αυοὰ ρμῥγεοΐεσο, ἀϑυμήσασι, υἱξ 
ταϊχυὶ ΠΟΥ Βαθοηίῖ. 

ἈΤΙΜΗΤΟΣ, ἑπλοπογαίμδ, οὐη- 
ἐοημδ, ΠΟΝ ρτείοσι, οὔδιλ ἐπιείὶ- κ 
ΝΠ τΗ; Ῥγεδιοσιιδ, φιὲ δαί αρίέπιατε 
εἰ ἐπ ῬτεΙο λαδετὶ περι. ὅ8Ρ. ἼΙ. 
10. οὐδὲ ὡμοώωσα αἰτῇ (ΒΟ. βαρ! απ) 
λον ἀτίμητον, υὐὲλ ΠΟΙ Ὁ τι 
τίμεον ΒΑΡοπί, 96 δοῆδι: δοάδσῃ. 8 
Μαςς. ΠΙ. 48. οὗ μόνον ἀσεστρόύψψαντο 
φὴν ἀτίμητον αολιτείαν, ἸῸΝ δοϊυτη ξο- 
Ῥυάιϊαγιπί 8 εἰν!δ8, φμοῦ ἐπ δωπε- 
γιὸ ργοίϊο αὖ ἐξ δαδεγὶ ἀεδεδαί. Ἐο- 
ἀθ βϑῆδι Οτεοῖὶδ φύλος ἀτίμητος ᾿ 
αἰεῖαγ. ἘΠδιὰ δαϊεσνυτη ἄσημον 
ῬΕΙ͂ πολύτιμον Εχρ]!οαῖαν ἃ ὅ.δο]. 
“ἜδΟΒΥΙ. ἴῃ. Αμρϑῃι. ν. 4351. 
"τι να τὶ ἐρκοηεδέα. 1γ, ο0.- 

200. ΧΗ. 31. -ο ϑπ 

ἰηδη. ΗἸΡΒ. ὅετ. ΥΙ. 15. -- "λυ 

οδίέφο, οοηιδέτἐδέμηι ἔδαθο. σον. ΧΙ, 
8. τὰ δὲ αρόσωπα αὐτῶν ἀτιμώας αμλη- 

σι. Ἰοο ϑη Δ ἰοβεσμμὶ Ὁ 71- 
Μαῖὶε Βίεϊϊυβ Τχοϊαγοΐυτα ϑδοιξα ἱ 
Βδὴς νούδϑῖῃ σοῖο δὰ Ὁ. αὖ- 

σοοπάμεηι, δὰ αυοᾶ ροξίι ρεσείπει 
ἔμαλησον.-- Ὁ». οἴ βϑιηοὶ ΓΠ72» 

ἑσποπιπία, ἑπίοεα. ὅεν. 
ΧΧΟΙΙ. 1,1]. 561. ἔς. ΧΥ͂Ι. ὅς. εἱ 
ΑἸ] βεορίυβ. --- 2. ἰάετα. 7ε;. 

ΧΧΊΠ. 40. --- γϑοδῸ Ρατῖ. ΗΙρβ. 
8 Ὁ, ρμκμαφίαοσιοπα. Ῥχον. ΧΊΥ. 87. 

᾿οϊγδοίυχα ΡοΒιθτυ ΩΣ ̓ΣῸ οοὨῃοζαῖο, 
φυεπιάχαοάυπι ΧΧΥΠΠ]. 7. ἀσωτίαν 
το ἀσώτους. --- ΤΠ} Ῥαζῖ. ΝΊΡΒ. ἃ 



"Ατιριος. 

: ΟΡ» υἱδε. Ῥτον. ΧΙ]. 9. ἐν ἀτιμίᾳ 

δουλεύων. --- Ἃ»}»} μαι, Νίρῃ. ἔχῃ. 

8 ἢ)» τεὲ ἰευϊοιία. ΤΒοοά. ΕΟ ἼΧΧ 

Ζες. ΥΙΠ11. 11. ΓΙΌ) Ὧν» “ΨΡετ ἐευΐ, 

Ἦ. ε. ἱππαύδεῃ τετα ἴονετη οἵ πῸ}π 
τοσγοστί : ἐπ᾿ ἀτμίς. Ν αἱρ. σα ἐσηο- 
πεϊπέσπι, χαΐα πίζατάσιθ ποῦομετω 
[μος ΝῸΣ μιδρεί. --- Ἵν), θονοόέα, 
ἑρπονείπέοσια. ΕΔΌ. Π. 16. ---- δ, 

ὃ ἰευΐίας, υἱδίαε. Φοῦ. Χ. 15. Ῥεδίια. 
1 ΧΧΧΙῚ]. 15. χουν. 111. 885. --- 
7)", ποίεε. ἴε8. Χ. 106. ἀκοστελεῖ 

κύριος εἷς τὴν σὴν τιμὴν ἀτιμίαν. Τάρθοτα 
ψογιοσαπῖ, δυΐ νοστὸ γοςὶ Ηοῦσ. μδης 
ποῦσεοτῃ τἰρυσταης. (οπέ, (Δβίο]]ὶ 
1δχ. 8. ἢ. ν. ϑίὺν. ΚΝ. 18. δόξα καὶ 
ἀτηώα. Μυϊμαῖαδ, ἀπίεοδά θεῖ νοοδ 
δόξα ἀσοερίιθ, οἱ πδυὰ ΣΑΤΟ τιμὴ 
δὐὰϊ βϑοϊες ἴῃ 88., νοσύθῃϑ φίογία, 

ε Ἰοοο ἀσιμία Ἰορὶϊ τιμή. ὅ8:ιν. ΧΧ, 46. 
ἀσιμώα, ἐπίπῖα, ἱρποηεπία. [Ιθ]ά. 
ΧΧΙΠΙ. 1. υδὶ ἀγρία δεὶ ἐς, φμδης ἱρ- 
πονείμδῃΣ Β. ἐπ απ οαδα ΟΠΊΜ68 17- 

“ΑΈΤΜΟΣ, ἑπλοπογαίιδ. ΚΓΠ) 1), 
σέμο ποπεῖπε. 7200. ΧΧΧ. 8. ἀτίμων. 
Ἐχ ϑεηΐθηα σαρρο]] Ἰοοο .ν μ᾽ 6- 

ξετταῖς Ὁγ50.- ϑοἃ Βοταο εἰπιο πο- 

ποῖτιο 6βὶ ἄτιμος. --- ΓΔ) Ρατί. ΝΙΡΒ. 

ὁ τργείια. ἴε6. {.11], 8. ---- ΠΣ) Ῥατί. 

ΝΙΡΆ. υἱδὲς λαδέξια, υἱϊέρεπαια. ὃ 
Ῥχονυ. ΧΙ1. 9. ΧΧ [68.ὄ ἢ’. 4. -- 
ὝΡΨ 7,αἰείαν. ἴε8. 1.11. 4. υ᾿] 

Ἰοοο ἄτιμον ζοτίαλβϑε ἰερεηᾶυπι ἄνομον. 
Ῥχρίεσοα Ἰορίτυν ἄτιμοι καὶ πεφαυ- 
λισμένω 200. ΧΧΧ. δ. 00] τεϑτὰ 6χ- 

ΠΟ δυΐετη νουθοσυτ 
Ῥζορσίδση βι βυϊ βοδίομεμι, δὰ αυΐ 
ἰδηαύδτα ἤιγο8 6 βοαίοίδίθ Ββοιαΐπηιτα 

ε ἐχρε]πηζυν, 111 σὰπί ἄτιμοι οἵ σπν- 
φαυλισμένο- 

ἈΤΙΜΟΊΏ, ομαι, ἱρποπήπία αἤιοϊο, 
εὐπέεπιηο, υἱὲ! ,. Οὗ, ρωάογε 005» 
ωμπάογ. -- ΤΙΣ οὐπέεπιπο. 1 ϑδζα. 

Χ. 47. υδὶ ε5ι γερκμάΐατε, τέβεηι αρ- 

ποεοεγε μοῖΐε. εν. ΣΧΤΙ. 28. ἠτιμώϑη 

898 ᾿Ατρὶς. 

ὡς σκεῦος, οὗ οὖκ ἔφτι χρεία, αὶ εἶπα 
ἀυδίο Ἰεχογιηῖ: ΒΝῊ5}) ΔΨ0,3 [122 

Ἐς. ΧΥ͂Ι. 68. ΧΥΙΙ. 16. 18. 19. 
Αδά. 2. ἠτιμωμένος σὺ σφόδρα, οοπίεηι- 7 
ἐμ ἐπε υαἱάε. 1,.6χ. Ογε} ΜΆ. Βγεῖα. 

ἠτιμωμένος, ἐξουδενωμένος, ἡφανισμάνος. 
-οὖϑὉ ἰευΣ. ΤΏτχοΩ. 1. 13.--ὴὸ}» 

οαὖο. ϑυτώστω. Ῥβαῖη. ΧΥΙ]. 46. 
ϑδησατα Ἔχργοβϑῖζ. ---- Ὁ) Νίρδ. 

4 ϑδτη. Χ. ὅδ. 7εσ. ΧΧΙ]. 929. Ἐς. 
ΧΥῚ. 58. .-- ΓΙῸ)» ουπίενερειδεϊξε. 

1 ὅδ, ΧΥ. 9. -- γ» ΝΙΡΗ. ἃ ὙΥΝΝ 

1 ὅδιω. 11. 82. 01 οὐτὰ ἀτιμάζω μΡεῖ- 
ταυϊαςν ἴῃ οοὐά. --- 2 Ὁ» αὐεγ δι, αὶ 

γεδοῖς. 7. ΧΧΧΙ. 92. ἠτιμωμένη. 
1 Όοτο νουογυηΐ. 

ἈΤΙΜΩΡΗΤΟΣ ΕἸΜΙ, ἡπριπΐξιξ 
“πὶ. ΠΡ. ΝΡ. ἑπποοῦης δεπι. Ῥτον. 

ΧΙ. 9]. ΧΙΧ, δ. 9. οἱ ΧΧΥΠΠ). 20. 

ἈΤΓΝΑΚΤΔ, ἐπιπιοία. ΤΌ Ὁ 

Ρίυγν. ,»οπίαϊια, δολεάκε πιεπιογιαΐεδ. 
Αι. Ἐχ. ΧΙΠ,. 16. (6 οοπ͵θοίαγα 
βοοοὶ Μοποδιοοηιί, αὐυδτὰ νἱαθ. 
Οοάϊοεθ Ἰεσυπί εἰς ἱναχτὰ 8. ἐνεχτὰ 
8. ἀνακτά.) Ὥσδαϊς. ΥἹ. 8. Οοηξ 5. ν. κα 
ἀσάλευτος. 

ἈἌΥΜΙΣ, υαροῦ, ἤεητιδ, δαϊέμϑ, 
ἐχλαίαϊδο. ὉΔῚ, υαπίέαΦ. ϑγτατη. 

Ὑδεοάᾶ. Ῥβαΐγη. 1(Χ1]. 10. υἹ]᾽ ᾿Ποτὶ 
ΟΠ} ἀτμὸς μαθεηϊ. Ααα. Ο(ΟΠδΕΪ. 
1. 1. οἱ ΧΙΙ. 8. «--- 1)}» πιδεν, πέ- 

διία. Των. ΧΥῚ. 18. ΕΖ. 11. 11. 
-- νυ, σι. ἴῃς. εἱ ΧΧ εες. 

Οχου. ἔχ. ΧΙΧ. 18. υνὶ᾽᾽ το] αυὶ 
καανὸς Βηροηί. Ηοι. ΧΙἼΠ]. 8. 860. 
ψαι. ἀε αυο Ἰοοο νἱδεπάυβ Βοοβετ- 
(8 Ηΐετος. Ρ. 1. ΤΗ͂Ρ. 4. ο. ὅ. -α 
0. ἔπεσ. σε. ΧΙΧ. 48. Υἱάς 

εἰ δ:ν. ΧΧΊΙ. 27.ΧΧΊΨΡ. 18.ΧΠΠΠ|. 
5. -- ὝΔ Ρτ. εἰαξίοπες 8. οπιπέ 

ἐπ αἴμεπι αδοεπά!!. οὶ. 11. 80. 
δαρ. ΥἹ]. 4.5. ἀτμὶς γάρ ἐσει τοῦ ϑεοῦ 
δυνάμεως, ϑρίεπον εὐάτα, εβῖ νἱσίαίβ 
Ἀεὶ. [πᾶ αρυὰ Ηεεγοδίυμι οἴ ἴῃ 
ΟἸοεθ. Μ53. τῆς Παναρίτου: ᾿Ατμὶς, 
ἀπαύγασμα, πνοή. Αρυᾶ εὐμπάεται 



ὃ 

Ὸ 

᾿Ανρεὶς ) : 

μέασις, σπαλγὴρ, ἀνάδοως. 
ἈΤΜΕΣ ΚΑΠΝΩ'ΔΗΣ, Ἁ- 

πιοξιδ. Ἰ})» “απ. οι. Χ1Π]. 8. 

ἌΤΜΟΣΣ, ἴἄετα ααοα ἀτμίς, ϑαΡΟΥ 
ἡϑοπὲ εἰ σιγὰ ἐεππῖϑ. 2. οαπέξας. 

ϑγτητη, Ῥβαΐθα, ΧΧΧΥΠΙ., 6. υδὶ 
θὰ ϑυιδοῖο ἄγνος ὐἰδυῖ 
Αἰδδηδεῖυα ΑἸοχ. Τ. 1. Ρ. 1064. 
ϑγιίηα, Τπεοῦ. Ῥβαϊα. 1,ΧΧῚς 10. 
δὶ ϑγιωσα. οοσίβ ἀγμὸς ἐγαιθξα 886 
(οπιϊ8 οοἱ Ευϑοῦτι8. ϑγταμι. Ῥβδῖτα. 
ΟΧΙ.111. 5. ἴπο. 200. ὙΠ]. 16. 
3 Οοἶεὶ. 1. 1. Αχι. Οοδοὶ. 
1. 14. ΙΧ. 9. Ηφογοῖ. ἀτμὸς, ἡ ἐκ τοῦ 
ὑγροῦ ἀνάδοας, ἢ καπνὸς, ἣ πνοή. 

ΦΑΤΝΑΤΙΤΝ. νοχ ἴοος υῖσχο ἀθ- 
Ῥτανδῖα Ἰορὶ ΙΤΙΧΧ Ἡδκχ. 
1 ὅδ. ΧΙΊΝ. 48. υδὲ 6 νουβίοῃε [Ὡς. 
Τεροποπάυτχῃ εβί μεγάλην, ουἱ ἵδηιοῃ 
γοοὶ Ὁ7}}1] ἴῃ (ἐστι ΕΗ γαῖοο βοβροῦ- 
οι. 

ΚἌΤΟΜΟΣ, ἱ. α. ἄγμητος, ἐπδεσίμα, 
ποη ἑποίεδ. Ψοχ ᾿ς τοἀἄοπάα οϑὲ 
Βιγαοίάο ΧΧΙ͂Ν. 15. Ῥοοῖ λιβάνου 6 
Μυϊρμαῖο, φμαδὶ δαημα πολ ἱποῖδιιδ. 
Ἐπ οπῖτα ἀϊρΊοχ λίβανος, Ἐ, 6. ἴδ : 
ῬΙΐὰ8 νοσδίιῦ ἅἄσομον, ποη ἱποίβιη,, 
8εαἀ τηαϊνίθυχι, ᾿ηΐθρτυχα ; ἢος ΡγΥἷ- 
ῬΩΆΒ ἱεηοῖ, δάδοαχια φηδϑοθίντ νο- 

ἀ -αῦδσ. ῬῬοοϊουιιβ ΟΣ ὄντορον οἵ 
φμῃητὸν, 6. αἰνίϑιση οἰ οὐχασηϊπηυίυση, 
δ, δρῶ ΟΣ δ]α Τὸ ὈΟΣΊΩΣ ᾿ 
Οοπίον Ρ]1η. Χ]]. 14. ίοροον. Ϊ. 
70. 
ἈΤΟΝΕῺ, ἑηγημ ἐμηὶ, ἀοἤοῖο. 

Ὁ: υαοῖϊο. Α΄ηὰ. Ῥεβαῖ. ΧΧΥΨΥ. 1. 

οὐχ ἀκονήσωι. ----- Ὁ» αἰδοπμον. Ῥγτωτη. 

Ῥε, ΟΥΧΥΤΙΙ. 8. ΑἹ. Ρε. ΥΧΙΨΝ. 
6. γε] 8. ἠτόνησα.---Ἴ.ε) ΡΝ, ἀφ ξοίει: 

ε 4δ΄ίηι υἱγίδι;. σι. 1 δα. ΧΧΧ. 10. 
ἤεόένησαν, εἰεδῖϊες “ωμεγπί. Ἰ,οχ. Ὑεῖ. 
ἀνενῶ, ἔαπεεο, ἀεοίο. ᾿Ατυῆα, ἀεξδοίεΣ. 

ἌΤΟΝΟΣ, ἑηήγπιως, ἰαηρωξάι. 
5» ἑεπιὼ. Ααα, 200. Υ΄. 16, ἀτόνῳ. 

ἵχμε ἀνονα, απ ῥιικέα Ηδδγοβίυι 
δβὲ ἀδυναμία, ἱπεροίεμίία. Αἴδοη. 11]. 
Εν Ε. ΗἸρροογ. ἀες Αὔγβ ρ. 992. 
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οὐπυοπέοης, τπαΐων,, ἔμ 

"Δίφακεος. β 

ἈΤΟΝΟΊΏ, παίαγε ᾿ποῖο. ὙνΌΤΣΙ 

Ηΐρῖι. ἰάσπι. Αγα. Ῥεδῖχα, ΟΧΨῚΤΙ!. ἡ 
84. ἀτύνωσογ. 
ς ἈἌΤΟΠΓΙΓ.Α, ἱἑποοπυεπέοηδία, αὖει- 

αὖνεγεια ἰερενι. ἡ υὐϊι. ΧΙ. 19. υἱν 
ἀτεαία ἐπ ἰ. η. ἄεοπον αρῶγμοι α. ἔζγον, 
Ῥοοοσδόλμῃι δάνετσι ἰοζοῖ. ϑθζτωἊο 
᾿φωΐχὰ ἰθὶ οοἱ ἐδ 41 1οἰριμδι» ζιρρὶδ 
Δα Ἰερίβ Μοβαῖσε νἱοϊδιίζομειω. Ὠ1ὸ 
(δε8. μας. δ6. οα. Ἐδῖπι. δεινότης καὶ 
ἀνοκία, δοευἱίαθ εἰ ἱπίυξίαδο Ὅχο. 
θα ρομΐβ δι... Με 1,οχ. Ν. Τ. 
8. Υ. ἄτοπος. ΠΕΘγΟΝ. ἀτυπία, αἰσχρό- 
τῆς, πονηρία. 

ἌΤΟΠΟΝ, τὺ, 80. ὄργον, μια ἐπ- 
ς ἐπέψεν, οἵ 
ἴῃ υἷωσ, τὼ ἄτοκιι, Βα. ἔργα. ὯΝ» ἐπί 

ΧΙΨΝ. 28. εἴ [λιο. ΧΧΠΙ. 41.. 1,οχί- 
οοσ εξ. Οτ. 1,δὲ. ἄτύσος, ζαοέμονο- 
δι4. Ι΄ δῃ: ἀτόσημα, βαρίδέμαι, ,2-- 
εἶπα. Ηφογοδ, ἄτοκα, φᾳονηρὰ, αἰσιχρά. 
ἸΙάθηι : ἄτοπα, ξένα, ἐνίοτε δὲ ἄτοπον 
σὸν δεπὸν καὶ ἴκϑευχοον, χαὶ φ«αρηλλενγι- 
μένον, ἢ καὶ πονῃρὸν, χαὶ αδοχρὼ λέγει ἱ 
καὶ χαλεαόν. πεσε Νὴ, ἷαίδιαε, υαπὶ- 

ἐα5. 00. ΧΧΧΥ. 13. 
ἌΤΟΠΑ ΤΙΟΙΚΏ, αεωγάα ζαεῖο, 
ἐπιρὶε απο. ΓΙ ΗΙΡΕ. ἐπερτοῦς 

ἀφο. 70. ΧΧΧΊΨ. 19. 
ΟΓΑἌΤΟΠΑ ΠΡΑΎΤΩ, ἰάθη, ξγὙ}» 

ΕῊΣ ᾿αῤηρῥυφειτι ἀρ ρην ΧΧΥΊΙ. 
, ἄτοσα 586 ἄτοπον αφράξας. Τρεῖς 

᾿ξαυαϊαλοταν, : 

“ΑΥΟΧΕΥΏ. ΠΧΧ δος. σσπιρὶ. ὦ 
ἴμεν. ΧΙΧ. 19. Ῥγο Ηεῦτ. ν᾽ 

αοομηιδεγα δε οοἷτε ζαεὶο, οὖκ ἀτο- 
χεύϑεις. ϑιεἃ τϑροποπάυτη {0 ἐβῖ οὐ 
κατοχεύσεις, αἰὶ το] αυἱ ᾿ἰουΐ Βαρεδξ. 
γιάυσι Βος ογξυπι οϑὲ οχ σοπ 8 
ΒΟΣΊΒΟΒΩΣ τδίοσιο. 
"᾿ΑΤΡΑΧΤΟΣ, ἄνω, οοἷνς, ἀἰοία5 



᾿Ανρίκελος. 

α Δὲ 

ς Τεῖσαρ 

αυῖ ἀώ 
σαι, ὃδ0. ῬΒΑνοΥ τα. 25» Ἰ. 

Φιον. ΧΧΧΙ. 19. Ασιυ. 9 ὅδ. 11. 
20. υδί νἱά. Μοηῖΐ. Μ 
Ἄνραπίος, νϑῤίωξ γυναικεῖν 
ἐφ᾽ οὗ τὸ νῆμα «εραλιλα. Ὑἱάο εἴ 
ϑυϊάλε δὰ ἄτραχτον. 

ΞἌΤΡΑ' ΠΈΔΟΣ, φεὲ αὐοιῖον 
"ποσαγὶ μοέξεί, ἀιγας, νιογοσι. Ϊ.- 
συν 900. ΧΧΧΙΧ. 0. υϑὲ ΧΧ 

ὃ δὲς. ςοἷ. Αἱοχ, μαρϑηϊ ἀτράπελος μο- 
νόχερως, οἱ αϊο νοῶ πἰδὴ 
ἴῃ ταχὰ Ηρ ταῖοο. Αὐἀο Θεοὶ. 
ΒΟΡΒ. Αἱ. ν. 930. 

ΔΈΡΑΠΟῚΣ, δο. τρίβος γεὶ ὁδὸς, 
Φεκοίέκ;, οὐχ ἐγίῥα, πον λαδεπε ἀϊυονίν» 
ομα, “οὐ γορία, σρεηάὶ τα- 
ἔϊο. ---- Οὐ, ἃ ἀπέ πὶ Ἐπὴν ἐποεεδια. 

Φοῦ ΡνΊ. ᾿ γα σοὶ ϑγεθῦλ. 

Ῥεαῖσα, ΧΧΤΊ. 8. -- 2.» πεπιδία. 

ἰ4 Ψψον. ΧΙΧ. 8. ϑγι. ἴὉ. 
ΧΧΧΥΝΠ. 20.ὄ υχχ ψυὰ, Ν. 8. 
ον. ΧΧΙ͂Ν. 18. - ϑ οἷσιι. 

ἥἴγτθβ ὅτ. ΧΗ. 19. Ψυὶρ. σία. 86. 
μ1 5}. ποίδξ χυσοαύο ἐεγγάπι οίαπονε, 

»ίαμδδέηι, οοἿ. ΑΥΒΌ. ( εἴρων 

ταί, οἵ ὅγτ. 15., ἐοιρίαπαυϊ. ϑὅ8}Ὀ. 
τῷ δὰ ἀτρααὸν τρίβον. ὅδ. Ψ. 11. 

, Ἀ. δ. ὯΟΪ ἴα δοοῦχὴ- 
ἐβασρι α κἐπεθιμ γε ἴΏΠ68 ΒΟΒΆΪΏ6Β. Ἦδ"Υ- 

4 ομῖαα : ἀτρααὺς, ὁδὸς τυτγιωμάνη, μὴ 
ὄχουσα ἐχεροπὰς, ἀλλ᾽ εὐθεῖα. 

ἌΤΡΕΠΤΟΣ, ἐπιπμεέαδιεϊδ, ἐπεθον 
ἐμα. ΤῈ Ἡ!ΡὮ. ογϑάο, ἥδεπι λα- 

ϑγηλῶ. ὅ60. ΧΥ, 15. ἄτρικνος, 
Ἀ. δ. Ῥενἤδοϊδ βαποϊυϑ, τ ΤΏ] ΈΔΕΘ 

“ἈΤΡΥΤΗΤΌΣ, ͵ξοε σατεηξ, }ι- 
γμδ, Ἰ. ᾳ. ἅτρυγος. 2» Ῥυγμδ. Ἐχοά, 

ΧΧΝΕΙ. 90. 600, ορά. Αἱος, υδὶ το- 

Ἰάθιι, Ἐχοὰ. ΧΧΥΤ ΤΙ. 20. ἕλαων ἐξ 
ἐλομῶν ἄτρυγον, καϑαρὸν, οἰειιπι οΣ 0ἢ- 
Μὶθ, βίῃ ἔββοθ, ρυσια. ἩΪΘεγοΝ. 
“Ατρύγον, καϑαρὸν, μὴ ἔχον τρύγα. 

99ὁ ᾿Ατυχίυ. 

Οσοηΐξ. ϑιρακηδουι. Βα Ανσορδ. ΡΊμο, 
ν. 1087. 

ΑΤΡΩΤΟΣ, ἐκνωδιογαίτς, εἰσι, 
ἧς. φιὲ υυἱπετατὲ περμὲξ, ἑηνϊοία δε. 
4 Μδοο. ΝΙΗΙ. 860. Χ. 80. ιως ἢ 
ὕἀοαὰθ ἄτρωτος τροίδρμοσίοθ Ογμς 
ἐϊ, δασυμδ, φυὶ απιπενε ἀμηιαη ἑαέεπι 

ἐχυΐ. 8 Μδος. Υ. 47. ἀτρώτῳ καρδίᾳ, 
πη οοτάξ. ϑγτὰβ Ὀεπα: [3.5.9 
με, οογὰς ἀμγο. 

᾿ΑΥΨΦΑΆΙΣ οἱ 

ΨΑΤΤΑΚΟΣΣ, αἰίασμδ, ὁ γορειϑοηι 
ἕσπετο. βρθοῖδα ἰοσιιεέα (ἀσὸ τοῦ ἄτι. 
“ιν, ἃ ϑαβενκίο ἄϊδιιε) φδια ἔα. 
ΙΠΟΕΌΪΔ δειθεητῖδ, δε ΠΙΒΟΙΜΜΏ δὲ ζ 
βὶῖ, οἵ αυοα Βυΐυβ 4 Ὀχυσδο οἱ ἰδ 
ἀἰδοτίπιοι, ῥγοσσὺβ ἡρηοίμνα. 6δῖ, 
ταρχλγοβ ᾿τῃ νὺχ Ηοῦτ. ὩΥ Ὁ» ρῃὶ 

1,εν. ΧΙ. 9. (Ό] Οσεηρὶ. ἀτειαχὴν 
βαθεῖ) τεϑροπάδί, ποῦ διυρίϊωθ :9- 
Ῥοσίδίασ. ἘΔΌΌΙΏΙ ποι}}}} θδτο ἀ6- 
ἀυσαπὶ ἃ νὴ» ἰαρὼε, εἰ ΘῸν, αὖ- 

ϑοοπάεγε, αυϑδεὶ: μα 9ὲ αὐδοοπάαξ 
δε Ἰαρίάιδειε, ἀυοίον Τβοραυσὶ ἴᾺ,. 

Ἶ ἰοδίῃσ, δδὴλ οδηῃάθεῃ οϑὰρ 
οὐὕχῃ ἀττέλαβος. Ίάς Βοοδαῦι Ηϊθ- κα 
το. Ῥ. 11. 110. 111. ρα. Φ49. ἃς 
δίαγΖ. ἄς ὮὨϊ4]. ΑἸεχ. ῥ. 70. 

ἈΤΤΕΔΑΒΟΣ, ἐρονεία. ΠΝ» 

Ἰάατα. Νδβ, 11]. 17. υἱοὶ νεῦθα ὡς 
ἀττέλαβος Οτανῖο ἴῃ Οριμχησπί. δ 
νι. 1, Ῥαρ. 54. εχ ΒΕ ΌΘΗΤ νέτνα 8Ὁ 
πειτευροϊδίοσε, Ὑεγεισνεν οἱ ἰοκόιτα 
ΗἩοῦσ. τϑοθηφϑηΐθ, ἢ ἐγαπϑὶδῖδ γὶν 
ἀρηΐζαγ, υἱ ἴὼ δοξιτῃ ἰοσύχω ἐΐευυ 
Ἰπροσοτοῖ ὡς ἀκρίς, ΟἸοξα. ΜΆ. ἰῃ 
Ῥτορῆ. εἱ 1κχ. Ογυ1}}} ΜΆ, Βγεῖα, 
᾿Αττέλαβος, αἶδος χνωδάλου, ἥτοι ἀκχρ- ς 
δος, ζῶον λεετοῦ. (οπ. οομασί, 
ΗϊοτοςΣ. Ρ. ΤΠ. .Ὁ. ΠΙ. γὰρ. 4:8. 
ἩδεγΟΝ, ἀτείλεβεος, ἀκρὶς μιχρά. καὶ 
εἶδος κνωδάλον, ζώον μικροῦ καὶ λιαγαῶ, 

πο ἀκρίδος. 
᾿ΑΥ̓ΤΧΕῺ, μποη ὀυπερο ἤὸ υοϊὲ, 

ἀἄοεγϑα νιμια "0Υ, ἐπγδίΣ ἄμε. 
ἴαηο φετῶς. ἀγνχῶν, ἐηβονέωπαένσ, 
πιῖδεν. Ἵν)» οαἰανίαθ. Ῥῖον. 

ΧΧΥΠΙ. 10. ϑεᾶ 1Ρὴὶ ἀζσυχῶν Ρο- 



᾿Ατυχία. 

« π5 ἔοσταυϊ Ἡθ. 7} ὈΦἾῚΛ3 Το- 

βρομάεί. ᾿ 
᾿ΑΤΥΧΣΓΙΑ, αὔυεγερα ζονγίαπα, ἐπΐοτ- 

ἐμπέμπι. α Μδος. ΧΙ]. 80. ΧΙΝ. 14. 
ἀτυχίας καὶ συμφορᾶς. 

ΑΥ̓ΤΑΊΖΩ, «“ρίεπάοο. Ἐΐπς Ῥασί. 
πουῖτ. ΑΥ̓ΓΛΊΖΟΝ, τρίοηάεπϑ, σαπ- 
ἀἰάωπι. ΤΥ» Ῥαρμία αἶδα, νεὶ 

ἐς ομίε εβμίρεης οἱ φτοπι- 
οαπε. [ων. ΧΠῚ. 95. 26. 98. ΧΙΝ. 

ὃ ὅθ. υνὶ ποῃ ορυβ οβῖ, υξ ἰοοο τοῦ 
αὐγάζοντος ἰεραῖας αὐὑγάσματος. ---- 
72» οοπίγαοίιμ, σἰγιοέμηι, σεδοῦδ- 

Φομγεα. ἴον. ΧΙΠ]. 80. Κοχ Ηορτ. 
ἀδ φσωδοδδοιγο αἶδο ἐΧΡ]ἸοδίυΣ δῸ 1ἢ- 
[ΕΥΡ ΘΕ ρα. 

ΑΥ̓ΓΑΖΟΝ ΤΗΛΑΥΓΈΪΣ, γες 
φρίεπάξης, ἐπιῖπιιδ δρίεμδηϑ. ΓΠ5: 

μεν. ΧΙΠ. 94. ΜΊας 8. αὐγάζω εἰ 
αὔγασμα. 

ς ΑΥ̓ΤΑΣΜΑ, ,. φαπάον. 
ΓΛ: ἴεν. ΧΠΙ. 88. εἰ ΧΙΝ. 56. 

βες. Οχοη. εἱ Οομρ]. αὐγάσματος, 
υληλ Ἰοοϊ θῶ φιοααο ἴῃς. 
δὲν. ΧΙ. 18. σφόδρα ὡραῖὸν ἐν τῷ 
αὐγάσματι αὐτοῦ, νΔ]Δ 6 ϑροοίοθυχτη ἰἢ 
Ἡαρλνοεὶς δυο; ὩΡῚ βϑῦῖηο οβί ἀθ 

ΑΥ̓ΤΕΏ, ερίεμάεο. Ὁ7771, ΗΙΡΒ. 

δ Ὁ 1 Φρίεπάενε ἤαοῖο. “ον. ΧΧΤΥΧ, 

ὰ 8. ηὔγει ὁ λύχνος. 

ΔΥ ΤΗΣ, ἐρίεπαον. Ιλ» ἰάετη. 168. 

ΕΣ. 9. μείναντες αὐγὴν, ἐχβροοίδῃ- 

[65 οἷαγμηι αἀἶοηι. 8 δος. ΧΙΪ. 0. 
φὰς αὐγὰς τοῦ φέγγους. ἨδεγοΝ. αὐγὴ, 
χρεία, λαμπρότης καὶ φῶς. 

: Φ 

ΑΥ̓ΘΑ' ΔΕΙ͂ Δ, 7 είμα, αἀγτοραπίϊα, 

φμα αἰχμὰς εἰδὲ ἔρεε ρἰαοεί. 7γ )}} Ἴ, 
ἑπμεαμπῖα. ϑγτατα. Οὐδ ο]. ΓΧ. 8.1ι 1..- 
εἰζαν ρῥτϑίδγοα θὸ νὸχ δρυὰ ἴπο. 

᾿ς ΗΔ᾽. 11]. 14. ἐπὶ τῇ αὐδαδείᾳ αὐτῶν, 
4 νεῦρα βίῃς ἀυρίο Ηδοργαῖοο 
Ὁ ὯΝ» ἐχεϊαίο οογα, δυῖ 

ΠΡ» υἱοίεπέϊα, αγτοραπίδα 60- 

γμηι, τοβροπᾶάθης. Ρίιαν. αὐϑάδεια, 
ρασύτης, ἀλαζονεία, αὑταρίσχεια. (ουξ. 
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ΕἘπιίδιδι. δα Π. Κ΄, Ρ-. 408. εἰ 1,ἐεσῖς. 
Ν. Τ. 5. ἢ. ν. 
ΑΥ̓ΘΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟΣ, 

αγτοραπίϊα εἰ αἱυιία. ἡ» ἐμπεμέ- 

ἐμαίίο. ἴε8. ΧΧΙ͂Ν. 8. υϑὲ ἡ ἰἱπ- 7 

[6]οχοσγυπε ἀὲ ἑἐπροϊομέα οἵ ἀγτοραη- 
ἔϊα, 65 αἰυϊεὶς ογγὲ εοἱεί. 

ΑΥ̓ΘΑ΄ΔΗΣ, αγτοραης, φἕδὲ ἰρεε 
»ίαοεης. Ἰ» ὑγέϊδ, υελεηιεπε. Οφῃ. 

ΧΙ Ι͂Χ. 8. 7. υδὶ αὐϑάδης ἑπεοίξπίδς 
ποίοσχῃ δα )ιποΐδια Βαροΐ, ἔοσταιἶα 
δυζαπι ΠΣ) 1) ποίας λοπείπεηε ἴηι. 

γ»εσεηΐίεηι εἰ αὐδάδη. 
ΑΥ̓ΘΑΙΔῊΣ ΚΑΙ 'ΑΔΑΖΩΝ, ατ- 

Αὐϑημερινὸς. β 

τοροῆς οἵ )αοἰαδωπάμα. ἜΤ ξιρεν- κα 

δι. Ῥτον. ΧΧΙ. 94. Ηκσγεοϊι. αὐϑ- 
ἄδης, ὑπερήφανος, ϑυμώδης, παράνομος, 
αὑτάρεστος. ϑυϊά. αὐϑάδης, τε τυ τὰ 

υμώδης, “ρασὺς, ὑ ζ. 146 

1,6χ. Ν. ΤᾺ Ἀ. πηϑιουοΝ, 
ΑΥ̓ΘΑΓΡΕΤΟΣ, δροπέε ἀρεης. 

2)» Ιάδῃι. ϑγτωτη. Εσ. ΧΧΧΌΥ. 5. 

ΑΥ̓ΘΑΙΡΕΤΩΣ, δροηΐε, μίέγο. 4 
Μδοο. ΝΊ. 19. 8 Μδος. ΥΙ7Ι. 6. ΥἹΙ]. 
10. 1,6χ. Ογυπι ΜΆ. Βτετ. αὔϑαω- καὶ 
ρότως, αὐτοβουλήτως. Ἡεγεΐ. αὖϑα»- 
ἕτως, ἑκουσίως. ΟΟποΣ Βυϊοοσ! ΤῊΘ8. 
οο]. Τ. 1. ν. δ78. εἰ κιοίλη, ἀς 

Ογιη. Ρ. 808. (. 

ΑΥ̓ΘΕΈΝΤΗΣ, αυδεὶ αὐτώντης, ἕπ:- 
ἐργεοίον, χμὶ ἵρεε δια πιαπὶ πεδαξ, 1. 
4: αὐνγόχειρ, Εἴ Ῥ6Γ δΥμΘοαοοῦθῃ βρ6- 
οἷο, σμοίοῦ σχιλίδοί. ϑὅαρ. ἈΠ. 6. 
αὐδέντας γονεῖς, ἐπἰεγζεοίοτε5 ῬΑτΘΠῖδβ. 
ἈΠ βγο ἢ. αὐθέντης, ἐξευσιαστὴς, αὗτό- 
ΧΡ φονεύς. Οομΐδν ϑυϊοεῦῖ ΤΏΕβ. ὶ 

οο]. Ἐ. 1. ρμδᾳ. δ74. οἱ 1.. Βοε. 
Π).28. ἂς Εἰγην. Οἵ. Ρ. 18. ΟἹοεβ. 
ΜΆ. τῆἧς Παναρίτου: Αὐτοφόντας, αὗτο- 
χειροφονευτάς. ἩΙΙς νοχ αὐϑέντας εχ 
ϑ4Ρ. }. 6. Ἔχ. δδα οἵ Ῥσεοσῖ δα 
νἹάρίυν Βἰ6] 10. Νίδιῃ αὐτοφόντας ἴῃ 
ϑ8 0. βδϊοϊηι. Ὡοἢ ὁοσυσγ. ΝΙδὶ ἀἱ- 
ΘΕΙῈ ΤΩΑΪ] 15, συοα αὐτορόντας [ἸΏ ΟΟαϊ- 
06 φιοάδι ῥχὸ αὐϑένγας ἸδοῦΩΣα δἰ. 

ΑΥ̓ΘΕΝΤΙΑ, 72. 8 Μδος. 1]. 
20. 

ΑΥ̓ΘΗΜΕΡΙΝΟῚΣΣ, φμὲ ἐαάεηι αἶα, 
ἴ. ἀδεγπμδ, οοἰάδαπειδ. ν», Ἀγ. 



Αὐϑήμερον. 

4 ΘΟΕΙΒΙΓ. πέεῖξις αἶεε. 208. ΝΙΙ 1. 
ὥσπερ μυσγίου αὐδνημερποῦ, ἡ ζωὴ αὐτοῦ, 
Υἱῖδ εὖτδ βία θβ δαὶ αἰθρὰβ τρεροθ- 
ΠΑΙΣῚ, ΑἹ. ΕΖ. ΧΧΧ, [6. σπολίβιο 

"οὶ, Ἠοδίββ οοάδπι ἴρδβο ἀϊο. 
Ψ 16 Βαυσίαίδίυτα δα σον. ἢ. Α΄, ̓ . 
399. 98. 

ΑΥ̓ΘΗΜΕΡΟΝ εἱ ΑΥ̓ΘΗΜῈ- 
ῬΟΝ, εοάεπει βεὰ ἐϊ0 ἵρεο ἀἷδ. ἡγλ}» 

ἄϊε «ο. Ὅσαι. ΧΧΙΝ. 15. 53Μ 
ὁ 11]. 26. βεο. ΑἸ]ά. ΕΝ Αὐθημε- 

ξὺν, σήμερον, αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ. 
ΡΑΥΘΩΡΙ, εἶα ἔρσα ἦογα. .γἋ 

ἐς ΠΥ» (Βαϊ. ἐπ ἡρδα λόγα. Ὅδῃ. 

111. 15. βος. (8. ὉὉ}1 ἸἘΒδοοῦοί. 
ας. ΑἸεχ. ἃς ἸΤδοοάογ. δαρθηΐ 
αὑτῇ τῇ ὥρῳ. 8. δος. 11]. 245. δου:- 
δεῖας εἴ αὐϑωρεὶ ἀρυά Οἷς, 12}. 1]. 
δ Αἰς. Ερ. 18. εἴ ΒΚ γμοδβίυση ρμδῦ. 
13. οἀ. Ῥασίβ. ἃ. 1658. δξδγοϊ. αὐό- 

ε ὡρίφους, συντόμους. ΘΑΪΤΆΑ5118 Ἰερις 
αὐδωρὶ τοὺς συντόμους, 86ἃ τοΟξ8 
Κυκίοτιι9 δα ϑδυιϊάδιι Τὶ. Ϊ. μἈ. 379. 
Αὐϑωρεὶ 5. αὐϑωρὶ, τὸ συντόμως. 

ΑΥ̓ΛΑΙΑ, σείσιρπ, οογίϊηα, υό- 
ἔμπι, φιοὰ ρῥγαίεμάγ ρατίδίίδεΣ, 
αἰξέευε ἰοοῖδ, δαϊ φο ἱερεμέμν ἰδοῖὶ. 
τὶν ἑεμπίογηημε. Ἐπχ. ΧΙ,. 17... 

ΠΡ ΥἽ- Εχ. ΧΧΥῚ. 1. 2. 8. 4. δ. 6. 

ΧΧΧΨΙ. 17. 8. 9. 10. 11. πο] Ὁ» 
ἃ λαδαοσωλιρη. 166. 11}. ῷ. ῬΙὸ τῶν 

αὐλαίων, εἶνα, υ ἴῃ. ΠοΠΠυ 1118 ΠΠΟσὶ8 
εἴ ἀρυα Ψψυδύπυπι Ματί. Ἰορίτιν, 
αὐλίων, Θοβιανεηρεγρίυθ δα δρρεὶ- 
11 στῖς. 5. Τ᾿ ΠῚ. Ρ. 198. τοβουῖθοσο 
ΤΩΔνΪ τῶν αὐλῶν σου, ταῖὰ8 ἱΏΓΕΙΡΓΘ- 
ἴε5 ἰβῖοβ ᾿ἰορίδθ6 Ἰλο χὰ (0]]. 

Ἅες. ΧΧΧΝ, 2. φὺδ οσπ)εοίατα ἴα- 
ΤΘ ἢ ΠΟ Ορὺ8 οδέ, 81 Ῥὲὺ αὐλαίαν 
1ῃ Β. ἑεπίο- 
τῆς εἐ ρεϊϊδις οοπήεοίια, ἀπὰδ 6- 
δια ῃΣῸ 1.» ἑεπέογίμηι, ῬΟΏΪΌΙΣ. 

--- γῦῦ» ἰαρεε. Ἐχ. ΧΧΧΎΊΠΙ. 13. 
16. 10, Ηρεγεῖ. Αὐλαία, ἐν αὐλῇ 
διατρήβουσα, ἢ τὸ τῆς σχηνῆς παραπί- 
φασμα, ΟΡὶ νἱὰδ [πἴϊ- 

ΑΥ̓ΔΑΙΌΣ, αὐ υδείδειίωπι ρετί, 
πεηΣ. 2. δος. ΧΙΝ. 41. τὴν αὐλαίαν 

ι..] 

8997 Αὐλὴ. 

ϑύραν, Ἰδιιδτα 8011 γεὶ διιϊββ. Τχοση- 
ἸΩ1118 ἰερεπάππι βυβρίοδειν αὐλείαν, 
(αἱ οοῃ]δοΐιχοο ἔδνοί Ἠεεγομίυε (..7 
ᾳ40ο αὐλεία ΘΧΡΟΏΙΓ ἡ τῆς αὐλῆς 
δὴ α,) ἃς Ἰοοὰβ Τδοορῆσ, Οδσ. 
ΧΥΠ1Π,1. Οτοῦο δὰ Μδες. 11. αὖ- 
λαία ο8ἴ δὰ γαππα, ἐπέενίογα ὥ- 
ἄξε οἱσιρεί. 

ΑΥ̓ΛΑΞ,, “μέσ. ---- ον» ϑ6- 

"πῖέα, φιβίεδεί ἰοσμα οοπερτόδεωξ εἰ ἀν- 
ξυείισ, συλ ποϊσῃστη δἰΐδυ νοοὶ 
αὖλαξ πυβήοοϊδοε νυδσπίυς ΓΧΧ 
Νυ. ΧΧΙΠ. 34. -  ΡῸν» υαϊϊ. ε 

300. ΧΧΧΤΧ. 10.--- ὉΠ Ῥότοα. 
500. ΧΧΧΙ. 88. Ῥβαϊπι. Εχ]Υ. 11. 
Β:ν. ΥΙΙ. 5. μὴ σεεῖξε ἐπ’ αὔλακας 
ἀδικίας, τιδ ΒοΙΏ Π68 ἴῃ Βαϊ ο8. [ηἾπ8- 
Πρ, ἢ. 6. π6 ἰπ]υβία Α(88, 014. 
ΧΧΧΨΠΙΠ. 90. ἥεαγοι. αὔλαχας, 
κοιλοὺς τύπους. Ἰάετα: αὔλαξ, τὸ σχίσ- 
μα τοῦ ἀρότρου, διώρυξ, Φπήλ) αἰον. 
ΦΑΥ̓ΛΑΚΑΣ ἝΛΚΤΩ, ἄμοο σιῖ- 

ο0. ὙΦ. αρτίοοἶο, οὐοο. 0Ὁ. ἃ 

ΧΧΧΙ͂Χ. 10. 
ΑΥ̓ΛΑΊΡΧΗΣ, αἴ ργίμποορϑ. ΡΝ 

δαρεγ 08, 11. Ῥτίπισερε. 3 ὅδιῃ. 11]. 
19. οἱ υἱοὶ Δαβ)ὲδ αὑλάρχω ἦσαν. 

ΑΥ̓ΛΗΣ, αὐΐα, ἰἴξ. αέγιρε. ΓΡΥ’ 

ἄδοον. 1 Ῥαν. ΧΥ͂Ι. 90. προσκυνήσατε 
κύριον ἐν αὐλαῖς ἁγίαις, ἈΌΣ οσὕΤΩ χατοι- 

κητήριον Ῥεττιπυίαίαυν, εἴ μἱυτα 9 
βἰζιι8 οβῖ, ᾳυΐὰ ΨΔΙΪΒΒ ἘΝ Ομρ ΗΝ 

Βοραΐ ἰδροσιιδουΐυτα ἔπ οσία. 
1014. ΧΧΨΥΝΙΠ]. 10. Ῥε. ἪΝ 
ᾧ. εἰ ΧΟΥ. 8. ἐν αὐλῇ ἁγίᾳ. Νιάθῃ- 
[ας ἴῃ Ῥσγίοσε ἰοθὸ Ἰερῖϑϑαε τὴ) 

ὙΠῸ δὺϊ πνπ, υἱ Ἶδιὴ ἃ Οὐ. 

Ῥοἷϊο ποίδξαμι εδί. ---- ᾿κν} λν Ολα- 

ΖΟΥ̓, ἙΟΙΏΘΏ ῬΤΌΡΣ τη. «67. ΧΕΙΣ. 
38. Ἰμερετυπί ν ἢ. --- ἼΣΓ. Ααα. 

ϑὄγτηση.. Ῥβδίυ. Χ. 8. υῦ᾽] οοα. Ἐο.- 
εἰυθ Ἰοοο αὐλὰς μεαροὶ πύλας: περὶ 
σὰς αὐλας. Ηεῦτν. Ἐς. ΙΧ. 7. .ΧΧ ἀ 
ἘΕχοά. ΧΧΨΊΙ. 9. 12. ΧΧΧΥ͂. 16. 
--τν ͵),πιαπ, ἴξ. αἰγίωηι. 168. 

ΧΧΧΙΨ. 18. [τὰ Βιεϊίπε. δεῖ. 
ΧΕ εο ,ππιρη, ἃ γῶ59 6 ο0ῃ- 

᾿ 

τ 



Αὐλῆ.. "898 ος δάλόφαριαι. 

; ἐοὶ Πδτὰ ὧδ δῖα τορὶο ἰζ66 τιαῦ σχρὶῖ-- 
α ἴναγὶο αἰγένηε, 5. ἀσηοίδωνε, ἃ μῆΣΣ ὩΣ κὐν 

»- 2» ομδὶσιίη. ὅεΣ. ΧΧΥΧΨ. οαείσία ταί, εἰ Βεῖ]απι μεσερδξισ. 

4. δ. ΧΙΖῚ. 1. -- ΓῺ» οαϑέτα, ϑγτυϑ: ἸΖριο, οαδέγμπι. Ορπξ, δυρχα,. 

αὐδεξ. ῷ Ῥαν. ΧΧΧΙ. 4. δο1. αὖλὴ ἅ. Υ. ΠΣ. ῬΒΑΥΟΥΪ 5: αὐλὴ, ὃ 

ἴῃ υιοϊνοχευτην ονιποη ἰοσμηε ποίδϊ, 
πὲ αἰϊημὲς 6δὲ εἰ δαδείαξ, δὲ ἜΡΟΝ: φεριτετειχισμένος καὶ ὕπαῖλρος τόπος. 

ἈΑΡΗΕΒ Ἰερῖξας 2 Οὐοπίες Αἴδοπαυτα 18. Υ΄. 0. 95. 
ΤΑΝ ΤΙ 15. ἘΠΕΙΜΕΗΝ --ρ ΑΥ̓ΛΙΖΟΜΑΙ, αϊνονϑοτ, αυλ8ῖ σία- 

ἐ λῇ, εμδο, 

ἄσκεπμαι, Ἐδίδος. ΥἹ]. 4. αὶ (δρ» »ακέ αὐζολει ἐραῤγον αν τα 
Ῥεβι9 ἡνάϊοδι 608 ἫΝ 3 ᾿θρίκοθ. ρΟηΡΠΟΤῸΤ, ρεγποοίο. ὕγφιι. ΨῚ. 8. 866. 

ὃ διε εἰπεῖθ χπαρτια εἰ αἰ ετεπεῖδ ἰπ- (]ς, Ὑποοδοιίου μαροῖ ἐκχσοιωήϑη 
(ον υἱτδιθ νοσοπὶ, εἴ Ὡ}14 ναὶ μὰ 

᾿τογασυτα ἐπαϊιοῖο ναὶ ῃεοπυπεία- ἄδεανορ. “-- ΡΟνν ἩΝΕΡ. ὁ 

εἰοιία αδιηίίαβ. Ψιἀοπίυν ἰλααο ἰῃ ΓΤ, ομπαίαν, τβαρογ. αὶ ϑόχω. ΧΙ. 
γΟ (6 βοιϑὶ (πίστη ΤσΟΌΥοηΐο, 98. ̓αὐλίζομαι ἦν 'Ῥαβαὼϑ, νιαποῦ ἴπι 

βρθρίι8, αϊνίπαθθο. 1 πρα ἴδῃ ΒΔΡΑσῶ!, δθσ. ΑἸᾶ. υδὲὶ γοϊχαὶ 1Πνὶ 
ῬΥΟΡΔΌΠ]Ἶυ8 εβὲ 1108 τεβρεχίβαβ δὰ τεύομοα;, Ῥατ πὶ αροσδέχορεαι 

Πρφὴ ΡΣ κα σῶος, ὦκα. ἔῶει Ἧς, λίνα, ἐν μδτι ἴων, (ᾳφιοᾷ μεῖ αὐλὴν ναγίππὶ 7ετ. ΚΒ. ΙΓ 2 { 
ὙΠῸ (αὶ 9, ἔς ΧΙ, 1.} δαὶ ἕοτι 951: ΟΪοι. αὐλήξομαι, ἐπὶ ἀνθρώπυ, ἄξηιο- 

ὁ ὮΓῸ } Ἰορόγιπί ἡ, Θ᾽ Ῥγὸ Ὁ [ν ἰαβρθῃν 707; ΟΟΠΗΠΟΤΟΥ͂ ΘΟΠΌΕΤΘΟΤ. ἥν» τὴ 
[68 7723. ἐπ λαδιέαομῖο, 5. ἀοπιλοίφ. Καὶ εἰ Ηΐρβ. ἐο, ἐγε [αοῖο. Ἑφὰς. Χ.. 6. 
ΜΙᾺΣ ρορξοτίῃβ μἰδοεξ, ῥτῖῃθ ῥτοῦα- ηὐλίσϑη ἐχεῖξ Ὁ] βο]Π]οεῖ ἩΡᾺ ποῖϊο- 

ἩΪΠ1ὰ9 εδὲ Βυχίοτῆο. ἱἰπ Απθογιείοα πρχῃ φοφρρηαὶ αὐὐυιπιοίδεο Ἰοδδ νὲν. 

Ῥ. θ62. ---- ΧΧᾺ}.» αἰγέμηι. ἃ Ῥάχ. ἄρίαν, τξ προρθ εἷξε “6 οδαμίενυνε αἰ 
ΟΥΨΊ. 18. ----Ὁ Ἴ , αἰίφῳσηι ςουπασταπαλ οαμδα. Οοῖνξετ ΙΝ.οὕ. Ι ἽΣ ἭΝ» ἘΓΡΕ 4 Βερ ἐν ἀπῤβ, το κ υ μὰς Ὁ ἤσοανα θαλ οὐμ 

ΧΧ. 4. 001 Μαβεοσεῖμα Ἰερὶ νοϊυπὶ, οηΐτῃ πηρθέγασε ἃ τὴ ροββιπι, αἴ 

Ἔξ. τ ΠΡ. δάπκα. [κοὺ. ΙΗ. ατθάδη, δοϑ Ἰοθὸ ἼΙΡῚ Ἰορίοϑε δον 
81. εν τῇ τευ ὀρ έυμο πναύμς ῥα χα Διΐε ποππυ]]οξυτο 
ἀπ086 ϑεηδαπι Ὁ Ὁ --ρδι γὖ Καὶ εἰ ΗΙΡΒ. ῥαμάλετ 

ἁ 11. 10. 11]. 4. 8. Ῥβαΐγα. ΟΧΧΙ. πιοὶο μογηοοίατο. Ζοε. ΥἹ. 11. υδὶ 

ἘΣ. ΧΙΥν, 46. - δ, ἐκεῖθ, τ χὰ Ῥεγποσίατε παίδξ, οἱ συχο 

. ει. ΧΙ], 4. φψὴν αὐλὴν 660. κοιμᾶσϑαι ἃς χαταπαύειν Ῥοτταυϊπίυγ 
ἰΐρτος ΠΟ ]]ο8, υδὶ ἰδίηθη ἔογίδϑ.- ἴῃ ςοἀ. ὅϑοστηο 1δὲ δϑὶ 46 δζοὰ ἔωω:- 
86 Ῥτο᾽ αὐλὴν τοροπεπάυτι ετῖξ ἀρχὴν, ἀετίβ. 10]. 111. 9. 7Ζυὰ. ΧΙΧ. 4. 
αἴ ἴῃ Ναΐῖ. ἸερΊΓ, οὐἱ ἰλνοδη δοῦν 0] ΟΌΕΩ ὡννοῦν μερτομίδει ἱπ οοασα. 
Ἰοοίυεα τρί αρατὶ γἱήοῖ" νὸχ σκῃ- Ἀπυιδ. 1. 16. Νοι. ΧΙ]. 40. ηὐλιν.- 
γὴν, αι ἴῃ (οα. ΑἸοχ. ρὲ ΑἸά. τθ- σῶν σάννες, ἑοιέονέα ρεδωνὲ οδανιθο. 
ῬοχίΓαν. --- »ῈΩ Ομαὶ]ά. ρογία. ατ. ἴμοχ. Οὐ ΜΒ. Βνϑὰ. Ἠὐλίσθησαν ᾿ 

ΤΠ, 40. Βαϊ]. ροτέα τοβὲε τίη! αἰἱρὰ ὅν έχϑηξαι, ἐσκήνωσαν, σοιρνέβολο.. Τὰ 
“ἰδὲ δρί, χυδτα αιρία τερίν. Οατί φῳ- 1 Ἰεβεδάυπι ραὶ Ἰοζο σαράβοιλον. 

ἔα ἱταρεταζρυυση Οτίϑηταιραβ ῃργίᾳ Ηξεεγοβ, ηὐλίφϑησαν, ἐσχήνωσαν, φὠκχίω- 
ἀϊοίτας, πὲ τιυϊεῖθ ἀοσυῖς Βομυϊεευ- 25 [8 ϑηπη βογρεπάυσα ἴσο οἰκίων 
βῖιι8 ἴῃ ΟΡ Μη. Ῥ. 821. 9 Μδορ. σαν. ον. ἘΠΧ. 4. Αἀάδ Αᾳυ. 860. 

ΧΙΠΠ. 15. μευ νύχεῳρ ἐπὶ τὴν βα- οοά, 108, Ποἶπι. Τευΐ, ΧΧΙ. το 
σιλιχὴν αὐλὴχ, ἱσταΐς ποσὰ ἰπ φασέγα Ἄγ τάμα. [66. ᾿. ὅ1ι ὉΌῚ ΟὈγίεστιβ 
τερῖβ. 5], αὐλὴ Ἀ. 1. οαδίγα ποῖαι, [1816 χυλίξετο Ἰερῖε, εἰ ΤΒεσάοί. 06. 



Αὐλιεμὸς. 

“ ΧΥΤΧ. 19. πο νϑ 3. δίπθο, ἐπέϊηρο, 

εἴ ἰπ (πα]ά. ΠΡ ΔΕ. »ΌΥΝ: Ὦλδη. 

ΕΝ. 12. 20. 32. υδὶ μγο ἀσὺ τῆς ὁζό- 
Φου ἱεροπάυτη ὁδὶ ἐν σο- 
σαι ἴῃ οκπηΐρυς κῖ6 ᾿0018 Πθοσα Ὠος 
κρδὶς ηυοδα δουσύτα νοσίοσαϊ: ΠΆΣΩ 
{πὶ δι» ἀἷο νϑζδδίισς δὸ ρεσῃοςίαζ, 
Το σοεϊοοι εἰωρσίαιτ. Βουτμοϊάτο δὰ 
δ. 1]. »ΓΡ ἰορίαεο υἱάδηϊξωσ. -- 

Ἰϑῷ: ΤΞΩΣ Καὶ εἐ ΗἸΡΒ. λαῤίίο, 

δ καλάίατε [ἀοῖο. Ζοῦ. ΧΙ. 14. ΧΡ. 48. 
ΧΧΧΥΤΙΙ. 19. ποίῳ δὲ γ} αὐλίξετω 
τὸ φῶς; κδὲ εεἰ δεάεξ μο Ἡφογο, 
αὐλίζεται, κωαμᾶται, φυλάττεται, κοτά- 
τα, 8 Ἐϑάχ. ΙΧ. 2. αὐλισδεὶς ἐκεῖ 
οοὐ]. Ἐδάγ. Χ 6. τὸν δὶ 

Τιου εἴδη οοτήϊεϊξ ευτα ἰορίδδε 
ἐγ, ὀοηρπογαίκα ἐπέ, πᾶχὰ Ἐλάγατα 

οὐποῖανε ἱπρτοβϑτη 6886 Ἶδαι Υ. 1. 
ἀϊοζατα εταδῖ. 

ς ΑΥ̓ΔΙΣΜΟῚ, ρετγποοίαξϊο, σοηηηῦ- 
χαΐῖο, ρεγποοίαπαςε ἰοσιΣ, ἀϊοεγεογίμη, 
ΕἾ ἀἰνετροτίεπι. ϑγτητη. ἴοθ. Χ, 90, 

εςτ. ΙΧ. 4. υδὲ Ααυ. χατάλυμα ὨΔΒοῖ, 
ΑΥ̓ΔΙΣΤΗΡΙΟΝ, αϊνεγεογίιμ. 

Ἶ Ὁ» ἰάεω. Ααυ. 168. Χ. 90. 

ΑΥ̓ΔΟῚ, ἐἰδία, Μείκίφ. δου ἐστι, 
ἰσμάεε, σταίωϊαίίο. Βοοὰ. 70 ἃ. ΙΧ. 

εοἷ, αι]. ϑίϑο ἀυδῖο 

 αὰ ἃ. 1. Βοϊματέαηθοτᾳ. τ στ, εὐδία, 
είωϊα. 1 ϑδτα. Χ. ὅ. [ε5.Ὑ. 19. 
ΧΧΧ. 49. Ψιάε οἱ βγυασα. Ῥβεϊα. 
ΕΧΧΧΥ͂Ι. γ..---υνῶν Ρίατ. σιν, ἢ 
δαΐα. 4 ϑατα. :" 5. Ηοργοῖ. αὐλῆς, 
αἰδάρᾳ, ἢ σύριγ 
ἌΣ ἐς πιαΐεγίς ἐχρεγὲ. γ 

Ραγί.- “ροίϊαμε. Ῥτον. ΧΧΊΙΙ. 238. 
ὕσῃ σὴν ἄδλον Κνχὴν, Ὁ ὶ εἶπα ἀυδῖο 

τὰ δὶ ἄσυλον, αυοὰ 411 Πρ τὴ 
᾿ ἔ, δὺϊ αἴσυλο. ἄς ϑοδοὶ. 
δὰ Πιδά, Ε΄, ν. 403. Εογίαββα [Δ 
παν δον ἰπξεγρτοῖὶ ξα ρατεοὶ ρίασα 

Ρδδβίνυι, ὁ ὑυχὴ ἄνλες δῖ απὐῖνᾳ 
οἰ ναρμίαία, εἰ φιαδὲ 

ΑΥ̓ΛΩ͂Ν, φαίβε. ᾿γν» ραρυί, 

899 Γ Δυξάνα. 

Αᾳυ. Ῥε, ΧΙ]. ἃ, Ἰ1μορίοδε ἷς τἰ- 
ἀείυν νοσεῖ Ηρ γαΐοδιι δα σι ο. 6 
Ῥαποίδίατα (Πποῖαρα δ»}}}» 48 οὐπε- 

Ῥμπε εἰρτύβολῖ, αποταδαταοάυτα δυο- 
ἴον εἀ, ΨΊ(Ε, 4υὶ σεδίον Ββαρεῖ. Οοπξ 7 
Ὀγαεὶ! ΟΡεδ. 1410. ΧΙ. ο. 25. --. 
ἘΝ» ποιοὶ ρρορσίπιπ. ΟἹ λωσοὶ 

θεῖ. ΧΙ], 80. οὶ, αυἱ αἷς γοξῖο- 
τηῖ, Ηεργαΐίοατα νόοοθῖὰ Οτεοῖβ ]ν- 
ἰεσῖβ Ἔἐσργϑβϑδσῃ σεϊπΐοθα ν᾽ ἀθπίασ. 
δ» υαἰϊ. 1 αι. ΧΥ ΤΙ, 8. --- 

ΡῸ» ἰάδτα, 1 Ῥασ, Χ. 7. (υδὶ σὰπὶ 

χωιλὰς ἼΞΩ ἢ μαῤονα ον μὲ πὰ θαι χὶ ΧΙ]. 1ὅ. 
ΧΥΠΙ. 99. 9 Ῥὰν. ΧΧ, 9οἡ, 76σϑμ). 

ΧΉΤΗ, 8. - Ὅ ΠΠ9. ,όυεα. 

9 ϑατη. ΧΥ͂ΤΙ. 9. ἐν ἐν) τῶν αὐλώνων, 
866. (οιαρ]. εἴ δρυὰ ἴποοσζυπι 86- 
οὐπάυτῃ Μοπιξδμοοιίηνη. Ἐρυίδθθο 
αὐλώνων οβὲ κἰοβδοτηα, ἀποζιμ 6 .10- 
βερῖ Α. 1. ΨΊ1: 9. 6. υὔ Ἶάτα ρἷε- 
οὐδ ΒΟδΒαυοηρευρίο ἱπ Ῥγχοΐιβ. 6 
Φοθαρηὶ ἃς ετβ. ΑἸοσχ. (όοηβοηφι ὑ. 
34. Νοὺ ἴδπιεη ορὺθ υἱάδίυχ δας 
σοη͵δοΐατα. Νδζα δβεουπάυτῃ Ης- 
Βγοίαμι αὐλῶνες δι ΠΟ 80]. ἡ 
φάραγγες, β6ἀ εἰΐαπι τόσῳ «λαγῶ; ἐπὶ 
τὰ ὥρη, 8εὰ, υἵ νἱ τὶ μὰ. γῇ 5 
βαϑεῖ; ὑπὸ τὰ υ Ὅ}ὉὺῪ 
γασέοος πιοπέϊξ. ἄν 
508. αὐλὼν, στενὴ ἀμαραὸὰ τοῦ Ὁ, οὐρα 

ΑΥ̓ΞΑΝΩ, ἄκρου, σιαρπιιπι ζδεῖο, 
σγέδοεγε Καοῖο, περί ρίδοο, ρτγοάμοο, 
εἴ ΑΥ̓ΞΑΊΝΟΜΑΙ, ογέεοο. 1)» (5 7)» 
Καὶ εἰ ΡΙμεὶ, πιαρηες Μο, μπὶ ἐ 
ιοῖο. δες. (Ο16}}π. βασι. 
1.21. ΤΧΧ ἀσ. ΧΧΙ, 8. ηὐξήϑη 
φὸ σοιδίον, οτοβοθραῖ Ῥη6Ὲ: ο9]]. ν. 
80. εἰ ΧΧΥ͂. 27. Φοο, ΕΝ. 14. ὔξη- 
4 κύριος τὰ ᾿Ιηφοῦν, πιαρίορα [μεοῤεδαὲ 
Βοκμίμυϑ Φοσυδηι, ἢ. 6. πιαβηαηι, εἰ 
οοπούδοὺξ αμοίογ ξαέεπηι. ---- ἼΝ27» ἑη- 

ἐείΐϊερο. ϑυτοσα. Βα, ΕΨΤ11. 10. ὅς. 
1.2 Ὦ, }, δοῖ ἐπείραγε, εΧ υδι }. 

Ατδῇ. .""» επιϊοιδἐ σταπιεπ, δθο- 

ῶν6 εἰ μΞ: τερροπάες αὐξάνισϑαῳ 
᾿ν 1, δρυιὰ ϑυταγαδοβυσι, ἱπρτίπιῖα 
οὐχ 6 ϑαῃε θυ εἴ Θρ᾽Πἶ8 ΒΟΤΊΤΩΟ 810. 



Αὐξάνοω. 

«4 --π ΥῬ} 1537 ΗἸρΡ". ἃ 5,» Ῥγν-- 

ἀεπέεν αρὸ εἰ ἀΐδρετρο. 3 Ῥαν. ΧΙ. 
21. Υ͂. Βυρτα 8. 07. --- “12 

ἐμάϊοο. 1 Ῥας. ΧΥΤ]. 10. αὐξήσω σε. 

Ταερβεταμς Ἡ Ἴλδγ πὶ ΝΠ, 
Ηἰρῃ. ἃ δ }", ἐσέγε γαοῖο, ργοάμοο. 
66. ΥΧῚ. 11. - δ, ῬΙΉ, γεποῦο. 

ϑγτήτη. 0}. Χ. 17. μάρτυράς σου κατ- 
ἔναντί μου αὐξάνων, ταϑ8[68 ἴ108 ΘΟΥΔΠῚ 
τὴθ περ ἐρίδοαπα. --- ΥᾺ)) ΝΙΡΒ. 

ὁ ἐγμηρο. Οοά. ΧΧΧ, 80. --- Ὁ. 

ΝΙΡΗ. ςε Νυμ. ΧΧΙ͂Ν. 7. 
1 Ῥαν. ΣΙΝ. 2. --- ΠΡ: ΠῚ 

Καὶ οἱ Ηἰρῃ. Τί βοο, ζαουπάο. 
Οδῃαβ. 1. 92. αὐξάνισϑε καὶ «ληδύ- 
νι, ογαβοϊα εὐ ταῦ ρ] ἸοΑταίηὶ, 
νά εἰ ὅεη. ΧΙΝΊΙ. 27. Ἐχ. 1..7.Ψ 
σευ. ΧΧΥΤΙΙ. 38. αὐξήσαι σε καὶ 
«ληϑύνω σε, ΟΥ̓́ΒΟΟΤΕ ἴ6 ἤαοῖαϊ, εἰ 
τα] 0] ]οος ἴτ6. ψιὰ6 εἰ ὍΟξεῃ. 

ς ΧΙΜΊΙΠΙ. 4. 1εν. ΧΧΥ͂Ι. 9. σδη. 
ΧΙΙΧ.-22. ᾿Ιωσὴφ υἱὸς αὐξανόμενος, 
Φόδβορὶι Δ] 1.8 ἐδ ἐμεῖς διγομο ΟΥ65- 
σοί. Οφη. ΧΙ]. 54. Ὁ] αὐξάνειν οϑὲ 
αὐ εἰαίωπι ζείίοεηι οἱ ἀλοπογαίΐμηι ῬῈ7- 
ἄμοετε, ἱ. 4. ὑψοῦν ἴῃ οοἂ. ΑἸοχ. 1δν. 
ΧΧΥῚ. 9. --- Δ Ὁ υἱἱα οι. 

Ζυά. Ν. 11. αὔξησον. οάυχὶ 5'π6 
ἀυθίο, βοὰ δάπιοάυτχῃ ἱπορία, 8 ΓΒ» 

αουπάατε, ὑγιοίψβοατε. --- “ὝἼΕ), 
ἀ ἀέερεγρο. ἃ Ῥαν. ΧΙ. 28. ψιάθ ὑμῖν 

᾿ 8. Ψ. ἸῪ2Π' --- πον ῬΓΤΟΒΡΕΤΟΥ͂. «6γ. 

ΧΧΙΙ. 80. -- ΠΔν πρρρίϊοον. 

1 Ῥαν. ΧΧΙΠ. 17. Ααἀάθ ϑγχωην. 
Ῥε. ΧΙ. 86. υῦὖτἹ᾽ αὐξάνειν ποίδὲ 
Ῥοίεπίοηι αὐ ζεϊξοεις τεάάετγε. ---- νὴ 
ΓΔῳ» γεύμοο οαρέϊτυϊέαέεηι, Ἀ. 6. γὲ- 

ἄμοο ἐπ »γιδπιαπ 7εἴοεηι δἰαίμνι. 
200. ΧΙ.11. 10. ὁ δὲ χύριος ηὔξησε τὸν 
Ἰώβ. Μίιάα Ἐδεθ6}1}} Αἀν. ϑδοσ. ΓΔ}. 

εἶ. ς. 11. ν. 96. Ῥεεύογεα ἸθρΊτο 
ἢφο νὸχ “ον. 111. 12. υνὲὶ νεῦρα 
ΡΝ 19 ὈΥῚΨ ΠῺ»» (εἐ οσμν' πδε- 

γα, φιοῦ δερέγοηι, Ἐ. 6. ματα ὠδεγα 
δυσὶ, δαὶ, αποιηδάτηοάυτα Ν αἰχαῖαβ 
ἜΧργεδαῖῖ : ον ἰαοίαίμα εδογιδιι) 

400 Αὔριον. 

ἴῃς. ἴὰ ̓ σαπβουε : τὴν κακίω ηὔξησα, 
ᾳυα νεῦρα Μομεῖ. τοδῖθ 18 νετεςξ : 
πιαίέδαηι αἰσὶ, οἵ ἴῃ ποίλ δι θ᾽ θεῖ δή - 
ἀϊι : Μιάδιευν 6886 στωθσζασῃ βοδοϊϊοι. 
ΜΙΒῚ ἀκ ἢ, 1. ἴὰ νἱάεισ. Απίο" 
σὴν καχίαν ἡ. ρα ΟΕ ΙΧΧ ἴπεις. 
τορεϊοπάυτι ἑνατί, ραγίτη διρὈ με} 8 
δϑέ ργεροβίεο εἷς. Κακχία ἢ.]. ποηπα- 
ἐξίαηι, βοὰ τπαΐμηι, ἱπϊοτίμπεμηε ποίδξ. 
᾿Αὐξάνω ἀοπίχιο ἢ. 1. ἱπσδηδῖανα 
ϑυχηίξοῦ ῥγὸ σαοίδεοεγε, αὐ αὐμίξατ 
»εγυεπῖτο (αἰαίΐεηι, ἢοΟ 56 81: σὰ ΘΡῸ 
δα ἱπέοσευπίυτα παῖυβ ϑυτι δὲ ᾿δο- 
ον. Θυοὰ εἰ δυταῖτοτ, δρρασεί 1ρ- 
ποία ἴΠυτὰ ἱπίογργοίοα Πἰροσα δ 
φυϊάοιη, ποο ἰδιηθῃ 1η41]6 ὙΘΓΕΙ͂ΒΒΘ. 
Οοπέ, δὰ ". 1. ΟἸγχαυρίοάοττιι ἴπ 
Οδίομα Οὔβεοα “πὶ Ρ. 126. ὅ81ν. 
Π. 8. να αὐξηϑῇς ἐπ᾿ ἐσχάτων σευ, αἱ 
είς, «αἴνει εἰ ειἢ πόξείς ευαάαε ἴοτα- 
ΡΟΥΘ ΘΑ] ΑΠ 8618 ἴι86. 

ΑΥ̓ΞΗΣΙΣ, αμρσηιενίιη, ἑἵποτε- 
"πεπέμηι. 9 Μδοο. Υ. 16. «τὸς αὔξη- 
σιν χαὶ δόξαν τοῦ τόπου, δὰ δυρεινάδση 
Ἰοοὶ μἰοτίδυλ. 

ΑΥ̓ΞΗΤΙΚΟΣ, σμρβόξδοθνδ, οτγες- 
οἔης. ΠΥ 8) ἡκοίβοαπε. Ααιι.. 168. 

ΧΧΧΙ]Π. 12. ἐπὶ ἀμαίλῳ αὐξητικῇ, 
Ῥτορῖίοσ νἱῖθβ γε ζεγας. 

ΑΥ̓ῸΣ ΓΙΝΟΜΑΙ, αγἱάμε 3,0, ε:- 
αγόϑοο. 7)» ΝΊΡΝ, ἘΣΙΡΌΓ, ἐζείσοο γ. 

Βγυητηδοῦδ. Ῥε. ΟἹ. 4. αὖα γέγονεν, 
ατείαοία φμπί. ἩΘαγΟΝ. Αδα, Ἢ 

ΑΥ̓ΡΑ εἰ ΑΥ̓ΡΡΑ, σιγὰ, ὑὈεπίες 
ἰρυῖον. ΠῚ, βἰἰοηἑίμηε, ΘΌδτωα ἰθπὶς ὶ 

σεν εἰδί. 1 Ἄδα. ΧΙΧ. 19. 10}. 
ΙΝ. 16. ἀλλ᾽ ἣ αὖραν καὶ φωνὴν ἤκουον, 
86 νεὶ βδίυσι (δῆμοι εἴ νόοσξῖ δὰ- 
ἀἸεῦδια. Μο]1ὰ8 Ψυϊραῖιβ: εἰ υο- 
οδῆς φμαεξὲ σε Σ ἰεπὶς ἀμάτυι. ῬΒΑΪΤα. 
ΟΥ̓. 29. --- ΓΙ» «ρἰεμάον, βρες. 

διάεγμηι. Ἐπ. Ν1Π1. 2. ὡς ὅρασις αὔ- 
ρας. ϑυβρῖοοσ δαυϊάδη ὕσοὸ αὔρας ᾿ 
Τοροηθηάυα οβθό αὐγῆς. Εδάδῃ κα 
ταϑάεἷα αἴδγεοπᾶδ αυοαὰθ οὶ ΤΒο- 
ΟὐοΌΟΙΐ8 νογβίοῃὶ. Ηβυοῆ. αὖραν, 
ᾳνοὴν λεατήν. [,οχὶς, ΟὙΤΣ Μ8. 
Βχϑιι. αὖρα, «νοὶ, γαλήνη. 

ΑΥ̓ΡΙΟΝ, ογαξ, ογαδένο αἱ. ἢ 
ἽΠΟ Ἰάδτη. Εχ. ΨἼΙΠΙ. 10. εἰς αὔριον, ἑ 

' 
Ι 

ἀ 



α ἵπ οσἵανεϊοατὰ αἀἶσιι, ΠΗ. ν. 93, ἐν 

Αὐσεηρία. 

δὲ τῇ αὔριον, σα. ἡρίξᾳ, ας σταεείπο, 
πῖῖνι τς σοσά. ἰδίῃ σασι ἐπκαύ- 
ρινν. Ψι48 εἰ ΙΧ. ὅ. 96. Π|. δ. εἰς 
τὴν αὔριον, 86. ἡμάραν, ἐν, ογαϑέμενηι 
ἄϊεηε, οἵ 4110] βερίυβ. -- ἢ ΠΡ» 

ροείτἶο. 1.ον. 1]. 6. εἰ ΧΙΧ. 6. 
1 ϑιώ. ΧΙ. 11. 

ΑΥ̓́ΣΤΗΡΓΙΑ, απεέενιίας, ἐε νοὶ» 
ας, βες. Ο]οβ88. ὕεῖξ. 2 Μδοο. ΧΙΝ. 

ὃ 80. υδίὶ συσέενἑίας ἰτϊρυϊίαν ἴω υὶ 
ἅει συπρουσέαπιε ᾿Υἰδεϊηπι. δυτηδηὶ- 
κλῦθι δὲ οοταἐἐπέοπι τουΐανῆ, 1. 4. 

ἈΒρευτ(αο. 
ΑΥ̓ΣΤΗΡΟΙ͂Σ, ΟἼΕΡΟΣ, αμφέογεε, 

απ ΣίΘΤΊΟΥ. ΖΓ» "πέγμπι. Αᾳυ. Πευς.͵ 

ΧΧΧΙΙ. 14. αὐστηρόν. 1,ερῖδθδ ταῖ- 
Ὦὶ νἱάδρΌΣν γον ᾳυοα υἱπῶπι σ0Ε- 

δμε τιοῦς. Ῥ5. ὨΧΤΧ. 429. Οὗ [6χ. 
Ν. ΤΊ “. Η. ν. σ᾽ πσταῖπο δυΐδηη 

ς φαῤϊτοτιεπῖ, ἢ. 6. ἀυγίος δὲ ἀοροσ τι8 
» Φφυκπν ἀποα βο σῖα οἕαῖ, 16- 

δῖαν ἰῃ οὐηρεσδάνο ὃ Μδοῦ, ΧΙΥ͂. 
50. αὐστεηρότερον δκξάνονεα. ἘΪΕΘγ ΟΝ. 
αὐσεηρὶξ, φευδϑρωπός. ἔγτη. Μ. αὐσεη- 
εὸς» «αρὰ τὸ αὕὔω, τὸ ξηραύνω, ὁ μέλλων 
αὕσω, ἐξ οὗ μόραν ἐρετηε στρυφνὸν, 

ξηρὸν, αὐχμηρὸν, σχυδ 
ὈΑΥΤΑΡΕΣΚΥΑ, 8. Τ᾿ ἀξ μηδεν 

ΚΗΊΑ, πέρεδειΣ ΟἸΛΟΡ δὶ 

ἃ ἐὐάγωηι, εἴ δ δἀἸαποίο υἷα ἐς ἰμδῖ- 
εἰπέ αεία. Ὁ} απΐπα, Ὦ. Ἶ, ομρέαἐ- 

ας, ἀεεϊονίμηι. ϑγτωσα. (δεῖ. ΥἹ. 
9. ὁδεύων αὑταρεσχίᾳ, δαϊδαΐαγα, ῬὈΣῸ 
αὐδιτῖο, ἢ. 6. τὰ υὐ δὶ Ὠἰνοΐβ μἷδ- 
Ἦ ΜΠῚ δἰϊοσαπι ΘΟΥ 8116 ποι δια ϊδβ. 
όσα Αὐταρέσκεια δὰ8 ἀποηθθ δὶ 
Βιεῖίιου Π’ δθ0. Ὁ. εο. Βαπα 1658. 
4... ἱ βγιηῦ. Ρ. ΥἹ. Ῥαρ. 
8, θ60η. ῬχῸ Αὐταρέσχεια Μοηϊίδλυςο- 

« πἶἷδο δς ΒΙοΙἴ5 ρογρεγδτα. 1 ἰοχῖσα 
58 Ἰδμζετοπί, 
ΑΥ̓ΤΑΡΚΕΣΙΑ, δε βιοιεπία, αυδ 

νοχ ἴῃ ὑπσοχὰς Ἰοχῖοο ἐχρυηροπάα 
εοΐ. 
᾿ΑΥ̓ΤΑΡΚΕΊΏ, διρῇοῖο, ἀο φμαπ- 

ἐκπε δ ΠΗ. αἰ; ἀδ 
86, αυἱ δἰΐοθ οταηῖριβ ἱπογυυηῖ, 
ἥτε δυης δ νἱίδηλ δβυδίεπίδηάδηι 

Ῥο 1. 

40] Αὐνόματα. 

Ὠδοοϑβασία. ΣΥΝ ἐπυσνέυ, οτίαει φ-᾿ 

ὑεῖς ("146 Νίμη. ΧΙ. 24.), εὐ ἴῃ. 
Ηἰρβ. «υρρεδο, ἀμ “εὐιοίανε. 
συ ΧΧΧΙΠ, 1ρ.᾽ αὐγάρκησιν αὗτὸν 
ἐν τῇ ἐρήμῳ, αὶ ὕῖο ὙΠΟ. ἐνυε- 

πἰδί ξιπὶ, εἰσια ἀπρίο Ἰδβδγιπε συμ 
ΟΒδίαβοο ἡ ΓΝ Ὁ δυΐ οεγίε τῷ 

Καὶ αἱδυδγυηῖΐ ποῦὔοποιῃ ἢΪΡ1}}- 
ἄτη. Οδσρὶῦ πᾶῆο νοσϑίοηθη Εἰ- 
ϑυρίμυ, εἴ ογθάϊξ Ἰερεηάυτη εβ86 
ἐξεύρησεν αὐτόν. Ψυ]ρ. ἱπυεπὲξ δεπι. 
Αᾳυ. οἱ Ὑποοΐ. εὗρεν αὖτόν. [1ἴ4]6 ὁ 
Ψεῖπδ: δηββοϊοπέεηι ἐπῆν οἱδὲ γξοί, 
᾿. ε. εὐρεῖς ᾿ρεὶ πδοδαδβαγία, Οσά. 
ϑβδιηδυ. δροὶ ἰϑοοϊοιθι ἸΛΧΌΝΝ. 

ψιάς δα ἢ. 1. βοδαυ ΘΏὈ. 
ΑΥ̓ΤΑΙ͂ΡΚῊΣ, στ ὲοῖεης, οοπίεπέι. 

ὉΥΌΣ, πεπιγμίά ρατιθπ. ἴοϑβ. ΥἹΙ. 

19. ΘΥΤΉΓΑ. μὴ οὐκ αὗταρχες, ἸΟΠΠΘ 
ΦΗΠ οἱ Υ. θ6πθ 4υοδα ϑθηϑιπ: --- 

"» Ἀαγὲ σαἰία, ρμογῆο. Ῥτον. 
ΧΧΧ. Ὁ. σύνταξον δέ μὸι τὰ δίοννα 
καὶ τὰ αὐτάρκη. δὲν. Κ. 1. ἐ ΧΙ, 24. 
μὴ εἴπῃς, αὐτάρκη μοι ἐστ], γιὰ ἀϊολ 5: 
ἷρδθ το πὶ ογίθυδβ τπεῖδ βυϊῆοϊο, αἰξὰ8 
Ορυθ ποῦ παρεο. 1ν. ΧΙ, 20. ξωὴ 
αὐτάρκους ἐργάτου γλυκανδήσεται, νἱΐᾳ 
ΟΡΟΥΩΣΙ εογίε δια οοπέεέ ἀυϊοἷβ 
οὐἰς. Οοηΐ [μοχ. Ν. Τ᾿ 8. ἢ. ν. Ηθ- 
Βγοἰῖυδ : αὐτάρχης, ἱκανός. 
αν ΑΥ̓ ΤΕΚΟΥΣΙΟΤΗΣ, ἔδεγα ρμο- 

ἐεείαϑ. 4 δες. 11. 21. ἑ 
ΛΑΥΤΟΔΕΣΠΟΤΟΣ, ὀοιπέπιμ αὖ 

“Ζοἰεεέως, συρρηεε. 4 Μαοο. 1. 1. αὖτο. 
δέσποτος τῶν χαϑῶν, αμἱ ἴῃ δηΐπη! ροῦ- 
ΚΟΥ ΡΔΏΟΙΘ9 ἀοπηϊειπίιν, 0] δἱ. ΣΌΣὶ 
αὐτοχράτωρ. 1Ὁ. ν. 80. 1». ΧΙΠΠ]. 1, 

ΑΥ̓ΤΟΌΙ, ἐδὲ, ἐδέάεηι. ὈΡΤηΣν 

ϑεδέεγ 46. 08. . 8. 8 Ἐδάτ. 1 
46. θ4. 2 Μεος. 11]. 428. ΧΙ. 8. 

ΒΑΥ̓ΤΟΚΡΑ ΤΩΡ, φμὸὲ χὰ αηὶ ΤΣ 
ἐοϑίαίοηι παδεί. 4. Μαος. Ϊ. 1. Μιᾶς 
αὐτοδίσποτος. ἴ0. ΨἼΠ. 27. Ἡεβγοὶ. 
αὐτοκράτωρ; αὐτεξούσιος, ἢ κοσμοχράτωρ.. 

".. ΤΟ ΜΑΤΑ, φροπέαπεα, ον 
ὭΣΠΟ» ϑεγνωπαέα δρονίε. ἃ 

Νερ. ᾿ ΧΙΧ. φθ. 860. Οὐμηρὶ, Κεϊαυὶ 
Εογὶ Βαῦθηις ἀνανύλλονγα. “-. ΠΡΌ, 

ὃ» 

ἂν» 

ξσς 



ὃ 

ἃ 

6 

Αὐτόματος. 

παίωι. ἴεν. ΧΧΥ, ὅ. 1]. 
αὶ ες. ΧΙΧ. 29. πο ΠΣ ΠΕ δμὖ δε. 

06. ΝΊ. ὅδ. 1 Βιεϊίαθ. 56ὰ νοχ 
αὐτόματα 1θὶ οεὶ ρίοκδοπια, ορεῖο, υἱ 
ῬΑ εζαΐ, ποίδίισῃ ἴῃ Ἵχθηιρὶο Οτὰ»- 
δίδηο. Εσσανῖ ἰσίτν Μοπίαιοο- 
Ηἶυ8, οὐὔὰ βου ρογοῖ αὐγόματα 6556 
Ἰη ο ρσοίδ  ομοσα γοσῖθ ΠΤ ευἱ 

᾿ἸΔΙΏΘ π6 1000 αὐυϊάοτηῃ τεθροπᾶει, 
ποάυτῃ βεῆϑυ. 16 δὰ ἢ. 1. βὅομδυ- 
ἔδηθεσρίαῃι. 

ΑΥ̓ΤΟΜΑΤΟΣ, 4ροηίε ἀροηὲ. 58}. 
ΧΥΠΙ. 6. αὐτομάτη πυρὰ, ὯΟΠ δοσ6η- 
δι. ἰστιΐβ, Ῥγτβ βροπίδῃε. Ὑ1ὰ ἀἊ 

νοῦ [χ. Ν. Τ. 

ΑΥ̓ΤΟΜΑΊΤΩΣ, δροπίε, ωὠἰέτο; 
Ψιάδ 5. ν. ᾿Ασυαίστω. 

ΑΥ̓ΤΟΜΟΔΛΒΕΊΏΩ, εἶένο υεπῖο, ἐγα"- 
ὕμρίο, ευηι ρεγίεβα, ἔγαπδεο ἴπ ρατέεε 
αἰέεγίμα. ἐς τ ΗΙΡΒ. ἐπϑεπῖσε 7ἀ- 

οἷο, ἰγαάο. 2. ϑδγη, 111. 8. οὖχκ ηὗτο- 
μόλησα εἰς τὸν οἶκον Δαβὶδ, πο; ἐγαηδὶὲ 
ἐπ Ραγίδα δνι8. Νόοῦ πιδὶθ α00- 
-Δ(1 δεηβυτα. --- οὐ ψτν ΗΙρΒ. ρα- 

ὁδὶ ὑοῖο. 08. Χ, 1. 4. ηὐτομόλησαν 
γὰρ « προς ἐρήμα ἐγαηεβιβενμηὶ δὰ 70- 

Ἢ τη816. Ναῖὰ αυἱ (Γ8}98- 
Βιρῖς, Ἵ ἀεβοῖβοιῖί δὰ Ποβῖββ, ἷβ 
ἔράνϑ οὔτ 118 ἔδεῖῖ. Ψοθορθυβ οἷθ- 
απο ἐπὶ τὸ μετατάξασϑα;, πρὸς τὸν 
᾿Ιησοῦν. τὰς Α. 2. ν. 1. 17. Ἠκδνοτο. 
ΟἸοβ5. ἐμ Οοἰδί. οἱ Ηεβγοΐ,. ηὐτομό- 
λησαν, σπροσίδραμον τοῖς σολεμίοις. 
4 ὅδγη. Χ. 19. ηὑτομόλησαν μετὰ ᾿᾽1σ- 
ραὴλ, υο΄ί ἴπ οοαἀά. οἰτη ἀρ υλάρε 
διαϑήκην Ῥογτουΐζδίυν. Ῥχονυ. ΥἹ]. 
860. ΟΟμΡ]. --- ΠΥ ΤΩ. νοβεϊ!ίο. 

ἴης. εἰ ΤΧΧ 1 δα. ΧΧ. 9090. υῇ 
κορασίων αὐτομολούντων. Ιδροσυης ἀ 
δἷπο ἀυ]10 ΓΊΤΊΣΠ ΓΩΥΣ νυρο δι 

νοσθα μος Οὐδ νοσίαηῖ: ΜῺ ἀπ- 
οἰδϊαγιμι βιριυαγμπι. ΤᾺ Ἰῃ[6]]οχὶς 
τοις ἢυ8 Α. 2. Ὶ. 11. 9. φυϊ δουπὶ 

ε ἐξ αὐτομόλων γεγεννημένον. 
ψείιος γΟΙῸ ΠΟ πιΐηι8 ὈΘΠ6 
Ὀδηδίυϊε: ΑΙ φιιογὲσ υἱγῶπι εἶτοὸ 
γαρίεπίῖε, ἢ. 6. Μἰξ φρωγίε, Ε]}1 ξωξιαὶ- 
ΠΕ ΒΡΟὨΣΖα ΥἹΣῚΒ 811} ΟΟρίδπι ἔδοΙ ΘΓ. 
βι 1488 : αὐτομολῆσαι ἐστὶ τὸ «ροδοῦναι 

402 Αὐεὺς. 

τοὺς ἰδίους καὶ ἐᾶσα! καὶ ἀπσελδεῖν «τὸς 
φοὺς ὑκενωυτῆους ἐν τῇ συμμαχίᾳ. 
ΑΥ̓ΤΟΥ͂", οοησδεοίδ οχ ιἙΑΥΤΟΥΣ, 

5 ἐρεῖ. Ἦϊπο ἐν αὑτῷ, ἐπ δὲ ἑρϑο. 
δ)» ἢ ἐπ οὐγξ σιο. Ἐχ. ΤΥ. 14. 

ΚΑΘ᾽ ΑΥ̓ΤΗῚΝ εἰ ΑΥ̓ΤΑΙ͂Σ, “ε- 
ομπάμηι δὲ ἔρεαπι, εἴ δὲ ἵρεαδ. ἢ 

δεογδῖηι. Ζδος. ΧΙ]. 138. 14. 

ΑΥ̓ΤΟΥ͂, δᾶάνεογριυμλ Ἰοςὶ, λές, 
ἐδὲ γο] ἐείλῖο. ὍΞΠ2 ἐπ εἰ. Ῥα. 

ΧΙΧΣ. 5. υὔϊ αὐτοῦ μΡοπίζυτῃ οδὲ δα- 
γεσρ δ ον Ῥσὸ αὐτάν, ἐφέλῥο, πεῖ ρδ 
ἴῃ φοο 8, υἵ ἦατα ποίαν! Ἐπ γτηΐιδ. 
-- πὸ λίο. σε. ΧΧΙΙ. δ. Νύχτα. 
ΧΧΊΓ 8. 2 βδηι. ΧΧ. 4. Ἐδϊ δυΐετα 
10Ὶ1 τόπου οσυτὰ ἐπὶ βυ δ 6] ροπάθτω, 
υἴ 810 ἐπα’ αὐτοῦ τόσου, ἐπ ἑείδου ἔοροο. 
Ν.Ι,. Βοα. ΕἸ]ρΡ6. Οσ. Ρ. 902. 

ΑΥ̓ΤΟῚΣ, ἡ, ὁ, Ῥχοποσαδει ἐρδέ, ὦ, 
“.- Ηἰἷς οδ ἰδηΐυπι ]οςα οχσίδοϊζ, 
ὉΔῚ εχ εἰησυϊαγίθυΒ νοςῖρυ5 Ηδό- 
Ὀγχδίοὶβ, ἐχϑυσαιῖ, δά 15 ἰδθη οὐὔ- 
βοσυδίοηθυθ οτος ἰῃ Ὠοπλυ}1Δ 
Ἰοεα Κ΄. Τ΄ υὐ]᾽ Ῥχο δυῇηχ!α Ἰερίαις. 
ἽΠν μπῶ. 900. ΧΧΧΙ, 15. ἐν τῇ 

αὑτῇ κοιλίῳ, ἴὰ ὠπὸ εοάεηισμε νϑπῖτο. 
- νῦννν συἱν. Οεη. ΧΥ͂. 10. Ἐδβέβεσ. 

Ι. 8. --- "ον, εις. 90}. ΧΠΙῚ. 8. 

Ὁ] Ἰοοο αὐτοὶ γεροπεπάυμι εϑὶ αὐτοῦ, 
ΠΟῚ δυυΐδπλ κχυρίον, πδτὰ αὑτὸς κατ᾽ 
ἐξοχὴν ἂς ἴεο υδυτραῖυγ. Αρυὰ 
Οτϑοοθ αὐτὸς οϑβὲ αοηίπωξ, ἤξστγωξ. ἃ 
Οοπῖ,. Ηεπιβίοσμυβ. δὰ Ασϊβίορῃ. 
ΡῬίυξ. ν. 966. (δϑαυρ. δὰ ΤΒθορῆν. 
ΟΒαγ. ς. 3. Ροϊϊαχ 11]. 74.---ἰῦῦ 

κως. 7οϊ. ΓΧ. 18. αὐτὸς γὰρ ἀπέ- 
τὐλμόλο ὀργήν. Τδρὲ αὐτοῦ γὰρ οὖχ 

αἱ ὀργὴ, ΘΟὨνΘΏ ΘΏΘΡ ἰ6χ- 
ἐπρ Απθόξρς -- Ὄϑοιν ει. 

ὅθ. [Π1. 7. Ὁδὶ ποππυ}]ἐϑ Ἰερίββα 
γ᾽ ἀθμθιΣ ΙΝ" -- "π)ὰ» φιετ- 

ομδ, ψ6]ὶ πουιθῃ Ῥσορσγίαϊῃ. Ὡς. 1 
δα. ΧΥΤΙ. 93. αὐτοί, τυπί 
"Ἰ) ν" -- ΣΌΝ ϑεγίξας. ΕΖ. ΧΥΠΠ. 

9. αὐτά. Τερβετυπὶ Ὡ ΩΝ Ῥεξ Ἰ:- 

[ΟΥΔΓΌΙΩ τοδί Π6β:}, οἱ δὶς φβδῃ 16- 
αἰζαν πὶ Βοάίετγηο σοάϊοα ἱπῆτᾳ νυ. 10. 

ῶ . 

» 



; 

Αὐνὸς. 4083 Αὐτὸς. 

πεμλο μὲ θο (ΓΑ δ᾽ διε Υἱ δέν 
ΡεΪ]ο. --ο Ῥ'Ῥ)}8, στε πωπο. 7200. [Χ. 

34. ἼΩΝ: Ααυ. Ἐχ. 1. 7. ἐξ 

αὐτῶ. Ἰχθτο ἘΖΏΝ ἰερι ϑν: 

Δάάε Νυμ. ΧΙΝ. 81. --- 05, 

»αδωΐκηε. 700. ΧΧΤΥ. 6. 1050) ρα- 
δκίκι εἶδε, οὐκ αὐτῶν. 1,Ἔροτυαὶ ἀἱ- 
νἱεῖσα ἡ 1... ϑγσιιδ υἰσϑπιαυ6 ]60- 

οπετα ᾿πηρΊ. ---- "Ὧν ο αἰ ίυιω. 

1.8. ΧΥ. 4. ἐν αὐτῇ. 1, Ἔροτυπῖ οὐχ 
δ ϑγχο ΠΤ τ ΝῊ ἐρεε. σε. 

Π|.- 15. ἐχϑρὰν ϑήσω ἀνὰ μέσον τοῦ 
σεζρματος αὑτῆς, αὗὑτός σου τηρήσει κεφα» 
λὴν, ᾿Ἰπττ οὐ τ ῬΟΠΆτΩ ἰπῖον ΒΟ Θἢ 
Ἶι5, ὁ ΟὔὈΒΟΥΒθ ἴυυμ οδρυΐϊ. 
ἤοια ἐμ τρ βλύαι επου 5, σθαι 
οὔδει οοευγτηῖς Μαεαίῆ. ΧΧΥΠΪΙ]. 10. 
εἴ δρεά ρμτοΐδηοβ. ιὰ6 ΕἸδηοσυτα 
«ἴ Μαιῦι, ]. ς. οἱ Β]δοκυν4}}} Οὐ. 
ϑ8ον. Ἐς. 1. Ρ. 1. ας. 2. Ρ. 02. ἴ6ϑ. 

ὙΠ]. 5. 7. 12. αὐτὸς ἀ6 Μοβεῖαᾶ εὐτὶ 
ετορἣ δαὶ ἀϊοίξαγ. ΨΊΔῈ ὨΟυίγεϊπϊ 
Αππηοίδί. δα 1 Ῥεῖ. 11. 424. ἴῃ Β1]. 
Βγετη. (δε. ΓΝ. Ρ. 168. Μ᾽ άθ εἰ 
1 ὅδ, Χ, 10. Αἀάε Ηοε. Υ]]. 8. 
᾿ἜΦραϊω ἐν τος λαοῖς αὑτοῦ συνεμώγνυτο : 
ὍΡΙ [πὶ αὐτοῦ οδῖ τισπάσ. ὙΠ ΘοίΩΡ 
ἰερ! ἄδθοσε αὑτός. ---- "Ἐ257» ποτηθ 

Ῥγορσίαμι υἱγῖ. 76Ὁ. ΧΙΧ, 2. Αοοο- 
Ρετιις Οαρρεῖϊο 1πἀϊοα ποιθη ργο- 

ὦ γγίτιτα ΥἿΣΊ ῬΤῸ Ῥγοποιλΐῃα ἀειπου- 

.. 

κισδῖλνο ΓΙ. οὐ δίῆχο 3): 40δεὶ 

εββϑεῖ [3}}; ἐόγμηε. ΜΙΝ δυΐθιη 

νἱ ἀσπίς Ἰορίβθα 3} τ βυΐ- 

ἤχων. Οεπ, ΧΙΧ. 33. 835. 00] ὑτὸ 
αὑτὸν Ἰορουάιτη αὐτὴν, ποτρα ΕΑ]: 
τὴν σγεσβυτέραν εἰ νεωτέραν, αυοὰ τηΔ- 
515 εἴ ταὶ εἴ ἰθχίῃ ΟΥ̓ ΧΊΠΑ]1 σον θηϊξ. 
Ἰκςοῖίο αὐτὴν Τερουυν αυοαθςα ἱπ 
ΑΙά. ΑἸεχ. Ψαϊρ. εἰ Ατδρθ. 4 Εερ. 
ΧΙΠ]. 12. οὖκ ἀπέστη ἀπ᾽ αὑτῆς, του 
ΤΘΟΘβαῖ ΔΡ 1110, ἢ. 6. 0110 Ῥεοοδῖο- 
τα «Ζ6τοθσοβίηὶ. Οοηῖ, 6]ο66. ΡΏ}]1ο]. 
5. [1Ὁ. 11]. ΤΡ. 4. ὕδῃ. 17. --- ΜΝ). 
λοο. 4 σορ. 11. 18. χούφη αὑτὴ ἐν 
ὀφδαλιμοῖς κυρίου, ἰενα Π]υα ἴῃ οου}18 

Ποκαῖπὶ. ΨΜΔ6 οἱ Ῥεαι. ΟΧΥ ΤΙ]. 
938. δὶ ρμαγεν ἕατηϊπίηνη ᾿γῸ 
ΠΟΌΠΟ ροπίζυγ. 146 1χ. Ν, Τὶ 8. 
ἢ. ν. -- “ἬΣ7» ἀψροονίία. ἩΕΌταυδ 

20». ΧΧ. δ. αὐτῶν. Θυδηαυδτα αυο- ἢ 
ἀδτασηοο ὄχουβασῖ ροίεδί {Πυα αὖ- 
τῶν, αὐἱα ᾽ἴπ 6}}8 νδυβϑίοπθ Ῥσεδοθδ- 
βογαΐῖ ἀσεβῶν, ἴάγλοῃ δατηοάιτι γογο- 
δ΄ γ1]6 δϑῇ δι πὶ βου ρεῖβθθ ἀνόμων. 
ὙΙΔ6 βυρτᾷ 8. Υ. ἄνομος. --- Κῶ», 

πιαγε. Ηδν. 11. 14. τνπῦν, ἐμρὲγ 

ΓΕ, αὐτοὺς, αὐϑδεὶ ἴῃ ἴαχοι 6βθοῖ 
αἶα ἐν ---- κν͵ῶ, ποθ Ασα. [68. 

ΧΙΙ͂Χ. 5. Τιρὶς 18. Νά δὰ ἢ. 1. 
Μοπίῖ ΤΧΧ δος. ΧΧΧΙΙΠ. 4. Ὁ] , 
ν᾽ θη ΡῈΣ βχραϊακεαι ΔΟΟΘΡΙ860 

ἀξ 12 ῥτὸ "δ κἢν, νεῖ νοϊυΐεϑε ἀϊ- 
ΘΕΓΘ : Ῥϑορδγιπηί (80. 5101}, Ὡοῶ Τραὶ, 
85. Πδο, αυΐδ 5101, ποῃ Ὦδο, πο- 
συοτιμῖ ϑὺ0 ρμοϑοςσδῖο. (08. Υ,'. 9. ὕΣῸ 
ἐξ Ἰερεγαμς Ὁ. --- ,γὺ, ἀροεπάενε. 
Ηοβ. ΧΙΠ. 15. Τ.εροταπὶ ν Δ: ἐπ 

αὑτόν. ---- "Ὧν Ῥοριΐμα. 1 ϑατα. ]Ι. - 

190. Ιοροτυπὶ ὍΣ Ῥῦοὸ Ὅν" ὅο8. 

ΙΝ. 11. Ιρετυπῖ πο αν ΟῚ) Ιοοο 

ὈΝΠ εν» Εχ. ΧΥ͂ΙΠ]. 25. ὑγό ἃ 

Ὀντὺν Ἰεχοσυης πτὸν. --Οὐν» 

ΟΝ, οδδὶς, διδείαπέα, ἴἴ. ἑρδεπιεί. Τ,ον. 

ΧΧΙΠΠ. 14. ΧΧΨΙΠ. 49. 80. --- 
“28, ποῖος πιεα. Ἐχ. ΧΧΧΊΤΙΠΙ, 14. 

Πευῖ. ΤΡ. 47. 8.1]. ΡῈ: δγπδοάο- 
Οὔθἢ Ῥᾶγ8 ὕχὸ ἴοίο ροῃίξυγ. Οοηξ, 
Βογϑϑηὶ ὨΠυοϊάδιῖ, Οχτεί. ἱπ .. Τ'. 
Ρ. 1. ν. 348. --- Ψ ἐγαάίογ, ἐπ- 

οεο. 4 ϑατα. ΝῈ. 18. γγων "2 “ὙΠ, 

εἰ εγαΐ σωηι ἱποοάετεπί, καὶ ἦσαν μετ᾽ 
αὑτοῦ: Όϊ ματγίτα ΠΡεσῖυ8 ττδῃβίυ- 
Ἰεσυης, ραγίίτι Ἰερεγαπε Ἴων" γ.77)}. 

ἜΞῈ "ΤΡ αηρισία. ῬΤΟΥ. ΧΙ]. 18. 

αὐτῶν, ὉΌῚ ἐοτίδβϑε Ἰοβοηάστα θεῖ 
ἀναγχῶν, ἱ. 6. ϑλάψεων, 001. ΧΥ͂ΤΙ. 
17. ιάε δὰ ἢ.},. ΔΕ βΈΓΊ.---- 

ἐπέζηνεση, πιδάξερι, ρτορτὶα ἐπίοεέϊπωπι, 
σε, ΧΧΙΝ. 8. μῶ᾽ ὧν ἐγὼ οἰκῶ ἐν 

σος 
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Αυτος. 

α αὐτοῖς, ἸΠ(ΟΣ 4λ08 Θβο ΒΑΡο. Νυη). 
ΧΙ. 41: ἐν οἷς εἰμὴ ἐν αὑτοῖ;, Ἰἰηῖαξ 
4ὺΒ ΘΡῸ εὐπι. ..050. ΧΧΙΨΝ. 17. 
ὁδῷ. ἡ ἐπορεύϑημεν ἐν αὐτῇ, καὶ ἐν 

, φἄσι τοῖς ἔϑνεσι, οὃς παρήλθομεν δὲ 
αὑτῶν, να, πῃ 4τὰῈ δα υϊανίτηνιθ, 
εἴ ἴ ογληῖρυβ σοπίθυβ, 4085 τ8η- 
εἰνίγηιιβ. ΡΊυγα εὐ ιδιηοάϊ ἰοοα, χυϊ- 
θὰ τεϊδίϊναπι βυ0 βυβδβιδηξίνο ἴΐα 
Ῥοβίρομιζυγ, ὁΧ ϑϑοσίβ ορϑοσναῖ Ο]88- 
Βὲ8 ῬΉ1ΟΙ, 5. Ρ.. 176. 00] οἰίδτω 6χ- 
διαρίυνα ΔἸἰαυσα οαπὶ ἰῃ το ἐχ 
ΤΒυοσγαϊάθ αϑετί, ουἱ Βίο] 8 ἴῃ 
ὙΒεβδοσο δα ἀϊϊξ ὕηυτη γε] δἰΐεσυσι 
εχ ΗἩϑετοοῖο. Κ'1ς οηΐπ [,10. 1]. ο. 
10.᾽ γῶν γὰρ ταῦτα τὰ χωρία προσχω- 
σάγγων ποταμῶν, ἑνὶ τῶν στομάτων τοῦ 
Νρλου ἐόντος ὑπτασνόμου, οὐδεὶς αὐτῶν 
αλήϑεος “ἴρι ἄξιος συμβληϑῆναι ἐστι. 
Ἡρὰε: 6. 188. δΔαὺ Κασίου ὀὔρεος φοῦ 

οντος Αἴγνφτόν γε καὶ Συρίην, ἀπὸ 
φούφοο εἰσὶ σράδιοι “χίλμοι κ. ἢ, γιὰ δ 
οἱ [1]. δ. Ἐς. ΧΙ], 109. «νεῦμα καινὸν 
δώσω αὐτοῖς, ορὶτιζυτη πονύτη ἐπητοϊῦ- 
διὰ 1}}19, ---᾿ χὐρϑ, οαρμέ. ἘδΊΠΟΥ. 
ΙΧ. 925. Ζδοι. ἵΝ. 2. --- "δῷ οὶ. 

ϑγεωγθοῃ. ὙΠεοά. 66. ΧΥΨ., δ. 
ἘΠΡ1 ἰδυλθῃ ὈσῸ αὐτοῦ ἰοροπάυμη αβὶ 
ἡλίου, Ἰδτα οοη͵θεοΐυγα Μορίῖ, δὰ ἢ. 
1, γϑῦα οί. Ηϑ Ἰοοὶβ ἦδτην ποππυ]]α 

ἃ αἰἶα δὐάδτην, χαΐθυι8 πιο οἷα οὐ ςδ 
ΑΘΡ 48 6886 νἱἀδίυν, ργουΐ 88 πὸ- 
Βὶθ 6 οοἸϊοοϊδηοῖβ ποβῖσβ οβεγυηξ. 
ὅς. ΠΙ. 9. υδὲ Ῥγο αὐτὸν, αυοά 
Παροῖ Οομρὶ., Ἰεσοπάμππι αδὶ αὑτὸν, 
ἢ. 6. ἑαυνόν. 720}. ΧΙΨ. 15. ῥγὸ σαρὶ 
αὐτοῦ εἰς “χρόνον Ἰθρὸ : σοι, αὑτοῦ 
δ χρόνον. οβ. ΊἼ  Ϊ. 90. υἱοὶ τηοππιτ 
ἴω 1η τρλρα Βεςοῦσ5 ἱῃ αΐοδηο 
οὐ» » τξ ἼΘ Ατλρ8 ἢδ- 

ε Ῥεῖ. ΗδΡ. 11]. δ τρπὰ Αι]. 8ς 
Ἐποοάοϊ. Ῥγο αὐτῆς δόξης αὑνοῦ εχ 
Ἰηοοτίο Ἰεροηάυτη 6886 νἱἀοίυγ τῆς 
δόξης αὐτοῦ, ἴἴὰ αἱ νεῦρα δας συ 
τὴν εὑπρίπεκεν Ἰυησαπίυγ. ΜΊΟΝ. 
δ. Ῥτο αὑτὴ ΓἾ μα ὑμσθμῷ δρυ ΤΧΧ 
Ἰεχὶς αὕτη, ἐγ λαὸ ραχσ. ϑοὰ τηϑ- 
11π8: εγίέ οὶ ρασ, πόρε Ἡἱεγοδοῖυ- 

ἔχχνΠΙ. ὅδ. Τρροο 2. (61. 
ὭΡΩΝ Ιεχοσυπί ΠΝ» οχυῖο 

Οδρὴ. Ἔχ. ΧΧΙΨ. 2. ὕτο μετ᾽ αὐτῶν 
Ἰορσα μετ᾽ αὐτοῦ δος. οο. Ηερτ. ΝΙρὶ 

ν᾿ ν᾽ 

ι 
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ἴα ἰοχδβ, δοπίσδα οδὲ δὐπισάκεη 5 
ἱταροᾶμα. ἔχ. ΧΥ͂Ι. 48. υἱοὶ αὐεὺ 
Οταθίυβ τηυϊζενὶς ἰῃ αὐτῆς, οομῖζα 
ἀδτι Ῥ6Ππ6 ἀϊδρυίαν!ς Βομαϊσιυβ ἴῃ 
ἽΝ ἄς Μυϊδθομῖθυβ ἴῃ Τοχίε 
Οοὰ. ΑἸεχ. ἃ Οσδρίο ὁ ρεζοοίατα 
Ἑδοῖίβ, ρας. 11. Ηοκ. ΧΙ]. 5. Ἰοοὸ 
φρὸς αὐτοὺς ΤΕροΠοΒΌΥα δδὲ αὖ- 
τὸν, αξ αασαὰς Αταρβ Ββαρεῖ Ῥεαῖσα, 
ΨΙ]. 18. (14.) ἐν αὐτῷ, 6 αυϊθυε 
ἄυδθυβ νοοΐρυβ Οτδδιυδ 6 οοῦ)ες- 
[Γᾶ ὑθδτα ἔδεϊξ ἑαυτῷ. 51 ΄συδ Ορτι8 
δϑϑοῖ δ ΟΠ ἀδ ΠΟ}6, ΒΟΣΙ 65- 
βεῖ αὐτῷ, ἘΠ}, 56. ἱπιρῖο, ραγανῖξ σαξα 
"πογεδδ. 86 βδι18 ἀοἴδπαϊ ροΐεϑέ ΣῈ - 
οορία Ἰοςῦο ἐν αὐτῷ, 51 νεῦθα 1δῖα δὰ 
Ῥτεοοοάεηϊδσαι γόοϑῖα τόξον τοΐθγ α- 
(ὰς. Φοῦ. ΧΧΧΨΥΤΙΙ. 6. υδὶ᾽ ἐπ᾿ αὖ- 
τῆς τεροίκίοπο οχ ῥγεοθάθη τι 
πδῖιδι οὐϑ8ὲ νἱἀοίυσ. ΡΒ. ΧΙΝΠ.. 
18. Τ,οὐὺ αὐτῷ Ἰερθ σαυτῷ. ὅ6. ᾳυϊα ἡ 
σ Ἰίζδσα Ὀἷθ Ῥοιῖα εὔδὶ ἴἢ ἢἤπο αἷο- 
ἰοπΐβ ργεοοοάεηβ εἴ Ἰῃϊο ϑοαποι- 
(8, ϑεῖμοὶ ροβίια ἔυϊτ ον: ρύοσ!Β ἰπ- 
ουτία, ἐδοζυπιαι6 ἐ8ῖ ἀγαϑοσύνης αὖ- 
τῷ. Οομῖ, ϑγιασα. Ῥβδία. ΧΟΙΧ. 
Θ. αὐτῶν μοθὲ εἰσήκονεν δἀδεηάυτα. 
ϑιν. ΧΧΙ. δ. δέησις πτωχοῦ ἐχ στόμα- 
τος ἕως ὠτίων αὑτοῦ, ῬΓΘΟΘΘ ῬΔΈΡρΟΤιιπι 
Υἱχ οΥα ρῥχοϊδῖθ: ἰδέτω ἰδηριπί εἰ 
ἔοτίας δυτου ἰε. ὅ'.. αὐγὸς, υἱ 
ΜΝ . Ἀ.. 1. ειπι ποίαῖ, υἱ 1 Μδος. 

111. 92. 001] καὶ αὐτὸς αυϊσαῖυ8 
{ταπιβίυϊ: εἰ ἐμδε ἀοπιῖπμδ, δ5 Ὅτι 

ἰδρλοο, ϑίτδο, ΧΙ, Π. 8. μεν᾽ αὐτὸν 
γ 

Ῥτο μετά σε, ἐἰδὲ δμοσεεΣιγον. οἷΔ- 
ἔνυτα αὐτὸς οἴαχη, οταῦτ! ἀοοεῖ ἰοευβ 
ϑδρ. Ν'΄. 22. σοταμοὶ συγχλύσουσιν (αὐ- 
τοὺ) ἀποτόμως: 

ΤΟ ΑΥ̓ΤΟῚ, ἑάρηι, δοδης τποιΐο. 
ΤΗ͂Ν» ΜΈΝΗΝ Εχ. ΧΧΧΥΙ. 8. μέσρον »Ἤ 

τὸ αὐτὸ, οΔάδῃηι ΤΩ ΘΏΞυΓΔ. 
ΕἸΣ ΑΥ̓ΤΟΝ. το» ἐδὲ. Ῥτον. 

ΧΧΙΠ. 14. ἑἰς αὐτὸν, Βα. βόϑρον : Ὀδης 
βοῆδυτη. ΝῺ]. ἐπ τ. 

ῈΝ ΑΥ̓ΤΙ͂Σ. δ, οἷ. Ῥεδίχη. ὙΠ]. 
18. υν] δάση ᾿ΙΡεπΐοΣ ΒΟΓΊΡΘΕσΙ ΠῚ 
ἑαυτῷ. ϑοηίοπεδ πο δὲ ορῦπιδ.. 
ἜΝ ΤΩ ΑΥ̓ΤΟ, ἐπ ἐὸ ἔρδο, ἐπ ὰ 

ἔρδωπι, ἼΤ᾽» σώπαΐ, ρμαγέοεγ. οι. 



᾿ς αὐτῷ. 

« ΑΙ, 0. “πὺτπν ἰάοια. ἤθους, ΧΧΊΤΙ. 

ει. ἅεν. ΧΙ ..14. 
ΟΥ εἰ ΤΑΙ ᾽ΕΝ ΑΥ̓ΤΗ͂Σ, 80. ΤῊ, 

ηυὶ κα ἡμΣ διμέ ἐπ εὰ, 20. ἕεγτα. 
ὈΡΝΝΕΣ Ρίυγ. τὲς ριορπαίς. 168. 

ΧΡῊ... δ. Ῥῖο οδάδριω νόος [68. 
ΧΧΧΙΝ. 1. ἰορίξις οἱ ἐν αὐτῇ εθς, 
ἥνρ, δεά ΑἸοχ. μιδιγεξ ἐνοιχοῦντες ἐν 

“Ἐπ ΑΥ̓ΤΩ͂, δέρεν εἰίπι. Δ}. Ὁ)» 

ὃ δΈρΕΥ ἄδεμ: 4742. “οὉ. ΧΥΊΗ. 421. 
Πδροσυτά ἸΡΡὮν. 

ἘΠ᾿ ΑΥ̓ΤΟ, σερεν ἔμπα, “Ἴ. Ὧν, 

ἐπ ππαπηπι. 1 Ἄορ. ΧΙΝ. 28. 2 Ῥασ. 
ΧΙ]. 10. -- ΡΥ. ἐπ οαἴσραποο. 700. 

ΧΥΤΙΕ, 9. ἔλθωσαν δὲ ἐπ᾿ αὐτὸν σα- 

γίδες. 
ἘΠῚ Τοὶ ΑΥ̓ΤΟῚ, εἴ υποιίπι ἐκι- 

τοαυτὸ, 80. χωρίον, ἐπ εμπάξσηκ ἴοομηι, 
εὐιΐξης ἴοοί, τη ἐά ἔρεωπι, δέν. Ἵν. 

ε Ἰμορά. εἰ. Υία Ρεαϊπβ. ΟΧΙ,. 10. 
ΧᾺ 4 ὅδαι. Χ, 15. Ἐνάν. ΙΝ, 8. 
ραϊδα. Π1. 9. --- γ1πν. Ῥευε. ΧΧΠΙ. 
10. ΧΧΥ. δ. 11. 966. ΓΧ. 4. ΧΙ. 5. 
-- τηῦρ ϑίομέ πιὸ. ΟἝἋοἈ. ΧΙ. 6. 

--- 11}, τουνεῖπι. Ἐχ. ΧΧΥῚ. 9. οἱ 
ΧΧΧΥ͂Ι. 18. Ῥεωΐοσθ Ἰορίεις αρυὰ 
ΕἰΧΧ Νδβ, ἴ. 9. υδῖ ΡΌῈ» δῶ, 

τοΔδάτδεγαηί δὶς ἐπὶ τὸ αὐτὸ, αιιδ5ὶ ροεῖ 
ἰπθ. .}}»} αἰΐαπι δάδις νοζοη δΒιδ- 

ἀ Ῥυετῖηῖ, ἘΕογίδαθα δμΟΓΟΣ βογ εὶς 
ἐποπαΐετο δι ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀ6 συο δὰ- 
ἀιϊᾶμ. Ηοογολ, ἐπὶ τὸ αὐτὸ, ὁμοῦ, εἰς 
σὸν αὐτὸν τόπον. Οοπῆενι Τ  ξιο, Ν. Τ. 
α. Ὦ, ν. 

ἜΠῚ ΤΟΙ ΑΥ̓ΤΟῚ (986. χωρίον) 
ΚΑΘΟΊΛΟΥ, ἐπ εμπάεηι οπιπέηο ἰοοθπι. 
ὙἼΙΝ. Ατοοβ 11]. 8 

'ΚΑΤ' ΑΥ̓ΤΗ͂Σ, βιὰ “6. ΠΣ» 

ἐπ ᾿πεάτο σι. Ααα. ὅεη. ΧΥ 11. 14. 
ε ἐγέλασε κατ᾽ αὐτῆς, τὶ ο᾽σας σρμά δε 
ρορίέαπε. 

ΚΑΤ ΑΥ̓ΤΗῚ Ν,ς 86. χώ ἡ, εοᾶξαι 
ἴοοο: 7}. αὐ οἱπεμὶ, 1. Ῥατ. ΧΤΙ. 

17. εἴη μοι καρδία κατ᾽ αὐτὴν ἐφ᾽ ὑμᾶς, 

ΒΕ ΈΘΙΒΙ ΘΕ ΒΙΒΕΙ γοθ οοάσιῃ ἴοοο, 
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ἱ. 6. πέρι πος οἰαπ υεδίνγο αΤοὐὶδεῖ- 

πιὸ οὐοηὐιηραίκτ. ΑἸ ΤῸΪ παρϑης εἰς 
ἕνωσιν. 

ΚΑΤ᾽ ΑΥ̓ΤΟ᾽, Ἀὲγ δὲ, ῬΓῸ 56. 

᾽ .Ὶ 

Ὕ αὐὑτον. 

δ ΤΊΣ Ραγές. εοἰμαγίμε ἐχίδίεης ἢ 
“ἰδὲ. ΗοΞ. ΥἹΠΠ]. 9. 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΥ̓ΤΟῚ, 5861]. χωρίον, 

εοάεηι ἴοοο, φημὶ. “Ἴγην. 1 ὅδ. ΧΙ. 

11. -- ὙΠῸ: Ἐχοὰ. ΧΧΡῚ. 94. 

ΧΧΧΥΊ. δι ϑδτω. ΧΧΧ, 44. 
Τὰ ΚΑΘ᾽ ΑΥ̓ΤΟΝ, βεὶϊϊ. χγήμαγα, 

γε ἐρείμε, δοπα ἐρεῖυμ. ἢ Γγλ8» φέσι. 

σευ. ΧΧΧΙΧ. 6. οὐχ ἥδει τῶν καϑ᾽ 
αὑτὸν (85. χρημάτων) οὐδὲν, «λὴν τοῦ ἄρ.-- 
φου, οὗ ἥσϑιεεν αὑτὸς, Ὠ1Π1} σορτιοθοθθας 
ΤΕΟΥΓΓΠῺ ΒΙ:ΒΓΌΓΩ ὈΥΈΘΟΓ ῬΆΠΘτ,, αΌΘΙΩ 
ςοτηοᾶάοδαί. Θυα ἢὶς υχὶχ νοσδης 
τὰ κα αὑτὸν, ΤΒυογάϊαεε τὰ ἑαυτοῦ 
Φρροῖϊδς. Ὑἱὰρ ΓΔΡ. ΕΝ. φρ. 10ὅ. 
υδὲὶ δὰ γοῦρβ ἐσὶ τοῖς ἑαυτοῦ ϑοβοϊὶία : 
κεήμασι δηλούτι. Οἷ, 1. Βοδ. ΕΠ]ρᾳ, 
Ῥ. 97. 
ΤΑ ΚΑΘ' ΑΥ̓ΤΟ, 806. γινόμενα, 

τες ρεεία. 8. Ἑράξ. 1. 34. ---- Τὰ κα, 
αὑτὸν, 86. φράγματα, γε. 4. Μδοςβδῇ. 
ΙΧ. 18. τὰ χαϑ᾽ αὑτὸν ἀπελτπίσας, ἀδ 
γαρυ8 6ἦ.8 ἀουρΟΥΔΏΒ : 00]]. ν. 22. 
οὖκ ἀπογινώσχων τὰ χατ᾽ ἐμαυτὸν, ἀ6 
Τορυθ τθῖβ Ὠ181] ἀοβροσαηβ. ΥὙ]ὰ 68 
οἰἶδιι ΤΟΡ. Χ. 8. 

ΜΕΤ᾽ ΑΥ̓ΤΟΥ͂", οἴπι 60. ΡΠ 

ἐπ σὶνν ἐμα. 1 Βϑρ. 1. 2. ᾿ 
ΜῈΤ᾽' ΑΥ̓ΤΟΝ, ροδὲ εωπι, ὈΡ 

ἔπ φεπογαϊοημεβ ἐογμηι. ἘΣ. ΧΧΧ. 
21. 
ΜΕΤ᾽ ΑΥ̓ΤΩ͂Ν, οἱηι εἰΣ. ΘΙ δ» 

ΦΏΡΕΥ ΟΒ ΕΟΥΜΉΙ, ἱ. 6. ἐς φυα ἐμέο ἐ8- 
δοτώπι. 1 ῬαΥ. Χ]]. 82. 

ΠΑΡ᾽ ΑΥ̓ΤΟΥ͂", αρυὰ φμπι, ναὶ 
αὖ εο. 7» ππογίμὲ δωπί. ἃ ὅθταὰ. 

1. 851. 0υν᾽ῖ᾽΄ δυὰ ἄυριε Ἰερεσυπί 

ΝΘ ! 

ΠΡΟῚΣ ΑΥ̓ΤΟ, ἘΠῚ 6. αὐ «μα. 
21)»: ἐπ υἱαηι σμαπι. Νατη. ΧΧΙ͂Υ. 

45. Ἰωεροπάμιη ἰθὶ αὑτὸν ῥτὸ ἑαυτόν. 

ὙΠ᾿’ ΑΥ̓ΤΟ, συ εὐ. ΤΣ» 6 - 
»ατο. Ζοῦ. ΧΙ]. 22. 

ξσςο8 

ι 

.» 



ς. 49 393.ϑ, ἃ ὰὴ 

Οἱ ὑς αὑτὸν. 

α Οἷ ὙΠ’ ΑΥ̓ΤΟ, 586. ὄντες, φεὲὶ 
δμδ 60 φμηΐ, ἰ. 6. τωδαἐὲ 6)ι8. Ἢ ὨΌ. 

Ῥαγτί. ΡΙΒε]. επιεισὶ 6. τον. 
ΧΧΙ͂Χ. 19. --- Ια δὶ ᾿Ανεικεΐμε- 
νος, Ενώσιον, Θεὺς, Καϑῆχον, Μέσον εἴ 
Πᾶς. ὶ 

ΑΥ̓ΤΟΣΧΕΔΙΏΣ, οαεά ζογίπέίο, 
δροπέε, εἷδγο. ϑδρ. 11. 2. ὅτι αὐτοῦχε- 
δίως ἐγενήϑημεν, οαδες πὶ Βυχαυ 8, 5' Π6 
Πεἱ σομβί!ο δὲ ρσγονϊδοπεία. Ψυϊα. 

ὃ γη516: ἐς πὲλέϊο. ΟΑἷοεβ. Μ55. τῆς 
ΤΙαναρίτου : Αὐτοφχεδίως, ἐκ τοῦ «αρα- 
φυχόντος, ταχέως, ἐκ τοῦ «αραυτίχα, 
«αραχρῆμα, αὐτόματα. Ἠεγοῖ. αὖ» 
τυσχιδίως, αὐτομάτως. Αἀάς Ατὶδῖ. 
Βδη. ν. 805. Κ.Βοϊ. 

ΑΥ̓ΤΟΦΥΗΣ, Φροπίε “παβοξῆξ. 
Ὁ; ᾿. 6. ϑΠΌ. ϑρομέες παδοξηδ, 

Αᾳυ. Ὑμεοά. 1.6. ΧΧΧΥΊΤΙ. 80. 
ΑΥ̓ΤΟΦΩΡΟΣ, ([π ΒΒ, εἰϊ ΤΒο- 

ὁ ΒΑΌΣΟ ῬΘΙΡΕΓΔΙΩ Ἰορί(αΣ Αὐτοφόρος, 
οἷοι.) ἀεργελεηδμς ἐπ ἑρεο ἤιγίο, ἀ6- 
ργελεπδδ ἐῃ ἐρεα τὰ 8. δοείογε, ἑέα πὲ 
πον οἷῥ ἑἰη βοίαπάο. Ἠΐης ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ, 
ἐπ )εγίο, ἐπ δοοίεγε ἕρεο. ΤΥ 15 

υἷα. 8 . ον. ΧΧΧΙΝ. 11. 
ἐπ᾿ αὐτοφώρῳ ἐλέγξει αὐτόν. [ἰὰ εὨίτι 
Ἰεροηάυπι δβϑὶ Ἰ000 Σργοβϑὶ ἐπ᾽ αὖ- 
τοφόρῳ, αυοὰ Μορπίῇ. τα ϊςι}6 ἴσ8π9- 
(υ}1 : ἐπ υἱα ρεδίίοα, 1 ,ΔΌτια Οτεθοῖβ 

ὦ ΘΟΤΏΣΛΙΒΟΘΏΒ, αμΔδὶ Ῥοβίζιιτι 58 ῬὉΥῸ 
ὁπα᾿ αὑτῷ τῷ φόρῳ, ἐπ ρδο 7070 8. ἐπ 
υἱα Ῥεδίοα. γᾷ 65ῖ ἢ. 1. ἀρεπάϊ 

γαίίο. ΨΊιά6 1,Ἔχὶς, Ν. Τ΄ 8. ν. ἐσαυ- 
. φοφώρῳ. 

ΑΥ̓ΤΟΧΘΩΝ, ἐπάϊσεπα. ΤγηΝ» 

Ἰάδετη. ἘΔ. Πα Ῥβαδῖω. ΧΧΧΥῚΙ. 
8ὅ. ΙΙΧΧ Ἐχ. ΧΙ]. 10. ἕν τε τοῖς 
γμώραις χαὶ αὐτόχϑοσι τῆς γῆς, ἱπίον' 
αάυδπας εἰ ἐπαϊροπαο ἰεγτα. ἩδεγοὮ. 

ε αὐτόχϑοσι, τοῖς ἐν ἰδίᾳ γῇ ἢ τόπῳ οἱκοῦ- 
σιν. ἴκεν. ΧΙ͂Χ, 84. ὡς ὁ αὐτόχϑων ἐν 
ὑμιν ἔσται ὁ σροσήλυτος, ἰπαυλτη ἐπα - 
ἕεπα οσὶϊ ἸῃΕΥ νοϑ δάνθηβ. ΗἩβυςῆ. 
αὐτόχϑων, ἐντύαιος, ἐγχώριος, πολίτης, 
"γνήσιος. Νυτα. ΙΧ. 14. ΧΥ. 12. (υδὶ 
ςοὗα. Ἡοΐϊπηοβ. ἐγχώριοι Βαϊνθ μι) 28. 
- ΓΝ» υἱαίογ. 26ἐν. ΧΙΝ. 9. 1,- 

Βέγαηῖ γγῃ» δεὰ δατιοάμηι ἱπερία. 

406 Αὐνριὸς. 

-- Ὧν. ρορεῖκμ. ἴεν. ΧΧ. 4. Αἀδᾶς 

Ηετοάοι Ι΄. 97. Ρ. 384. εἰ ϑύαθοι. κα 
Ρ. ὅ14.Α. 
ΑΥ̓ΧΗῚΝ, οεγυὲς, οοἰωπε. Γ Ἂν 

εἷπρ, Μιπὶρ ἀδησις. Ῥε. ΟΧΧΥΊΙΙ. 
4. αὐχένας ἀμναρτωλῶν. Οογνίουτη ὨΟ- 
Ταῖμ 6 ἕοσίβ ἰῃ τε] θχογυης εἰδέουσσα 

. εἴ ἐυρετρίατα μϑοοδίογιση, αἱ ΤῚΣ. 

βἷξ 1. ἃ. ΤῚΣ» ἄογεα, αἰξίμάο, φιδῖς.- 

""ἱας. --- ΗΨ» οὐγυΐζ. 506. Ν]]. 8. 

19. 2 Ῥαν. ΧΧΙΧ. 6. ἔδωκαν αὐχένα, 
Ῥγθρυσσαπε οοΥνίοαπι, --- ΠΟΘ» ε 

λιηπποσα. ἸἸδοραοῦομ ΖοΡ. ΧΧΧΙ. 

φφο͵ 

ΑΥ̓́ΧΗΣΙΣ, φίονἑαξϊο. ΝΘ. ογ- 

παίμα. Ααι. Ρχον. Ἰ. 9. αὐχήσεως. 
Ῥοΐοϑι Ἰοουσα μδροσα ως νϑσεῖο. 
Ναα, φυετηδατηοάυτα ἃ χκαυχάομαι 
ἷ4 ποζαΐηβ, χαυχὴ, καύχημα εἴ καύ- 
χῆσις, ἀεοβοθηάοσγυπί, 8 8 σατο 
αὐχέω, Ῥτεῖεν αὐχὴ εἰ αὔχημα, ετίατα 
Π]υά ᾿πβοϊζιτα αὔχησις ρμοῖϊα!ς ἀοτὶ- ἃ 
ΥΑΥ, αὐοα ἰαταδ ἀρυά ΤΗυοςγά. 
ΝΙ. οἂρ. 16. τοροσϊυγ. ἨδεγοΣ. 
αὔχησις, ([5 ῥεῖα τοβθςαοσε Υ'. Ὁ.) 
σεμνότης. ΝΙΒΙΠΟΤΑΣΠ5 ἴδιηθῃ, (0]]. 
Ῥχγον. ΧΙΧ. 11., ποὴ ῥγοῦβαθ βροῦ- 
ποηᾶδ νἱάείςοΣ» Μοπέείδιιοοιι! οομ- 
Ἰδσΐυσα ἴῃ [οχ. Ησχ. β. ἢ. ν᾿ ῃχο- 

(δ, εχ 48, υῃὴδ ]ἰΐοσα δὺ} νοοδ- 
ΡῈ} ἱππότα δα δ, χαυχήσεως τὸ- 
᾿ἀράπαν εββεῖ. γι46 ΚΙΥΘΥΒΕΙΡΊΙ 
γτρ. Ρ. Ψ]Ι. Ρ. 10. 
ΑΥ̓ΧΜΟΌΜΑΙ, Ἄφμαῖεο, ἐγμαϊάμς ὲ 

δέηι, οαἰέρο, αδϑεμιοῦ. σῦν" οοπία- 

δέεοο. Ῥβδῖτα. ]. 7. αὐχμώϑη, χυοὰ 
δυῖ Ὑεττὶ ροΐοδί οαὐχαπέ, δυΐϊ ἐσμα- 
ἰεπέ, δυῖ αδεμηὲ εἰ εἐχλακεδίξ δωπὶ 
οπιθὶ ἤωπιοῦε. ϑοῖτηο ΘὨϊμὰ 1θὲὶ δαὶ 
ἀθ οου]8. (οπέ. ΕἸδοδοσὶ (αν. 
Ψψεγβα. 66. ρ. 8381. ΡΕ. ΧΧΧ. 1]. 13. 
αὐχμώϑη εἴ ηὐχμιώδη. 

ΑΥ̓ΧΜΟΣΣ, δἰοοίίαα, (αἴηπα ἴσα 
ΟΡομ ΩΣ ταῖς ἐπομβρίαις. Υἱὰε 
ΖΕ βοδῖη. Ὁ 14]. 11. 11.) φφιναίον, οαν 
ἔξρο. 2» ὅένιο. Φεσεα. ΧΙΥΙΠΠ. 

81.. Οὕὐν ἢἰς ΟΧΧ νοοῖ Ηερτ. ἐγνα- 
ἰοτὶδ ὩὨΟΠΟΏοτΩ δ ])θοουηΐ, ἀθἤη γα 



Αὐχρμύδης. 

« Υνἱχ διιθο. Οσπῆεττί ἰδθ Ροϊοβι 

ΔΑσάθδ. τὺ αυοὰ ἀε ροϊμέέοπε οἱ 

ἐνιενδε τηϊοτάυτῃ δά θοσὶ οοΠ- 
αἰαῖ, αυξ Ηροῦτ. 2» ᾿τηδρῖπα ἀ6- 

ϑυμιῖδ 8ΔΌ 6ο, αὐυἱ ἰτἰϑιἶασα, νυϊζα 
ἀαία ὄρεα ποῦ ρυγμβῖο 8 βογάϊρυ8, 
Ῥγβθ 86 ἔετί. Οδρρε]]υβ ἴῃ Νοίίβ 
Οὐῖξε. δά ἢ. 1. οομ)ιοἱῖ ἑοχίαββο ἰερε- 
ἄυππι 6886 αὐχοῦ ὕὈΥῸ αὐχμοῦ, υἱ κιξ 
ΥΟΣ 1με8 ΗΠ τγαῖοδ ἀσρτγαναῖα, αυοὰ 

ὁ τηῖττιϑ ὑγοΡαὉ1]6 νἱἀεῖατ. ἘΕΟσίβββθ 
ἴῃ ῥγεοεάδηίε σγόρθ κερράδας (ἢ. 6. 
οαρῶε ἰοπδος, αυοα ἤεραῖ ἴῃ Ἰυςία) 
οδιιδα Ἰ]αϊεῖ, οὐν ΓΧΧ,, νοςβ ΓΙ) 

Ὠ0110 Ραμα τεβρεσῦι Προ, γορεῖη 
αὐχμὸς, εἴ αυϊάεπι ἴῃ φρμαίοτι τιο- 
ἄομιθ (ᾳυδῖὰ οἱ φυοᾳυθ 5βυῤ]θοὶξ 
ΤΗδοάογεῖπβ δ δυσίοῦ εσβ. ὥὄγτ. 
Ηεχα}].), ΠΙΘΤᾺ Πςοη͵θοΐυγα ἀτιο]} δά- 
ρυστιηῖ. «ὦὺ786 ἰδηθη ΘΙΘΟΥΙΌΙΤ, 

δὴ αὐχμοῦ τοοῖε 'ἰπ 11οῸ 1οοο εὐσῃ 
ΠΣ οοηέδταϊυν, πθο ροίδυ8 ρμεῖ- 

εἰποαὶ δὰ ΑΕ αυοα σοτρασανο- 

τἱηῖ οὕχῃ ὉΠ» οἷ, δἀάθαμαο “ἰοοίία- 

ἐὰξ Ὡοθοποτῃ ΟἸΡυοΣπί. οράοῦ- 
Ἰεῖω. (ἸᾺ ΕἸοΒἤοτῃ. Ἐρφρεγί. ΒΡ]. εἰ 
Οτ. 1λῖεν. Τ. 1. Ῥ. 3200.) τϑίυ] δὰ 
Ὁ)» ῬΓῸ α00 υγὔκὰν» 88 ὙΠ ῸΝ 
(0011. 168. ΧΥ͂Ὶ. 7.) ἸΙερεσίπί, --- ἢ» 

διρὰ, πιουλθῃ ῥγορτίαπι. ἴπο. 1 βδσω. 
ἀ ΧΧΥῚ. 2. εἰς τὴν ἔρημον τῶν αὐχμῶν. 
ψιάδ ἱπέγα δυὺ νόου αὐχμώδης. ἔοτ- 
ἔκδϑε ἰερίξ 1.), αυοά αυοαιθ ἥέγανε 

ποίας. 

ΑΥ̓ΧΜΩΔΗΣ, εἐσιαίάιδ, δίοσσμε. 
σῶν βιπακσπιεπίμηι. ΤΙ οοα. [68. 

ΧΥῚ. 7. αὑχώδεσιν, φφμαίἀϊε, Ἦ. 6. 
ἐπ «αμαΐοτε εἰ ἱμξίμ υϑγεαπέδια. 1,6- 
εαἷῖ εἰπε ἀυρίο ρυϑν»» ἐαδεεοεηί!- 

δες, δυῖ ΣᾺ Ν 80 νιν ἀεθρεέγατο, 

ε με δαΐι ΜΙοβδΙα οοπβοίπσα ἴῃ Β. 
Ο. Τ. ΧΙΝ. ν". 14. -- ἬΝ» ϑὲρὴ, 

ΠΟΙΏΘΗ Ῥτορυΐατα Ιοο. 1 ὅδ. 
ΧΧΙΠ). 14. ἐν , τῇ γῇ τῇ αὐχμώδει. 
Ῥοίεδῖ ἰδιθθῃ 10] ἀὐχμῴδης οοάεσα 

407 ᾿Αφαίρεμα. 

͵υσγο δὰ ἽΦῚΘ φοΐοττὶ. Μιὰ ἱπένα 

Β. Ὑ. ὅρος αὐχιμῶδις. --- υηῦ» οἶξυμα. 

Μιοβ. ΙΝ. 8. ος ποιμνίου αὐχμώ- 
δης. ἌΡ ἐπῶν οατὰ Ααυὶὰ εἰ 

ϑγταϊσδοῦο. Ψυϊραίυθ: πεδιιΐοδα. 
Αἀάς ΕΒυγὶρ. Οτοϑε. 9238. ὅ.δοὶ. " 
56. 10. ΧΥΤ]. Ρὑ. 1185. Β. 
ὌΡΟΣ ΑΥ̓ΧΜΩ͂ΔΕΣ, πιοπδ ἐχμα- 

ἤάω:. Ἵ270; ἀεεεγίμα. 1 ϑδιὼ. 

ΧΧΠΙ. 15. ἐν τῷ ὕρει τῷ αὐχμώδει, ἴῃ 
τλοηΐο αγίαο. σά εἴ ν. 190. Ηε- 
δγοἢ.. αὐχμώδης, ξηρὸς, ῥνπώδης. Ἰμεχ. 

ετὶ Απεοὰ. ας. Τ. 

᾿ΑΦΑΥΝΙ ΖΏ, ρεγύδοο, ἀὐοδιδας 
ΘΟΉΔΕΟΤΟ. “57: Ηἰρῆ. ἃ Ἢ} “ερατο. 

Νυπι. ΥἹ. 83. ἐξιλάσατο σερὶ αὑτῶν 
᾿Ααρὼν, ἀφαγνίσασϑαι αὐτοὺς, ἐχρίαραὶ 
1190 Αδχοῦ, ᾿ξ οοπδϑοζασοὶ ἰ11ο. ᾿ 
Ηδφογοδῖυβ : ᾿Αφαγνίσασϑα,ι, (ρος 
Θῃΐτα νοχ οχοϊαϊδοε νἹ ἀθί) χαϑϑν" 
ρώσασϑαι, ἀφοσιώσασδαι. ---- ΝΙΟΤΊ : 

δ ΡΙΒ. εἰ ἩΠΙΔΡ. ἐαρίο, ον 
1ἐν. ΧΙΝ. 49. δ. Νυτι. ΧΙΧ. Φ:. 
18. (δὶ οὐαὶ ἁγνίζω μεοτταυίϊδῖαΣ 
ἴῃ οὐ.) 19. 390. ΧΧΧΙ͂. 20. --- 
ἽΠΟ: ἽΠΌ ΡΒ. εἰ Ηρ. 
Νιυ. 111. 7. 22. Αἀάὰε Ευτγΐρ. 
ΑΙΘ. 1144. Ψιά6 ϑαυΐςοετὶ ΤῊΘ8. 
ΕοΟΪ68. 8. ἢ. ν. ᾿ 

Εἰ ΛΦΑΓΝΙΣΜΟΣ, ρωγίβοαίΐίο, 
σαποίἐ Ποαέϊο, οὐπδεογαξίο. ἽΠ. Ῥω» 

γοο. Νυχα. 11]. 7. - ΘΠΌ" 

αὦ ρων βοαμάννη 606, τὸν ἀφαγνισμὸν 
αὐτοῖς δες. Οχοπ. εἴ αἰΐοϑ δ Ηοἱὶ- 
τηθϑϑῖο οἰ ϊδῖοβ, ἘΠῚ το] αυὶ ΠΙΌΤΡῚ ὧγο ; 
νμσμὸν ἈΔΡΘΩ, οἰίαπι ἁγιασμόν. 

᾿ΑΦΑΔΑΝΩ͂. ἰγμβὰ νὸχ 5192). 

ραϊαξδὲ διὰ, 86 ργαίογιε δὶ, δρυὰ 
ΤΒοοά. Ὠδη. ΧΙ. 45. ΓΙΧΧ παροπς 
ἀφαδανῶν ιιχῖα οα. ΕΥδηοοί,, δἱ ̓ υχία 
Βσοῃι. ἐφαδανῶς (ΟΕ ΕΠ]ΠΙοΣῚ Μίϑ0Ε]], 
ϑὅδοσ. ΓῚ}Ὀ. Υ. ς. 18. 

᾿ΑΦΑΙῬΡΕΜΑ, φμοά αι » ψοὶ 
ἐπ ἀρπογίδηι δεραναίω, ξοραταΐίο, 1. 

σοες 



πρστωκτ-τ-ττοπατταττττττττ --ν---- .ὕ0...--.--.-..- 

᾿Αφαίρεμα ἀφόρισμα. 408 
α οὗἰᾳέϊο ξαογὶΜοίογειη,. ΡΝ)» Ῥίον 

ἱμάρ. Ναχα, ΧΥ͂ΤΙΙ. 21. ̓ ἀφαίρεμα. 
ἀπὸ ληνοῦ. Θυοὰ διιοστοῦ 6Χχ (ου- 
οὐ]ατί, εδὲ οὐπεῦη, ας εδηάδιῃ βῖρτιϊ- 
Ἐρπεῖδ ἀδιὴ Βδδοῖ ἢ,]. φαοαυθ τ Ν Ὁ» 

φυοὰ τοοίοπγταῖςς ἡ μόέμς ρίεπ: 
«παίγνια, προοϊαῦι μεὐαδ ποίδί. ---- 
ΠΝ» οὐδαϊδο δροπίαπεα. Ἐχοά. 

ΧΧΧΥ. 47. - ρ7ν Ῥτουεηέεδ. 

Νυμι, ΧΨΠΙΙ. 80. ἀφαίρεμα ἀπὸ λην 
ὁ νοῦ, κα ΠΒΉΣΓν οδίαξιο, φιαε αρ σία. 
Ἐχοά. ΧΧΧΥ. 42. ΧΧΧΨΗΙ. 80. 
αν. ΨΙ1Π1. 47. ΧΙΝ. 21. πὐὶ 
πε ἀφόρισμα μεττασίίον [πα οοβά, 
ΠΡ» ᾿οδέᾳἰρ, φμα εἰευαέατ. 

Ἐχ. ΧΧΙΧ. 97.928. ΧΧΧΥ. 5.20.2. 
ἴμν. ΨΊ. 4. Αἀάε Ααυ. Ἐχ. ΧΧΥΡ. 
4. Ααυ. εἰ ΤΒεοά. Ῥτον. ΧΧΙΧ. 4. 
Οὀώση.1.41. ἀφαιεμάτων, αὐδὶ αἰ Ρουὶ 
μαβόπί ἀφαιρέματος, ΕἸ ΟΙΧΧ ἀπαρχῶ». 

5 Ἰενᾶε ἵ οχ, Ογε. Μ5. Βτεχα. ἀφαιρεμά- 
ϑαν, ἀπαρχῶν. ΟἿοκ. ἴῃ Οεξαί. ᾿λφαΐ- 
βία, ἀνάδηρια, ἣ ξένιον. Εἶδε. ἐλατὰ 

ἀπκϑημα, δῶρον. Βοῖιο). δα [ων 
βνσανσίν. ἐστιν ἀφαίρεμα, καὶ ἀρόρισμα, 

ἐπίδεμα, καὶ καρπώματα ἀπὸ «ῶν 
ϑν» ἂν ἀφοριζόμενα ϑεῷ, ἅπερ γίνεται 
Ἁῆρη τοῦ Ἡρίως. Ὑία6 ἀυοαὰα δὰ ἢ. 
ι; Ηεὶ.: Μοπί- ε8 Ἰορίτασ 
Ἑαοεῖ. ΧΤΙ͂Ν. 15. υδὶ ἀφαίρέμα ἐκ 

ἃ φασῶκ τῶμ μργηρίον τεσρομέσί Ηεΐςσ, 

ὰρΊφ.. ΠΡ Ὁ» Ἂς Ῥεο 10 "εϑ 
ἀραι μια, ὀχοεγρένηι, ϑσεραγαίαηι αἴ! 

1 Μίδου. ἍΠ. 84. ἀφοώριμα, 
δα αι , 1. Ἡδργαίσυτα ὩΣ ΕΝ» 

ἔρ' Ἔν Φταύοϊθ ἰδογὶς σπρτέτοϊε: 

. τιν, ἐμ «άσα, τὸ ἀραιράματα, σρμϑν» 
τὰ Ὀῤὰ Ἴμγηρο ρὐϊαξίομοα. 118 ἵχκρ. 
τὐ]ς Βιεϊνμβ. ϑ5ρά μεν ἀβαιόμωτα 

ἐ εὗμο Δυϊάρ Ἀ, 1.᾿ ἰημλἠορκιιάα δαηΐ 
ἐγίδιία, 48 ἄοπα γορὶ ἀαία φοτα- 
τηρᾶς ἃιεὶ Ῥοΐεγδηξ. 51. ὅτ 

ἴραρ.. μά. ᾿ΑΙοχ. Βεῖσεὲ ἀφέματα, 
ἐεηιδεοίοηεε. ἸΤτοιοταῖαβ ἴῃ ποδοπο 
ἐηηπι γα δοοθρῖῖ. Οοπέεν Ηοἰπδὶ 
Ἐχςο. ὅρον. ῥ. ὅδ, 

ἈΑΦΑΙΡΕΜΑ ᾿ΑΦΟΡΙΣΜΑ, οοῃ- 
ϑ 

᾿Αφαιρία. 

)υκοῖίχη, εεραταβο, φεβγεβαβρ, φυρῖ 
τη οὐϊαϊοπεπι δεραταίων. πον οὗ»- 

ἰαΐϊο, φι εἰευαίμνγ. Νατα, ΧΥ͂. 7. ᾿΄ 

᾿ΑΦΑΥΡΕΣΙΣ, αδίαίϊο, εγερέο, ξε- 
ραγαξίο, οδίαξίο, Θείαχα τιεπιξεδο. 5» 

αππῖς 7πδιίσιΣ, ἢ. 6. φαϊπμαρεξῖ- 
"ἰδ. Νυα. ΧΧΧΥῚ. 4. υδί τὰ εσδά. 
Ῥεππυΐδίις συτὰ ἄφεσις. Ἐτγαϊ δα- 
ἴδοτὰ Δ’ Π18 7001] δοτ16 Δ ΠΣ ΣΟΙ Βεῖο- 

᾿ηἶ9. Οοηΐοσ [ἰν. ΧΧΥ. ιν. ΧΙ]. 
27. ἀπὸ ἀφαιρίσεως μερίδος. 8 Μεος. 1. 
1. 001] δοϊαξίο υἱϑίυσα, χυδβ ἷρϑε 
ἰδογαῖ, νοσδίῃ ἀφαίρεσις γενομένη 5 
ὑπὸ ᾿Αντιόχου. 

ΑΦΑΙΡΕΏ, εέ ἴπ σηρᾶϊο ἀφαιρέο- 
μαι, αρέενο, απεραζο. ον» οαἰδρο εἰ 

οοἴϊδοίιπι αμΐετο. Οοι. ΧΧΧ. 33. ζέβ. 
1ν.1. -- ΥΣ ΤΣ γοροπο. Νυσα. ΧΙ. 

17. ἀφελῶ" ἀεὺ τοῦ αγεύματος τοῦ ἐπὶ 
ὅθι. θῃθυμα ΘΧΡΙΕΘΒΟΤΊΙΩΣ : ΧΔΠ| 
ΒαΙ5 υὐγίαι δ. αύδσι ἐπί τυοσζο γολεῖγας 
ἘΠΧΧ βοαϊρήθηθ, Μοαὶ καϊτιρηδη 
οἴ. ---ν  ῬΙΆ. τεπιοῦθο, Ἱ. ες. 

ΧΧΙΙ. 47. ἀφιῦλαν ἀσὺ τῆς γῆς. --- 
νῷ» ἀπιριῖο. ϑγταυι. οἵ 1, Ρς. 

ΤΧΧΥ. 12. Οἱ ἄλλοι Ψοῦ. ΧΙ]. 9, 
--ν1» Ὁ φδεοϊπάρο. Ψυὰ. ΧΧΙ. δ, Ἰ6ε. 

ΧΧΉΙ!. 96, - ἢ]}» αὔγιριο. ει. 

ΧΧΙ. 95. ΧΧΧΙ, 31. 1ῬῬῈας. ΧΙ 
τἾΝ Δάάφ 24 ὅδτη. ΧΧΙἧΠΠΙ. 921. δτ 

ἁρπάζω ρετταυΐϊδθα» ἴῃ οοᾷ. ---- 

ἂν» 

ὧν, ἄπνοῖοο. ἔοα.Υ͂, 9. ἀφεῖλον τὸν 

ῥκειδ σμὸν ἀφ᾽ ὑμῶν. »“-- γὴν Δείναδο; : 

Εχ... 8. 11, Νύχη. ΧΧΧΡΆΕ. ὃ. 
ἀφαιρεδήσεται ὁ κλῆρος αὐτῶν ἐχ τῆς 
κατασχέσεως τῶν αατίρων ἡμῶν, Δαξε- 
ΤΟΌΙΣ Ῥοτο “Π]οσῦπι οχ Ῥοσϑεβϑίουθ᾽ 
Ραμ πρεπύξυμ. Ὑ]1ἀ6 εἰ ν. 4. εἱ 
δαμέεν Ι[λιρ. Χ, 42, κα 101 Κοιρῖιο- 
Πλατα οἱ γυρίδυμι, ἢ δι, ΧΙ, 33. 
οὗ προσϑήσεις ἐπ’ αὐτὸ, οὐδὲ ἀφελεῖς ἀπ᾿ 
αὐτοῦ, ἢοη 86.468 Δ] αυἱὰ ΠῚ, πεαυθ 
ἀεοσδθθο. Ψιὰα οἱ Ψφεν. ΧΧΥ͂Ι. 9. 
οἵ οοπέον ρου. Χ ΧΙ... 19. .05. 
ΧΧΧΥῚ. 7. οὖκ ἀφιλαῖ ἀπὸ δικαΐου 
ὀφ)αλμοὺς αὑτοῦ, πυεγίεί ἃ Ἰηδὶο 
Θουΐρβ βιο8. --- ΠῚ » φυξεῆο. Ῥτον. 



σπετα ἑοϊενπα, οὐδ ελονοϊ,᾿ ̓ΟΟΪδαι 
τδάϊοε. οορτιλία (δὶ δῖος δε εἱ 

Δία. ΟἈΟλ Ορα Βἰπιοπίς 1,εχ. 
Ηδερε. 8. ἢ, ν..-- ΠΡ» αϑεῖημΐο, Ω7), 

εἰ ἴῃ Νίριι. ἐκφομμόον. 7ετ. Ο, 8. --- 
ΤΕΙῚ ΒΡ. ὁ ὙΥΡ ϑενοίηι ἱποεάο. 

κα ΧΧΥ͂ΠΙ. 1ὅ. ἀφύλατό μόυ τὴν 
μερίς τῆς ψυχῆς. Ιάρετο ῬΧῸ τῆοσο 

“ΠῚ ἀερεῖϊϊο. 

Π- ΧΗ. 10. - τοὐπὶ ΒΙΡΒ. 8 

7» ἀἀελοσπάετε [πρῖο. ἘΣ. ΧΧΧΊΙΠΙ. 

5. Ζαεῖ. Χ. 11. - ΠῸΠ ἘΠΡΒ, ἃ 

2» ἑἰεοϊϊπατε [ποῖο. Ἶε. ΧΧΧ. 

11. τοῖν τσ. Ῥχονυ. ΧΙἼΙΝ. 37. υδὶ 

ὅβοίεστι δυσρίοαίυγ ἀφαιρεγα; ἀπο- 
μὴ Ἔββ8 εχ ἐποιάσερδῇ εἰ ἐγτμεπάξ τιο- 
ἤφρε, {τε ἐπεϑὶ ἴῃ γερο ΠΥ --- 

ΕΠ ΗΙΡΒ. 8 8)» αρμίο, Του.  Π], 

38. ΕΣ. 40. --- νΓ ΟΒαϊά, ΑΡΗ. 

ς 8Ὁ τ» ̓ἐταηδῖτε Κποῖο. Ὅλα. '. 92. 

-- ΟὟ] ΗΙΡΗ. ἐχιο. 2ο". ΧΧΊΙ. 

6. --- γ Ηρ. σον εγίρίο. Αφυ. 

Ῥτον. ΧΙΧ. 1ρ. υἱοὶ Εἰ Σῖ5 που 1110 
προ τὴ ς Ἰεσίτιν ῥύφ ρα σεῃ. 

ἁτσνδυ ὁ ὯΝ πάγτα, τὰ 

χτήνη, χα ὸ ὦ Ῥοὰβ οχμηΐβ ἰυτηθηΐδ 
γερίτὶ. Μά εἴ γ. 16. [μεὲσ. 

γε: ΜΆ. Βτεῖη. ̓ Αφείλετο, ἤ ἦ σεν. 

ἀ ὭΣ ΗΙΡΒ, Ἄν "ι ̓Ἑκοὰ 

ἈᾺΤΚ, 97. 1.ον. ΤΙ.9. ΧΧΙΤ. 1ὅ. 
αἷοὶ ὥραγεν ἐρῖ οὔέεγτε: Πεο, φασί. 
βαλών τὶ οὐσὰ νοτρίβ ἐρεμομθν το 

τας ἜΝ ΤΑῚΣ τ ΧΥ. 17. παῤ με εἱ 
. 938. ὅδ. - ΤΟΔῚ ΗἸ:ρΆὮ. 

οῦϑαῦ Ζζαοίο. ἴε8. ΧΧΧ. 11. -- 
ἐγαπερῦ. ἴεβ. ΝΊΗ. 8. - ἜΣ 

Ῥῃῇ, ̓ φἔρίρρν. 1ε«. ΧΧΥΤΙ. 9. Ὁ] 
ε ἀφομριῶ ἀε ἐφρῥαίίοπε εἰ τεπιβδείογια 
»εορρίογίμ ΔΒ ρεῖαν, αὐ Ὠοπηι- 
ἐπητα, ἔοτταυἶα τεπιουεγὰ ρεσοαία ἴῃ 
ᾧ. Τ΄ τυϊὰ. ΧΧΎΥΤΠ. 18. ἀφαιρεῖε- 

᾿Αφαιρίο. 

βρρδν γοιδεευπται μπῤς ὶ ποίαϊ, λ. 4. 
ΔΑ ρΒατα, -- ΣΥ͂Σ: ῬΡΩΣΡ ἐλ γα 

ἡπτς αδεοὶπᾶο, ἀιρυΐο. 861. . 
ΝΊΙ. δῚ. ἀφεῖλεν ἐν αὐτῇ τὴν χε- 

μξῴν αὐτοῦ, αὐδοϊάϊέ Πρ (86. ΧΙ, 
ολραΐ εἦυ5. νΊἀ6 εἰ 1 ὅ'δσῃ. ἔχ! 
ὅ. 2 ὅδτω. ΧΧ, 232. ΤὨθοά. ἰἸΧΧῚ 
ἴω8. ΙΧ. 14. ΧΥΤΙΠ]). δ. οἵ σοηΐδε 
ΨΔυάιθι. ΧΙΠ. 9. 1 Μαος. ΧΙ. 17. εἰ 
Ἀδτῶι. ΧΧΥῚ. 61. Ηξεγς!α. ἀφεῖλεν, 
ἦρι, ἴκοψεν. --τ γγρὶλ,  οαρὶο, ἀφοὶρῇο. 

ᾧ ϑδχῃ. Ν΄. 7. ὕο». 1. 9}. το ϑ» 

ἀρεέγϑπο. 790. ΙΧ, 2]. «λὴν ἀραιρώναί͵ 
μου ἡ ζωή. 80}. αὐόπι ὡρράρί γίβε 
βι1856, 8 εἷδ᾽ 8.16 νἱπι ἱπέοσι. --- 
ΤΠ, ἀεἶεο. ἴεα. ΧΧΨΥ. 8. -Σ 

οοΥέδοο. 7οὉ. ΧΧΧΥΊΠ. 15. ἀρ δ 
ἈΧΧ, 7. 0)Ὅϊ μὴ ἀφέλῃς νετίοπάιταυ 
οϑί: πε ἀδηθρεδ. τ τῇ ῬγΒ. ἃ 1» 

πιουεον, ζμαίο. ΑἹ. ΝΒ. 11]. 7. ̓ ἀρεί- 
λατυ, 586 τεοσϊυ8 ἀφήλατο. ----- ἐδ 5» 

ἀεροτίο, ἴτ. οοπάοπο. Ἐχ. ΧΧΧΊΨΥ. 
7. ἀφαιρῶν ἀνομίας καὶ ἀδικίας, οοπίο- 
παῆδ Ῥεςοδίᾳ εἱ ἰηϊαυλίβίεβ. ὙΙὰρ 
εἱ 1ονις. Χ. 17. Νυχι, ΧΙΨΝ. 18. 
70}. ΧΙΧΤΊΝ, 10. σεψώντων δὲ τὸν ψψω- ἃ 
μὸν ἀφείλαντο, ΘΒΌΣΙΘΒ(ΕΒ Ὀυοςς 118 
»τίυαγχωπί. Ἠεγονι ἀφείλανες, 
ἀπερτίρησαν. ῬΏδνοτ. ᾿ἀρελώντο, ἄτα- 
τανῳ ὐλϑώιοι ἀνέστασαι, Αἀάς 

Υ. Ὧ8, 00] ποὸ- ᾿ 
πάθοι ἐξ εοκι εἰ οὐπάοπαπάὲ Παϊγοῖ. 
-- 50» ΟΠ Καὶ εὐ ΗΙΡὮ, τευε- 

ογ, φευεγίς [αοῖο, ἀπιουοοὄ. οι. 
ΧΙ. 17. Νυχ. ΧΧΙ. 7. Ζδεῆ. 
{|. 4. ἴκε. ΝῊ. 17. ̓ αἰρῦ ροσῖ γαγραὺ 

αἰπιρείοιηία Ῥοποιιάᾳ δεῖ, τ . ἀφεῦλὲν 
γα] δα δι καϊατείαν, νεὶ ροκίχῃ 
κὰκ ὕυχο. ἀφιῦλεν ἑαυτόν. τε πΡῸ» ΟΟπ.- 

ἄοπο. Ἐχ. ΧΧΧΙ͂Ν. 9. - ΤῸ; οὐπ- - 

σισηο. Ἴε5. ΤΠ. 50. -ν ὝΣΥΠ 

Καὶ εἰ ΗἸΒ. ἐγαπρβεα, (Τα ῖτα ὑΜαοῖο. 
Ἐχ. ΧΙΠ, 13. πρὶ ἀφονρεόϑαι ἱρρῖ» 
[ὮΣ ἴῃ ποζίομε δεργεραπαάϊξ ἃς δὲ 
γαπάϊ αὐ δι ϑαογιρη, αἱ πἷ 1. 
ἀφορίζειν, σὰμα 4018 γοῦα οἰΐδι Ὦ. 4 
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α πὶ ο0644. ρεχτηυίδίυγ. [π βοαυθηϊ-ὀ δγοΐδες ἰδπαῦδιι οσίεστῖίο δΥ6Β. 
θυ ΘΣρὶιοδίυν Ρὲῦ ἁγιάζειν. 3. ϑδτα. 
ΧΙ]. 18. 001 οὐπὶ βάζειν Ῥετ- 
του δίυν ἰῃ οοὐά. Εδιἢ. 111. Ζ. τὸν 
δαχτύλμον, ὃν ἀφείλετο ᾿Ὰ μὰν, ἀπ] τῆι, 
αύεῖι ἀείγασεγμπέ Αυλλθο. «6. ΧΙ. 
15. μὴ εὐχαὶ --- ἀφελοῦσιν ἀπό σου τὰς 
χαχίας σου; πυτὰ νοίδ ---- σΐογοεμέ 8 
ἴδ Ρεοοδία τὺ Αααε6 Τροα. 93 ϑδῃι. 
ΧΙ]. 18..-- ᾿» ορετγίο. ἴε8. ΧΧΤ]. 

ὁ 17.-- ᾿ Δ) }» υηἀθ ἌΡΡΊΩΣ ἀεϊοαέα. 

71ἐν. ΝἹ. 9. Τερεσγυπὶ ΓΡΣΣΣΤ 8») Ὁ» 
αυοᾶ γτοδάϊ γμοίοβὶ ρεῦ ἀφαιρεῖ, ἰοΐ- 
ἔετε, αιρίεντε, ργολίδετε. ---- ψ»γ:), τέ- 

)ιοῖο. Ῥτον. ΧΙ]. 19.---οΟτῦν Ῥτγο- 

ρετογ. ἴε8. {Χ111.11. ΙλΡετὰ νοσίθ- 
τυηῖ. -- Π7ΤῚν ἰοπρε αδεοοάο. ἘΣ. 

ΧΙ ΙΝ. 10. υδὲ ἰαηθη θά. Βοπι. ΡΣῸ 
ἀφείλαντο τεοῖίιι5 ἀφήλῳντο ΠαΡεί. --- 
τ» πιο. 1ε8. ΧΥῚ. 2. Ῥταίεσεα 

᾿ς Ἰερί αν δρυᾶὰ ΤὨδοάοί. 86ο. (οἱβὶ. 
3 δα. ΧΥ ΤΠ]. 8. νῦν ἀφαιρήσεται ἡ 
γῇ ἐξ ἡμῶν ἦ χιλιάσιν, ἈΡὶ ἴῃ ἴαχία 
ἩρΡυ. Ἰορίξυν: φμέα πμπὸ (πε ἐδῚὴ εἷ- 
ομέ πος ἄδοθπι πιο; πὰ δρραγεί 
ΒΟΏΒΙΠ) γοΓ8. ΤῊ ΘΟ. ε886 ἢυης : ἐξ 

᾿ς φμδίαίο ἰεγγα πορίγα ρτυατγείεν" ἀδοθπὶ 
τεἰξδι. Αὐἀτηοάστα 1] δσα αυ!άδιῃ 
ὐδηβίῦ, βοαὰ βοηβυσῃ ὙΟΓΡΟΓΌΙΩ 
Ῥεπα αδχργεβεῖῖ. Ουοάεὶ 1Πυὰ 3 

ἃ ἡμῶν οὐχὰ ἡ γῆ οοπ)πηραίαγν, 1]υἀ ἐ 
ἀΔοϊομάυτη σοηβοσοη. Ῥοϊοδί ἴδυηθῃ 
αυσααθ σοοτητηοαθ οὕτὰ Βοαυ θα 
ΟΠ ΒΤΐ, τηοἦο ψοσίδίῦ: 6 πε, 67Ὸ 
ποσίγο. Οἰεεῖογι οἷἶατο ἀοοοῖ ἢὶς 
Ἰοσυϑ, ἀφαιρεῖδϑαι:, ουσὰ ὨοχΑΪΠΔΕνΟ 
οἱ ἀδᾶϊνο οοπδίσιιοίυτη, ποίατα ργί- 

. φαγὶ αἴἶφμα τε. Ἐρ. Φογετα. 833. ἀφε- 
λεῦϑα:, αὔγοόραγε, αδάΐϊοαγε ροί(εδίαίε 
τέρα. Ορρομίίυν τῷ καταστῆσαι. 
ΑΦΑΙΡΕΏ ΤΊ ΤΙΣΙ ΠΛΗΣΙΌΝ, 

αιΐεγο αἰ ρῥγοτίπιο. ΡΟ ὈξΝν» 

πεΐια απερίμια ἴοομδ. 168. Ψ. 8. να 
τοῦ αλησίον ἀφέλωνταί τι. 
᾿ΑΦΑΛΔΟΜΑΙ, ἀεοὶδο, εὖ τπὸ 

ἴοοο ἐπ αἰδωπι εαϊΐο, γεείδο. “1 ῬΥΆ. 

. 8 ΤῊ) ππουεοτ, ζυξΊο. Ναὶ. ΤΙ. 17. 

ὁ ἥλιος ἀνέτιιλε καὶ ἀφήλατο, οζῦο 50]6 

δ 

Ῥβανοσ. ἀφήλατο, ἐπήδησεν, ἐχ τοῦ ἅλ- 
λομα!. ---- ΓΤ» ἔοηρε αὐδοοίο. ἘΜ2. 7 

ΧΙΙ͂Ν. 10. βεο. Ναῖ. ἀφήλαντο ἀπ᾿ 
ὁμοῦ, οἰοιρσατχιηΐ 56 ἃ 116, β6Ώδιι 901]. 
ΣΩΟΥΑΪΙ. 

᾿ΑΦΑΝΗΪΣ, ἱποοησρέσιι, αδάξίμσ,ὦ 
αὖ αφρεοίπε ποείγο τειποίμς, 1ξ. ἑποορ.- 
πέξειδ. ---- γ)) δ» ποη εἰϊμά. ϑγτηση. 

20Ὁ. ΧΧΊΙΠ]. 8. δι: ΧΧ. 80. ϑησαὺυ- 
ρὸς ἀφανὴς, Ἐποδαυχαθ πο Θοταρα- 
ΤΟΏΒ, δ βοομαιϊζι8. ϑϑοστὴο ἱθὶ οϑῖ 
ἀε βαρὶθηῖξία, ς0]1, ΧΙ]. 18. 9 Μαος. « 
111. 84. ἀφανεῖς ἐγίνοντο, ἀδρατεπέες 
ἔδοιϊ ϑυηῖ. 

- ΦΑΦΑΝΗ͂Σ ΓΙΝΟΜΑΙ, ἱἑποοηςρῖ- 
οἰ 0, ποθ ἀρρατεο, Ἰαίοο: Ἴ)ν, πε- 
ΠΟΥ. ἴῃο. 866. οοἄ. Νογίπιθ. ΤΉγοα. 
ΠῚ]. 18. ὑτὸ ἢν» γεπαϊὲ βαῃῖ, Βαρεῖ 

ἀφανῆ ἐγίνετο. εείνανϊς ἫΝ δ ΓΤῚΣ 

εχ υϑὰ 1. (Βα. Οοηῆεσς ϑόρῆ. 111. 
6 
᾿ἈΦΑΝΗ  ΠΟΙΕΊΏ, ὑτοσπερέσιαπε 

ποῖο. ΝΠ ΡγἈ. αὐδοοπάον. ϑγτοτω. 

7ο». ΧΧΙΨ. 4. ἮΝ ΔΓ» οοσμέξαγε 86 

οοαοίὲ δμπὶ, ἀφανεῖς ἐποίησαν, Ἡ. 6. ϑεξε 
αδεοοπάεγε οοέσεγμπέ. ΨῸ]ρ. ὀρργεε- 
δεγμεπί. ἷ,εροτυπὶ 02 Π» εἰ 

ἐπώησαν Δοῖν6, ΠΟῚ Ῥαββῖνθ, δοοιρὶ- 
ἐπάυτῃ οϑΐ, 4υϊα δηϊθοθαϊι σαρέτρε- 
αν τὴν ὁδὸν, εἴ αὐυἱα ΔΟΥ. 3. τοῦ «με 
᾿πυιδιζαϊαβ εϑῖ- --- ΚἼΓ19» ἀδοΐδο. (ἘΣ. 

ΧΧΙΠ). 4938.) δγιε. Ρβ. ΧΧΧΊΙΤΙ. 
ὅ. 0] ΠΩΧΧ ἐξολϑρεύειν μαεης. ; 

᾿ἈΑΦΑΝΙΖΩ, ΟΜΑΙ, ἐ« οὐπερεοίπ 
γεημοῦεο, ΟΥ, Ἷ(. αἰγέρίο, ἀεἶφο, ρεγάαο. 
Ἴδιν ΡΙΒ. ρεγάο. Ἐδβιμ. ΓΧ. 24. --- 

75» πον ἐσὲ ἀπιρίμις. Ῥτον. Χ. 46. 

ΧΙ]. 7. ὕοὲϊ. 1. 18. -- Συὴϑνν πέμὲ 

ποίμδ σφισι, οἱ εχ δὐ]αποῖο: ρεροαίο- 
γῆι ῬΩΜΩΣ ρεγεοίυο, ἵς. ἀεϑοίογ, ἃς 
ΘΟΙΏΣΠ 6 ἢ ΠΟΌΟΠΟΣΣ Βαροὲς συγ 
ἘΖΌΨ' Ῥτονυ. ΧΧΧ, 1]. ἀραναδῇς. 

Ἡοε. Υ. 15. Χ. 2. ΣΙΝ. 1. 2οε. 1. 
18. --- Δ ΡΙΏ. τοβουθο. ευῖ. 

ΧΙΠ. δ. ἀφαμεῖε τὸ «πονηρὸν ἐξ ὑμῶν 
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αὑτῶν. ---ο δ) ΡΙἢ. αδεογδεο. «000. 

ΧΧΧΙΧ. 94. ὀργῇ ἀφανηῦ τὴν γῆν, 

οδἹοδπῆο ροάϊριβ δνεσαϊ, εἴ αυδϑὶ 
οὔοάϊε ἴοτταα. 5: περ υχχ 
᾿σταυλανι αὐεονόετε ἐεγταπε, αὐεὲ ὧδ 
οεἰοττίτωο δααΐϊ οὐγϑὰ ἢ. 1, ἀἰσῖωσ, 

Ἰοδυνἄδιη δθθὲ δχἰβετλδγιηῖ, 

Οὐπθαα 
ορἀεπῖο. --- “ῬΟῚ Ομ], Αρβεὶϊ, 

οοπέπεο. Ὦδῃ. 11. 44. 6. 
ΟἸ 5. ἀφανίσει τὰς βασιλείας ταὐ- 
τας. --- ὙΠἼ͵ΠΠΡ αοίο. Ἐς. 

ΧΧΧ. 9. σεεύδοντες ἀφανίσαι τὴν Αἴϑιο» 
σίαν, ἔδειϊπδηῖεϑ, υἱ ἀϊτιρίαπι ΖΕ [ϊο- 
μίδσω. Οδυδβδιὰ τὸ εβεοία ροβυθ- 
της. ΟἸοε6. Μ8. ἱπ Ἐσεοδ. Αφαή- 
σαι, πορνεῦσαι. ἴ,Ἐβρ6 προνομεῦσαι. Ἐ]6- 

ὁγομιῖπβ: ἀφανίσαι, σχοπάσαι, προνομαῦ»- 
σαι. -- ὈΝΎΤΙ ΗΙρΒ. ροιἀνιοπὶ ἀδ- 

6 ψφουξο. ες ΝἼ]. φ͵ 716ν. 1... 42]. 1,1. 

8.-- ΣΥῸΣ ΗΡΗ. ἐκϑοὶπάο. Ἐχ. 

ΨΙΠ. 9. Ῥευϊ. ΧΙΧ. 1. 7ες. 
ΧΙΊΙΙ. 4. -- ΓΡΌΣΙ͂ Η!;ΡΗ. ἰάδι. 

Ῥε. ΧΟΠΙ. 398. -- ΓρλψτΙ ΗΙΡΒ. 

σόσεαγε ζποο. ἴνπο. Ῥβ. ΧΙ͂. 0. 

ΙΧΧ Ἐχ. ΧΙ]. 156. Ες. ΧΧΧΙΝ. 

95. --- ΠΌΤΩΙ ΗΙΡΒ. 8 Τὼ» 007. 

ΤΆ ΠΙΡΟ. κι, ΥἼΙ. 2. δόλῳ ἀφανηῖ 

“ολλοὺς δες. ΟὨ]8. --- ἬΟΟΣΤΤΙ 5.2. 

ἀ ἨΙΡΆ. εἰ ΝίρΒ. ἀϊερετάο, ἀἰερεγάον. 

. 

Ζυά. ΧΧΙ͂. 17. 1 ὅ4πι. ΧΧΙΝ. 29. 

4 ες. ΧΧΙ. 9. υδὶ σῦχτα ἐξαιρεῖν ἴῃ 
ςοὐά. υἱδίυτ, δὸ γέριουεῦε ὯΟ- 

τας. ΜΙοΙ. Ν. 14. ἀφανῶ τὰς σόλως 
σου, ἀεϊεδο εἰνὶταῖο8 ἴπΔ8. 8:5. 2Ε114- 

πὺ . Η. ΙΝ΄. 6. τὴν ᾿Αϑηναίων ἀφα- 

νίσα; «όλνν. Οοπέ, 1χ. Ν. Τ' 8. ἢ. ν. 

Αἀάε Τδη. ΧΙ. 44. δες. (δῖ. --- 

ἸΌτι Ομ ά. Αρβι Ἰάετα. δι. ΓΙ. 

46. δ ΡΒ. οογτίσαρο, ρεγάο. (απῖ. 

ΤΙ. 15. ἀλώπεκας μικροὺς ἀφανίζοντας 

ἀμπελῶνας, ναὶ , αυα νἱη688 

ἄπης. ΞΒίπι τεῦ ἀἊ6 νυ]ρῖρυβ 

ὙΒοοοτῖς. 1Δγ]]. Ε΄, ν. 112. Β66. μισίω 

τὰς δασυχέρχος ἀλώπεχας, αὖ τὰ Μί- 

χωνος αἰεὶ φοιτῶσωι τὰ πορ)έσπερα ῥαγί- 

41} ᾿Αφανίζο. 

ζοντι, ΟἿΣ νἱ]]οθ88 οαυ δ μαροπίθ. 
γυΐροβ, αι νἱΐεα ΜυσοΙΣδ ΒΕ ΡΟΣ 
ψΘΏ ΘΠΐΕΒ δ γεβραγαϑ οὐ οἴ. --- 
ᾺΓ) Ομδὶὰ. Ῥδι. ρεγάο. Ἐδάγ. ΝἹ. ἢ 

19. .-- Ὁ» Ολανεδ, ἨοσΆΘΙ ὑΓῸ- 

Ῥεΐυτα. ΤὨδοά, ἴε8. ΧΝ]. 11. ἀφα- 
μσϑένγα. ῬΊΟ ποιηΐῃθ ῬΣΟΡΣΊΟ δοοθ- 
Ρὶϊ, εἰ Ἰορὶξ γν Ρτὸ Ὁ αἶαν, 
ἀεείγισεξ. --- ἡδῷ» ἑεγτα ἀεεοίαία 

εἰ ἀευαείαία, φοἰξῥιάο, ἃ Ἐχ)»2,7 ᾳυοὰ 

εδὲ ἰάετα, αυοὰ ὉΌΨ. Αᾳυ. Ἀπ. 

ΤΧΥΤΙ. 8. ἠφανισμένην. Ἰδρετα ΤΆΔ ]- 
Ἰετα τῆς ἠφανισμένης, (υἵ Ἰερῆυν ἀρυὰ 
Ἐπδεδιυσα Οποτω. Υ. ᾿Ισιμών.) δαΐ, 
αυοὰ τὐἱδὲ δάμυς γεοξογεπάιω 
γιδοίασ, ἠφανισμένῃ. Ααὰ. οι. 
ΧΧΧΙΠ. 10. Ιἄεπὰὶ 1 ὅδα. ΧΧΠ]. 
19. εἰ 34. --- Οὔν ἀεεοίον. Ἐπ. Ν]. 

6. --πὸϑ σοπξμπιοῦ. Φο0Ὁ. ΓΥ͂. 9. --- 

ἐσρεϊδῖο, ἴι. συδεγδαπενη ργώ- 

ἄϊωπι. Ἐκ. ΧΧΧΥ͂Ὶ. ὅ. -- 4}... 

αἰμἐμάο. ἴπο. ῬΒ. Χ. δ, τ) Ὁ ῬΥὸ 

ὈΥΌ» ἐπ αἰἐμιάίπο, Ἐ. 6. ἰοπβε γέ" 

ποία φωπί, ἀφανίζεται, τοῖν ΤηΔΪ6 κα 
ᾳυοδά βοηδυτι. ΕἸβοβεο )ιαοα 16- 
δἰῖ Ἐ)γ)» 80: 5.9}. γΊΔο εἷ. (αν. 

γετββ. 66. ρΡ. 82. -- "ΠΝ ΦῸ, 

ἀξφεοϊαίίοπεε. ϑγτοτα. Ῥδ. ΧΧΠ]. 
8. Γ ΝΘ. ἠρανίσϑη. -δαρρίενῖι 
86. ἼΣΟΣ. τ ἼΠῸΣ ΝΙΊΡΗ. ἐἰϑοὶμ0γ. 

ἴῃς. εἴ ΓΧΧ 700. ΧΧΙΠ. 90. --- 
“ΓἽἼ2) ΝΙΡΒ. εαδοϊπάοτ. ΤΧΧ 560. 

Οοτάρ!. ὅεη. ΧΥ͂ΤΙ. 14. Ὁ] ἀφανδ» 
ϑήσεται 68ῖ Βῖη6 ἀυδὶο 4118 ᾿πίουρτο- 
8. -- ΚΠ) ΡΒ. οοπδμηῖοτ, ἀροῖο, 

οὐ550. ϑγτατη. 166. ΧΙΧ, 4. -- Υ Ὧν 

ἀσείγωο. [οτ. ΤΡ]. 26. -- ΠΕΌ» ἀς- 

οἷο. ὅ6τ. ΧΗ]. 4. --- τὶν ΡΒ. ἐπ- 

σπτῦο, ἑπμβεοίο, ἀϊσίογφμεο. 1,ΧΧ ες. 
οοἄ. ΝογρΡ. ΤΆτγεη. 111. 9. ἠφάνμ 

σιν. --α ΓΝ ΙΒ. σωδυετίο. Ῥράΐτω, 

ΟΧΙΝ. 8. -- "τι υαδίο. ἶπο. 
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α Ἠΐοε. Χ.14. -οὩο» Ὁ» ΘΟ εἰ 
πὸ. Καὶ, ΝῚΡΒ. Ῥῃῃ. Η!ΡΗ. ἀδεοῖο, 

4εροίον. ον. ΧΙ]. 11. ,, 48. Ἐξ. 
ΧΧΧΥῚ. 85. αἱ πόλεις αἱ ἔρημοι καὶ 
ἠφανισμέναι, αὐΐνεΒ ἀοϑβοσῖρ οἱ ἀεἰεία. 
οὐ, 2ΕἸίαι. Κ. Ἡ. 111. 48. 4οὲ!. 1. 
17. ἠφανίσϑηραν ταῦροι, ναὶ, αἴ 61] 
ἀοοίῖυ8, ϑηφαυροὶ, οοττερίξ σατπὶ [Ἀ6- 
βδυτὶ. Αὐάς. Αι], Ῥῃ. ΠΧΥΉΗΙ. 
6. ὅγτημι. [ε8. ΓΙΧ. 8. ἠφανισμένας, 

ὁ ἀρυαείαίαςε εἰ ἀεεοίαίας, υϑἱ ΤΧΧ 

λαρεπς ἠρημωμένας. --- ὈΤ νεῖ 

ἢ4]6, ἰδροίσέμης, ΤΉ χοΩ, 1. ὅ, 14. 17. 
ἅ}Π. 11. Ἐπ, ΧΧΧΨΥΙ. 4. Ααήο 
ϑυπλῃ,. ἴοο, ΙΝ. 1. ηρ ὼ, ἥφανσ- 
μόνης, ἰ. 6. Ξοξβίατὶα, για υεὶ τπαγίίο 
οεἱ ᾿οτγίς αἀεείἐμία οί. Ἐρδιλ ὑπ πις 
Βαρεπξ τἧς ἐρήμου. ---- ΓΟ, ἀέδο- 

Ἰαίϊο. Ἐξ. ΧΧΧΥῚ. 84. 9οἐϊ. 11. 20.Ψ 
ΒΟΡΒ. Ἡ, 9. - Ὁ» ομδέο(ίο, οὗ- 

ς ϑδονῦο. Ἐχ. ΧΧΙῚ, 40. 86. μὴ ἀφανίσῃ 
αὐτὴν, ποτὶ οοδιερεσίω, λοηιίπωπει τέποον 
νετίξ, ΜΙς.. ΝΊ. 16. ἴῃ φυο ἡαεο δος 
'τίοτο ἴσοο Ῥσὸ Ν 5. 1Ὰ οὐ ἤ 680}, 

'φυοὰ οὔδεγυατε ποίαϊ, Ἰεφεσαης ὃ 
᾿ργυν 6 Ἴδυ, φιοὰ σαδίατα, ἀε- 
τοίαγὲ Ὠοίδί --- “ΠΡ; ΡΥ. αἴξετο 

᾿φοϊογ ηὶ, ΤΑΘΔΡ. σίωρεο, αὐἀπιῖτον. 
Η53". 1. ὅδ. ἀφανίσϑητι. Ἐπὶ νϑγβίο 
ζαδδ8 6 ΤΩΔΡρΡΊΏΘ, ἴῃ πο ποίδίδ δζαῖ, 

ἃ αν ἰαμμιμι ἰσεερεῖξ) Δ:5 ᾿ῃξοσρτείίο, 

φιιῖ οἷα θεπίβρη 8 [μ(ξ. δας ρσο 77 
Ῥτοημμθαν!ε ἡ ΓΙ, ὍΡ εἰ ἸΏ. 
208}. ΝΙΡὮ:: ΡΝ, οοηδιηπεὶξ, ἰμῶν 

Ἰδρὴς ἡ (6 ταδί. ΚΠ) δείοίς 
φνὴϊξ, δυῖ ἀοηίααο ἡ Ἵ τίν ̓βθᾶ παῃ 

ΟΡυ8 οϑὲ δα γαγιθίαΐθηλ Ἰθοιου δ 
οοδίμρετο, συμ ΠΏΣὦ Τα]. 8.18 

ΤΡΩ͂Ν οἱ ϑ'γτυῖβ ὑσορσίβ δἷξ αἰξε- 
» ΌΣ ΟΥ̓ΣΒΟΔ ΡΝῸΧ ὈΡΏΘ ΤῈ» 

ερσυδας. ο:. Βατυςμ. ΠΠ. 11. ἠφανίσϑη- 
Ο ν καὶ εἷς ἄδου χατίβησαν, Ρεσίογυπί 

“τ. Φὶ 4 

Ἀπίοηίη. 1,1] »ο γα} 18 ς. 18. ἔφα οὐκ 

Ἀἀφονίση, Ῥυρὺ ἤθὴ ἰητοσῖ. Αἀαρ 
Ἄλλα. Ψ. Ἡ. ΙΝ. 6. 8 Εϑάσ, ΥἹ. 

᾿Αφανισμὸς. 

838. Ἀγδυδ Ῥοίεοῖ ἀφαήσω “ἄντα βα- 
σιλέα. ἴῃ τοχαι ΟΠ 414. Ἐξραν, ΥἹ. 19. 
8: ἡ) 4), οαάεγε ερῖέ, ἀφ)εοίι, 

δ. ὧε ἐΐγοπο αἱ πηρεέτίο. θαρ. 111. 
16. ἀφανιόσλήσιται, Ῥνωπιαίμνα “πονγίς γ 
αὐτὶριείων.. δῖε. ΧΧΊ. 40. ὡς οἶχος 
ἡφανιαμένος, συοπιδατηοάστα ἀοτουε 
ἀοεαοα, δὸ᾽ θϑνθσβ ἰηρνδία οἰ 
σοπίοι ΡΌ1]15 οϑὲ, αὐ 86. 68. ΠΟῚ 
Ροζερί υἱἱ., Μα]]οτα [ϑσηθα Ὠϊς ἰοροσε 
ἦφανισμά ν απεπησπιοάιτα ἀοζηι5 
νἹδηι. ΘΠ ΤΗΝ δεμα Ὡ}}}}] ᾽γὸν- 
ἀερὶ, 16 εἰ βαρίοπθα βι]ο πυϊίατα 
αἱ αΐοτα αἴετγί. [δ] 4. ΧΙ. 5:. 
ἵνα μὴ ἀφανισϑῇ τὰ ἀγαθὰ αὐτῶν, τις 5 
αδοϊεγεπίμν ῬΌμα ἱΠοσυπι. 1 Μδςς. 
ΕΧ. 78. ἠφάμισε, ἐ  πὐῤιαμςΣ δαϊ Ροῖίυις 
ἐχίοενπιπαυϊ. Ἐχιοστηϊηδῖ, 
ἀφανίζει. Οοπῇ, ϑυίοοῦ! ΤΏ68. Ἐσεοὶ. 
Τ. . α. 501. Η ΞγΟΝ. ἀφανίδει, σή- 
σειν, ἀπολλύεν. ϑυ]648; ἀφανίσαι, οὗ 
τὸ μολύνω και χρᾶναι δηλοῖ, ἀλλ᾽ ὅλως 
τὸ ἀνελεῖ, χαλ ἀφανὲς «ῳφᾳἰῆσαι. Ῥβανοσ. 
ἀφανίζω, αἴρω, ἐξαλείφω, ἁμαυρῶ, ἀνα- 
λῶ Ἂ ἀναλίσχω), ἀπόλλυμε, ἄἀφοχύπτω, ἃ 

εἰρω, λυμαδομαι, καταλύω, ὅλλω, 
λλύω χαὶ ἀπολλύω, πονώδιο μάζα: 
πεν κροίζα Ὑ1Π8 1,χ. 

. ἈΦΑΝΙΣΜΟῚ, νἰεὶο, ροράμεο, 
ἀευαβέαξιο, ἐπέδγίέωμᾳ. Ὁ), ἀθάγυηε, σιρ- 

φρΐξ. ας. 1.1. 87. ἔσται Βαβυλὼν εἰς 
ἀφανισμόν. οχ ἩΘὮγ. Ἀ. 1, τεΐπας 
ποίεϊ, μῇ δάθο ὕϑηρ βθηδβιιπ) Θχργεθ- 
ϑρυϊηί. --- ΥῚΣ ἱπῆη. ΗἰρΆ, 

σοοκάο. Ὦσαι, Ἴ]. 2. ἀφανισμῷ ἄρα. ε 
νεἷς αὐτούς. “-ο ΨΥ ἱπέ, Ηρ, 
1 Βορ. ΧΙ, 84. -"- ΤοΩυὴ μὲ 
Ηΐη. Μιοῦ. ὟΝ]. 18. “-- ΝΟΣΠ 
ΟΠαϊά. ,Ῥενάϊδο. Ἐδάν. ΤΥ. φΆ,. --- 
Κρο ἀευαφέαξίο. ἥγαιι: ΡΞ. 

ϑΟΡΆ. ΄. 16. τ οππφϑο, ἀρυίνποίίο. 

ἴῃρ. 4 Βεμ. ΧΧΙΠ," 13. υϊψείυβ 
16 ]18 οὐδηδιοπὶδ: οβὶ θϊτ ἢ. 1. ἦα 
ΘΟΣΤΌΡΕΡΟΠΘ ΠΔΟΓΑΪῚ ϑεττμο. Ἐεϊϊααὶ 
ἱπιοσῃσείεϑ τοι πυοχυηΐ γαρεῖλ [16ε- 
ὈΓΑΙσδΙΏ, αιιδηλ ῬΤῸ ΠΟΣΏΪΏ6 ὈΓΟΡΣΙΟ 



α ποδμότυπί. γιὰΣ δὰ ἢ. 1. Μοπδυ- 
οοπίυτη. --- ὑφ. φγουεγδέμοι. ἃ Βορ. 

ΙΧ, 7. ΕΖ. ΧΙΝ. 8. ἴπ υσσαυθ ἰοοο 
9ΡΏΒΌΤΩ ΒΘΟΌΪ, βαηξ. Να ργύνεν- 
Μίμηι ὁ εἱἷἷἶϊο 58. 15 ἰηξογάπμι αἸς, 
φμέηι Ἰέιις σταυΐέεν ρμπὲξ εἰ οαἰαπιΐ- 
ἰαιδιις Ῥγοπι. ---ο ἈΠΡΙΣΡΩ σεοϊαίδο. 

Εξ. Ὑ. 18. ἰῃ 1ΧΧ ραζίνοσ δἊ 
Ὑμοοάοθομῃο. --- ΓΝ Ὁ» ἰάσιμα. 2 ερ. 

ΧΧΙ͂Ι. 19. 2 Ῥαν. ΧΧΤΣ. 8. πο. οἱ 
ὁ ΤΧΧ κὁ6: ΟομΡ]. εἰ ΑἸὰ. 7εγ. 1]. 

15. Ἐπεοᾶ. εἰ ΧΧ Ἐκ. ΧΧΙΠΕ. 
93. ποτήριον ἀφανισμοῦ καὶ ἐρημώσιωξ, 

πὶ ραν! οπὶβ οἵ ἀονδείδ- 
ἀοιία, ἃ Βερ. ΧΧΙΙ. 19. 20]. 1. 
1. -α προ» ᾿άετη. 26". ΓΧ, 11. 

Χ. 91. ΕΣ. ΝΙ. 14. ...- ἘΝ Χ|5 10}. 

ἰάοση. {εσ. ΧΧΥ͂. 12. --- "πρὸ 

γευραῖε ει, ἀεδοϊαία. 76.. ΧΙΪ. 

11.. --- “προὸῦ ἔατα. εχ ὑοῦ. 

ς κῃ. ΙΧ. 18. 90. -- ἡ: ἄἰεξο- 

ἰαμο. Ἐα. ΤΥ. 16, ΧΙ: 19. ὕδωρ αὖ- 
«ἣν μετὰ ἀφανισμοῦ πίωεαι, κῆυκπι 
ψήθοης. Ὁ]ο6ε. ΜΆ. πὶ Ἐπεοοῖ. ἀφα- 
σοῦ, βεσάνου. Αἀ ἂς 3ε:. ΧΧΥ. 18. 

880. Οσπιρὶ. 8 Μδος. Υ'΄. 18. τίχνων 
πδίοσυση ἐσίέεγημπέμηι. 

ψιΔδ 5. ἀφανίζω. 
ἙἘΓΣ ᾿ἈΦΑΝΙΣΜΟΝ ἐὐδιθμσον 

ἀ ἧῃ ρεγαϊεοπεηι Πο, Ἀ. 6. ρεΥάο, 
δῷ» ἀσεοῖο. 1 ἘΖ. ΧΧΧΥ͂Ι. 5. 

ΕἸΣ ᾿ΑΦΑΝΙΣΜΟΝ ΤΕΈΘΗΜΙ, 

ἀπ ἐπί έμην ροηο, Ἐ. 6. ρενίο, υασίο. 
ΣΤΟΝ ΕρΒ. ρεγάο.. .9 ῬαΣ. 

ΧΧΣΥΙ. 16. Ιοσίοου ψεᾶιθ: ἀφα- 
πσμὸς, ἐπίεγίξωξ. ᾿ 

᾿ΑΦΑ'ὍΜΑΙ͂, ἔξρτα αβάιοῖον. Ὁ)5 δ᾽ 

Ῥδβδυ), α αἢεοίια. Ααυ. 

ε Ἶἴεξα. {{ΠΠ|. 4. ἡφημένον. Νιάς ἴδτῃ 
ἐπῖμα 8. ν. ᾿Αφήμενος. ᾿᾿ , 

᾿ἈΦΑΤΤΩ οὔ ᾿ΑΦΑ ΠΊΤΟΜΑ͂Σ, 

οἴδέρο! ἑαπρο, αἰβπρο. Δ)» ἰΩπβ0. 
Φυὰ, ΧΧ. 356. οὐκ ὕγνωσαν, ὄψι ἀφῆμ- 

σίω ῥά᾽ αἰσυὺς ἡ καάία, ἀσῇι ρέεεν᾽ἀ6- 

Βαπὶ οὐϊαταϊιπέοτα οἰδὲ ἐτογαιπδη θοαὶ, 

ες. ἰπαιϊα5 ρτοτυταροηῖοβ. οίεβί 

β Ἑὴς ἀφανισμὸν γίνομαι. .418 ᾿Αφασΐα. 

- φδτι εἰς ἰοοῦϑ χοποταιίτα ἀθ σπα 
Ῥοσσαίογμηι αἰῤγμενη οῤρτίηβεπεε ΧΡ] - 
οδεὶ. 1 οοὐά. σαι φϑάνων εἰ ἐράστειν 

Ῥατιδιιίκξατ. --- Ὑ, αἰδέρο, ἰδκο. ἢ 
Ρχγονυ. 11. 8. ἄφαψαι δὲ αὐτὰς ἐπὶ τῷ 
παχήλῳ, μπῇ ἐν ἀρὴ 1116κ ΘΟ]. Ποϊὰ. 
7.1. ἄφα ψαι δὲ αὐτοὺς ἐν σῇ ψυχῇ. 

Αἀάο σι, ΥἹΙ. 8. (υδὶ οὕδπι οὐΐπι 
ἐφάσειιν Ῥοτίπυΐϊδῖαν ἰῃ οοἀᾷ.) ἃς 

. οἵ Τβοοά. Ῥεον. Υ]]. 8. 
Ηξδεγοεῖ. ἀφάψαι, συνδῆσα. ϑαϊάδε: 
ἀφώνψαι, σροσχολλῆδσαι. 

᾿ΑΦΑΡΙΙΑ΄ΖΩ, αἰγρίο. 71, ἰἄετῃ. 

ὅει. ΧΧΧΙ͂Ρ. 97. 48. δος. ΑἸά. ἄ- καὶ 
φήρπασαν, ὉΌΣ το] ααὶ ᾿νε διήρπασαν 
Βαρσηῖ. | 

ἌΦΑΣΙΑ, Ργορσίθ εϑἰ δἰ οπέϊεηι, 
οὲ λυρμδπιοάὶ ἑαοϊξιγπέϊας, φια φείε 
αἰϊοπιέιις νιμέῖτε πο αμαοί, ὁχ ἀπὸ οἱ 
φάαις, ἀἰοῖίο. ἵ,εαῖταν 4 Μαος. ΧΙ. 
17. διὰ τὴν αἰφνίδιον φῶν ἀντιπάλων 
ἀφασίαν. Ἰκεοῖϊο ἀφασίαν, αἱ 161 
Ἔεἴϊὰ8 οἀδοτδίυβ εϑὲ, Ἵβδέ δροσίδ νἱ- 
ονα. Ναιὰ ἀφασία ποῃ ἐδ ἀἰφραγί- ἡ 
ἢ, αἱ Βιεἰϊυσ ττπησίυϊ, αὐλοὶ ἃ 
φαίνομαι ἀεδυσεπάπηι εἰϊ, Βεα ἰσ- 
πεπαξ ἐπιροίεπίία, σίμρον, ργῶ φαὺ 
μὲ ποΉ ροϑεμπηία. Βα 6}}} ἰῦστ- 

ῥτείϊδ:οποῖὰ ῥρῈῦ 86 ͵8πὶ δατηοάιιι 
ἸΣαρΣ Δ Ρ ]οπι, ραμἐμίμης οὗ σοροηί- 
πάη λοείδιπι σοηξίογπαίΐίομοπε ῬΕΤΈΕΤο' 
γέμα, ϑατῖεθ οὔδιλοηϊβ Ὡ0}]}0 πλοάο 
δάνοϊἶς, ας ϑυδϑίαπύνυνι ροϑίυ- 
δῖ, φυοᾶ ἀρραγἐοπεηι, εἰ αὐάοτα 

ἐπαπὶ Ὠοίδῖ. Θεπῦθηβ Βος 
Β:6]1ι19 Ῥγο, ἀφασίαν Ἰερεπάψτη Ρὺ- 
(δι ἄφιξιν, δὸ δἀαϊΐι: ϑὲὶς εὔίδιῃ ῥτῸ- 
τοὶ ἀυδίο Ἰερῖε [6 πυ8, αὶ αασυεη- 
ἐμπὶ ᾿ἰιεγρτγείδεασ, εἴ οχ ὁοάστη ἔου- 
[586 Ἰοςο ἴκχ. ΟΠ ΜΗ. Βγεσα. 
ἄφιξιν ἐχροηῖξ ἔφοδον. ῬΥΟρῖτ8 ἔππιθῃ 
Ἰεσέϊοηΐ ἱπιργθββα δοςοᾶϊε Ἰδοέΐο ἐφο- 
δείαν, χααῖα Οτοῦυβ 6, οὐπ᾿δοΐατα 
βυῤρϑύκοαϊ,, οἱ ἰῃ ΟἹ]οκδῖθ ἐφοδιαστὴς 
ἐπυσδὸν τοἀαϊξυσ. Καεγ ϑρΊι8᾽. ΤΠ 
ϑγῖδ. Ρ. Ἱ. ν. 11. Ἰϑρεγὲ τᾶναϊο: 
βιαχίως δὲ διὰ τὸ αἰφήδιον τῶν ἀγτμτάν 
λον ἀφασίᾳ ὀπτωχὼς, βοο βοησὰ: δρά 
γοροπέϊπο λοοίδεινι αὐνέπέε δα ὀθην. 
᾿ποέμ ε9ἰ, εὐ αἰλομαηιάδμε ἰοημῖ ποη Ροε. 

85εἰ. .--- ἘπῈ. ΥἹ]. 11. 886ς. οὐ, Οτὶ- 



᾿Αφεγγὴῆς. 

᾿ ἃ Ζ5}. οἱ υεἰεγόηι αἰέεγαηι ἐξίστατο ἐν 
ἀφασίῳ, ἑέα οδείμριεί, ὦ ἰογμὲ πον 
»οβεεί. Ῥῆλαν. ΟΧ 8680]1186 δα ΗΣΏΕΣΙ 
Οἀγεβ. [Ν΄. 704. ἀφασία, ἀφωνία, σιω- 
«ἡ, ἀναυδία. 

ἈΦΕΒΓΓΗΣ, σαγοης ἰωηιῖηο, οὗ- 
δου, ἑεπετιοοδδ. ὅδρ. ΧΥ͂ΤΙ]. 8. 
ἀφεγγεῖ λήϑης παρακαλύμματι, ἴδ6- 
Ῥσοθο ΟΡ] ]ΟΠ18 νοϊδιπθηῖο. Αἰδμθη. 
ΧΙ. ν. 490. Α. 2Εβομγ}. Ῥγοιι. 

ὃ Ψψίηρί. ν. 115. υδὶ β΄. Βο). ἀόρατος. 

ἌΦΕΔΡΟΣ, πιομδίγμηι, ρυγραξίο 
"ποησίγμα ηιμογηι. ΓΝ. ἐπε- 

πηπάμία. Ὑμοοᾶ. 2 δα. ΧΙ. 4. 
Μαϊῖε πἴσς νοσᾶρυΐϊο ἄφεδρος υιϑιι8 6886 
νἹἀεί Τοοάοὔοῃ:: ΠΟ δηΐτι ἃ 
ΤΩΘΏΒΙΤΙΟ, δΒοα 8 ρο]υοπθ ΡῈΣ οομ- 
εὐδιΐαμ οὐ αν] ά6, οὐχααασ 1111- 
εἰζατά, Ῥυγρανεσαῖ 86 Βδίθθοβαδ. 
Ἐογύιββα ἴδιο νοῦ ἄφεδρος Βοη5ὰ 

ὁ ὥΒΏΘΓΔΙΙ 1818 δβί, υἱ ἐπυπμησιαηι 
ΟἸιπῖβ ροποτὶΣ δἰρτϊδοοῖ, ἀπᾶς ἀφε- 
δρὼν, ἰαίτίπα, οἷοαοα. --- ΓΤ» δέρα- 

γαϊϊο. ἴεν. ΧΥ. 19. ἐν τῇ ἀφέδρῳ 
-αὑτῆς, ἴῃ ρεγραξίοπε 6ἦ.8 τιεηπσίτγωα. 
Ια. 20. 94. 25. 82. Εσς. ΧΥ ΠῚ. 
6. Ηδογοῖ. ἀφέδρῳ, ἀφϑαρσίᾳ. ---- 
ΤῊ» ἰππριον. 1δν. ΧῚ]. 2. 4. Νὰ ς 

Ἠεΐπβ1: Εχοσο. ὅδοσ. ρ. 80. 
ἀ ᾿ΑΦΕΘΕΜ. γ᾽] σαρτα ἀμαφίϑ. 

ἈΦΕΙΔΩ͂Σ, ποθ ραγοομᾶο, ργὸ- 
δε, ογμαειδέεν. 2. δος. Υ. 6. 12. 
8 Μδος. ἾἼ. 8. ΨΙάΘ δἰ οὶ Οἰχσερω. 
Πιοά. δὶς. ΧΙΝ. ν. 408. 80. 
ἈΦΕΔΚΥΌΜΑΙ, αδείγαλο. Ἐγλδ κι)» 

ἐσλαιτίο, αὐδογδοο. Ααα. 200. Υ'. ὅ. 
ἀφειλχύσαντο, αὐείγαχογιπέ: ὉΝῚ τὸ- 
Ῥοπευάσση υἱάθίυῦ ἀφελκχύσονται. 
Ῥοσδαϊαις Βδπς διλοηἀδέομθηι ποι 

ε βοϊυμι ἰοχίι8 Ηοργαίουβ, βεα οἰίδυῃ 
νυ ρδῦ δυσίον ἴε8, 41 δρεογί Ἀ. 1]. 
Ασυσδηι βοουΐαβ μαροῖ: εἰ δίδοηέ 
δίεηΐες αἀἰυϊέας 67. 

ἈΦΕΛΩ͂Σ, σἰηιρί οέετ, εἰηιροὶ 
απῖπιο, ποη οορίίαπίεγ. ἡΏΓ» ἧι δια 

δἰπιρἰοίἑαίε. 1 Ἄες. ΧΧΙΠ. 84. υδὶ 
οὕχα εὐστόχως ἴῃ οοαα. ρῬεγτηπίδίιγ. 
᾿Αφελὴς Οτεροῖδ 6βὲ ἐχέπιδιδ, ἐρτερίμα 
ἴῃ αἰτδηαυα ρατίδθια, ψεὶ ΟΡ ἱπύερτί- 
ἰαΐδτη, νο 100 βευ Π ὔδτη. γι 6 Ρ]ὰ- 

414 “ΔΑφιεσις. 

ἰασοῖ. ἀ6 Ὠίδονυ. Ασαΐοὶ εὲ Αἀπϊδε. χ᾽ 
ϑορτη. 900. Αἀ46 Αἴρη. Χ. μ". 
410. Ὁ. 
ἌΦΕΜΑ, αἐηιδειο, ἰὰ φμοΐ αἰπεξέ-- 

ἐέμτ, οἴδτα γεπιδϑοῖο, εἰ ἑὰ ᾳφμοά γε- 
ηιίγ. 1 Μδςς. Χ, 28. ἀφήσοροεν 
ὑμῖν ἀφέματα «ολλὰ, τηυ]ία γοθὶδ το- 
ταϊζοιηυβ. Ὁ. ΧΙΠ]Π. 87. τοῦ ἀφιέναι: 
ὑμῖν ἀφέματα. ϑγτυβ γϑά αἱ ἴθΪ αΦ. 

υδοίζφαῖία. “Νυτα Ἰορῖε ἀφαιρέματα ὃ 
ὭΔΙΩ ἀσαίρω εἰ ἀφαιρέω ϑγτιυβ ἴδετε 

ΒΘΙΏΡΟΡ μὲν ἦαϑ. τεάάεγο βϑοϊεΐ, εἰ 
ἐδηάστι γόσοῖὰ γτίδοαι ορ. ΧΥ͂. 
ὅ. το ἀφαιίματα Ῥοδυ, ᾳυδπι- 
ᾳυδῖὰ ἴθ] (οά. ΑἸΙοχ. ἀφέματα 6χ- 
ΒΠροῖ. 
ἌΦΕΣΙΣ, αἰηιδεείρ, ῥεγαῆο, ἔδδεν.- 

ἔαϑ, γεηιὶδδὶο. ῬΕΝ ἐογγοης. Ἐκ. 

ΝῺ Ρε. ΟΧΧΥ. 4. ἀφέσεις. Οταΐαδυτο 
οϑέ ὑδάτων, οἴ ἀφέσεις ὑδάτων Βυπῖ ἰογ- 
γέηΐοβ, οσαμαΐδδ, αἰιδϑὶ δηιβδίοπος ἃ 
"ἀφμαΤηι. ---α ὙΊ, ἐδετίαε. Α΄. 

ϑγιση. ΤὭροά. 68. {.Χ]. 1. δὶ 
ἄφεσις οδὲ αἀἰηιξδοῖο ε οαρξυϊαίε. 1,Χ Χ 
ον. ΧΧΥ. 10. διαβοήσετε ἄφεαν ἐαὶ 
τῆς γῆς «ἄσι, ὈΓΟΟΙΔΙΊΔΌΪΕ 5 εἰξπεὶδ- 
δίομοηι οἵαπῖρυβ ἱπ ἴοσσα. ἷεσ. 
ΧΧΧΙΝ. 8. 15. 17. .- Ὑ ἘΠ ἔεδεγ. 

[ε8. 1,111. 6. --᾿ δ» }»ν ἀππως ζε- 

δὲέίσιδ, φιο αἰεὶ εδαί. ἴμεν. 
ΧΧΝ. 28. 80. 40. δ0. ΧΧΥ͂ΙΙ. 17. 
18. 91. 23. 94. (οπῆ, βυργα 8. νυ. 
ἀφαίρεσις. Ααα. 508. ]. 4. (οπῇ. δὰ 
ἢ. 1. Ὁτακίαγα ἰη ΕΤΔρτα. Ρ᾿. 916. ἃς 
ϑοδασέθηθ. Απῖτα. Τ. [1]. Ῥ. 7. θ6α. 
-- ὯΝ Ῥεγοιμείο, ρίαρα. 3. ϑδτα. 

ΨΙΙ. 14. εεο. οοα. ΑἸοχ. ἐν ἀφέσει, 
ἘΝῚ ἰδγαθη σοὶ χυὶΐ ΠΡτὶ Βαρεηῖ ἀφαῖ. 
ὕσαδαιο Ἰοδοῖῖο βεῆϑυμθ δυπάστη 
Βαρεῖ. [Ἄφεσις οϑὲ ἢ. 1. ρᾶμπα »εξίεον 
ἐἰ τηράϊοα. ---- δ} 31» λίγοι, ἐπεΐδεα- ἃ 

γα. 1δν. ΧΥῚ. 96. --γγηδτ» ἀ- 

γπδδεῖο. Ἐχ. ΧΝΠΠ]. 2. μεεὰ τὴν ἄφε- 
σι αὐτοῦ, ροσῖ αἰπιξδείοποεπι ΕἾ 8. ---- 
πῶ» ὑμεγπιεῖο. Ἰοαῖ. ΧΥ͂. 1. 

ῷ. 9. ΧΧΧΙ. 10. Τυάπα, ΧΙ. 11. 
ὉΙ υεπέαηι ποίας. 8 Εϑαγ. ΤΥ. 62. 
ὅτι ἔδωχεν αὐτοῖς ἄφεσιν καὶ ἄνεαν, χυοὰ 



᾿Αφέσεις ϑαλάσσης. 418 ᾿Αφὴ. 

“ ἀρ οτῖς ἐραΐα δεγίαίεμε οἱ γοιΐδταη. γῆι. .}008]. 1. 20, ἐξηράνθησαν ἀφίσεις 
ΙΜδος. Χ. 384. αἱ ἡμέρα; ἀτελείας καὶ 
ἁφέσεως, ἀ168 ᾿πιτα 1 218 οἱ γεηεὶϑ- 
σοπΣ : ὈδῚ ἄφεσις δαὶ ἐπ 60, φεοα οὗ 
ἀεδέϊωπε οαρὶ πον ἐπί. ἴὰὰι Οτο- 
πε. Οοηξ. ὅγτυτα δὰ ἢ. ]. [». Χ]Π]. 
85. (0]]. ν- 41]. υδὶ νὰ Μι|ιοδδδὶίδ. 
Ἠξκεγον. ἄφεας, ἀπέλυσις, συγχώρησις. 
Ργνεαίεσεδ Ἰορίίον δσ. ΧΙ]. 7. 866. 
σβι8, υδὲ ἔογίπδθο Ηοῦτ. ΥΡ»» ἀὰΐ- 

ὁ Ῥέγρεγε, τοῦροπάεί. ᾿ 
ἈΦΕΣΕΙ͂Σ ΘΑΔΑΎΣΗΣ, ἐηεὶ- 

δίοπεδ πιατίε, αἰνεὶ ἀγμαγωνι. γΡΕγλᾷ 

Ὁ» αἰεὶ πιατίε. 45 ϑια. ΧΧ. 16. 
ἀφίσως ϑαλάσφης, 70πέεε πιαγ:. ϑοὶ- 

ἰοεξὲ ἰῇ ἴτὴο ΠΔΑΣΒ ϑυηί ἐοῃῖεβ. 
Ννυὶρ. εἰισίοκεε πιατί:. 
ἌΦΕΣΙΝ ΠΟΙΕΏ, αϊηιμείομπϑηι 

ος ἀοεῖο, τεϊασαξίοπεηι ζποῖο, γεπεβέίο αἷ- 
γειὰ α ἰγιδιξὲς εἰ οπεγίδια ρωδίιοῖ. 

ε πων ΠΣ φμεείεμε 7 οἰο. Ἐμ(ἢ. 

Π|..18. ἄφεσιν ἐποίησε τοῖς ὑπὸ τὴν βα- 
σιλείαν αὐτοῦ, τεπηίεδαί ααυϊὰ ὦ 
ἐγδα ες πα 18 θυ18. [τὰ εἴ 1 Μδες. 
ΧΙΗΙ͂. 34. --ΘοΨ εἴ ἸΔΏΨΙΠ, Καὶ 

εἰ ΗΒ. ἐπέεγηίο, αἐπεϊέίο, τοπιξίο. 
Εχ, ΧΧΙΠ] 11. τῷ δὲ ἐβῥύΡῤῥμῳ ἄφεσιν 
τοήσως καὶ ἀνήσεις αὐτὴν, ϑορο δυ- 
ἴδ (880) αἰτηἴ68 1116τὰ οἱ σθ- 
χυΐίεβοεσε ἔδοϊεσβ' ἤθυῖ. ΧΥ͂. 8. 

ἐ ἀδελφῷ σου ἄφεσιν «ποιήσεις τοῦ χρίους 
σου, ἔγαιτῖ ἴαο τοτοϊτίοβ ἰά, αποά ΕΡῚ 
ἀερεῖ. 
ἈΦΕΣΕΩΣ ΣΉΜΑΣΙΑ, ἀΐηηῇϑ- 

δον αὧἋὸ τεπιείοπὶς εἰρη ποαξῖο. 
δ)», σπηνς 2μδίϊσιμ. Τεν. ΧΧΥ. 

10. 11. 12. 13. 

ὝΔΩΡ ἈΦΕΣΕΩΣ, ἀσκα αἰϊπεῖ- 
σἰοπές, δαὶ γοϊίυ5: εὐπίδείοηῖδ. κὉ 

ΘΝ» ἀφμα ἑαίογμηι, Ἦ. 6. ρ67- 

ε εησεπέες μεμα αὐ ἑαίοε. Ἐπ. ΧΙΝΤΙ. 
8. ὕδωρ ἀφέσιως, αὐτὸ Βα Θῃΐ888 
ετδῖ, δἄδοχῃθ υδϑαυ δὰ ἰδΐοθ ἴδῃ- 
ἔσται Ῥετεηρσοραί. ϑ'οα ἀφέσεως αβῖ 
Ροῦπυβ νοχ Ηδῦτεδ, αὐδῖὶ αταοᾶ. 
ΑΙΣ ςοαά. ἕως ἀστραγάλων. 

᾿ς ἈΦΕΣΕΙΣ ὙΔΑΎΩΝ, επεϊδδίοπες 
ἀφμαγιπι. ἘΣ θ᾿ σίυεὶ ἀφια- 

ὑδάτων, Θχαϊοοδιδ οεπῖθυ5 ἔοκεϊυ 
δαύδσιιαι. --- Ὁ 4258» τοὶ ἀσια» 7 

γωηι. ΤΉσοπ, {Π]. 47.᾿ 
ἈΦΕΣΤΙΟΣ, φμὲ α ἰαγε υὑεἰ ἀοηιο 

αδεεί, ποθ ἀοπιεείίοα, οοπαάμοίιιμξ. 
δὲν. ΧΧΧΥΙ͂Ι. 14. μετὰ μισϑίου ἀφεσ- 
φίου, ὐὸὶ 4111 τὶ Βαθοπς ἐφεστίου. 
Ἐοτηδηὶ Ἰοσιῃς οἰκείου. Ψυϊς. απ- 
πμαϊδ, χυοα εἴ ἐπετείου, αὐοα Ἰορτευν 
πη Οομρ υΐῖ. εἴ δος 6δὲ εἶπε ἀυβρῖο 
νΕΙΔ ἰθοῦο, 4ΌΔΠῚ ΒΟΙ68 οΟγδεϊοιἷβ 
Ροβίυϊαϊ. 
ΦΑΦΕΥΚΤΩΣ, οὖδοπε εἱΐο ἐἤιεσὶ 

οἶἶτα ἜΣ εἤιρα, εἰμί πε ἀκὰρ: 
Μδος. Ἴ]]. 9. ϑεὸν .-- ἀντικείμενον ἡμῖν 
ἐν ἐχδικήσει τῶν αραγμάτων κατὰ «ἂν 
ἀφεύχεως ἕξομεν, ἄδυμι δάνοσγβασίυσα 
ΠΟΌῚ8 οἵ υἱζότεῖα υδβαπδαμδαθα 1Π- 
ΟΥΑΙ ΤΟΥ ΠΑ οΡίτηιι. 

ἈΦΗΣ, ἑαοίια, ἐοίμα, ρεγομδδίο, 
υεγδεγαίϊο, ρίαρα, δμρεγῆοιϊες ἰερτα. 
ΜᾺΝ »ίαρα. ἴῃς. βες. οοἄ. Μοκαυ, 

αεη. ΧΙ]. 17. ἀφαῖζ. υΧΧ [ἐνὕ. 
ΧΙ. 2. ἁφὴ ὑγην ἡϑρ ΡὈΐαχα νεὶ βυ- 
Ῥοσῆσίοβ ἰορσθ. [18 εἴ δ᾽] βερίυδ 
εν. ΧΙΠ. οἱ ΧΙΝ. υδὶ εἴδη αΑ]}- 
αυοῖίεβ ἁφὴ δὐδβοϊιῖϊ ῬοηΐτωΣ ῥσὸ 
ἁφὴ λέσρας. Ἡδβγοῖ. ἁφὴ, αἴσϑησις 
χειρῶν, ἤγουν «ψηλάφησις, ἣ ὰ λί» 
«ρας. Οοῃέ, Ὀτυῖ ΟΡ εβ. 11}. ΧΙ. 
σ. 4. 2 ϑάτα. 1]. 14. ἐλέγξω αὐτὸν ἐν 
ῥάβδῳ ἀνδρῶν, καὶ ἐν ἀφαῖς υἱῶν ἀν)ῥώ- 
σῶν, οΠαβίραθο 1ΠΠιπὶ γίσρα νἱΓΟΤΌΠΙ, 
εἴ μἱδχίβ δ]οσυπι Ποταίηυμι. ϑ- 
ἀλβ: ἀφαῖς, αληγαῖ. 1 Ἀδορς. ἼΠ]Ι. 
85. 9 Ῥαγ. 7ἼΙ. 290. Αἀᾶε Ααᾳυ. Εχ. 
ΧΙ. 1. τ Νγ}} Ῥασί. Ῥαδῆ. ρίαρα α΄ 

)εοίωμε. ϑγτατα. 168. 1.111..14. ἐν ἁφῇ 
ὄντα: ὉΔδὲὶ ΗἸΘΣΟΏγτηι ἰῃ Οὐτπι. 
416 δῃμοίδί ἁφὴν ἷς εἰρη ίβοισο 
ἴεργαπι. Ὑιὰς δὰ ἢ. 1. Οδρρεῖὶὶ 
Νοίαϑ Οὐ. Ρ. 99. ---ο ν) (Ν᾽ ῬΓὸ 

1) ἰπῆη. αυοϊαπάο. εγ. ΧΙ ΊΠ. 9. 
5.1]., αἱ οὔβοτναῖ σδρρεὶυθ δά ἢ. 
ι᾿ ΓΝ) εἰρτβολῖ δὔδμι σίζατγὶ, 66 7- 

αγ, 4. (ἃ. Υηδιβ ΘΟΏΒΟΓΘΓΕ: ΠΟῚ 
Θηΐἷτ ΘΟΠΒΟΣΌ ΓΟ ΤΩΆΠῚ18 81Π6 ἰδοξιι. 
ΜιοΒδ8 118 δα ἢ. ]. σοῃ) οὶ Ιοροπάυτα 
ἀφέσει ἀφιϑήσεται, ἰξδεγε᾽ αἀἰπιϊἐείμν, 

[4 

ὅγε 



᾿ΑφΦηγέομναι. 

α νῆβιιδ ὨδτΑΡΟ εἰ ὀχσάϊ. ἘΪοχπρΐα 
ϑγγίδος νοσίπαῖ: για ἐπ πηυπαπαο 
ἑηβαπυπαδίίετ, αἱ ΤἸοροηίαι ΧΧ 
ΓΥΠ 
᾿ἈΦΗΓΕΌΜΑΙ, ματτῦ, ἡδοθηϑοό, ἰΐ. 

ἄμμου, ἐμερενο. ἽΒΌ. παντο. ὅδ. ΧΗ]. 

2. 86ς. ΑἸὰ. ἀφηγησάμεϑα αὐτῷ 
ἐπαγταυΐημς 1111: δὲ δί. ΣΨΠῊΝ 
διηγησάμεϑα. Ἠεδγοῖ. ἀφηγεῖόϑαι, διη- 
γεῖσϑαι. --τ ὩΣ Χ}» αὦ ρεάος. Ἑχοὰ. 

ὁ ΧΙ. 8. ΤΌ)53. Ὑψιν φιὶ σἂ μεάεε 
ναὸ Ἡ. 6, αὺυἱ νεβείρία (υ8 ἘΠΉΟ 
δὺ δ᾽ ΟἿΣ ΠΣ ἸΤΠΡΟΤΒΒ. 6η6 
ἸΦ ἢ ὑλιθθων ᾿ ἀαρα πι ΜΕ. 
εἴ. ἀφηγῇ, ἄρχεις. 2 Μδοο. ΧΙΡ, 

6. ὧν ἀφηγεῖται ᾿Ιούδας. 4 Μδος. ΙΝ. 
18. 
᾿ἈΦΗΤΗΜΝΑ, πανγτγαΐο, 1ξ, ἱπιρέ- 

γίμηι, ἀμοίμα. 4 Μδος, ΧΙ͂Ρ. 6. τοῖς 
φῆς ψυχῆς ἀφηγήμασι, αὐάγηιξ ἐπιρεγίο. 

ο Ῥμανοῦ. 880. ὅδ. εἰ 831. 1. ἀφήγημα 
δὲ καὶ διήγημα, ἀμφότερα κοινῶς γρά- 
ἀμ 
᾿ἈΦΗΓΟΥ ΜΕΝΟΣ, ἄν’, Ῥτγίπσερϑ. 
ΗΝ ἐη ργἱποίρίο, ἢ. 6. ἐΐϊα οἱ 

ἰαπφμαπι ργίπεμδ οἱ ἄμα ργαεῖ. 7υά. 
Ι. 1. τίς ἀναβήσεται ἡ ἡμῦ ΤΙ σὸν Χα- 
ναναΐὸν ἀφηγούμενος, αὐἷ8 ἀὐχ ποβίοχ 
οσίξ οσπίσα Ὁβμβδηδηθοβ. Φυᾶ. ΧΧ, 
18. υὐἱ συχὰ ἐν ἀρχῇ Ῥαγιηαΐδίιν ἴῃ 

ἁ οοὔά. Ποϊὰ. ἰπ ἤπα οοχηπλδτῖθ ἀφη- 
γούμενορ οί ἀεϊοπάυχα, φυοά εχ εἰς 
γΕΓΒίομΘ ΠΤΘΡρο, δο δα ἐν ἀρχῇ 
ἸρδΡβπθ ποίλίμηῃ 1 --- ΝΗ 

οπιδ. Ἐπ. ΧΠ]. 10. τῷ ἄρχοντι λαὶ 
ἐῷ ἀφηγουμένῳ. ἴτα φυοαῦο ἴπο. [πὲ 
ἡ ΔΟΟΘΡΗ͂; 41.881 :άδηλ ϑἰρη! ῆοα- 

τεῖ, αὐοά δ νῦν 8 ἐξ 195, εἰευατε, ε:. 
αἴίατε. ---- ΝΥ 4. ἃ εἰαμω ΘΏΡΟΥ 

αἰϊοε. Ἐκ. ΧΧΙ. 12. 26. ΧΧΙ]. Ὁ. 
ς« ΧΙ. 8. 9. 16. 17. 99. ---; 

Ομαϊ. ρνίποερε. Ἐπδβάν. ΥἹ. 7, - 
ὩΣ 2) ὯΝ οοηγωγαξο φγορλεία- 

γῆι. Ἐκ. ΧΧΙΙ, 95. ἧς οἱ ἀφηγού. 
μένοι ἦν μέσῳ αὐτῆς. ϑϑουπάυτη 
ῬῚ ἀπι τὰ ΝύΒὲ Οὐιθς, δὰ ".]. Ρ. δδ8. 
ἐβετιης ΣΉΝ) ἽΝ: Ἐογίαβϑε 

418 

γΡεορμδϑίθ ὀγάπὶ ὑδῖμε μεερτις εἢ 
ἀαδοῦ βορα!!. --ς -ἣρ, ῥηόδοορα. Ἐπ.΄ 
ΧΙ. 1. -- 3 Ἐάν. Ψ]. 19. ἴῃ ἰεχῖι Ὁ 
Οδεϊα. υ αι. Ἐπάν. Μ΄. 10. 

ἉΦΉ ΜΕΝΟΣ. [τὰ οηἰπὶ Ἰορθτ. 
ἄμμι οἰτα δρίκῖσιι θόρασο, ὨρῸ ᾿Αφή»- 
μβανος οὐτὸ πρίπτα Ἰεπῖ. »ὴ» Ῥαιί 

Ῥαἢ. ρίαβα ἀξεζδις. Αχα. [ε. 611]. 
4, ἁφήμενον.  ]α. φμαδὶ Ὀβμηι. 
Ηλοσου γα δῇ ἢ. }, ΤΑ ΡΊο ἐσ, υοά 

(βηδίαλ ἂν ἀρῇ ὄντα, 
Ἀ. ε. 1π ἸΙερσα, Ααυΐα εἶ ταῖς ἁφη- 
μένον ἷ. 6. Ἰθρτοβιιπι, ψφιοα τλμ] Ὲῖ ποπ ΠΣ 
1π0 6] ορεηῦθθ (αμὲ ροίδεν β 
ἐξε ἀφέμενον οηι ἀφήμενο.) ριπαπὲ Γ6- 
ἸΙοῖαμ, οἵ 411} ἰΙοσυτηῖ γον, ἷ. 6. 
θα ϑηίετη." Ηδεγοῖ. ᾿Αφήμονος, αύῤῥω 
χαϑήμενος. Οσηίτα ἩΪογοπυσαστα 00- 
Ρίοϑθε ἀἰερουίανίε Οαρροὶαβ τὰ Νοίί. 
Οὐτο. δᾶ Ἀ. 1, Ρ. 99. 41 ἀυρ] ες 
δἴσπὶ δ] οἰ δ οπῖβ δοοβας. ΤΟΥ 
εϑὺ ἰπ οο, ᾳαυοᾶ γμυίανὶς πιοπη}} 08. 
Ἰορῖθθα χαϑήμενον, φισὰ [ϑτθ τ λ 
ΟΕ886 ΠΟ οβί, δὰ ἀφήμενος 

6588 ῬΑΓΓΟ. ρ458. 80 ἀφῆμαι ἭκΩΣ 
Ῥοβίτατη ΟΧ ἀπὸ οἵ ἦμαι, 5ε(60), οἱ 
ἀφήμενος εἷς εϊϊ6, φωΐ δθοτ σίρι β 
ΑἸΌΟΡ νδρο Ἴβρευϑ εἴ 6856 υκἝοΐπτ, 
υοὰ ἁφημένον ἰερτόδιης ἱπίετρσεῖα- 
αν, ἀδοορῖιι8 δδηϊαῖα νοσαπῃ ἀφὴ 
εἴ ἄλφη, 86 ἄλφος, αυδτυπὶ ἰβῖα 
βθηιβ αυοὰάαπι εργαβ αἰδεθ, 8. υἱτ 
ὈΠΠρΊηἶ8, δυις ἱπηροιιίηϊβ εἰρηβοαῖ. ΐ 
θὰ Ὀρρε!]υβ βίαζαϊς ἀφήμενον ε586 

ᾳ: σνσληγότα νεὶ «εαληγμένον, 4. 4. 
Τ ΡΣ ψράτια »ίαρα αὐεοΐετα, δῦ ἅς- 
τειν, ἔαπρεγε. Μαὶς ἴϊδηυε Βίεϊϊαε, 
μὸς ραγεϊοὶρίυτα τοΐμ]ς δὰ ἀφῆμα, 
ςμβδ με σηθηνα ᾳυοαὰθ πὸ οὐ 

ΟΘαουἸδίηϊο δα ἀφίημι, δὰϊ οὐ 
Τεοπαταῖο. δὰ ἀφάομαι τεξεσεμάυπι 
Θοϑί. 

᾿ΑΦΘΑΡΣΥ͂Α, εἰαΐμδ ἱποοργερίϊο ἐ 
πἷδ, σίαέτι5 οὐγταρεσηξ ποπ οδηοΣίπ. 
ΩΦ δΝΝν π6 οοντμηιρα8. ϑέγτανα. 

Ῥ. ΤΧΧΙ͂Ν. 1. σερὶ ἀφϑαρσίας. βαρ. 
11. 23. ϑεὸς ἔχτισε τὸν ἄνϑρωπον ὁ ἐν ἀφ- 
ϑαρσίῳ, Ἰϑὰ8 ογϑανΐξ Βογαίπεπι ἴῃ 
βίδξι. ᾿ΠΟΟΥΤ ΡΟ οΐ8, ἢ. 6. ᾿ΠΟΟΙΤΌΡ- 



᾿Αφϑαρτος. 

« ΠΡ ίοα, ἰξηχηοχίδίοι, δὶς οὲ 1 (οσ. 
ΧΥ͂. 45. ἐγείρεται ἐν να τοῦ γἱάε 
εχ. Ν. Τ. 8. Β. τ΄ δὸ ὅδρ. ΥἹ]. 18.10. 
ἌΦΘΑΡΤΟΣ, οογγμρέομε πον οὖ- 

ποσίμς, ἱποογτωρί δὲῖδδ. ὅαρ. ΧΙ]. 1. 
σὸ γὰρ ἃ ν δου «γεῦμά ἐστιν ἐν 
σἂσι, ἵν. ΧΥΊΙΙ, 4 τὸ ἄφϑαρτον φῶς, 
Ἰατοθῖ ἐμεσέῤηριδιζε. 
᾿ΑΦΘΟΓΓῸΣ, συοοέ ΟΩΥΕΉΣ, πιμέμδ, 

οἰΐαπι, φνὲ ὕΓΩ εἰμρογε Ὧο αὐηικὶγα- 
ὃ ἑΐοπε οὐπιμίεεοὶ. ὅις Ἰερίτυν ἀρυὰ 
ϑγωσα. ζ200. ΧΧΙ. ὅ. ὕχὸ Ὀρῳ» 

ἀεεοῖο, ἄφογγω γίνεσϑε. Ὑοοεῖα 
ον «ποὺς ἷο6 ποίδσε 

οὐείκρεεοεγε, οἵ οὐπειμέεδοεγε, βδι}β 
ποξαχῃ 6δῖ. ἷ 
ΨΆΦΘΟΝΟΣ. Νοῖδξ ργόρσῖα ειν, 

πὶ αἷπε ἱἑπυϊάια εεἴ, ἀοιμάς Γδο]]} 
Ποχι, φιοά ἰατριηι εἰ οορίοξιηι δεί. 
δὶς Ἰορίίυν 8 Μαος. Υ,'. ἴηἰ{. ἀ6 οἷ6- 

ς γδαπῖο οἴεταῖο τῇ τοῦ α«ύματος ἀφθόνῳ 
χορηγίᾳ, ροῖι νἱπῖ Ἰατρίτοτ 118 δ0- 
Ρεάπεῖο, ἱ. ᾳ. ν. 6. “«ολλὴ χορηγία. 
ϑγτα θέε ψεγες: 25.0.4... ἴζω, ὡο͵ 
»οίμ παμέϊο, οἱ ἜΧΡ ἸΟΔΈ ΠΟΙ 8 οδυ88 8ἀ- 
ἀπ Ἰξοωοῦς, αὐ εὐτὶείαέεπι ἩδΩ 6. 

4 δος. {Π1. 10. καίπερ ἀφθόνους ἔχων 
ἃς, Βοεὶ ἀσμαγεηι φαΐ δὼ 

ἐρησέ. ϑυϊάας , ἄρϑοκι, πολλά. δὶς 
4υοηῦο Ἰορίζυς δρυὰ Χεπορῆ. Ηἰεῖ. 

ἁ Ὅτ. 115. ἴ. ας. δ. δ. 9. ., 1. 14. 
2 δοΒῖη, ὅϑοςσ. Αχίοοϊ. ὃ. 40. υδὶ 
νά. Εϊδοδοτιβ. ΤΠοτθαθ Μαρ. ἄφ- 
ὅονος, πολύς. Ἡδεγοΐ. ᾿ἄφϑονον, σολύ. 
χα] «λούσιον. Ἰάετα : ἀφϑονία, αλῆνϑος. 

᾿ΑΦΘΟΝΩΣ, εἰπε ἱπυϊάϊα. ὅ8Ρ. 
ΝΙΙ. 14. ἀδόλως δὲ ἔμαϑον, ἀφϑόνως δὲ 
μεταδίδωμι, εἶπα ἀοἷο ἀιϊάϊοΐ, οἵ 51Πη6 
ἐν δ (Β. 6. ἐνδεημέεν δβοὰ αῇλιεπέεν. 
Οοπέετ δυϊοεν! ΤΏο8. Εςοὶ. Τ. 1. ο. 

ε 438.) δοταιιππηΐοο. 146 βαργα 6. 
ν. 

: δ᾿ΑΦΘΟΡΥ,Α, ἱἐποογτερία οοπάϊβέο, 
ἐπέερτιέα. ἡθηῦ. Ῥεγομβειο δερὲ- 

ἐμΏ. Ἡδρσρ. 11. 18. ἀφϑορίᾳ δβες. 
οοά. ΑἸ]οχ. υὖίὶ ἰοχοπάυτα ἐδ νεὶ] 
ἀφορίᾳ, αἰ δεῖ Ναῖ., νεῖ, φυοά π!- 
ἮΣ χηαρῖβ μἰδοοῖ, ἀνεμοφϑορίῳ, χυοὰ 
νἱάδ δρσα, υἱ νἱεῖοθα Ἰθσῖο 6 οοσα- 
Ῥομαῖο 9. θοπαϊ ΟΥΑ δἷξ. 

νοι. 1. 
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.11. ἄφετε αὑτὸν 
ἴυτα τοδ]οϊοεσο. 1 ἤσρ. ΧΙ͂Χ. 8. 

᾿Αφίημι. 

᾿ἌΦΘΟΡΟΣ, ἐποογγμρένδ. Ἄχ ̓ ». 

υἱρρο, 5 ΠἸοεὲ δαάδυς᾽ ἱπίορτα δ ἴτη- 
Ροϊϊυνα. πιὰ. 1. 8. χοράωα ἄφϑορα, 
ῬΌ6}1 ἱποοστυρίδθ. ὅ5π|ὸ}} τηοῦο 
ἀφϑορία ῬὨϊίοχοηο δδὲ μμάϊοϊέδα. 

ΦΑΦΙΕΡΟΊ, οοπξέοτο, ἀδάϊοο, ἄδ- 
τοῦέο. 4 Μεαος. ΧΙΠ. 138. ΠρογοΝ. 
ἀφιερωμάναι, αἱ τῷ “εῷ ἀνακείμεναι. 
Ι͂ἄϑτὰ: ἀφήρωσι, τῷ ϑεῷ ἀνίϑηχεν. 

᾿ΑΦΙΉΜΙ, απο, τεηεμίο, σίμο, 
ερΐο, τεϊηχμο, ἄξδενο, πιδεμε 7- ἔ 
οἷο, ρεγπιϊέίο, οπελέίο. " ΤΊ)» ΟΟΟΏΤΤΕΓΕ 

7 οῖο. Αχα. ϑγιημι. Εχοὰ, ΧΧΙ. 18. 
ΓΆΡεσα νεγίεσιηί. --- "ὉΤΤῚ, ΚΓΈεο, 

φγέριο. ὁ{οῖϊ. 11. 8. . Ὥηί 

ΠΡ Ἐπτι Βοδοιυαν ΤΟΎΣ ΠΡῚ: 
8 Τ})» ὕοῖο φμΐεδοετε. ῬΕ. ΟΧΧΊΨ, 

8. οὐκ ἀφήσω κύριος τὴν ῥάβδον τῶν 
ἁμαρτωλῶν, Ἀ. 6. ὨΟὨ Ροττηϊίεοί, υἱ 
Ρἱϊ πιο ἀἴυ ὈΓοσ δ ΔΡ ἱταρίο- 
τυτα ΓΥΣΔΏΏΪΑ 6. --- ΓΤ), ΠΙΡΕ. ὁ ἃ 

7)» τέροπο. Ασα. Ῥβ. ΧΥ͂Ι. 14. εἴ 

ΟΧΥῚΠΙ. 41. υδὶ ἀφήνω, 686 1. 4. 
«αραδιδόναι ἀρυὰ ΤΙ ΧΧ. ϑγηημ. 1 
ϑδιω. ]. 18. ἊΕΧΧ ὅεη. ΧΙ]. 
83. ἀδελφὸν ὑμῶν ἄφετε ἕνα ὧδι, ἀπυτα 
ἐταϊτυσῃη γαβίγοσιιστα γείξησμιίε ἢϊο. 
Ὦδυς. ΧΧΥ͂Ι. 10. Ζυά. 11. 28. ΧΥῚ. 
97. ἄφες με, πιδέίε πιαπεηι πιόαηι, δ6ὰ 
πρδειρῃ πε ζαο. Ἐδινάθτη β' ριλβοι- 
[οΏθλ οἰΐδσα ἢ. 1. αροὶ ΤῊ» υἵ 

εἷς νἰέεγο, αἰπεέέενο. 4 ϑαω. ΧΥῚ]. 
, “ἐπε 1]- 

--ὑν τ, Ηἰρῃ. ἃ ΡΣ αἰΐευο. 3. Ῥατ. 

Σ. 4. ἄφες (ες. τ) ἀπὸ τῆς δουλείας 
τοῦ πατρός σου τῆς σχληρᾶς, πυς ΓΤά- 
ηρέέαΣ Δα 6 ἀυτα βουν δ ρμδ- 
ετἷῖο τα]. ΒΟ αυοδα βεπβυμλ. 1. 
ἴρ. ν. 10. -- ΠΕ, ΗἸΡἢ. δὲπο. 

Τμοοά. οὐ. ΧΧΥΤΙ. 6. οὖχ ἀφήσω, 
πο αἰριἐίαπι 858. ἀεδεγαπι. ΤΙ ΧΧ 
4 Βερ. ΙΝ. 27. Ῥτον. ΙΡ΄. 18. ὕδηῖϊ. 
ΠΙ. 4. --- 51» ἀεείο. “πὰ. ΙΧ. 

9. 11. 18. -- χὰ» ἐξεο. Οδϑῃ. 

ΧΧΧΥ. 18. ἐν τῷ ἀφήνω αὑτὴν τὴν 
ψυχὴν, οὐτὰ ἐηρἐέεγεῖ 1116 περι τίσει, 

Ωὰ 

Ὁ] 

γε 



᾿Αφίψμω. 

α 460 ἐπορίταρεξ. --- ὝΣ))» ΡΝ, δαρίο. 

ἦθε. ΧΧΙΙ. 14. εἷκ ἀφιδλήσιται᾽ ὑμῖν 
αὕτη ἡ ἁμαρτία, ὯΟθᾺ τονε ἐἐοίμτ' νΟὈΪΒ 
Βοος . Κκ['ς εὐ Ηδχοδοί. 
Δ. 800. ἀφῆχέ τ᾽ ἂν αὐτῷ 
εὐεντο ἐνίας [μεχ. Ν. Τ. μ. ἢ. ν. 

-- [γ2. νιογίοσ. Ζυ4, 11.321. ἀφῆκε 
(5.21. τὴν ψυχὴν, 00]]. ὅεη. ΧΧΧΥ. 
18.), ἐσταϊρε δὲ ερίγιλμα, ἢ. 6. τβὸ- 
Τιθθαίαν. --- 0)» ἄδδεγο. 1 ϑδτσα. 

ὑ ΧΥΤΙ. Φ0. 28. ἐπὶ τα ἀφῆκας τὰ 
μικρὰ πρόβατα; αυᾶτε (ἰεφεγοῖδίὶ 
Ῥαυςαβ ογεδὺ (οπέ,. 900}. Χ. 12. 
ον. ΧΙ]. 7. -- Ὁ» σεΐσγο, ἰῖ. 

οοπάοηπο. Οοα. ἹΥ͂. 12. ̓μεῖζων ἡ αἰτίᾳ 
μου τοῦ ἀφιδῆναί με, γιλῦοΣ δῖ οὐρα 
τηθῶ, αύδιῃ υἱ γεηεί δ ΤΑΙΉΪ ῬοΒ851. 
Ῥαϊίτιοῖαβ Ψυπῖι8 'π Δπποίϊ. δα Μ5. 
ΑἸΙοχ. Το. ΥἹ. Β[Ὁ]. Ῥοϊγᾳὶ. μοι 
Ἰοροβάυτα ρμυΐϊα, δϑδ'εα διπηί εαἰΐα 

ς 4υοαα8 Ἰοσδ, υἱὶ ἀφώϑῆναι οἱ σοπιΐηδ 
νοσῦθ οὐ δοουβαῦνο οοπβίγεοῦι 
Τερεσ παι. δι. δὴ. ΧΥ ΤΠ. 96. 
ἀφήσω «ἄντα τὸν τόπον δ αὑτοὺς, ο0᾽. 
ἀοπαδο απίνουβο ἴσοο Ῥγορίε 111ο8. 
Γρ. ν. 94. οὖκ ἀνήσεις πάντα τὸν τόπον, 
οἱ ἴοβ8. ΠΠΙ, 9. οὐ μὴ ἀνήσω αὑτούς. 
ψιάς Οταρι 185. ἄς 1815. ΤΧΧ 
[πτ ν. 44. 5ῖς εἱ ΖΕ] ίδηο Υ'.. Η. 
ΧΙΝ. 28. οἱ μὴ ἀφϑϑίντες, ααἴρυ8 Ὧ6- 

ἀ ὈΠδ πο διογδηΐ γοηδδα. ῬΒ. ΧΧΧΙ., 
6. ἀφῆκας τὴν ἀσέβειαν τῆς καρδίας, 
γεηιδέδί Ἰταρὶ οἰπίδτα οοταϊ8. Αἀάθ 
'ϑνιτα. ἔχ. ΧΧΙΠ]. 21. δος. Ῥσο- 
οορ. (δῖ, Νὶς. Ρ. 818. οὖκ ἀφήσει 
«αράπστωρμα μῶν, ποῦ οοκαοηαδιέ Ῥοο- 
δία νδβίσα, 8. ΠΟῺ ἔξγοξς οοπίθτηβ- 
αἰδτὴ ψεβίγαση. για δὰ ἢ. 1]. ϑοαν- 
ἔβην. --- ἸΏ» ἄο, οσοποεᾶορ. Οδι. 

ΧΧ, 6. ΧΙ. 2. ἀφῆκε φωνὴν μοτὰ 
ε πλαυδμοῦ, ἐσέ νοσοῖα ουμὰ βοία. 
“μων. ᾿Αφῆκε βέλος ἀνεὶ τῷ " 
Φωνὴν δὲ ἀφῆκεν ἀντὶ τοῦ Ἰμέμώ Εχ. 
ΧΙ]. 28. οὐκ ἀφήσει τὸν ὀλοϑρεύοντα 
εἰσελδεν, Ὡρμ φησί Ῥεγαϊζογεπλ ἰῃ- 
ὑοῖγο. θυᾶ. ΧΥ͂, 1. Αἀ46 ΤΒοοά. 
1 ϑδω. ΧΧΙΨ. 8." οὐχ ἀφῆχεν, ΠΟῊ 
πξ μρενι ἴῃς. 4 ϑαω. ΧΧΙ]. 10. 

ΜΟΉ Οἰπηδ, ἢ. 6. μεγηκίϑεί, 
Οὐμξ, Νορμέδτωη .1Υ. 188. -- πῦ0, 
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οοπίοηδ. . Ῥε τῖᾶχχν. δ. ᾿ 
ἀφιώ. 1 ΧᾺ 1ων. ἸΝ. 40. Νπη. 
ΧΙΝ. 19. ἴεες. ΠΥ. ἢ. -- πῃ). β 

οοπομαῖο. Νεδοαι. ΙΧ. 17. --- 
"ΠΡΌ. ΡΙΒ. βιοιάο, ἑηζωκπάο. ϑὅγτωσα. 

ΗΔ}. 11. 16. ἀφιὼν ἀκρίσως, υδϊ οτα- 
68 ἔδγα [π||. Ηεργ. ΠΡ ποὔοχιογα 

ἐνεξέίεπὐξ ἃς ἀππεεϑας ἰτἰθυσειιηξ. 
ΑΙΗ ἰδυιθῃ σἰδίυυπί, ϑγτοχα. ΠΏΞΌ 

Ἰειῖ886, δυΐ ΠΤ Ὸ» ἃ ἘΡ.Ζ » ὕάσιάο, Γ 

ἐἰπιπάο. ---- 1}» γεΐδπᾳιο. Ἐχ. ΙΧ. 

22. ἀφῆκε τὰ αφήνη ἐν τοῖς πεδίοις, τε- 
ἤφιαέ Ἰαταοπία ἴῃ οδυρίβ. “06. 11. 
91. υδῖ ἀφίημι τείϊᾳμιαν δοεγε ποιαῖ, 
οἱ ουὑτὰ χαταλείσειν οἱ ἐγκαταλείπειν ἴτι 
οοὐά. ρεττηυϊδΐυγ. 4 βδπι. ΧΥ͂. 16. 
290». ΧΧΧΙΧ. 14. ...ὄ. πῶ» αρετίο. 

Ῥμ. ΟΙΨ. 19. ἔλυσεν αὐτὸν ἄρχων λαοῦ, 
καὶ ἀφῆκεν αὐτὸν, ΒΟ νξ δυπλ ΤῈΣ ντ- 
ο1}15΄ δὲ διμίοϊί, ---- ἃ» εἰευαγε. ἃ 

ϑγση. ὅδῃ. ΓΥ͂. 7. ἀφήσω. --Ρν» 

Ὅμιαϊά. ἀρετῖο. Ἐβᾶν. ΨΊ. 1. ἄφετε 
ἔξγον, ρεγηδίῆε, ἃ τῷ χασιδυγζοπς. «--- 

ΓΦ, Ῥοπο. Ἐδσϑβ, Ὗ]. 11. ἀφῆκε τὸν 

ϑυιρισμὸν αὐτοῦ 606. Βαῖθον. ΒΟΥ 
νοοῖ. --- ἀν ἢ ὩΝίο. Ἐχ. 

ΧΧΙ]. 6. δον. ΧΧΧΙΧ. ὅ. 26. 
ΧΧΧΙ͂Ψ. 11. “ῦ» ἐγεε. 

Ασι, 1 ϑὅιπι. ΧΧ, 20. ἀφήσω τρία 
βίλη δος. Μοιίίβιιο. υἱοὶ ἔοτίδεβε ὲ 
χν" οὐ ΓΧΧ μγὸ σοσθο δηϊο 

Βανουΐ. ὙΨΙάοϊαΣ ἰδυθθη τηϊηΐ νὸχ 
σρίᾳ ὑπῃζυτα ῬΕΓΈΠετα δ τυ: 

εἰ ἀφήσω δὰ βου θῃ3 ΓΝ )αοίαπι, 

τείεγεπεϊυι εθθ6. Μα]ίεπι Ῥτδεῖετελ 
γουβοηθ ΧᾺΧ ἡ... Ααυ]α νἱπ- 
αἴσατθ, μαὐυ8 διιῦδτη ἐ1Π16. ---- . δ) ὦ 

ἐμέεγπμεέίο, γεμείο. Βους, ΧΥ͂. 2. 
ἀφήσεις «ἂν χρίος ἴδιον, τοηεζδξς ΟΥΩΤΟ 
ἀεριζαμλ ῥγοργίυμ, φσυοὰ ἀερεὶ ἘῸϊ α 
Ῥτοχίτηυβ. (οπέεσ ἴμοχ. Ν. Τὶ 8. ἢ. 
ν. ψεν. ΧΥῚΙ. 4. υῇὲ' νἱὰ. Οτσδθι 

- 158. ἄα 1118 Ρ. 74. --- ΠΥ» αὐετ- 

ἐο υἱἰίωπι. ἴ65. ΧΧΙΙ]. 4. ἄφετί με, 
σιχρῶς χλαύφομοω. 1, οαῖταΣ Ὀυρθῦγοα 



ς ΜΒ». ὁ 

Οὐκ ἀφίημι. 

« Ῥ͵ον. ΧΧΙ͂Ν. 81. ἰὰν ἀρῇς αὐτόο: 
τιδὸὲ πε νσόοῦ ἀῤίημ νἱάἀδιις ργσίεν- 
οὐδεκαῖῖ ἃς πεχσεναϊ τπιοῖῖο Ἰαίοτο. 
Ψκὶε δὰ ἢ, 1. δοζεγυμι. διν. 11. 12. 
ὥρησιν ἁμαρτίας. ΧΧΥΕΙ. 2. ἄφες 
ἀᾶχῃμα τῷ “πλησίον σου. 

ΟΥ̓Κ ἈΦΙΉΜΙ, ποπ αἰπιξέίο. γ}} 

Πρ ΡΠ τεπμὸ ρετγηέίογε. Νατα. 
ΧΧΤΙ. 13. 

᾿ΑΦΙΚΝΧΌΜΑΙ, ρεγυεπὶο. 4, 
ὃ νεπίο. Ῥτον. 1. 97. ---- ν»λ, ἀείγαξο. 

Μοῦ. ΧΥ͂. 8. εἰς δὲ σὲ ἀφίχετο ἡ σοφία : 
δ πΟΌΟΠΘ δ6. δογδεμδ δα δίδοπαϊ, 

΄΄᾿.“»“».» 

Ψνιᾶς ϑεμυκεῦα. δὰ 29». ΧΧΧΥῚ. 
37. --α ΝΟΣ, ΗΙΡΗ. 8 »» αξέπρο, 

σεμ. ΧΧΥΉΗΙ. 19. .-- ΠΣ; Ηφἢ. 

« 2». ἀεοῖπο. Οεη. ΧΧΧΥΤΠΙΙ. 
ΤΥ 

1. -- γάρ ΗΙΡΒ. ἃ Ὁ» αϑϑέα 0 Υ. 

σε, ΧΙΥΠ]. 9. -- ΠΡΠΗ» 

ὀπργύποτ. 708. ΧΙΠ. 97. 
εἷς δὲ ῥίζας τῶν «οδὼν μον ἀφίχαν, οὰ 
τδαϊοες δυΐθηι πε ΠΠΘΟΓΌΠΛ Ρ6Γ- 
ψεοιλοῖῖ, 5ο. ᾿νε σαπαο οἴ ρογβοσυ- 
ἐἑπιηπάο. --- Υ ἀενον. οῦ. ΧΥΙ.. 

40. ἀφίχωτό μου ἡ δέησις πρὸς κύριον. 
Αἀτιοάμυτα ᾿ἰθοσα νοχίδηϊθϑ Ὁ ἴῃ 

Βοουθ ἐπίεγργείδδ δὸ ογαίογὶ 86. 
οδρίφθε υἱάβηίΐυν. --- ἀξ, ἐρυσπέο, 

ἴοὉ. ΧΙ, 7. πρὶ ποίϊδειστα δὰ ν}9 

ἀ δεᾷᾳ. Ἵν "σι βολθοπεια ρεγυέμἑεπαϊ 

εἰ ρεκείγαπάϊ ἈδΌετε ἰπ1. ΠΕ ΚΗορίςα 

(Βι4128)}, Ατδρίεδ (ς ζ3...0}» εἴ 

Οβιαϊά. κ᾿. ὅν. ΧΗΨΊΙ. 17. ἐς 

γήσους πόῤῥω ἀφίχετο τὸ ὅνομά ὧν, δὰ 
15.148 ἰοῆρα ἀϊεβίιας ρεγυσπὲξ πο- 
τῆθῃ ἔπτη, ἢ. 6. ἔβπια ποεαῖηΐβ 1}. 
δια ον οπι, ΧΥ͂Ι. 19. ἡ γὰρ ὑμῶν 
ὑπαχοὴ εἰς «άντως ἀφίκιτο, ΤΌΧΑΟΥ ἀθ 
νεβίγα ορεδϊεπῦβ δά ὁχωπθβ μ6- 

ε γεηῖϊ. Ηδεεγοὶ, ἀφίκετο, παρεγίνετο, 
ἌΦΙΞΙΣ, αὐἰνεκίκε. Ὑιὰς ἰὴ ἀφα- 

σόα. 

᾿Αφίστημα. 

᾿ΑΦΙ ΣΤΉΜΙ, αδοοεῦο, γεοεάο, αἱε. 
οδάο, ἀδοῤδέο, ἀδνοΐδοο, ἵξ. ἀηιουεο, αἱ;- 
“πουοο, σοεγίο, αδάκοο, τορκαδο. “}}8. 

Ομαϊά. αδεο, ἐσεο. ΤΒοοὰ. Ἀδη. ΠῚ 
ὅ. ὁ λόγος ἀσ᾽ ἐμοῦ ἀείστη, τεΒ γεοεδεξ 
8 τ, ἰι. 6. δ »ιειονία πεεα ἐχοξ. 
ΙΌ. γν. 8. -- Ἡρδν» οοἰἶσο. 8 ῬΑτ. 

ΧΧΥΠΙΙ. 24. ἀπίστησιν Αχαζ τὰ " 
σχεύη οἴχου κυρίου, απιουεδαί ΑἸπ5 ν8» 
8 ἀοιηπβ ἴ)εί. 96ἡ. ΧΥ͂Ι. 4. ἴὴ 
Ὁϊσζοηθο ἰοοο γεδροχεσυμπΐ ΠΟ ΟΠΘῖα 
αμετεναϊ, αὐ νὸχ Ἐοῦτ. δβερίὶι8 
οθρέ, “τ 1}, γευεῖο πεε. ἴε. 

10. 8. Ταβετατι γγθ}}. ΤΠ} δύῃ 
Ὃ οοπϑίτιςίιτι τπϑδρδοσίο ἀξβοεσς 
αὖ αδῃ Μο Ὠρίδί.- .--- ὃν} "ζαεαϊο, 

εν. ΧΙΨ. 19. ἀεὺ Σιὼν ἀπέστη ἡ ψυ»- 
χῆ σου, ααίῥάϊο Εἰδὲ ἐεί δἴοπ. --- Ὠ)Λ, « 

δἷΐρο, φυΐοδοο. 1 ϑατα. ΧΙ. 9. ἀπό» 
στῆτε ἐχεῖ, ἕως ἀναγγείλωμεν, ὉΡ]1 ἀφίσο 
ταρα! γεβαπϑποσγε, πιογατὶ δἰ ρὈ ΠΟΑΓΒ 
νἱ ἀδζα, ηἰδὶ ἔοσίδββα εδί στῆτε ἰθβ6ῃ- 
ἄσαι, ᾳυοά πορη}}}} Πρτὶ παδϑηῖ. 
Βίοιἰαθ θθπμ ἐγδηβία τ: δίδέμε ἐδὲ 
ϑγαάμωνε. --- ΠΥ υἱα. ΤΏτου, 11]. 

11. καφεδίωξεν ἀφεστηχότα. 1,Θρἶβ88 
νἱάοπῖον 7}, δς δος νεϑϑασῃ ταθ- 

ὉΔΡΗ.. δοοορίϑδαε δ ργαυα ἀρεπᾶϊ τας αὶ 
ἔϊοπε, αὐτο δϑὲ αὐεγείο ἃ ἢ) εο. --- 
- τοῦτ, Ηἴρβ. 6 [71}» ὥνρεῖϊο. 

Ὠκευῖ, ΧΙ. 10. 13. υδί. νεὶ ΠῚ ἴῃ 

ποὔσμο ἐζρείϊοπα!, αἱερεϊϊνἀϊ δοοθ- 
Ρεογιπί, νοὶ, αυοιὶ πιρίϊθτ, ταοῖαρβ. 
ἀ6 ἑποϊαξίοπε δο εοἀμοίίοηε αὐ ἀξήξο- 
ἐϊοπδηι. ἃ ὕεγα τεϊβρίοπε αἰϊυϊπα. --- 
ὉῺΠ; ἘΙΡΒ. ἃ ὉΌὉ’ φωεζαοῖο. 

Ὠδυςξ. 1. 238. ἀσίέστησαν τὴν καρδίαι, 
ἐϊηιος ζεοεγωπί. 1 σμοξοεγε ΘὨῖτα 
παυὰ στασοὸ ἀς δου ρ8 πΒΌΣΘΙΟΥ 
δὰ νιείμης, οοποίεγπαέίοπεηι οἱ ἀπ Σὶξ. 
ἑαΐίοθι ἱπαϊοαπᾶαθ. γ᾽ ι46 ΟἸαβαὶ 
ΡΠ]. 5. Ρ. 1081. -- ΠῚ, τὲ- 

δείϊο, ΗΙρι. Ἐπ. ΧΧ. 8. ἀπέστησαν 
ἀπ᾽ ἐμοῦ, ἀεδοϊυεγκηπέ ἃ τλα. ---- δ) 77 

ΗΙρΡΗἢ. 9 )9γ})..)απρο. Νυτα. ΧΧΧΙΙ, 
9. ἀπέστησαν τὴν χαρδίαν, αἰδεπαγιπέ 

Ωὰ9 



᾿ΑΦίστημι. 

ταθηΐθβ. Βδπάρη αυοηπδ ποϊομοτη 
μαρϑὶ ἔοσταυα Ηθον. 3αηρεγε οὐ. 
-- Ρ»ν7, ΗΙΡΒ. τοῖφο. Οεη. 

ΧΙ]. 8. ἀπίστη ἐκεῖθεν εἰς τὸ ὄρος, ἀἱ6- 

οεδϑὶξ ἴπ6 ἰῃ χιοπέοιι. Ατὰρ. Ἀλς,᾿ 

7εειπαυὶ!. Οοηξ. Γκας. ΙΡ΄. 138. Αοἰ. 
ΧΙ. 10. --- 5}» αδ)ίοίο. ΤΆγοΠ, 

ΠῚ. 80. --- Ὁ, ἀεείείο, 20Ρ. ΝἼΙ]. 

16. ἀπόστα ἀπ᾿ ἐμοῦ, ἀοεὶείο ἃ. τηρ. 
Οοηξ, Αςῖ. Υ. 38. --- "0, ἐγμάϊο. 

ἐϑγτασα. [68. ΨἼΠΙ. Ε1. ἀκέστησέν με, 
τεσθάθσο ἔδοϊξ σηθ, ἢ. 6. σγαυΐξεν' πιὸ 
αὐπιοπμῖ, πὸ ἤχοεγοης - υἱοὶ ἀρίστημα 
Τιλίπο αὐυοσαγε ταϑροτιᾶεί. --- "70, 

οαδίισαϊδο, σομοὶο οαξίίραπδ, 866. 
ΟΒΘΌΡΗ. Ζ26γ. ΧΥΤΙ. 18. Ὠεάμχο.- 
τυηΐ 8 )0- νΌ]ρ. γεοοάοπίες. Ἐπὶ- 
ὅτ Μδβογοίμβ, ἀοοθηΐδβ ρϑὺ ἡ βοσί- 

 Βεηάυμμ 6886, ἐν δδάδιη γοοὺ ἀοσὶ- 

δ 

ἕω 

δ 

γΑτηΐ, 5», ἀροδίαία πιεὶ, φμὲ 
ἀεγεἰ μογεηξ τπ6. ΟΟΠΕΕΥ ρδγα]}6}19- 
τ) 56 ΘΠ ΙΘΓΌΤΩ. ---- »ὴ"» ἰωσον, 

ἀτυοῖϊον. 761. Ν]. 8. ἘΣ. ΧΧΙΠΙ. 
17. ἀπέστη ἡ ψυχὴ αὑτῆς ἀα᾽ αὑτῶν, 
ΔΙΪται18 6}118 ἀδαῥοπαίμδ εεὲ αὖ 1116. 
10. ν. 18. --α ὈΝ ΝῺ» δρεέγπο. Νυμι. 
ΧΙΝ. 81. γῆν, ἣν ὑμεῖς ἀπσίστητε ἀκ’ 
αὑτῆς, ἴΟΥΤΆ, Δυ δ. γορματαερίδ. 
ΤΏγοη. 111. 44. ---- νὴ, αὐπουεοτ. 
Ϊοβ. 1. 8. οὗχ ἀπηρτήσιται ἡ βίβλος 
τοῦ νόμου τούτου ἐπ τοῦ στόματός σου, 
ὨΟΏ εἰπιουεδίξιτ Ἰῆρου Ἰορὶθ Ἠ.}ὰ8 
εχ οὔγὲ ἴιο, ἢ. 6. λο ἐξὶχ δεηιρον απὶ- 
πὸ ἔμο οΟὐδυεγξδείμγ. ---- ΝΜ)» οὐλέδοο. 

εν. . 25. ἁμαρτίαι, ὑμῶν ἀπέστησαν 
τὰ ἀγαλὰ, ρεοοαία, νεβίτα αυογίογιηΐ 
θὈοηδ. Ῥῆανον. ὡσέστησαν, ἀντὶ τοῦ 
ἀνεχώρησαν χαὶ ἐκώλυσαν. -«---. ΝῺ» 

τ 

Ῥγαυατγίοον, ἀφοῖο α ὑϑγο οι ἀ- 
υἱπο. ἃ Ῥαγ. ΧΧΥ]. 18. ΧΧΥΤΠΙΙ. 
19. 22. ΧΧΙΣΧ, 6. --- ΟΝῸ “Ὁ. 

ἄοεεο ργιδυαγιοαἰίοποηι. Νυχα. ΧΧΧΙ. 
160. ἀποστήσουσιν, ΟἿ ἴῃ 4118 ΠΙΟχὶβ 
ΥῸΧ ἀποστατία ἸορΊΓΩΥ. ---- ὙΠ» τε- 

 δεῖϊο. ὅδ. ΧΙΡ. 4. 704. ΧΧΙ]. 109. ῷ Ῥασ. ΧΙΠῚ, 6. --- 05, ΡΝ. υἱζ 

420 Ὰ ᾿Αφίστηριι. 

»επάο. θευι. ΧΧΧΙΙ. 15. Ῥιβρεη- 
ἄενε ἴεεπι οδὶ περίσενε α΄Ἃ υἱοΐατγε 
φς ργαοσερία, ἀφἤοεγε ὦ ὕεγοὸ οἶα 
ἀτυΐηο. ---. Ὁ λν ρρτορίπφμο. Οὅεπ. 

ΧΙΧ, 9. ἀαύστα ἐχεῖ, Ὠυς αὐεξ. ---- ΓΚ 
ΤΊ» εἰ Ομαϊά. 511)» ὕεαῖο. Οεη. 

ΧΧΧΦΙ, 40. ἀφίστατο ὁ ὕπνος μου ἀπὸ 
τῶν ὀφθαλμῶν, ἱμϑοιπηΐ ἰγδηβορὶ 
ποσίοβ. Οοηξ Ἐπί. Υ]. 1. ἤδη Νν]. 
18. δε 68. ΧΙῚ.11. 19. 56... γαῖ. 
-- "Ἵ» ἐτρεϊίζον. 200. ΥΙ. 18. 

866. Ομ} Ι. --- ἽἼΠ9) ΝΙΡΗ, αδεοοη- 

ἄον. Ηοι. Ὗ. 83. ᾿Ιφαὴλ οὖχ ἀκέστη 
ἀπ᾿ ἐμοῦ 866. Ναῖ. δβεα ῥὕγο ἀσίστη Τα- 
Ῥοπαεπάυχιῃ εβὶ ὥσεσειν, ΟΣ 410 6]ἴο- 
Ταπ ΟΥ̓ δϑί, οἴ μδροῖ οοα. ΑἸοχ. 
ΜΟῊ ἰαΐοπέ πιὸ σεείγα, Ο Ἰεναξία, 
Ῥεοοαΐα. --- Γ23 ΝΙΡΒ. ἐσϑοϊμάον. 

τον. ΧΧΙἧΪΙ, 18. οὖχ ἀσποσεήσεται. 
νυ. ποι αἰ ἐγ είεγ. ---- ἽΓΌΣ ΝΒ. 

αὐδοοπάογ. ὅδ. ΧΧΧΙ. 40. ἀαυ- 
στησόμεϑα ἕτερος τοῦ ἑτέρου, ροδίαυδτα 
αἰΐου δ δἱΐοσο αἀἐδοσςεεγζπ. Βδπο 
υοδα 56 ηθΌ. --- 59» οαὖὦο. Ψ0Ἐ. 

ΧΧΧΙ. 29. .-- »ῊΡ» ἔωμχον, ἀέοοῖίον. 

ἘΣ. ΧΧΙ]]. 428. ΧΧΙΠ]. 18. --Ρ ῷ} 

ΝΊΡΗ. αυεῖϊον. 3.08. 11. 17. ἀκέσ- 
φσησαν ἀσὸ τῆς πόλεως, Ὦ. 6. υγῇο ἐπέογ.- 
οἶμεὶ ἐγαπὲ: ὉΌ1 ἀφίστημη οϑῖ οθ9- 
συγ αρϑευπείμεμ, ἰο ομέ οὔ", βϑίδιι 
ΤΩΪΠΠΑΥΊ, δα οὕτὴ ὠπυσσάω ἴῃ οοὐἀὰ. 
Ῥουτηυίαίασ. --- "Ὁ ΓᾺ» ἐνεινρο. 

Ὀδη. ΧΙ]. 4. 5866. ΟΒ 5, -- 5: 
δ᾽) Ὁ): 2Ὁ 7» Καὶ, ΝΡ. εἰ Ηορῇ. 

γείϊγοοεο. ϑγτήτη. Ῥε. ΧΙῚ.7Π1. 90. 
ΧΧ Ῥε. ΧΧΙΧ. 19. ἰοϑ8. 11Χ. 
18. 14. -- ἼΟ; Ό, ΚΑΙ εἰ 

ΗἸΡΗ. γευεγίογ, τευογίϊ ζαρῖο. Τ)δαῖ. 
ΨΙ]Π]. 4. ἀκσοσεήσει γὰρ φὸν υἱόν σου ἀκ᾽ 
ἐμοῦ, Ἀοῖες φηΐτη, υὐ Δ]: π8 ἴὰπ5 ἃ τῶ 
ἀρβοῖαί. Τὰ. ΧΥῚ. 18. ἀποστήσεται 
ἀπ᾿ ἐμοῦ ἡ ἰσχὺς μου, γοῦοΓα τῆθοὸ 
»γτυαδοτ, 8. ἑητγπιαδοῦ. 43. ϑδτη. ΧΙ]. 
10. ὀὐχ ἀποστήσεται ῥομφαία ἐκ τοῦ οἴκου 
σου, ἸΟΏ οοςϑαδιηί οεοθβ ἴῃ ἔργ 18 
-ἴυδ. Οομξ, δὲν. ΧΧΙΠ]Π]. 10.1 ὅδ. 
ΧΥΤΙ]. 18. ἀαέστησαν αὑτὸν ἀα' αὖ- 

" 



ᾶ, 

᾿Αφίστημι. 

α τοῦ, {᾿ἰἸυτι ἃ 86 ὐἀμπέεδαί, ἰΔ6 οἱ 
24 δες. ΧΧΙΠῚ, 47. ΧΧΙΝ. 8.1 
Ῥασ. ΧΥΠ]. 138. Ρβ. Ν]Ι. 8. ἀπόστητε 
ἀπ᾿ ἐμιοῦ, ἀϊξοεάμε ἃ τὰο οσηρθϑ. σους 
πο. ΧΙΠῚ. 97. ῬΕ. ΤΧΝ. 109. οὐκ 
ἀτίστησε τὴν προσευχήν μου χαὶ τὸ ἔλεος 
«αὑτοῦ ἀκ᾽ ἐμοῦ, ποῖ γερμαϊαυὶ! ῬγΘΟδβ 
2688, Π6Ο συεγίδἑ ἃ. τὴ6 τηϊθογίοοσάϊ- 
δῖ δύδιι, Δάάς Ααυ. 20". ΧΙ]]. 44. 
2 Βερ. ΧΙ]. 8. 00] οὐπὶ μεϑίσνημι 

ὁ Ῥεσυυϊδῖιν ἴῃ οοα 4. απετηδάιηοάυτ 
οὔσα χαϑ 9 Βες. ΧΧΙΠΙ. 19. --- 
Ὀγ)0. σδεβέπετες. ζετ. ΧΥ͂]]. 18. 

-- ὙΠ. ἀεοϊπαης, τείγαοίατίι. 

Αιι. οἱ ὅγιωτα. σον. 1]. 11. οἱ 
Ρρ. ἈΧΧΝῚΙ. 7. [πὰ ρῥείοσε ἰοοὸ 
ἀφίστασναι εδὶ αδετγατε α ἰγαπεὶε ρω- 
ἀοέδα;, ἰαδοξουῖγοα. --- Ἴ2» »γαέεγοο. 

1 ες. ΧΧΙ!. 24. --" ΝῊ» αμζξτο. 

δῃ. ΝἼΙ. 13. δες. Οἴ8. -- ΤῸ» 

ε ἀδοεπάο. Νυι. ΧΥ]. 47. ---- 2.» 

866. γ. 1) ἢ, 1. ἀϊφοοάεῦο ποῖαί. ---- 

ὙΌΝ, “0, πιαπεο. 2 ϑατα. 11. 328. 

Ῥᾳ. ΓΧ. 22. [.5. ΓΕἸΧ. 14. Αἀάς 
ϑΎ κώμη. (06. Χ, 19. [1 οτηπίθιι Ὠίδβ. 
Ἰοςΐδ Ἰοοὺ ἀφίστασθαι ταροπομάυτα 
νἱ ἀεί ὑφίστασϑα;. ---- Ἵ 3)» Ραῦοῦ, 

ἴεο. ΧΧΧΙΠ. 14. Μία δυρτὰ 8. 
ὉΏΠ- τ 29. ἀϊοεάο. 1 ϑασα. 

ΧΙΧ, 10. -- »ῦ9. τεδείϊο. 8 Ῥαν. 

ἁ ΧΧΙ. 8. 10. ζ.6.. ΧΧΧΙΠΙ. 8. ΕΖ. 
ΧΧ. 88. --- ΡΠ: ΡΟΣ Καὶ εἰ 

ΗἸρὮ. »γοσμὶ σπι, ργοσμὶ αδῖρο. Ἐχ. 
ΧΧΠΙ. 7. 20». ΧΙΧ, 18. ΧΧΧ. 
10. -α 5)» ψοσθαὶε : ἀυεγδμδ. 

7ετ. ΠΙ. 14. --α χηγὴ» Ὁ, Καὶ οἱ 

Ηἰρἢ. γενεγίουγ, 7αοῖο τευετέί. Ἐπ. 
νὰ Ηοβ ὙΠ]. 16. ἀκίστησαν. Νυϊα 
Ἰεχῖς γ δ) ΓΧΧ Νυχ. 11]. 

45. 208. ΧΧΙῚΙ, 28. 990. 2 Ηερ. ΧΙΝ. 
45. ἀκίστησε δ6.. δῖ. υνὶ Οομρὶ. 

, ἀκοκαϑίστησε Αοῖ. --- Ὁ : ὉΤΠ» 

Καὶ οἱ ΗἸΡΗ. ροπο. ὅεη. ΧΧΧ. 86. 
ἀκίστησιν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν, ζεοὶέ αἀἐ- 
ίαγε νἱᾶῖθ ἴχ ἀϊογιι. (ἷοσ. 

42] ᾿Αφοβδια. 

ΧΗΙΡ. 11. -- ΠΥ , δυεγίο υμἱϊωηι. 

200. ΧΙΝ. 6. Ῥγαίοσοα Ἰοχίίυῦ 1 
Βερ. ΧΙ. 29. 08] συπὶ μοϑίστημι ρμεγ- 
τηυϊδίον ἰῃ οοὐά. δὸ Π1}]] εἱ Ὠ» 
ἀεὶ ἰπ ἴσχει ΗἩδῦταϊοο. 3 Εϑάν. 1. 
80. ἀποστήσατί με ἀπὸ τῆς μάχης, εὐμ- Γ 
οἷδε τα δχ Ῥάρτια: ΗθΌΥ. ἼΥ7 

ῷ ΟὨγου. ΧΧΧΥ͂. 28. δίς. ΧΥ͂. 11. 
διὰ κύριον ἀπέστην, ἀείξοϊ, 85... ἃ βαρὶ- 
οῃίία, τοοῖο, αατο ἂς Βοῃεαδίο, ἱποὶ- 
αἱ ἴῃ νἱ τᾶ εἰ ϑοαΐογα. ϑ'γτιιβ : ἐπιρίε ορὶ 
αο Ῥεοοαυῖϊ.  υ]ρ. “δεν ἄς. ῥεμ  μό μι 
1,ερὶς ἄπεστι, δοη5ιι δοάδη, ποιρα 
να]: Νἐ ἀἷοαδ σαγεο δαρίοπέϊα, φιῶα 
εις ἐαπὶ πελλὲ πον οοποοδεῖξ, (πᾶτὰ ἴῃ 
διηίοοδα. αἰχογαῖ, ογιπόηι δαρίεηῆα 
α ἴεο ργοβοϊδοὶ,) γ61: πὸ σίαίιας, [)ε- 
ἐπ ἀμοίογεπι 6246 ρεοοαί!. δῖν. ΧΥ͂Ϊ. 
8. ἀπέστησαν, ἀεἤεοεγι α κο, τοδεῖ- 
ἰαγτωπί. [Ὁ. ΧΙΧ. 4. ἀποστήσουσι, ἀροθ- 
ἰδίλσα ξασϊϑηΐ, 86. ἃ βαρ απίίδ β. Ὀσιι- 
ἀοηα, νἱταϊε, ἀϊσυιϊῖδίο, οἱ οἴδοίΐο. 
ἌΦΝΩ, γερενίε, σωδίέο. 1.1.1.» οἶἶΐο. 

ϑγιημι. μαῖα. ΕΧΧΧΙΧ, 12. --- 
ΝΠ. 908. Χ. 9. Οομεὶ. ΙΧ, 12. 

σεν. ΙΝ. 20. Αἀάε ϑ'γυζω. Ῥγον. 
ΥἹΙ. 15. Ηδφογοῖ. ἄφνω, ἐξαΐφνης, αἷἶφ- 
νδίως. Ψ)α. ΑἸ] 1 Θόρυβος. 

᾿ΑΦΟΒΓ.Α, δοσμγέας, ἐπιρεγίεντως 
απμέπιιδ, ΤΠ ἃ Ῥατί. οοηβάεπδ. ϑγτατα. 

ψυὰ, ΧΥΠΙ. 7. -- πΌΔΌ. υἱάμοϊα. 

ϑγιασα, 100. ΧΧΧΙ. 94. -- Υ ΓῺ» 
ἐωγδαῖδο, υσπαΐο. Ῥτον. ΧΥ͂. 17. 
μετὰ ἀφοβίας. Να βοηβιι ρἷδης δ6- 
ΨνΕΙΒΌΒ οἱ ᾿ῃορίτ8 οβϊοίδίων, ναὶ Ἰοσὶ 
Ῥοΐεϑί μετὰ φοβίας, 8. φόβου, αἱ )οο- 
ἀεσ]οίηϊ8 ἴῃ βοδο]. δα ἢ. 1. σοηΐθ- 
οἵ, νοΐ, αυοᾷ Ψ6οφοότο ρμ]δουϊξ, 6 88- 
Ῥδσίοσῖθυβ ἀπὸ κοινοῦ τεροϊεπάιμῃ εἴ 
χυρίου, δίπε Πεὶ τευεγεπέϊα, αἴ νοσοτὰ 
Ηδοῦτ. δ ἸΌΠ ἀυοίαπι ἂς ἐπεοΐε8- 

οεπέε τεῦ εεσμπαδε ἀπίπεο ἰμ6116χο- 
τς ᾿ἰπίθυρσοβ. ϑῖ'ς ἄφοβος Ορροῃίζυνῦ 
φόβῳ “νοῦ [0]. ς. ΧΙΧ. 28.--ΠΌ ΓΙῸ; 

δρές. ϑγτοτη. Ρβ. ᾿Χ. 4. υδἱ ἀφοβία 
ῬΘΓ ταϑιοηγτοΐδη ἐπ: πιοίδί, σμΐ 
δεομτιἑαίεπε ργαείαί. Ἡϊοτοῆ. 

Φ ΠῚ Ἅ 

ἂ» 

ππεα. Ἰά. ῬΕ. ΧΟ. 9. Αἀάε Ατὶδιοιεὶ. 

Ὡὰ 4 . 



"Αφοβϑὺς. 

« ἂε Μοτίνιο 11. 7. ϑίσαν. ΥἹΙ. μα. 
450. Α. : ΝΣ 

ἌΦΟΒΟΣ, δεομΡιΣ, διπε πιρίτι, 1. 
Ἱγερίάμδ. βκῳ)) ἐδ)» πο ἔμπεο. ἀῳ. 

65. {011. 1]. δίμεινες ἐξ αἰῶνος ἄφυ- 
βὲς, τοδιθῦδϑ ἃ βεεοῦϊο δἦπα Εϊησκα. 
--πῦλν. ἡ  άκμοῖα. ϑγτατα. Ῥδβ. 

1, ΧΧΥΤΙ. 58. --- Σ ΜΝ Ὁ» Ρίενεηη 
δ5ί γπ ,“Πάἀμοίαπι λαδόο. οὐΥ, ρίοπα 
ϑγτητα. Όοδε]. ΤΙ]. 11. ἀφόβῳ κα 

ὃ δίᾳ. ---- κΨ Δ» φαίπτ. Ῥγον. ΧΙ ΙΧ, 

48, ὁ δὲ ἄφοβος, αὶ ὕδερβετυθ, αὐἱ 
οχτηπίπο δὶς νἱἀοπάιιδ, Ἰερὶς ὅδε ἄφο- 
βος (φτο ἀφόβως), ἰοϊψυβεηοα! ἤοχμο 
τιΐυ8 νογβαρίζυτ. 8:1: Υὶ. δ. ἄφοβος 
δἴπι ποΐδῖ, αυϊ τουοσεπίδ Πεἰ ἰ6- 

. 6 αἰν: Αγ τΩ ολγοῖ. 
ἌΦΟΒΟΣ ΕΥ̓ΜΙ, ἐπιραυϊάως φμηι. 

ὙΓΒ ἐξ)» ποὴ ραῦεο. Ῥτου. 1Π]. 24. 

ἐὰν γὰρ πάϑῃ, ἄφοβος ἴσῃ. 
9 ᾿ΑΦΟΒΩΣ, ἐπραυϊάε, ἱπίτορίάε. 
ἽΠΘ» α ραυονε, ἰ. 6. ἐξρετϑ »αυοτΐξ. 

γον. 1. 38. Ψιὰθ εἰ ϑαρ. ΧΥΤΙ. 
Ἢ ᾿ 

᾿ΑΦΟΔΕΥΏ, ὀσογοϑποπία ἐροτΌ, 
οαοο, 80 ἄφοδος, αυοα δΒεσππάιϊπῃ 
Ἠεογοδίυμα εεἰ ὠπσυχώρησις ἐσὶ τὸ 
πε Τοῦ. 11. 9. ἀφώδευσαν ᾿ 

οὐδ ία ερμὸν εἷς χ. «. λ. ΟἿ, Βιορῇ. 
Ἡρνχαδης τάς δὰ Μαὔν. τον Ἑ : 

ἀ 816. Αἀάδε ΓΙκϑιοΐδη. αν. Η]οῖ. Ε, 
ΟΡ. 882. (. 

ΑΦΟΔΟΣ, αἀἰδοεδδια, αἰρτοιδιδ. 
ἃ Μδος. . 1. Βηεϊξ. υδὶ σεοϊίυβ 16- 
αἰΐυν ἔφοδος. 

᾿ΑΦΟΜΟΙΟΝ, εσεπιρίμνη, δἰπιδο 
ΜΡ στ: γυΐχο οορία. Ῥτοΐορ. ''». 
εὗρον οὗ μιχρᾶς σ«αιδείας ἃ ον.  υἱ΄. 

- ἐρλδς δι πότος μὸν ̓ς πέβ πρδα μμεὰ 
περι σοπίεπιπεπάαὶ ἀροίτιπα. Ὑιά6 

᾿ς, 4 δα ἢ. ]. [π|δ. ἱπρχίτη!8 Οτοίπι, φαὶ 
11 ἀφόμοιον 6886 1ἅ, αυοὰ Οτγεεοὶ 41:- 
ἴεν ἴσον ἀϊοκηῖ, 1, ἘΠῚ ραγομίμηι, ῬΟΥ 
ἐε ρατὶ ξογήρέιπι. 

᾿ΑΦΟΜΟΙΟΌΜΑΙ, αεεϊπιοτ. ἘΡ. 
76γ. 4. 58, εἰ 60. ἘὈὲὶ ὕχτὸ ἀφομοιῶ- 
ϑῆτε Ὑυ]ρδῖιθ ἔοσγίδεβαε γϑοϊϊυ8 ᾧο- 
βνϑῆτε, πιοίμαξ, ὨΑΡοί. 

᾿ΑΦΟΠΔΙΖΩ, ὀζανηῖο, αγηιὶδ 8Ρ0- 

4192 ᾿Αφορίζο. 

ῬΙΗ. ἀφάν, ἐγαᾶσ. ἸὨοοᾶ, Ησε. Χὶ. κ΄ 
8. ἀφωκπλίσω σε, πεάαδο ἐέ, αὐὔξγαπι α 
ἔε δομίατη, μὸ ἐξ απίεα ρτοίεχεγαπι, 
τυ ὀχρ]οαὶ ΠΠΙγοπγτουβ. Θυΐ ὃ:- 
Ταἶβ βρο] δπταν, ἴῃ - Βοβ- 
τἴατα ττδάυπον. Ἐσοάοτα ἰριίαν ἢτπιτα 
βίδιυἱ ρμοῖϊεϑῖ, ΤὨδοαοῦομοει σόσοῖι 
Ηεῦτ. ἀδάυχίβθθ ἃ Ἱ» ἐοχίξ, τὶ Ὁ 

51: ΒΕΓΎ]16, οὐτάαια χαιομοτα μ8- 
Βυΐδδε ποῦσηϊβθ, ᾳύδι ᾿. ἰπ 1. 

Αγαῦ. μαροῖ, υἱ αἷς ἰγαάετε, τεάϊσετε 
ἐπ ροῤεσίσέοηι. Ὗ ὰθ ΕἸθΕΠ ΤΙ Ῥχοΐτιδα. 
ἄς εγβθ. 66. Υ. Τ. ν. 128. εἰ δὰ 
ἢ. 1. Μοπιῆ, ΠὨ]οά. 5:5. ΧΙΝ. μας. 
431. ὅ. 

᾿ΑΦΟΡΗΤΟΣ, ποὺ ζεγεπάμε, ἐπι- 
ἑοϊογαδι ἐς, πιοϊεεί. ἃ Μδοο. ΓΧ. 
10. διὰ τὸ τῆς ὀσμῆς ἀφόρητον βάροξ, 
ῬΤΟΡΌΟΓ ΠΟ] ΘΓ, οι οἀογῖβ στανῖ- 
ἰδἴοιη. Οοπέεν δυίοεγί ΤΉεβ. Τὶ ἰ. 
Ρ. 599. Ηεεοάοξ, Ι΄. 438. Ρ. 331. 8. 
ΑἸεῖρὮν. 11. 2. ὑ. 377. 

᾽᾿ΑΦΟΡΓΑ, δέον ίαδ, Ῥτορσῖθ 2ε- 
ξείμηι. ἡ. ΤῸ» πγοῦο. Ἡρν. 11. 18. 

ἐπάταξα ὑμᾶς ἐν ἀφορίᾳ. Ἡδογαῖι. ἄ- 
Φορίαν, ἀκαραίαν. 

᾿ΑΦΟΡΙΖΩ, ἀϊείεγπιὶ ν 
Ἵ}» δογτειπερό, ἕπογέρο. Μαὶ. Ἶ 8. 

Ἰδοὺ ἐγὼ ἀφορίζω ὑμῖν τὸν ὦμο. Ῥτο 
ΑΝῈλλἜΧ βεηΐθηθ!α. ποπηυ ογατα Ἶ6- 

βεγυπὶ .,}}, ΡῈΡ Νυῃ, δυῖ, χαοᾶ 

τα Ηἱ τηΔρῚ8 μ]αςεῖ, ρετταυϊασιπέ 11- 
ἹΟΟ ΜᾺ εἰ Ὑ,). -- Δ 

Ηἰρη. ὕες ΙΨ. 41. 906. ΧΨῚ. 9. 
ἴδ. 1]. 8. --- 5.27 ΗἸΡΗ. ἀείεν.- 

ππῖηο. Ἐχ. ΧΙΧ. 12. 23. --- ΠῚ 

ΗἸΡΆ. ἃ Ὁ)}}, αρέίο, οἴΐεγο ἀαρίαπάο. 

ἴπο. Ἴκν. ΧΙΝ. 18. Τποοά, [68. 
ΧΙ. 4. υἱιοταῦς νοοὶ ἀφορίζειν 0 - 
7εεἶθδβε υἱάθιυν ποὔοπεπι οἤέεγεπαϊς 
εἰ δαογεβοαηάέ, αὔδα εχ δαϊυηοῖο 
βδθοτ ροϊεεῖ, ἃς 'ἰπ ΓΙΧΧ νἹγαὶ! 
γΟΓῈ Βαροί. Οοηέ, Εχ. ΧΧΙΧ. 94. 
26. 97. Τ1ιεν. Χ. 15. ΧΙΝ. 138. .-- 
ὝΔΥΠ ΗἸΡΒ. ἐγαπδῖγο ζαοῖο. Ἐχοὰ. 

ΧΙ]. 11. -α Θσ Ηΐρδ. ἃ 



᾿Αφορισ μὸς. 

40}. οἰδνια, δέύαται γεκύο ποδῖνε οἷβα, 

᾿Αφυρισμῖνος. 428 

α δἔευνο, οβο εἰευακῶρ, φαεγύβοο. Ἰεν. 
ΧΧΙΙ. 16. 101 σπτ ἀναφέρων, ἀφομρεῖ 
ὃς αροσφίρειν ἴῃ οοὐά, ῥογηχίδιν. 
Νι". ΧΥ ΤΠ. 24. ΕΖ. ΧΙ. 1. 18. 
Αάάε Ἐδάν. 11. 25. -- ῬΡΓν ἄό- 

Δεγίδο, δαρνίπιο. Ῥτον. 111. 27. ὅτι 
ἀφώριεζε τὸν ἑαυτοῦ ϑρύνον ἐπ᾿ ἀνίριων. 
5611. ἀφορίζων εἰποϊῆοδι αυοχὰς ἐετ- 
πεάπατγε, ἰημίαγε, αἀεείγπαγε, 80 ἴδὰ 
Βεπα τοβρομάες Ηθρν. ῬΏ7 τ 

δ ΝΙΡΒ, 8 ὙΦ ρωγίβοοτ. [ε5. 1.1]. 

11. --α 19) Νιρᾶι, δερανο πεε. θῃ. 

11. 10. Χ. 5. -- “20. οἷσπάο, οο- 

οἰκάο. ἴμεν. ΧΙΠ. 4. 560. ὅς. δερα- 
τοῖο δοῦαι οοπαὶιϑίοπα. 1014. ΧΊΥ. 
8388. 46.ὡ Νυχ. ΧΙ. 14. 1ὅ. .- 
ΤῸ)» γεάίπιο. ἴε8. ΧΧΙ͂Χ, 44. 

᾿ΑΦΩΡΙΣΜΕΊΝΟΣ, δερατγαίμε. ΓΛ» 

απαΐλοπηα. ἴον. ΧΧΥΤΙΙ. 421. ὥσεος 

ἡ γῆ ἡ ἀφωρισμένη τῷ Ἡερεῖ. ---- ΘΟ. 
ς “εδεγδένηι. ἴον. ΧΧΥ͂, 54. 009. 
ΧΙΨΡ. 4. υδὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐοῖθτι 

οἵ δυῖ σμδαγόαπα, τὰ 

᾿ς. 1 β΄4πι. ΓΧ. 24. ἀφωρισμένον μέρος, 
Ῥατδ Τεροϑὶίδ 58. ΒΕ ροβιῶι. --- ΣΡ» 

ἀ ατψίωπε, τεωρίεηι. 208. ΧΧΙ. 27. 
82. --α ΠῸΝ 2ΠῸ; απιρη Απερια. 

Ῥεβουρῆῖο οὐδῖθ Οὐ ἴῃ παοηΐα 
Ατατηδ κἰΐξ. 3. ϑδιω. ὟἿ7ἼΠ1. }. τὴν 
ἀφωρισμένην. Ναχι ἱπι6]Π χϑυϊηΐ πι6- 
ἐγοροῖδη, αὐθὸ τηλρηϊτιαϊπα δὰ εἴ 
πεχιοπίία ϑοραγαΐδ αὐδϑὶ οδὶ ἃ Γ6- 
Ἰἰφυῖα τερτὶ δαὶ ῥτοντηοῖας γριθ 9 
(οετίβ "ΤῸΝ ΤΑΙ 19 ̓Π ορτε  ι8 οὶ 

Ἀ. 1. 1. 4. » ππείτορο δ), δαὶ Οαί ἃ 

ε ἀφωρισμένη ἀϊοδίατ, αυΐα 6 ἀἴοπα 78- 
ἀξεοσατα ἴῃ ροίεδίαϊεια ῬἈΠ δ ε- 
οξιπα γνεποσαῖ, ἀοθαῖγο εαυϊάστα ΠΟΣᾺ 
διιδο, Εογίαβθα οὔδωι βίλζι! ροίεεὶ, 
μοδὲ ἀφωριαμένην ἐχολϊεθα σ“ηγήν. 
κε πέτα 8. ὑδρωγώγην οἱ φΦύρος. --- 

ἼΟΉΣ, οοἴἶϊιε, ἃ 719)» ἐπείπερ. ϑγτατα. 

Ῥεαα. ΧΙ ΝΙΙ. 8. Βίης ἀυλίο ἀ6- 
Σῖναυΐ ἃ ἢ» ἀπε Ἐγ1) ἐδὶ ἀρί- 

ἐαγο, οἤεττε αρμαπάο. ας σαρτὰ β. ἡ 
ἀφορίζω. (εἴοτμτι ϑειαίοσυβ πῃ ΕΡ. 
Οεῖ. δὰ ἢ. 1]. γϑοῖθ τροπυ, δρυὰ 
ϑυττοδο υτα Ῥ͵ΙῸ ἀκα ἀρχῆς ἀφωρισ- 
μένῳ τοροποπάυγη 6886 ἀπαρχῇ ἀφω- 
βισμένῃ. --- ἽἽ)» οὐγοπα. ΑΙ. 88 χη. 

ΟΧΧΧΙ. 19. Μ᾽ άδ ἱπέγα 5. ν. ἀφό- 
εσμα. ---- }})» δεραταίια, Ναείγαιε. 

ϑγτοχα. Τγεῃ, ΙΝ. 7. Ἠθογοβ, ἀφω- 
ρισμέιος, ἐκλελεγμένος, διακεκριμάνος. 
᾿ΑΦΟΙΣΜΑ, ϑερατγαίο. ΞΥΔΤῚ, 

απαίδενια. Ἐπ. ΧΕΙ͂Ρ. 99.--- 
“ωδυγδίμηι. Νυπι. ΧΧΧΥ., 8. 1 αν. 
ὙΙ. 55. δ7. εἴ ρμεῖ τοΐπμτα οαριῖ, υδϑὶ 
αὐτὰ περιπόλια οἱ περισπύρια Ῥοττηιδ» 

[ὩΓ ἴ οοἄά. Αὐδε Τηροά, Ἐκ. 
ΧΙ. 2. υδὶ ἀφόρισμα οδὶ φραϊϊπκηι, ἴ.ς 
4. διάστημα ἀρυὰ ΧΑ. --- Ἴ)» οὐ» 

τοπα τρία, ἀϊαάεπα. Α4α. 93 ϑδτη. 
Ϊ. 10. ὅς. Ἵ2 δὲ ῬΓΟΡτῖθ ἴῃ οὔμιὶ» 

Βὰ5 ᾿ἰσυΐθ οὐδ δ! θ5 δεβγέβωτε, 
ΦεραγαΥΕ, Θὲ ΠΟΤΟΠΒ εδί ἰῃβῖσβ6, 480 
᾿πάἰοδέυν τοζοῖὶ δεβχοβαΐθχο 6506 ἃ 
Ῥορυϊο, εἴ αυδεὶ δβδογαΐυη θυ. 

ἴά6 5. ν. ἁγίασμα εἰ ἄφορισμός. Α4χα. 
Ῥβαμη. ΟΧΧΧΙ. 19. εἰ ἔμεν. ΧΧΙ. 
12. ΧΧ Εχ. ΧΧΧΙ͂Χ. 80. -- 
ΠΡΡΓ, οδέαιίο, ψμα αρίαέωτ. Τὰς! 

[μεν. ΧΙΨΝ. 18. εἰ ΧΧΠΙ. 15. ΕΧΧ 
Ἐχ. ΧΧΊΧ. 94. 96. Φ7. Τ,ἐν. Χ. 14. 
15. ΧΙΥ͂. 91. δὶ οὐπὶ ἀφαύρεμα ἵπὶ 
οοὐά. μετταυΐδαιν, αυοσιιδαπιοάυι 
10. ΧΧΙΠΙ. 1δ. 17. 920. σαπι ἐπίδεσις 
εἱ ἐπίϑεμα. --- “ΠΡ Τὺ οδίαδο, φᾶς 

εἰευαίπτ. Ἐχ. ΧΧΙΧ. 98. --- Ίε 
Δἰιθὶ ᾿Αφαύρεμα ἀφόρισμα φοπ)υποῦπι. 

᾿ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ͂Σ, δεραταξίο. ΣΙ 

ἰπξ ΗἾΡΒ. δεραγαπάο. Τμοοά. οἵ 
ΠΧΧΊΘ ΨΥ. 8. -- ὙΠ ἱπῆῃ. 

ΗἸΡ". ,ποίοπάο ἐγαη ξῖτε. ἘΣ. ΧΧ. 
81. -- Ὁ 2. οδίαξιο. Ε2. ΧΧ. 

40. --- 7) οογοπα, ϑοραταίϊοπὶξ 8. 

ἀάἀε4 
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᾿Αφορμὴ. 
-π-- Αᾳὰ. 9 Ἃ πιαρονξαιϊε τερία εἰρπω 

Βος. ΧΙ. 12. .---- ΓΡ52 οδίαξίο, 

σι ἀφμαΐμτ, εὔδλτα χερί δεῖ ἀρσί αὐίο 
οομέϊπμα. ἸΤΒδοοά. ἴε8. ΧΧΧ. 89. 
1 ΨΪ . φυοκρα βοπευχῃ ΠΟΙ τα] : 
ἐμ. δεῖδεε ργαοὶρεῖς. Ῥοβϑαηξ ααοαιθ 
σόλεμοι ἀφορισμοῦ ἴθὶΪ ποίατε δεῖϊα 
“αὐΓά. ---- Υ ἽΓν οὐϊαΐο, φια εἶς. . 

ναίων. ἘΖ. ΧΙ 11]. 8. 
᾿᾽ΑΦΟΡΜΗῚ;, ἐπιρείμα, οσοαδίο. ἸῸ 

ὅ ημοιξέρίξοον. Ἐπ. Ψ. 7. ἀνὰ ὧν ἡ ἀφορμὴ 
ὑμῶν ἐκ τῶν ἔδνῶν: αὐτὸ νϑγβὶο ἔδσα 
οἱ θ6η811: ογεῖ. Υ16 6 δά ἢ.]1. ἢ - 
[ϊυμα. Ῥχοὶ. ϑίγαο. ἀφορμὴ, οοσαδίο 
εγμαἐοπὲδ, βοα : αὐ ἐγμάϊεπάμτι ορ- 
ἐμδ. 8 Μδος. 111]. 2. ἴῃ ποϊίομα ρ»γα- 
ἐεχίμδ. ίιαε 16χ, Ν. Τ. 6. ἢ. ν. 
Ηξεϑγςοΐι. ἀφορμὴ, ἡ νῦν ἐνϑήχη λογομάνη, 
ἢ πρόφασις, ἣ αἰτία. 
“᾿ΑΦΟΡΜΑῚΣ ΔΙΔΩΜΙ, οσοασίοποηι 

ς βοὶϊ ργαίεσέμηι δωρρεάϊίο. [2 564. Ὁ. 
, ἶπο. Ργου. ΧΧΙ]. 16... 

ΟΣ ΑΦΟΡΟΛΟΎΗΤΟΣ, ἔδεν ἃ ἐτὶ- 
διιέῖδ, ἐπεηερίες α οοπέτεδιιδοπε εἰ 65- 
αοίίομε, ἐπιπιμρὶδ. 8 Ἐπὰν. 1Υ, 56. 
1 Μδος. ΧΙ. 28. Ἐπὶ ἃ φορολόγητος, 
ἐγ διείατίμα, ὦ σμὸ ἰγὶδιμεηε ροίεσέ 
ἐπεὶ. Σ 

᾿ΑΦΡΟΝΕΥΌΜΑΙ, ἐμσίρίεπίον ἀρο, 
δἰ αρο. “Ἢ ΝᾺ ΝΙΝ, οὐλγμάννς 

ὦ γεν. Χ. 20. Ῥβδνοσ. δὰ ἢ. 1. ἠφρονεύ- 
σαντο,. ἐμωράνλησαν, ἀχρεῖδι ἐγένοντο. 
Ηραγοῖ. ἐμώραναν. ---- ἊΣ ΠΊΌ» 

ἀἄο 5. ἐγίδωο ἱπϑκίσωπι, δέμίθ ἀσο. 
ϑγεαχα. 00. 1. 49. οὐχ ἠφρονεύσατο 
«ρὸς τὸν ϑεὸν, πόρμε δέωϊε 26 σοδοὶ 
εγᾷα ἴδεωηι. Ψυϊραῖυβ Ὀδῖθ: πέρμε 

. δίωϊιρη φχωβά οοπίτα Ιλεμηι ἰρομέες 
ἐείἔ. Ἠεῦτουδ Παρεῖ : οὐκ ἐμέμψατο 
τῷ “γεῷ. 

« ᾿ΑΦΡΟΝΕΏ, ἐπείρίοεπϑ δεεπι. Ὁ Ὁ, 

«ἐμέ αρο. ϑγτοτα. 1 ϑδτα. ΧΙ]. 13. 
ἠφρόνησας. Αἀας 2 ϑα. ΧΥ͂. 81. 
ὉὉΣ νἱ 6 νδγ. Ἰϑοῖ. ---- ἢ 3» δίκιο ἀρο. 

ὙΒβοοά, Ργον. ΧΧΧ. 52. --- 5» 

ἐπξαίμο. ϑγτατα. 1 ϑϑαα. ΧΧΨΥ͂Ι. 91. 
Αᾳυ: 2 ὅπ. ΧΡ. 81. δὶ ῥγὸ ἀφρό- 
γῆσυν τοροπομάσσῃ νἱάθίιν ἀφρόνισον, 

424 ᾿Αφρυσύνη. 

408 νοοῖ αἰ αῃα ᾿ϑϑϑοης ἔοχίοα, 
Δ τ ΓοοτοΣ ᾿εος σοη͵δοζατα. για 
ΤΑΒΟΒ 5 Βδρεῖ ἀσύνετον «οἰησω. ΗΙΡ- κ΄ 
Ροοσ. 46 Μοῦρ. δῇ. 11. ραρ. 48. 
11. 

“᾿ΑΦΡΟΝΙΖΩ, ἐπεὶρίονέειε νούσο, 
ἑηζαέμο, ἀεπιομίο. ΜΊΔΘ 8. ν. ἀφρονέω. 

᾿ΑΦΡΟΝΩΣ, ἐπείρίεηίεσ, εἰπέ. 
ὉΣΌΠ Ηἰρμ. σϑρδε ἀρο. Οεπ. 
ΧΧΧΙ. 28. 

᾿ΑΦΡΟΣΥΆΈΗ, ἐησίρίεπέϊα, εἰμϊεῖα. 
ΓΝ» ἰάεια, ἴῃς. Ῥγον. ΧΙΨ. 18. 

ἘΧΧ ρα. ΧΧΧΥΝΙΙ. δ. Ῥχον. 
ΧΥ. 99. ΧΥΠΙΠ. 138. .--- 5) πε- κα 

ψμαηι. ΤὨοοᾶ. 1 ὅδ. ΧΧΥ. 17. 
ἀφροσύνης 56. υἱός. --- “ΠΟΥ, δἰἰοη- 

ἐΐμηι, ἴξ. ἰσυανιεη, φμῖεε. ΤΉροδοι. 
Ῥεδῖη. ΧΧΙ]. 3. χυὶ ΕἸβοδοσο ἔῃ 
ΟἸανὶ ὕεγββ. σα. Υ. Τ. ὑ. 82. εο- 
ουΐαβ 6886 υἹἱἀείυν ΓΧΧ [π|ϊ. φαΐ 
Βδρθηΐ : χαὶ οὖχ εἰς ὅνοιάν μοι, αὉὶ 1Δ-. 
ΤΏΘ ἢ ἔὈγίΔ886 ΓΟροποηυσῃ εϑὶ ἄνεσιν. 
ϑεσηΐθσιιϑ ΘΟ οἷς Ἰοροπάυμη 6886 
ἄφεσιν δρυά Τβοοάοι. θα πϑυῖσα 
ςοπ]θοΐυγα ορὺβ τὶ δθδθα νἱθδέιγ. κα 
γΙΔ6 βιρσγβ 8. ν. ἄνοια. ---- ΓΤ) ΓΤ» 

γευεΐο πδ. Ῥτον. Ψ7ΠΠ1. 2, ἀφροσύνῃ. 
ὕδεβετο δὰ ἢ. 1. Ἰορίδθα νἱάσπίων 
ΓΛ Π ΓΛᾺ- υϊ. σι υεγεαπίωγ ἐπ 

οογάε σωο, ϑϑὰ τοΐῃὶ βδοὺβ νἱάεῦασ. 
Νοῖρα ἀφροσύνῃ τοξετοηάυτῃ οδὶ δὰ 
τοΐδπι ἔοτταιδη 4" Γι ηπι» 

ἐπ πιαηλ ξείαβοης οογαὲξ δι, αἀτιεο, 
αυΐαᾳ 416 ἐνδεεῖ φρενῶν ϑοσίῆο εϑῖ, [8 }- 
ἴὰπηΒ ἀθ ἀφροσύνῃ ΘΟΧΡ]Ποατὶ Ῥοίδεϊ, 
Ααπτς ἰααθη ἢὶς Ἰοουβ οὔζδιω ὲ 
41148 σοῃ]θοΐυγαβ. ---- “πον δοεΐκα. 

2υα. ΧΧ. 6. εἰ 10. υδί ἀφροσύνη 
δρεγίε ϑϑῖ δοείεις, βαρέδξιοῃ. ---- Ὁ. 5), 

δέμζίιδ. ΟΟΠ6]. Ψ, 8. β6ο. Οουιρ!. 
Ψαι. βαρεῖ ἄφροσι. Πυϊά, ΓΧ. 17. ---- 
Ὁ» εἰμ ῥα, ΟΟμ6ὶ. ΨΊ1. 96. ---- 

ΓΠ)Ὁ3» ἰάεαι, 505. 1. 6. --- Ἰ), 
ἰάεια. δας, ΧΧΙΙ. 421. (δὶ Ἠϊό- 
ΤΟΠΥΤΩΊΙΒ Τροῖθ ἢδρεοὶ ἐπρυάεπκίξανε, 
ᾳιοὰ ουτὴ βαθδίθσο ἴῃ δε Ἵ 
ταυΐαγα ποίϊθ.) [}υἁ. ΧΙΧ. 48. 924. 
4 



ς 

᾿Αφροσύνῃ ποῦ 

ΧΧ. 6. ἐνὶ αὐήθα ἘΣ 
-- ν᾿ πω Χ. 3. Ὑλπῶ 

χη )5Ό- -- ΝΕ ΟοἩἢ. 1]. 12. 

13. ΥἹ1]. 46. Χ. 1. 18. - ὙΠ ξ» “ἰνι- 

Ῥτον, ΙΧ. 6. .--- ζῶν ἱη- 
ἐεργίίας, δοίίο. ϑγτητα. 560. (δῖ. 
Μ5. 9081 ἴῃ ΒΙΡ]. Ὠ. Μαγοὶ Ν. 21. 
200. ΧΧΙ. 23. ἀφροσίγης, ἀυδία νο- 
σέ φυοηθε Ἵσπιροηΐ οοά. ΑἸοχΣ. εἰ 

δε λον ΡΙῸ 404 ἴπ οα. Βοπι. ἀπλο- 
σύνης Θχ ρου; : 6 μἰοββοιαδίε, υἱ 
ἐπε Οοη])οῖο ὶ τη 80 τΊρ- 

:886 Υ ΤᾺΝ , αδωπάκσηπέια. 

(εγίε 2} Ἀ. 1. ἐπέσφταπι ονίμιπανα 
μοίδί. --- ὍΞΣν ἐπσμίσεπι, δέμίξετη. 

ΤΆτει, 11. 14. Ἐξ. ΧΙΠ. 11. --- 
ΓῸΘ ἢ» ἑμπσωΐείέας, εἰ α. 205. 1. 

92. ὉΡῚ νἱὰ6 Ἠδχαρΐα. Ῥχγαεῖεγεδ ἰ6- 
αἴας Ῥτον. Υ(. ὅ. τῆς γ Ὡς ϑοζῳ 
«δες κατάγουσι. Ἐεοῖο 
βετιιβ το! , βφρδιγδοίαζη Ἡ ἈΒο 
Ῥοκιϊππι 6686 ὕ1οῸ οοποζεῖο 
γυνωκὸς {περίεγὶς αἀμζίετι, ᾿αΑγρα 
6064), εἰ ΤΙΧΧ ες ρεγρῆγαδὶ 160 
11.506 ἔμπί586, υἱ δἰχυτη [5 δὰ ΓΤ] 

ν. 8. τεζετεϊκάατα 6βθ6 ἰθούογεβ (0- 
φοσθμῖ, τὴν ἀφροσύνην δαΐδτη δοάθτα 
͵ατα ἢ. 1. Κεπεγὶς ἱπίοιπρεγαηίαηι 
δἰ ΠἸ ΠΟΑΤΕ ῬΟδ86, Ἃ(0}0 Ορροπίζο σω- 

οαείμαξὶς ποῖϊο ἴπ δἰρῸ 15 
ἃ Ἰοοῖα ὁἐχ δἰ ἰ. Οτϑθοοθ (τἱρυϊ θο]δῖ. 
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ϑαΡ. Χ, 8. ΧΙ]. 438. ἀφροσύνη ζωῆς, 
ἡπρία υἱα, δαὶϊ ἰαοίογεα ομέξιϑ. 
ὑσπῆ, 586ᾳ. ᾿ϑίν. ΧΧΊΠΠ]. 8. “ἰμἐξεϊο- 
φιίδιπε. 
Μιυ νόττος ΚΆΓΤΟΜΑΙ, σἰνιμεία 
ἄποοτ. ἌΡΡΊΑΙΑ 2) οον τείερὶξ 5ε. 
Ῥγον. ΧΥΤ11. 2. μᾶλλον γὰρ ἄγεται 
ἀφροσύνῃ. ΒοπΘ χποδά ποῃβυτη. ΥἹὰ6 
παρτὰ δὰ ἀφροσύνη. 
ἌΦΡΩΝ, ἐποὶρίεμε, οἰκία, ἐπερίεα, 

βρεοϊδθτω ἐπρεάίοιε, αὐιμέεν. ηὴνν» 

“ἰμέίμα. Τοῦ. Ὑ. 4. 8. Ῥτον. ΨΠ]. 99. 
Χ. 2324. ΧΙ. 80. --- Γῆν “ἰμἰπέϊα. 

Ρτον. ΧΙΨΥ. 1. ΧΧΙΨΓ. 9. --- ἤν 

ἐπί χμίέαε. [66. 1 {Χ.. 6. διιεϊξεϊα εἰ 
ἑπσερίεπέα Ἀδυὰ τατὸ ἀς ἐπιρίείαίε ἃς 
ἱπίημεἑαίε ἴῃ Ψ. Τ. δαβιροίωσ. -- 
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ὮΝ ὙΝ» οἱγὶ ἐπλιία. 00. 

ΧΧΧΙΝ. 86. -- νὴ» πεηναπι. 

Ργου. ΥἹ. 18. ΧΡ. 27. (δὶ ἄφρων ἢ 
εδῖ ἐπερῖμα, αἱ Ψ ]ρ. τοοία ἰγαηβίυ].) 
ΧΙΧ, 28. --- Ἴ"}2}» ὀγμέως, δαγάμεϑ. 

Ῥραϊγα. ΧΟΙ͂, 6. --- Ὕ3 γεῦρυπι, 

οδδγωεδοο. Ῥτον. ΧΙ]. 1, Αἀάε 
ἶπο. δες. Οσσαρὶ. ες. Χ. 8. --- 5 

Ῥαγί. οὐδηιίεβοε. Ῥεαΐτα. ΧΟΙΠ. 
8. -- "5" ποῦν ἀεειπις οοτάε. 

Ῥγον. ΧΥ͂ΙΙ. 19. -- Ὁ» δίοίίαζειϑ, 

“ἰμἶμωα. Ῥεδίση. ΧΙ,ΊΙ]. 9. Ῥτον. 
Χ, 1.34. ΧΙ]. 17.391. --- ΓΠλ Ὁ 2» 
“ἰοϊάϊίας. Ῥτον. ΓΧ. 18. γυνὴ ἄφρων, 
ἢ. 6. το] ον αὐμίίεγα βες. 1,.. Βοβ. καὶ 
ἴῃ Εχοτο. ἰῃ Ν. Τ. Ρ. 2317. αυἱ δδὰ 
8 Βἴυ 14 ἀεπομιαίπαυῖ ἀοοεῖ, αυοὰ 
ἸΏδΙΡΙΘΠ8 οἵ βιι)]εβ εἷῖ, αυὶ 56 Υ6- 
ΠΟΙῚ ἀδῖ. Εδτῃ ἰῃ σέτ δῇεσί νεῦρα 
ΕυτὶρΡ. Ἰγοδᾶ. ν. 980. Οοηέεσ εἴ. 
94 ϑδϊη. ΧΙΠ]. 12.18. θευϊ. ΧΧΙΤΙ. 
21. Ῥτονυ. Υ. ὅδ. ΄Ά΄σα οἱ ἀνόητα, ατ18θ 
Ῥτορτία βυπί σένα, ἀρυὰ Αὐδϑίθρῃ. 
πη Νυῦ. ν. 464. ἴη βοδοϊὶ. δὰ ἢ. 1]. 
ΘΧΡο ΟΣ ἀφροδίσια, τές υθηεγε. 
Ἑσάοσσα θεῆϑιι πεθο νὸχ οσουτστι δρυά 
Ῥμι]οθίχαίυτα ἀς ὙΙς. ΑΡο]}]. Τγδῃ. 
1, Ἱ. ς. 18. ὉΡὶ 46 ϑαίγτο, 40 δπ- 
ἴεδ ΗΠ] ἀἰ ποδί βδίταιιθ ἔμογαὶ, ἱπαυϊῖ : 
τόπαυται γὰρ τῶν ἀνοήτων, αοδιτέ ἐπῖπα 
αππογὶ δ ἰηιποῖο ἑπαμίρεγε. δῖος επῖμα 
θεηθ μδοο' Ἄἐχροηὶϊ Κυκίοσυβ Νοίϊ. 
δὰ Αὐἱβίοριι. Ϊ. ο. Οοπέ, οἱ εἰ ηβ.: 
πο. ἴῃ Ηεϑιοά. Ορ. εἰ Ὠ168 ο- 
6. -- γῦ, ἀετγίδου. Ῥτου. 1. 23. --- 

τ ΔῸ» Ρασῖ. ΗΡἢ. ἃ υ 1. ρεάεία- 

οἰοη8. Ῥτου. ΧΥ͂ΤΙ. 2. -- 95,). ἴῃς. 

4 ὅδ. {Π1. 80. 001 ἄφρων πο! ἴδπι 
σἐμέέεηε ποῖδί, αὐδτὰ ᾿ὐπιβάτω, φμὶ 
λοείξ ἐεγρμπι ἀαέ (ας. Ὀδμ6 ἐρηα- 
υ.4), δἀδοαυδ ἃ ἴοσβο οὐςαι! 8ο]εΐ. 
Ι, Χ9 ϑδτη. ΧΙΠ. 18. 90}. 11. 10. 
ΧΧΧ. 8. Ρβαΐγα. ΧΙΠ]. 1. --- ὉὩΌ. 
ΟὐἘε1. 11. 19. Χ. 8. 14. ΨΖεἕετα. Ι΄. 
42. -- οἰμἰέα. ΟΟΒεΙ. Χ. 6. 

υδὲ ἔοτίαϑθα Ἰεροτυπῖ 9Ὁ » 4υλῃ.»- 

ἃ» 



"Αφρῶν γίνομαι. 

α ἄυληὶ οαἴενα ποϊΐο αυοαυθ νοῦὶ 
5 αἴθ ρμοίεεί. Οαπέ, δὰ Β. ]. 

Αφαΐαμι. --- "0.0. ἐπίφωμα. 900. 
ΧΙΧ, 8. ἴπ νετείοπο Τμοοᾶ. υδὶ ποῦ 
ΘΡιι8 ἐϑί δίδίθεσγε, δτα ΓΔ )ηγ)ὲς 16- 

341886. --- δ» Ῥέρεν, ἱαπαυιδ. ῬΤΟΥ. 

ΧΧΙΝ. 380. Μίάδ βυργα 8. Υ. ὉΔῚ. 

π᾿» σἰπιρίες, [αίμια. Ῥτον. Ἱ]. 

ἡ. ΙΧ. 4. ΧΙΝ. 18. ϑδρ. Π1]. 19. 
γυναῖκες ἄφρονες σρροπυπίυγ ταῦ] οὶ - 

ὃ Ὀμ8 οαδίϊδ, ααο πο ξορπονοζυπί 
κοίτην ἐν σ“αραστώματι. δῖ:. ΧΧ, 6. 
ἄφρων, ἐπιρτμάεη. 
ΦΆΦΡΩΝ ΓΙΝΟΜΑΙ, ἐπείρίδης 

.ο. ς᾽ οδείμρεεοο. ϑγταπι. 866. 

σαι. ΜΚ. “οὶ ἴῃ ΒΙΌ]. Ὁ. Μαγοῖ Ν. 
41. ἄφρωνοι (α Ὁ] γε] Ἰεεπάυχα ἄφρονες, 
ναὶ ἄφωνοὴ γίνεσϑε ἀναλογιζόμενοι κατ᾽ 
ἐμοῦ. “ὁ. ΧΧΙ. δ. 
ἌΦΡΩΝ ΕΥΜΙ, ἐπδίρίεης δι. 

ο ἽΝ» οδότιμεεοο. 76:. Χ. 8. -- Πν 

οὐδίμρεεοο. Αγ, 7ετ. Ι΄. 9. ἄφρονες 
ἔσονται. Ἐθοΐδ: Ὡδῖὴ ροκίιυἶδε Βδης 
ἀπιοσμταίδελομοση βουῖεβ ΟΥ̓ΘΙΙΟΙ 8. 

Ι ἸΣΧΥΡΩ͂Σ Σ ἌΦΡΩΝ, ναϊάε ἴη- 
δρίεηε. ΓΝ Ὁ οἰἰοίϊενια δἐμῖ- 

ἐδίαηι. Ῥταν. ΧΙ. 81. Βεηο αποδᾶ 
ΒΘΏΔΌΤΩ. 
ἈΦΡΟΝΕΣΤΑΎΟΣ, ἐπεοὶρίεπ ει εῖ- 

πιδ. ῸὩ. Ῥτον. Χ. 19. -- 79. οἷς 
ἁ Ῥτον. ΓΧ. 15. 

« ἈΦΡΟΝΕΣΤΑΤΟΣ ΕἸΜΙ, ἐπ- 
δὲριονιἐξϑείριιδ διε. νῷν οδδγιβοεοο. 

Ῥγον. ΧΧΧ. 2. 
᾿ἈΦΥΛΑΚΤΩΣ, δίπε ομδίοαϊα, ἐη- 

οαμέε, ἔπιργουΐίε, ἐξπιετε. ΥΥΥΣν ΠΣ 

αοίον. Ἐξ. ΝΊ]. 22. Τίρετε νενγ- 
ἐασυης. [ϊ4. ΧΧΤ]ΊΠ]. 89. δος. οοά. 

ΑἸαχ. : 
ἈΦΥΠΝΟΏ, οὐάοτιμῖο. “ηῷ, 

« οπεδο. Τυὰ. Υ'΄. 97. ἀφύανωσιν. ΕἘδάδηι 
γὸχ Ἰἰορίτυῦ αυοαὰς δίάεπι δρυὰᾶ 
ἴῃς. Ῥσοὸ δξ)} Ὡν» δὶ ϑεσαιοσαβ 

Ἰεροσα ναὶϊς ἐφ᾽ ᾧ (δεῖ πἶπι}]6) ἔσεσεν: 
βεὰ εἷπο ἀυρῖο δε νὸχ δὰ οϑ 

ταΐεσεηα ει. (δεῦογυχα ἀφυκιοῦν }. 
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1. ἀδ σιοΐέε οὲ χαῤδετα νδοῥεκία δο- 

᾿Αχαβἂν». 

εἰρίεηυτῃ 6696 δοσῖοδ οσαδοξια εἶδσα 
ἀοοσί. 

᾿ΑΦΥΣΤΕΡΕΊΏ, φωδίγαλο, ἀείγαλο, 
ἀφῇ αμάο. »Ὲ» οοἰέδεο. ΝΟΒο, ΙΧ, " 

20. ΙΔ εἰ ὅϑιν. ΧΙΨΝ. 14. 
ἈΦΦΟΥΣΩΘ. ιάδ βυρτὰ 8. νυ. 

ἀαφουσώϑΝ. ΤὨδροσογεοῖιι τὰ ΟἸεεβί. 
δὰ 4 Βερ. ΧΥ͂. δ. Τ. 1. Ρ. 589. εά. 
ΗΑ]. ἐχριοδῖ: ὦϑὲν ἐν ϑαλάμῳ ὑπ᾽ 
οὐδενὸς ὁρώμενος. Ἐδ]ααὶ ᾿Ἰηἰοχρτεῖεθδ 
ἘΧΡρ]Ἰοβηΐ χρυφαΐως. 

᾿ἀῷφω. ἴρεα νὸχσχ Εερσαίοδ 
ἐδ πεπο, 3 Βες. Χ. 10. εἰ 

δ ΠΣ 23 Βερ. Π. 14. γιάς 1. 
Ὀγυδιὶ ΜΊ90611. 5. Οδηῖ. 1. α. 98. 
εὐ ἴ6. Ψοβδίυτα ἂς ΤΧΧ {π|ϊ. Ρ. 
4834. Ἰμοοάοτζοίυβ ἰῃ Θυεεϑίξ. δὲ 4 
Βεορ. ἢ]. 14. Τ. 1. γμαρ. 516. εὐ. 
Ηκὶ. οχρ]ϊοδῖ μὲν τὼ τοῖς ἀκϑρώπνις 
ἀόρατον καὶ ἀνίφηιτον. ἄφφω γὰρ ὁ πρῦ- 
φιος ἱρμηνίεται κωτὰ τὴν ἐκδοῶν τῶν 
ἄλλων ἱρμηνευτῶῶ. Αἀᾶάς ἩΗ εἰκιπέτιτῃ 
λη Ῥγοίσς. Ατἰδίατο ἢ! 5. Ῥαρ. 668. 
τα εἴ ϑυίΐϊοετιθ ΤΉο5. Ἐσεῖοθδ. ἃ 

οΟὟΥ. 

ἌΦΩΝΟΣ, σίπε υοοε, πεμέμε. Ὀδλφ. 

ΝΊΡΗ. οδιεμέεδοο. 1εν. 1.111. 7. 
ψΙάς εἕ ϑδρ. ΙΝ. 19.(Ὁ}} Οεἰδηῦου 
ἴῃ Οογζεοθοηο [δὲ. νυ. Εά. ἄφνω 
Ἰερτε, ποῃ ἀφώνους.) οἱ 2 Μδος. {Π]. 
29. 
Φ"ΑΦΩΝΟΝ ΠΟΙΕΏ, νμιέμηι ζαεὶο, 

ΓΙῸ ἐπέεγβοϊο, οοοἰάο, ρεγάο. ΓΓΥ. 

ϑγιθνα. 8. Ο. 8. ἀφώνος ἐποίουν. ἱ 
ϑ΄᾽)η6 ἀυβρίο ῥυἰπδγίασ νοὶ βισοϊα- 
οδιϊομθ δχρχοβϑεῖῖ. Νὰ Αὐδ 
λλυο σ“έίενε ποίαΐϊ, οἱ ὅγγιι ΓΟΣ 

ΒΕΙΏΡΟΣ ὈΓΔηβίυ μὲ ἐθλθ, δόξω. 

Νοῆ οζαῖ ᾿ΐδαμθ, σΌΥ βυϑρεςίδ νἹάθ- 
Γαΐ Μοπίιοοπῖο 1116 ϑυτογηδοῦιὶ 
Ἰδοῖϊίο, τπιυϊδη δ ἔοζίβδδο ἴῃ ἀφανεῖς 
ἐσοίουν, εἰ σοπ͵εοίαχε πἶς συ δβϑοῖ. 

᾿'"ΑΦΩΝΟΣ ΓΕΝΟΜΑΙ. ὙΙάδ ἴῃ- 

ἔτα 8. ν. "Αφρὼν γίνομαι. 

᾿ΑΧΑΒΙΝ εἰ ᾿ΑΧΑΒΙΝ. Μ)άε ἴῃ 
γοος Μεγαχαβίμ. 



᾿Αχάς. : 
«΄ὐἽ Δ ΑΧΑΖ. ΓῊΦ ονάγες. ὑεἴεεα, 

ΧΧΤΙ. 15. 1 Ἔρετυπὶ ΠΗ Κ᾽ 
᾽ἌΧΑΝΗΣΣ, πον ὀΐαπε, ἐπε ηΣ, 

πυαείπα, υαἷάε ρ»τοίϊμπάμς. ϑδρ. ΧΙΧ. 
16. ἀχανεῖ περιβληϑέντες σχότει, ἀδη288- 
σ'ππδὲ αἰτουτηΐαεῖ ἰδηθΌτβ. ΟἿοαδ. 
Μ5. ἔπ ὅδρ. 85]. ᾿Αχανεῖ βαϑυτάτῃ. 
ΗἩεεγον. ἀχαμῖ, ἀνανοίχτῳ. ᾿Αχάνεια, 
τοαξίτέας ἐπιπιεηδα, Ἰερῖταῦ ἀρυᾶ Ματζο. 
Απίαπ. ΧΙ]]. 7. Ν 

δ 'ΑΧΑΡΙΣ, ἐπργαΐμς (Ὦ. 6. δὶπε 
σιταξαὶ, ἀὐπθονύδ Νιγδο. ΧΧ, 10. 
ἄνϑρωτος ἄχαρις, Βοπιο Ἰπθδιροθῦνιδ 
δὲ ἐππρογοιηῦθ, ᾿πΔ 0] 808, πλολοδίι8. 

ἈΧΑΙΡΙΣΤΟΣ, ἐπργαΐιδ, φγαί,- 
ἐμάξπδε ἐσρεγα. ϑὅδρ. ΑΥ̓ΤῚ. 80. ἀχα- 
ῥὕστου ἐλπίς. Βενεϊβοθποί οσο ᾧ : 
58. ἴα: Ἐπὶ ἴθ] βοστῶο ἀδ μοδθθυθ 
15τ ΑἸ ἴασυτη, εἴ ἀχάριστος εἰστιβοεὶ 
γεὶ κεἰαπάπν, ἱ. α. ἄδικος ν. 84., γεὶ 

ο αἴόννε α 1.50, αἰουυτι ἃ βΥαῸ δὲ 
Ὀεποῆοιϊ οὶ, αὐδῖο ΖΕργραϊ 
δβοϊοίϊαισ 5 ἀδα εἰ ἴρι1 ἀοδοτίδυπίυν ; 
δερὸο ἑάοϊοίαίγανι, ἴζτο ποπ αἀπιαένηι. 
γιά, ν. 19. 39. ϑγγαθ: ἰοῦ, πιαδ, 
νοὶ »ξογι. ὅἰν. ΧΧΙ͂Χ. 10. 98. 
Βδεγεῖ. ἀχάριστα, ἀγνώμονα. Τάετα: 
"ἀχάριστα, ἀχαρίστως, ἢ ἄνευ χάριτος. 

᾿ἈΧΑΡΙΣΤΩΣ, οἰπε ρταϊμάϊπε. 
ϑι:. ΧΥΠ). 18. δοά [δὲ ἀχαρίστως 

ὦ ποίδῖ: δα μὲ εἰδὲ οαΐμηι οοποξεῖ, πδὸ 
κἰϊατε σταϊΐαπι ἐς δ ροδεῖί. 
Ψαϊρ. 5: ΑΙΣ ἐὐδῆα ἐν σπὶ 
ἑηρταίε, ἴα τι ρταέξίαα αάὐμηπαί στα- 
ἔξαπι. 

ἈΧΑΎΤΗΣ, 86. λίθος, αολαέεξ, 
Ἰαρλάϊθ δας νυ] σαγίς ποταθη, 8 
ἀϊοῦ δὸ Αοδδῖο, ϑ.:Ὁ1]11ὲ6 ἤπνῖο, υδὶ 
Ῥυαυτα ἱπνεμπῖυθ. Μίγὰ Ὠυ7υ8 ρότα- 
γὰρ 6βῖ ἴῃ οο]οσῖθυ8 ναγιοίββ, υἵ οθ- 

ε τοπαϊε Ρ]η. ΧΧΨΊΙ. 10. 246 αυο- 
μι: Ετδης. σευ [19. Π]. σΔρ. 16. 
εἰ ϑοϊϊηστι οἀρ. 11. Ἰ. Ἐχοά. 

ΧΧΨΤΙΙ. 19. ΧΧΧΙΧ. 10. 

ΓΑΧΕΙ εἰ ΓΑΧΙ. οχ ΖΕ ργριὶ 
Ῥιαοΐι, (46 ϑοΒο]Ζ. Ἔχρον γα ̓ς 
(ορί. ἴῃ δετίριι. Ηφρτ. εἰ σας. ἴῃ 
Βερεῦτι. ΤΊ ΧΙ]. ρ. 8. εἰ εὐυδά. 
Τ,6χ. (ορί. Ρῥ. 10. εἰ 63.) Ηεργαῖοα 
ΓΝ» 4008 ὀπῖπς ποδί, φεοΐ ἱπ τῖρα 
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"βαπώπδ ομξ ὧν ἰοείε ραξειείτιδκε Γ᾿ 
οὐγένϑ παδοίεγ, σγαπιεν, σαν. σε, 
ΧΙ]. 2. Ἰυχῖα Βοχι. ἐβόσχονγο ἐν τῷ 
ἄχει, μαβοθῦδῃηϊ ἐπ σταππε. Νὰ οἱ 
Υ. 18. ἂς οοπῇ ϑῖν. ΧΙ. 16. ΤΉΘο- 
ἀοΐοη 00. 111. 11. γμεὸ ΠΝ 

Βαρεῖ ἀχὶ, εἰ ἄχ; βοτδίτυν 166. ΧΙΧ. 
7. υδἱ ἰλπλθῃ πὶ ἰεχία Ηεργ. ποι 
εϑὲ ἡγη}}» 866 Τὴν, υοὰ φσγαπιπεία 

εχρὶ σαί. Ηδεγοι. Αχεν σύφ, 
(γυϊξο τραὶς Ἰερίζας ᾿Αχιοσοῦ) ἢ 
χόρτῳ χλωρῷ. Ῥατιίοῦ οογτυρίε ΡἢμΔ- 
νΟΣπυ8: ᾿Αχιοσῷ, χόρτῳ χλωρῷ. Ιχ. 
ΟγΣ}}} ΜΆ. Βγϑιι. Αχια, ζοχοὶς 

.ς. ἄχος φᾳεδίον. ϑοδοὶ. Οἵ. ἴῃ ὕδη. 
ἔστὶ τὸ λεπτὸν καὶ βοτανῶδες φυτάριον. 
ΡῬίυτα ἀθε πδὸ νοῦ υἱᾶθ δρυάᾶ 
οδασίαμ Η!οτοζ. Ρ. 1. 110. 11. ς. 41. 
Ρ- 408. δεα. εἴ (δὴ. 17}. 1]. οδρ. 
1δ. ν. 840. Ἡοάϊυπι 46 Τοχί. ΒΙΡ]. 
Οτὶγίη. Ρ. 118. [π|ϊ. ἃ Ηεϑγοΐ. 5. ἡ 
ἢ. ν. ΟἹ, (εἶδ! Η]ογοροί. Ρ. 840. 
ἃς διιυυγσίυτα 6 ὮὨϊΑ]. ΑἸ]οχ. ὑ. 88. 

᾿ΑΧΛΥ͂Σ, οαἶξρο. ἥ)γν» ἑεπεῦτα. 

ϑγτώτα. 708. {Π]. δ. -- ΓΝ.) πιδες. 

ϑγτηπι. 705. ΠΠ. δ. 1τὰ Βίο] π8. 
ϑοα ππᾶδ πεοοσα Ἦδιβοτῖς ἰρτιοζο. 
ΦἌΧΧΗ, ραΐρα, ἱ. 4. ἄχυρον, ἃς 

δρμπια πιατγίδ. ἩεύγοΣ. ἅ ἰΟΙΝ ἄχυ- 
»" ὡς δ' ἄνιμος ἄχνας φΦορῖει. Ἡδηι. 
1. Ψ.. 409. υδὴῖη νἱὰ. ϑοδοϊαβῖθϑ. 
Βυλάαβ οἵ εχ οο ῬΠανοσίπτιβ : ἄχναι, 
λεπτὰ ἄχυρα, ἢ ἀκαϑαρσίαι, καὶ ἄχνη 
ἁλὸς τὺ λεπτότατον τοῦ ὕδατος, ὃ ἀφρὸς 
φῆς ϑαλάσσης. (σῃξ, ϑοοὶ, δα Ηοτι. 
Οἀ. ΥΝ. 408. ϑαϊπιδαῖ! Εχοσο. Ρ] πη. 
Ῥ. 918. εἴ Ἀυδηκοηὶ ΕΡ. Οτ, Π. 
Ραβ. 149. βεη. γ52» φίμπια. Ησβ, 
ΧΙ]Π). 8. ἴῃ ἔταρταοηῖο [ηΐ. ἱρπιοξὶ 
εα, (οιαρὶ. ᾿ηθοχῖο: ὡσεὶ ἄχνη ἀπο. 
φυσωμένη (ἀφ᾽ ἅλωνος.) ϑαρ. Υ. 14. αὶ 
(ορίοϑε δς ἀοοῖε ἀδ δ νοὺθ ορὶξ 
Κυεγϑϑίσιιβ ϑ την. Ρ. ]. ραρ. 14. 
866. 
᾿ΑΧΟΡΤΑΣΙΑ, ἐηδαϊαδιϊας, ἐμ 

ἐχρίοδιϊὲς ἀρρείμδ εὐεπάϊ. ΠΡΌ, 

ἀϊυεξαξίο, οοπέιγδαϊο. ϑϑγτητηδοΐ, 
Βεους. ΧΧΨΤΙΙ, 20. ἀχορτασίαν, Ὁ 
Ὠρβοῖο, ἀθοτη ὑϑυσὰ ἰοαυσπάϊ χες. 
ϑροχευῖ. ᾿ 



᾿ Βγοὰ. ἄχραντον, ἀμίαντον. 

᾿Αχόρταστος. 

- ἈΧΟῬΡΊΑΣΤΟΣ, ἐπεαξωεγαδὲϊὶα, ἐπ. 
ϑαϊια δὲ. »»ῷ δξδὰ, πον δαΐμγο. 

ϑγτοτω. 8. {{,(011]. 16. 
ἌΧΡΑΝΤΟΣ, ἐπιπιαοσμίαίμδ. τ 

οαμκαϊάμε σώπι. ϑϑγτηγδοῦ. ΤΏσοΩ. 
ΓΝ. 7. ἄχραντοι. ἴ,6χ. Ογτ Μ8, 

Οοπίεοσ, 
δυο! ΤὭρβ. Εν ο]68. Τόσα. Ϊ. ρᾶρ. 
610. . 
ἈΧΡΕΓΌΣ, ἐπιέῥ δ. ὑθι)» λεηείι. 

ὃ ΤΠεοάοι. εὐ ΤΙΧΧ 2 ὅϑδιη. ΝΊ. 22. 
ἔσομαι ἀχρεῖος ἐν ὀφ)αλμοῖς σου. ἘΡ. 
6 γ. 13. σχεῦος ἀχρεῖὸν. 

ἈΧΡΕΙΟΎΤΗΣ, ἐμ ίας. ΤΟΡ. 
ΙΥ͂. 18. ἡ γὰρ ἀχρειότης μήτηρ ἐστὶ τοῦ 
λιμοῦ, εἴ γ. 17. ἐν τῇ ἀχρειότητι ἐλάτ- 
φωσις χαὶ ἔνδεια μεγάλη. ἴῃ υὔσοσὺθ 
Ἰοοο ἀϊβρυίϊδίυΣ δ ἱπιογρυ  θ8, 
ᾳυα 51 ἢ. 1. ἀχρείότης. Τγορενιῖιδ 
αγτοσαπέλαπι τταπιβῖα 1, 8'π6 ἀΌΡΙΟ 
Ιάδο, χυΐα δηΐθα ὑχυρηφανία Οοοτη- 
ΤΑ οΥδῖδ οὐαί. ΠΡΘΏϊι8 ἰΘρθγα ταδ- 
γυϊς ἀγρειότης. [πὶ (οἄ. Βερη. ὅπιεα. 
τοδάιυν ἡμσαϊαα. Νυαχα Ἰερσὶς ἀ- 
γειρότης, Δ ἀγείρειν, αυοα οδῖ 1. α. 
συνάγειν, αινξ ἀχειρότης, αυοα ἀδάπχιῖ 
ἃ χεὶρ, εἴ α ἀϑροισεικῷ. ΤΠΙ|ροηΐα8 6χ- 
᾿βυτηαῖ, υμαϊἑαίεπι Θοάδια τποαο 

] 

, δά ογὶ, αὐ φοάαϊαίοεηι ἀρυαὰ Βο- 
ΤΏΔΠΟ8, ν. ὦ. (Ιο. (α]. 11. ΜΙ} 

ἀ δυΐοπι ἀχρειότης ν] ἀοῖοΣ 6886 ἑσπαυίΐα. 
Θυϊ δμὶμπὶ 181] αρὶῖ, καἰ σοσίθ Ὥοπ 
ποροῖϊα ΟΠΟΙΙ 801 ἰταςοίδί, 18 δβδί οἱ 
Β' ὈΙ οἵ 41118 ἱπ 18. 

ἈΧΡΕΙΟΏ, ομαι, ἡπειέεῖο τεοάο, 
Ῥεγάο, πως δωπι. . λλ Γυ ΗἸΡΆ. 

ἀοίοτεπι αἴξεγο. 4 Βδα. 11]. 19. πᾶσαν 
μερίδα ἀγαϑὴν ἀχρειώσετε ἦν λίϑοις, 
δρτῸΒ ἔδγι 1165 ἸΔΡΙαἴθυ8 οὈτιιοὶ8, δῦ- 
406 ἴζε ἱἰπυ 168 βίαια βίθν 168 σϑά- 

ἐ ἀεἴίε. ---τῦῦν» ΝΊΡΆ. ρεξάμδ δέπι. 

Ρ5. ΧΙΠ]. 4. ει 1.11. 4. ἅμα ἠχρειώ- 
ϑησαν, ΟἸΠ68. 1ΠΌΠῚ6 Βυπί ΘΟΣΤΌΡΙ, 
ΒΘΏΒΙΙ 86. ΤΠΘΊΔΡΠΟΥΪΟΟ δἵ ΤΉΟΓΆ]], ---- 
ΝᾺ (μαϊ]ά. εἰ Ηφργ. δχίοης, 3, π- 

80, τοπίεγο. ζετο. ΧΙ. 16. ἠχρειώ- 
ϑησαν οἱ χλάδοι αὑτοῦ, ἘΌῚ ΠοΙΠ]]18 
9»), ἀοάτχίδθε νἹἀθηϊαῦ 8 νὴ ππα- 

ἔμηι 6586, πιαῖξ ἐαοίὲ διεπ, ἢ. 6. ἐπιμῖϊος. 

498 ᾿ 
᾿Αχυρον. 

ϑοὰ δος ΠῸΠ Ορὰβ δβθὲ νἱάείων. 
Νῖι ΓΑτΩΐ ἔγϑοῖ! ϑυηΐ ἱππ1}68. ----- αὶ 
ΑΙ ἀπηιδίδ, αεπιίδεισ. ϑγτητα. 

Οοδε]. ΧΗ. 4. ἀχρειωδείσης τῆς φω- 
νῆς. Ψοχ ἄθργεαϑα τεοίβ ἀχρεΐς αἰ: ςὶ 
Ροῖρδί. υεΐογο Ἰοερίίαν ἤδη. ΓΚ]. 
11. 866. ΟΒ 8. ὯΙ ουτα ἐχριζῶσαι ζ.-- 
σιίασ, οἰχυθ 181] Γοβροηάεσῖ ἴῃ ἰδχξι 
ΟΒαϊάαδϊοο, ἃς ἤδπ, ΥἹ. 420. Ὁ. υἱοὶ 
ἂς Ἰοομῖθυβ ἀἸοΙΓ οὐχ ἠχρείωχάν σε, 
ΠΟ ἐκεδογεπέ, 56Ὰ : ἐπέογζεσογεπί ἴα. 
8 Ἐράν. 1. 567. (ἴῃ τοχίι Ηθῦτ. 
αν ΒᾺΝ 3 ΟΒγου. ΧΧΧΨΥῚ, 91.) 

συνετέλεσαν «ἄγτα τὰ ἔνδοξα αὐτῆς ἀ- 
χρειῶσαι- 
ἌΧΡΗΣΤΟΣ, ἐπεξς. Υ5Π γ δ» 

πείαπι ἀελίΔετίιι. Ησοβ. ΝΊΠ. 8. 
ὡς σχεῦος ἄχρηστον. ---- “γ) Ἃ.,) 37αὁ- 

ἐμδ. Της, [ν. ΧΧΙΠ. 22. βοο. (οἱβὶ. 
οἵ {π0ρ8. Ψιά6 βύργα 8. ν. ἀχρεω. 
δτδο, ΧΥΪ. 1. τέχνων ἀχρήστων, 11- 
Ὀογοόσυση "παΐα ἐμάοίβ, 5. ἐπερτοῦο- ἐ 

δ 

γπι, Ὁ συμ ἀσεβὴς οομ]αηρίίοσ. 
3 Μδος. Ἴ]]. 5. ἄχρηστος, αυΐϊ εϑῖ 
ῬΓΟΥΒΙ8 σα Ϊδίιι5 ἤθαι δα ποροῖϊα 
ΔΙΏΡ]8 δρίαβ8. Γιυςίδη. ἄε ϑδοσῖῖ 
ΤΟ Τ. ν. 856. ζῶον ἄχρηστον, Δηϊτοαὶ 
νῖο ἀυοάδμῃι ἸΑΒΟΓΔΠ5, ουἱ ορροηὶ- 
(ΣΡ ἐντελὶς, ἐπίεργεπι, δαπίι. 
ἌΧΡΙ, δα, ἐϑημο ἄμ. 8 Μδοο. 

ΧΙΨ. 10. ἄχρι γὰρ ᾿Ιούδας «ερίεστιν, 
ϑα6 αἀπιὶ οηΐτ «008 βαροχεϑί. 
Το]ά. ν. 18. 
ΓΑΧΡΙΣ ΟΥἾἿἷἿ, βο. ΧΡΟΝΟΥ, ἀοπεο. 

Ἵν» ἰάθπι. 200. ΧΧΧΙΠ. 11. Οοηξ. 

1 Ὅος. ΧΥ͂. 45. | 

ΓΑΧΥΡΟΝ, ραΐεα, εἰγαπιθη. ΣΝ 

ρμαδείμπι. 1ε86. ΧΧΧ. 24. --- “ὙΠ, 

γιοη8. ἴεβ. ΧΥΤΙ. 18. ὡς χοῦν ἀχύρου. 
ἴὰ Βιοῖυθ δὸ Τχοχηυ)ίιβ. δὶ νεῖ 
γοχ ἀχύρου Τεβροπάεῖ τῷ ὩὩγ, υἱ 

ἐχμῖρυϊ ἀποααὰα Μοπίδδας. ἰπὲ 
ΗδΕχαρβ, ἀογινασαξ ἃ Ὁ υἵ 
81 πη αἰίωρα ἰοίΐογο. ϑ6α, αἴ χτ]Ὡϊ 
νἹ εἴα, χοῦν ἀχύρου εδῖ νεγϑὶο Ὀπ]- 
18 γΟΟΙ8 7» ὃς Ῥμοβῖ μεβὸ νεῦρα ὃχ 
Οὐρὶ]. δἀἀεοηάυση εϑὲὶ ὁρέων. --- 
ΚΠ.» ἀμέωρι. Νδῆ. Π1]. 14. ἐν ἀχύ- 



᾽Α χώριστος. 

ρος. Νοῃ Ἰοροτγτιηῖ δἰῖδεσ, ν. ς. 15, 

5661 ἸΙρεγε νετίογυπε. Νδιω μαΐϑθδ 
ΞΡ. δὲ ἰυΐατα μεάϊρθυϑ οοηου]οδ- 
ἴΣ. --- ΚΠΠΠ ΟἸδΙα. ραΐδα, ἀφ ἰε- 
οὐερίνεπι, σοῦ ευαηπαίμν ἤΌγαϑ 65- 
ἔτα ἀγεαπι, ἀοσοηῖο ϑοδυϊοηεῖο ἴῃ 
Απίτω. ῬΏ1]οὶ. δὰ ἢ. 1. ἃ. 8321. Ὠδῃ. 
1. 385. λεατότερον ἀχύρου 56ο. (8. 
ἘΒῚ νά. ϑερβαγ. --- 127} “ΙΓ ΟΠΙΘΉ. 

ἄεη. ΧΧΙ͂Ν. 256. 82. Ἐχ. Υ., 7. 
ὁ Ζ2υα. ΧΙΧ, 19. Αἀῆς ϑγιωσα. ΤἸδοά. 
Εχ. Ο. 1.--- ΕΓ» ὑενίσμσι. ΗΘΡτ. 

ΕΖ. ΧΠΙ. 10. β6ς. β.δοὶ. Ἐοπί. σἡ- 
λῷ ἄνευ ἀχύρων. Ἐοῖδ. δα ΑτΑΡ. 

ὁ ποίδι οὐγεεπένηι δΣ οαἶοε δἰ 
δἰγαπε εν ἶ  πεϊπιέρη οὐποί εὶς ζαοέιηι. 
Ἑδῃηάδθπι ποϊίοπειη Βαρεοῖ ἀυοαιιε 
Ομδ]α. δε. Οὐ Βοδοειί θη! Απἡ- 
ὕψιι. Ττίζυγε Ρ. ὅ3. 564. 

“ΑΧΩΙΊΣΤΟΣ, ἐἑπδοραταδιϊὶε. 
ς Ῥβανοσίῃ. ἀχώριστος, ὁ μὴ “χωριζόμε- 

γος. -- ὉδΟῪ δ, πὸρ τεορράεί. 

ϑυτότα. Ῥβ. ΓΠΙ͂Ψ. 19. ἀχώριστον. 
Αἀάς Χεμπορῖι. ἀ6 Βδρ. 1,δοεὰ. ΙΧ. 
5. εἰ Ρίαξ. ἀς Βορ. ΥἼ]. Ρ. δὅ934. Β. 
᾿ΑὙΕΥΔΗΣ, πον ζαϊίας, οετέι. 

τ᾽ νὸν εἰπε πιεπάαοὶο. ϑγτάτα. 
Ψοῦ. ΧΧΧΥῚ. 4. ϑαρ. ΝἼΙ. 18. γνῶ. 
Ἅν ἀψευδῆ, Ἄςορτίοποιι σνάζϑση ὃς 
Πεγίδσω. 

ἌΨΗΚΤΟΣ, φυὲ πον ἐδὲ γαδι αμέ 
ἀείεγ δες, ἐπί γαοίμιδ, ἴξ. ἄμγα, οὗτ- 
παίμς. 1 Μδος. ΙΧ. 14. Ἰυχία Οοά. 
Βαρῆ, οἱ ὥψηκτοι τῇ χαρδίᾳ, ἀμτὶ, οὗ- 
υἶτπιαίξ οοτάξ, οοηδίαπίεβ αὐ ἐπίγορέ- 
ἀϊ; τὶ ἴπ ποσίσίβ Πἰρσῖβ σης Ἰερὶ- 
ἴα εἹ εὔψυχοι τῇ καρδίᾳ. Ἐπὶ ἃ ψήχω, 
ἔετο, 1ξ. ἀεἰδπδο, πιοΐδο. Αγρυάὰ αν. 
ἀψήχτῳ ῳ Θχροηίζων σχληρῷ, 
ἀμαλάχτῳ. ΜΝ λάδ εἰ ϑυϊάκτα ἴῃ ν. 

ε ἀψήκτῳ. 

ΑΥΨΓΝΘΙΟΝ, αδεὶπέλέμηι (ϑγτ, 

ΝΠ 3.» Αταρ. αἱ φτνῖ7], 
6. ραΐεν δοπιπῖ). ΓΝ» Ἰάοτω, 

Ἄφ41}8 Ῥγονυ. Υ'. 4. 

ἌΨΥΧΟΣ, αηῆπα σαγοηδ, ἱπαη- 
ππὶς. ὅδρ. Χ1Π]. 18, τῷ ἀψύχῳ, 8ς. 

429 

εἰδώλῳ, «οἸ]. ΧΙΨ. 429. Ἠδογοῖ. «α 

"Αὐρος. 

ἢ. 1. ἄψυχον, εἴδωλον, μὴ ἔχον ψυχήν. 
᾿ΑΩΡΕΑ. 1 Ἔριν 8 Εδάτ. 1. 19. 

(14.), υδὲ ἰλγθδὴ ὕγὸ ἀωρίας, χυοὰ γ 
θεῖ αυϊάδιι Βαροπέ, ἰοροάυτη οὶ 
ἀωρίας, Ὦ.. 6. ποοίἑδ. Νατα Ῥγὸ ἕως 
τὐτος ἴῃ ἰοχία Ηδῦγ. 9 Ραγαὶ. 
ΧΧΧΥ, 14. Ἰορί ων ποῦ Ἵν. ὅα- 

τεσσ ΒΙ οἰ Ττστηγηΐυτ βασι 
ἀωρίαν ἰγδηείαϊ λογά Ξηΐέαπε, 
αυδηὰ ποίξδοπσπι πᾶ Ἠδυϑοσίξ, στὴ 
ἸσπΟσαΡ ἔαίδοσ. 

᾿ΑΩΡΓΙΑ, ἐπέοηερεσίυἱδας, πος ἐπ- 
ἐεπιρεδία, ἐδηριδ φυο αἰἐσιϊα αρὶ ποπ 
»Ῥοίεεί. "Ὀξι)ς, ἱεμεῦτα. ἴε8. 1ωἸΧ. 9. 

866. δῖ. υνῖ ἐοσίδββε ἀσορίᾳ (ςΟ]]. 
Ν. 80.), ἢ. 6. πεέδετία, Ἰοσεπάττι εϑ. 
ἘΔ. Οὐμρ]. Βαβρεὶ σχότε. --- Ἐν)» 

ογερωξομίμνι πιαξεέπμηε ἀὁ ὑὉξερεν- 
ἐπιη. Ῥ8. ΟΧΥ 11. 146. ἐν ἀωρίᾳ, 
ομῃ αὐλμο ἑεπεῦτα οεεεπέ. ΚιγολέτΣ 
ῬΕΙ ἑπηιαίμγἑαίει ἰτδηδίι 1. ---- 
πν Ὁ ἀευαείαίο. ΑἹ. ϑορῆ. 1. 16. 

Νοχ δεῖ αρῃὰ Ηδῦγεβοθ ϑυτηροΐυτι 

θυ 

ΟΑἸ δι αιθ δ τηΐϊβοσῖθ. Εοβυο 
ἀωρία, σχοτία, μεσονύκειον, ἄπρακτος ὥρα. 
1,χ. ϑερυογ. ἴῃ ΒεκΚΚοῦὶ Αποροά. 
αν. Τ. [0 Ρ. 4. ἀωρίᾳ, οἷον παρὰ τὴν 
δέουσαν ὥραν. οὖκ ἐπὶ νοητῶν μόνον, ἀλλ᾽ 
ἁπλῶς παρὰ τὸ δίον. Μία6 ῬΊοΓΒοη. 
δὰ Μαν. ρΡ. 82. εἴ [τς δα ΤΒοΙι. 
Μ. κὰν ἀωρὶ ». 186. 
ἌΩΡΟΣ, ἐπέεπιρεείυιδ, ἐπιηεαίιγεδ, 

ἑπρταίμα, ἱποοπυξηΐοη. 93" “α- 

ρίοπν. Ῥτον. ΧΙ]. 80, ἀφαιροῦνται δὲ 
ἄωροι ψυχαὶ «αἀρανόμων. ἴῖα Β,ε]ΐυ5, 
401 ᾿οσυσα ῬΓῸ τηοτα 810 Ττοιη- 
ταὶ ἀπμσθ ΘΙ ΤῈ ϑθοιῖυβ οβί. 
γοοὶ ΩΓ οπΐμι, οὐδ ἰοοο ε 6. 

Χ, 6. ὉΠ ἰορῖς, τεβροπάες Ἀ. 1]. 

«αρανόμνων, ἰοῖα νοῖοὸ ἔοτγτηια ἀφα,» 
ροῦνται ἄωροι, ρὑγαπιαξιγα πιογίε αὖ- 
γὶριμηῖωῦ, τοΐθυθηδ οὶ δὰ ΤῸ» 

οΟ]]. 1. 10. ---- πν Ν ὦ, ποη ἐδηήριδ, 

ἢ, 6. ἐπέεηιρεείίυια. ΖοὉ. ΧΧΙ], 16. 
-- Ὁ Σ ἢ5}» ἐηϊαπίωϊια. ἀἱϊεγιαη, 

86, ραμοογμηι. 06. ΧΥ͂,, 20. -- 
Ὅν. ἐμγρες. ΤΙ ΧΧ β8ες. οοά. 

ἀ 



Βάαλ. 480 Βαῤδίξω. 

α Νοτίοθβ. 7ε:. ΧΧΤΙΧ, 17. 860. 1. πονέε Μέδὲ, δὰξ μοῦμο ἐμοέμε ἀοεγότες, 
δ. καραὺς ἄωρος, τυσᾶιΒ οσιάυθ, Β6Ὸς πδτὰ ἱτηχηδίηγα δυηΐ δοοῖρα, Γέσι 
ἄππι 88 οοσίτ ἃ ϑοῖ5. Ὑιῆς 301. Μυϊσεαῖι8. Ηεδγοῖ. ἄωρον, ἀασρεαὲς, 
ἄδσα 8. ν. ἀωρίᾳ. Ιοἰᾷ. ΚΙΡΝ. 15, ἀὔχαρι, ἐδ μι ἄμορφο.,. (ΔΕ εαἷποΣ 
σύος ἄωρον, Ἰυσᾶᾷ!5 ἐπ ργριπαίνγα “Ολλυμὴ Πένθος») εἴ Σῦχον. : 

Φ 
Β 

ΒΑ ΑΔ, Βααὶ, ρτορτῖβ ἀρηεϊπιιθ,,  ιαίιι ΧΙΠῚ. 4. οοἱ!, Ον!ά, Αταοστ. 
υἱτίυδαμε βϑεχὺβ οἴ ροπεοσὶβ ποιθη, [1. 4. Ψιάθ Οτοίμπι δὰ μά. 
8 Ηεῦν. Ὧν, ἀονιξηαίως εεἰ. ϑρε- ΣΧ], 10. εἰ Βεϊαπάυμπι [͵ε6. Μί5-, 
οἰαείπαι. ποτρθαι ἑάοῖς διιονείογωιηι ἄ- ο6}}. Ρ. τ Ρ. 144. 

χλιτον. 1 Βδρ. ΨΊ. 81. Αορυν - ΒΑΛΔΙΝ, Βαάάϊμι, εἰοία φαονα 
ὃ φἴϊατα ῬῈῚ ϑυπεοδοσμθη δρεοίεὶ Ἂι ϑεὺ ὄψεείνα. ἘΝ ραν, ἃ Ἴ"», ἔ- 
φμοσμπημε αἶδο ἰάοῖο. «εν. 11. 8. πίαμ, ὄνδευδ. ζδατι, Χ. 5. ΤΒροάᾶοί, 
πὶ Ἀ]ατέενι νοσδης. Ναμι. ΧΧΙΙ, ἵν. ὈΒσγϑοβῖ. Τ᾿ 1. Ῥ. 466. (. 

88. ἵξεται ποιβοῖ Υἱτῖ, 1 Ῥασ. ΨΊῚ. ὅ. μι ἀποσια εδὲ ϑιιϊάαβ. Ὑβοοάο- 
, ἸΧ. 80. Χ. 56. Ὠϊοίξαν ὃν.) Β. 6, χείαβ: βαδδεὶμ δὲ τῇ ̓ Ἑλλάδι φωνῇ τὰ 

πιατίξις, ἀοπιίπιις, ροξϑέσθον, ἃ. τϑᾶ. βύσοινα σημαίνεται. ΙΧΧ μδροης βύσ- 
Φ ἀοηιπατὶ, ἐπιρέγαγο, πιανέμιοπ σα. Ἰοϊὰ. ΧΙΙ͂, 6. 7. Ἠεϑγοι. βαδδνν, 

- : : βύσσινον ἔνδυμα εἰς ᾿ερίας. Ατητηστῖτ: 
6496, ἀμοῦγο ἴρ ΧΟΓΕΊΗ. Ῥοηῖτι οὐαὶ γὺ βαδὲϊνν, «οικῖλον σημαίνει χιτῶνα. 

δττίσιιϊο τηδϑσα]ίηὶ εἰ δαταϊπίπί ρθ6-. Τ οχῖς ΟΥΤΙ͂Ν ΜΆ, Βαγοος, βαδᾶλ, 
ΣΦ ὩΘΓΊΒ. γιὰ Νύχτα. ΧΧΙΣ, 41.}] Βερ, ὅγολ ὴν " ρὰν, ἔνδυμα ἐξαίρετον ἣ βύ ἄσινεν. 

ΝΙ. 31. υνὴ᾽ οσἴπὰ διίίουϊο ΤΩΔΒΟΏΪΠΗΙ, Τ1.χ. Ογεΐιὶ ΜΞ. Βρετῃ. βαδὲιν, βύς- 

εἴ Β0ρῇ. 1. 4. «10}. 1. δ. ἔστι, ΧΙ. ον ἢ στολὴ λερά, Οοηξ Ηοίπεϊ Ασα. 
4. υἱδὲ οὔπι δγῆουϊο ξκεταϊπίπὶ 56. ροῃ 5, ρρ. 184. ΟἸἀειταδιμὶ 
ρόη το νεῤβρΣ επρλλῥροβθε τι ᾿ὐνος 158. 46 Ν᾽ εϑίίθυδ Βγ 8:18 ὃ. 8. "Ὁ. δ. 
ΠΟΠΠΌΤΙ ψΟΘΟπλ ζάῤανμρ ΒΌὈΙῦδι δ ς ΟἹ, Οοἶδι! Ηἱεσοῦοι. Τ. ἵ. Ὁ. 501. 
ἔπι ἊΣ σϑηβοηΐ, ὙΊΔ6 1 ,χῖο, ΒΑΔΙΖΩ, εὐ, φγαάϊοτ, υαδδ. χ" , 

. Τ᾿ 5. ἢν. ν. . ᾿ μ ᾿ εἰς υεηῖρ. Ζοῃ. ἴ. 8. «λον βαδίζον εἷς Θ ΦΒΑΛΑΑΞΙ͂Μ. Ὦνν ἀονεέπει πιδιιϑι ΤΣ, πῶνοια ΤΑΤίδ πϑτιιξδηε οἷς 

Ηου. Π. 16. Ῥαΐο μ εεβε ἀεἸεπάυχη, πΐγη, εν. ΧΙΠ, 1. ΧΥ]. 19. ΧΙΧ. 
ἀ υἱ ΗδΡταῖοο ταηρὶβ Τοροπασδί. πο νρέρος τὸς ὧν : 

ΒΑΒΥΔΩΝΙΚΗ ΣΤΟΛῊΝ, εἰοίᾳ ΠΗ ἘΡΙΗ ἜΣΡΝΝΤ, ἐὐνρθαπῳ τρις 
Ῥαδυϊοπέοα. ὍΣ ΓΝ» ἴοβα δ 38 Ο ἀεϑίγιο, οοντιο, ἔσσμο. 
πεαγ. Ααυ. 208. Ν]]. 21. στολὴν Βα- Ε ΧΙΧ 2 αδι)ίσα 
βυλιρικήν. ἴεα δίαιτα Οβιαϊάπεειε, ΨΙΔΘΟ ταν οσαμὰ οἷα ἔσχον ομκεητα 
κα ἐν, 1. (αίεῃ, ΝΊΘΘΡΆ, Ρ, 46. εἰς ε΄ β(αγίάγωσαν, ᾳυοὰ τεϊίαιι! 116] 
Ὴ- λος: ; ΒΑΡ τ. --α δι. [ποὶ 1 ὅδ. ΧΥ ΤΙ]. 
ΒΑΓΑΙΌΣ, 1. ᾳ. Βαγώας, αυοὰ τ 

νἱάο τα. Αἀάϊι. Ἐβιι. 11]. 6. 80. υνὶ βαδίδειν 6ϑ9ὲ αγππαέμηι ἐποῦο 
ΒΑΓΩΆΣ, δραάο τερίμδ, εμπιοῖδμα. ἄετε. ΤΙ ΧᾺΧ ὅεη. ΧΙ.Π. 19. [68 

ε Τ)υδίυμη εβέ, δῃ ποηθη ῥζορυϊὺα ΧΧΥΙ. 20. βάδιζε, λαός μου. Ο]ο88. 
ἔπετὶς αυογυπάδηι, ὅπ οοσσσαθης ΜΆ. ἱπ Οδποδ 55. βάδιζε, πορεύου. 
ΟΤοηϊσσ Θιπυοβοσυμι, οἱ πίδίαϊς ὙΥἹάδ αυοαυς Ηοδ. ἴ, 4. Απιοβ Υ ἢ. 

» 
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4154. (δ.-- "γν τεοίαιε, Μαιοι, ΜΠ. ποτα ἐμιῖς νοσαδαϊο ὥσαξ λογομόνῳ 

5 

ὃ 

4. βαδίζων. Ἰεροταπε Ὑὴ Ῥτὸ Ὑῦν, 
ΑὉ δ» ὁ ταάινί. ---: ἽΡΟ ἑαοΐγοο. 

δα δήθοϊεθε υἱάθαις. Βδβοῖιὶ δὰ Ἀ. ]. 
πῆμ 

ων ας σἰσηϊβοσέίονεξηι δαδεί. 
Ἐχοὰ. ΥἹ. 6. βάδιϑι. Ἰαρέτυιι ἢ. γυΐϊραι. βμσίμε σον. Ἠίατοτι. συγ. ἡ 
Βαοσιοῆ. 1. 18. δὰ αυοῖ Ἰοσυϊα 
Ηεεγοδῖυε: βαδίδει, σεριτατεζ 
ΠΑ ΔΙΝ ΒΑΔΙΖΩ, ἐέεγμμ υασάο. 

512» Τευεγίον. ὅσα. ΧΙΙ͂Υ. 45. 
ΒΑΘΚΏΣ, ργοψιμάε. Ἰὰς 'ὰ Βα- 

ϑϑεᾶχν βουλὴν “οέω. - 

ΒΑΘΜΟῚῪ, πνγαΐμε. “πν» ὥ9- 

σεηδιι:, μ8, ἰπ 568)81: τηδέ ον 5- 
οο. 9 εν. ΧΧ. 9. 10. 11. 08] 
εὐπὶ ἀναβαϑμὸς εἰ ἀρῶ μὸς ἴῃ οοσά, 
νῬετταυπίδίαγ. ἴῃς, ΕΣ. ΧΙ. 42. ς-- 
ἸΕΏ» ἤπιδη. 1 ϑδιῃ. Ὗ. δ. δίν. ΥἹ. 

58. βαθμοὺς τρίβων αὐτοῦ ἐχτριβέτω ὃ 
«οὖς σου, υοεφέϊρία πεπιαγιη, δυῖ: 
ἔπεπα ἱμιπυάτισι ο08 ΟΠ]ΘρΘΠΕΣ 
ἴεγαΐξ ρμε8 ἴα, Ἡεβγο 8: μοὶ, 

ς ἔχνη, πόδες. 

ΒΑ’ΘΟΣ, ργοίμπαϊας, ργοϊεπάμηι. 
Ἔν» ὕογές. ϑδπιασ. ει. ΧΙΙ͂Χ. 

94. δρο. ϑοβο]σῃ, Ὁ] ἰοσο ἐν βάϑει 
Ἔχ ςοπ͵]θοξζιζα ταδὶ σοροπθηάιπι 
εβῖ ἐν χράτει. ιεᾶ βάϑος οεἰδλπι τιοίδ- 
Ῥδοσίοε ποίδὲ οπσινδ χμοά ἐεί σιρμηιμηὶ 
ἐπ πὸ βέπεγο. (οῃῖ. 1κεχ. Ν. Τ. 94. 
ἢ, ν. --- “ιΝῚΔ πυεπίο, Ῥτον. ΧΥ ΤΙ. 
8. ὩΡῚ ρὸ 9) δὲν υεηῖξ εοἴἶαπε, 

4 1 ΧΧ Βαραπέ εἰς βάϑες καχῶν. 1,Ἔρο- 
τυῦξ 2)» ἐπ ργοξιπάποι, εἰ καχῶν 

ὧθ δο ϑεηϑιιβ Ἴδῦβα δ ἀϊάοτυπί. 
νυγαῖ. σμπὶ ἐπὶ ὑχγοξιπάμηα υεποτγὶ 
πιαίογωνι. Μιὰς δὰ ἢ. 1. “δερεσιτα. 
-- Ὁ», “βείω. ον. ΧΧΥΊΙΙ. 11. 

βάϑη ὃ συταμῶν ἀφμχάλυψεν. ϑοἢα]- 
ἐδη βίο ἴῃ Ορφ. Μιη. ρΡ. 60. νἱἀφηίυν 
Ὁ:ΓῚ Ἔχρ] ἰοδβθο εχ ὑδά. Ὁ) 7» ϑογμς 

ἰατὶ, ἘΣ δυΐεπι αβπίυ]ῖθ8ο. σύσα 

ε 2» 522) (. ΧΧΧΥΠΙ. 16), φιοὰ 
Ηἰἴεσοη. Ὡγοΐεπάα πιατὶ νοτϊ, οὐαὶ 
δτίδση δοοϑβϑὶῖ ὨοράουἸοίμτιβ 'ῃ ΒΙΡ]. 
ΤΗΘΟΪ. Τ. 1. Ρ. 21. --- 5.2). ἐἐισὶο, 

οομέναιο. Αηα. Ῥβαῖτα, ΧΟΙ]. 4. υδὶ 
Ὧσει δἰχζον Ἰορίεθο, 806 εις ποίο.- 

ἐεὲξ ἑυοε. ἘἸποῖσθδ χρασίπὶ οὐ δου, 
αυ σοι 4] ἀϑηΐοθ οἱ οο ἢ] ἀθηΐθο ϑἀπηξ, 
δοτοχλοὰθ δῦ «υοὰ εἴδη δονϑνε 

γεὶ ἐἰδϑα οἱ ὕϑαρονευι πιοῦλῖ, ἀϊεὶ 
Ῥοπδυιπί, --- ΟῚ, ΗΒ. ργοίων"- 

ἄμηι ζαοῖο. ἴοϑ. ΝῚ]. 11. εἰς βάϑος. --- 
ΠΡ, ἰαίι, ,ξημιν. Ἐξ. ΧΧΧΊΙ!. 

93. ἐν βάϑει βῶδρου. Νοῦν γλδὶθ αυοδά 
βθηβιη, --- ἔθ, αολίοεοῖ, 

ποῖθαπ Ὀτορσίυτη. ΤὨροᾷ. δορῇ. 1. αὶ 
11. ἐν βάϑει. ΗΘΌΓ. νοχ ογιπεηι ἴο.- 
οι ργοξιπάιϊη εἰ ἐχοαυασίμηα ποῖα, 
(011. 7υὰ. ΧΝ. 19. ὩδΪ οδὲ ογαίογ, 
αυθτλ 810] βοδίισὶρη685 οχοδνδγιηῖ. 
Νοῆ 868118 τϑοῖδ ἰἴΐδαυε Ἰυάϊςδτοί, εἰ 
4υἱθ Βδῃς ποΐδι ΒΘΧΑρ άγεση 80 Ἦ. 
1. δἰἴθπαση 6886 ρυΐετεῖ. --- “ὉνὮ» 

ἄεομρεν. ϑγτατη. 200. ΧΧΧ, 80. εἰς 
βάϑος, ργοίιηάε, ἘἈ. 1. 1, ᾳ. ναϊάε, 
μεγάλως, ααοὰ ΧΧ ΒάΡοης. ϑεη- 
Βιτ ΘΧΏγεθϑιί. Νάατι Ὁ .]. δα 

, 

Ρὶδοῃδοίίοε ροπίίμηι οϑὲ, δυΐς ποίδι 
ἐοίαπε. φμρεγ βοίοης σοΥρογὶς πρεὶ, 

ᾳυοὰ ΠΧΧ γμαγίίοσ δἊ ϑγτηϊη. 6χ- 
ΡΥ πιοσο σνοϊυοτυπί, -- ΡΟΝ 

ἴυτ., ργοίμπάα. ϑγιωτα. εὐ υχχ 
Ρ ἈΧΨῚΠ]. 8. 18. ΟΧΧΙΣΧ, 1. 
ἴεβ. 1]. 10. --- η Ὁ» ἰοσια ὕσο- 

ιάμε. οι. Π|. 4. Μιοῖ. Ψ]]. 19. 
Ζδον. Χ. 11. .- ΡΟ» φ»τοβιπάμς. 

(οῖ. ΊΙ. 95. βαϑὺ βάθος. Τιρο- 
τι ΓΚ Ων» αἰΐοτιτι ΡῈ» Ηο- 

ει, δἰΐεσυση Ρὲσ ϑοδυτοῖ. -- 
Ων, »τγοβιπάα. Α4ὰ. ϑγιπῃ. 

Τοοά. Ῥγον. ΓΧ. 18. -- ἣ ὯΠΡ» 

,όυεα. ϑγτατα. ΤΆ γοη. 11]. 46. Ῥοΐ- 
ἐοΐ νἱεῖ βάϑος 6δχ ὑδῖτῖ᾽ Ἰοαιθ 4] πο- 
ἴο ὕόνεα αἰθυ. --- υγγ» μπάω, 

φοΐμηι, ΘΌΔτα ΟΣ υδι 1. ΑΥ̓ΔΒ. Ρ7Ὸ- 
)ωπαϊίαφ, Ατὰ. ΤΧ. 8. τὰ βάϑη τῆς 
Ναλάσσης. --α ὙΠ ΓΙΓν ἐπ ετίοσ. Ἐκ. 

ὃν» 



Βάϑρον. 

α ΧΧΧΙ. 14. 18. σ. ΝΠ. 14. 
βάϑος καρδίας, οοςυϊα, ἰδεῖδ. οομδὶ- 
4, ἱἰπθ τροπτΐβ ΘΟ ΔΈΟΠ6Β. 
Ἠδεγεῖ. τὰ βάϑη, τὰ ἀχώρητα, τὰ 
ἀκατάληστα. (ἶ 1.6χ. Ν. Τ᾿ 8. Ἡ. ν-. 
ΒΒΑΘΡΟΝ, δεαία, ξιπααπιεπέμηι, 

δαδὶΣ. Βάϑρον «ηλοῦ, γιπάαπιεπέμπι 
ἐμέν, ψεῖο; 5. "οαπεπι, ἐμέμπι. 168. 

'ΧΙΨΝ. 428. εἰς βαϑρον «ηλοῦ, 566. οοα. 
ΑἸοχ. υδὶ ταϊΐαυὶ ᾿ἰργὶ βάραθρον μ6- 

ὃ Ῥοηξ. ϑεα υἱγδαμα Ἰεςῦο ἰοοσυτῃ ἢ8- 
θογα γοῖεβί. ὅ΄᾽΄ὴὸ ἄυρῖο δυΐδηι 
Ἰερεγυπὲ ἐἰνβῖπὶ τ ΓΠ Ὁ Ὁ 

5ΒΑΘΥΎΔΩΣΣΟΣ, εἴοφμεηε, ᾳ. ἃ. 
φυὶ εεἰ »γοΐμιπαάς πρια. ΓΒ ὯΌΝ» 

ἤπάς ἰαδίο. Ἐπ. 11]. δ. Ὁ] 8}11 
ἴδυι ρεσροσδ βραδύγλωσσον, 41] 
Ῥγαϑδίαβ δα τοχίασα Ηδθῦσ. βαϑύχιι- 
λον ΒαΡοηῖ. δίρηϊβοισγο δυΐθῃ βα- 
ϑύγλωσσος ἢ. 1. νἹἀδίαν ἐπι; φὲ εεἰ 

ς ἱσηοί! δεγηιοηΐδ, δυῖ πσμ ρεγερτὶ 
"(Ζ, (0]]. ν.6, ΨΙΔ6 ἱπέτα 8. βαϑύφω- 
νος οἱ βαϑύχειλος. 

ΒΑΘΥΝΩ, ἐπ ρμγοξιπάμηι πιοῦρο. 
ΡΨ: ῬΌΥ Π Καὶ εἰ Ηρ". Ααυ. 

ϑγτήτα. ΤἬΘοά, 165. Τ]. 11. ΓΧΧ 
Ῥᾳ, ΧΟΙ. ὅ. ἐβαϑύνϑησαν οἱ διαλογισμοί 
σου, Ῥτοίαπδοε ἴοΐε βυπί οορί 56ο- 
Ὧ68 ἴιι86, ἢ. 6. οσσζία σΟΠ81}14 ἴι8. 

ι εν. ΧΙ ΙΧ. 7. βαϑύνατε, φιανίε ἴοοα 
ἃ γγοξιπάα. 

ΒΑΘΥ͂Σ, ργοίιπάμδ. ἍΤΥ 

Η!ρῆ. ἐαίπεπι ζποῖὶο. 1.85β. ΧΧΧ. 83. 
φάραγγα βαϑεῖαν. ϑεᾶ δάιπιοάυμι 
ἀαπδίυται εβί, δῆμον βαϑεῖαν ἰδ Ρο- 
τὺ8 δα δΔηἰεοράδηβ ΡΥ» εἰ φά- 

ράγγα δὰ ΔΤ 81 τοξοσομάυτα, 

αυδηαυδση Ππορασὶ πεαυϊί, βαϑὺς ἴη- 
ἰδράυσα αυοῆσε ἀ6 ἰοπρο εἰ ἰαίο δά- 
ΒΡθεσί, σόα ϑέατς. [,6χ. Χαπορῃ. 

48. ἢ, ν.--ἷἶἶἂὑὶ ΤΡ Ὦ»» Οδιαὶά. ρ]υν. 

»γοβιπάα. Πδη. 11. 29. ἀποκαλύατιι 
βαϑέα καὶ ἀσόκρυφω, 86.. ἸΤΠοοά. οἱ 
Ομ18. υδὶ βαϑία ποίδίϊ ἀγεοαπα, 00. 
οἶα, εἰ οὐὔδοιγα. -- ΟΝ» ἴῃ ἔτι. 

ΠΡΌ. 700. ΧΤ]. 98. Ῥίον. ΧΥ͂ΤΙ]. 
4, ΟοΝ. ΝἼΙ. 25. (ὦ αισπι Ἰοσυται 
νἱὰε βργα δα βάθος ποίῖδίλ. ---- ΡῺ»» 

4832 Βαϊ. 

υαἱδε. Ῥτον. ΧΧΥ., 8. γῆ δὲ βαϑεῖε. 
--ὔρν "Μαμαμίεπει, αἴας. ἙἘκδὰ.- 

ἄστη ποὔοποιῃ μερεῖ βαϑὺς ἀ6 οογάς 7 
Δα θίξυωι, σον φμοῖ ποη ὕαοῖε ἐπυεε-- 
ἐἰρανὶ ροίεσί. ϑγγ. “λῶν. ἱπυεδίεσα- 
υἱέ. εν. ΧΨΤῚ. 9. βαϑεῖα ἡ καρδία. 
δγιωτη. ἀνξερεύνητος, υνὲ ΜΙΟΒΔΕΙΣ 
ῬῸν ἰορίεβε νἱάθητπιν. ϑδρ. ΧΥΙ. 

11. εἷς βαϑεῖᾶν ἐμπεσόντες λήϑην, ἴῃ 
»γοξμπάαηι οὈ]νίοποπι ἱῃςοϊ ἀθηίεϑ. 
Αρυὰ [1,δὔποβ φυοαιθ φγοίμπάμπε 
οπῖε ἐπμποησηηι εἰ πιαρπίηι τοῖδῖ. 
δὲν. ΧΧΙΠ, 7. ἐκ βαϑέο; ὕπνου, εχ 

βοωσιο. Ὁοπέες Αςὶ. ΧΧ. 
9. οἱ Ιεχ. Ν. Τ. 8. ἢ. νυ. 1:5. οἷ 
ΤΒοοορῖο [ἀν]]. Ν]Π. 65. βαϑὺς 
ὕασνος. Οοπέον οἱ ΖΕ] Ἰδη. Υ'. Η. ΙΧ. 
18. 4 Μεος. ΠΠ]|. 90. βαϑεῖα εἰρήνη, 
ϑιηθηα ῬΆΧ. 

ΒΑΘΕΙΤΑΝ ΒΟΥΛῊΝ ΒΟΥΔΕΥ- 

ΟΜΑΙ, ργοξιπάμπι οοπείδωηε οοπ- 
δεἰΐο. ὉΝΝ» ΗΙΡἢ. 1.5. ΧΧΧΙ. 

6. 01 ποίδξ “μα οοπεέδα οοοσμίίατε 
δἰμάεγε. Ἑδηάδτα εἰρτιϊοδίίομοια 
Βεαροῖ χυοαὺδ ἔοστηυϊα: 

ΒΑΘΕΙ͂ΑΝ ΒΟΥΔΗΝ ΠΟΙΞΕΏ, 
γτηγοβιπάωηι οομδήμηπ ζαοὶο, ῥτὸ 6δο- 
ἄε Ηδερτ. 168. ΧΧΊΧ. 14. υν]᾽ 41} 
Ρτὸ βαϑεῖαν Βαρεϑπὶ βαϑέως. Ἠδβγ ΟΝ. 
βαϑεῖῆαν, κεχρυμμένην. ᾿ 
ΒΑΘΥΎΑΤΟΣ, ῃγοβιπαμείπεισ. 

ὈΡΌΜὉ» Ῥυοίωπάα. ϑγτατα. Ῥδβδὶτν. 

ΟΧΧΙΣ. 1. ἐκ βαϑυτάτων. 
ΒΑΘΥΊΤΕΡΟΣ, ργοίβεναδον. Ὁ), 

864. Ὁ. 90. ΧΙ. 8. Αἀάὰε ϑγτημ. 
1κν. ΧΙ]. 8. 
ΒΑΘΥΦΩΝΟΣ, ργοΐμπάαπι Ὀροῦνα 

λαδεηξ, φμαπι ποη μοεϑιπεις ἐπέεϊϊρε- 
τέ. θῷ ΡῸ» »γοβικάμς ἰαδὲϊς, 2. 

πρυα, Ὦ. 6. δεγηποηῖδ ἱρσηοίδ, 8. ἔδη:- 
ξια ΤΟΙΣ Ιε6β. ΧΧΧΙΠΙ͂Ι. 19. 

βισπϑηοδιίίομοιι μαροῖ χυο- 
406 νοχ 
ΒΑΘΥΧΕΙΔΟΣ, ργοίμπεία ἰαδῖα 

λαδεηδ, Ῥτοὸ οδάδιι ἔοστηυϊα Ἐν. 
ἘΣ. 11]. δ. 

ΒΑΙΘ, δαίλιΣ, εχ Ἡξερσ. 7.Ἃ, 

πρηδεγα πιααίηια ᾿σμίαογερη. “γἢ, ο0- 
γῊδ, ΤΩΘΏΘΟΓΣΆΑ ΤΩΒΧΊΤΩΑΆ ὉΣΙἀΟΣΏΣΩ, υἷ- 

ἂ-» 
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« τιὶ ἢΐο ἀδ παι ϊδ ἴων, 1 Βερ. 88. υδὶ δε]. βαΐσαν τὴν μηλωτὴν ἢ) 
Ψ. 11. υδὶ ὅς. Βο). αρυὰ Μοριέ ἔσει 
μέτρον Παλαιστῖνον, ο΄ ξέστας χαὶ χοεῖς 

ὡροῦν τέσσαρας, ὡς ᾿Ιώσηπος ἴφη. 
ΒΑΙΘΑΚΔΘ, Ηεῦτ. ἼΡν [1»}» 

οπεις ἰραίϊοηὲξ, 5. ἰοπέγεηααι. 9 ες. 
Χ, 12. 14. Οοπῖδν Βοπίέσγοηξ ποῖδο 
δ ἘΞ δο Ὅποῖα. Ὁ. οἱ 1,οο. 58. 
8:-ν. βαϑακάϑ. ΑἸ τοϑῖα δ] Βδ- 
Ῥβεσιξ βαϑακάλ. 

δ ΒΑΙΘΒΔ Ηεῦγ. ὉνΝ "7,5. ἀο- 

"ἴ ἢει. Αι. σευ, ΧΧΨΊΠ.. 19. 
Ὁ ΠΧΧ Βαρεης οἶκος Θεοῦ, [πὰ 
αρυὰ ἤκεγςον. Βαϑδὴλ (εἰς δρΐπι ]6- 
δεμάυτα Ἰοοο βαϑὴν), οἶχος ϑεοῦ, οἱ 
1,.εχ. Ογι. Μ5. βωϑὴλ, ϑεῖς ναὸς ἢ 
τόπος. 
ΒΑΡΝΗ. ὙἸὙτοχτϊο πῃ (οηςοσ- 

ἀπ ]8 εβὶ υεδέδ ὡραάϊοεα. Βεϊᾳ. 
ὄσμψη -- τοοέ νοὶ οαείαπὶε -- ὄτιιγη, 

ε ολεσπμξ ὅγοινη, δἴχυιδ δθο βυἰ πίε]}. 
ἐσϑϑής. Θυο νοσοὸ διπάδιθρηϊζο νοσθῖ 
πὰ ΠΟ δάαϊς. Οοουγτϊ 
δυΐετη 1 Νίδος, ΧΙΠ. 87. τὸν στέφα- 
νὸν τὸν χρυσοῦν καὶ τὴν ,» ὃν ἀπε- 
σετείλατε, χεχομίσμεδα. {Π0ὲῚ εἰ ἀδ να9- 
Ὀτησπῖο ΒΟΙΊΟ οδί, ἔογία586 σϑοῖίι}9 
γναξπαία ροβϑεῖ ᾿πῖ6]]ερΐὶ, χυἈ}18 αραὰ 
Ἡοτπδποα οἴδταη ἰπ τ8ὺ οΓἴδΐ, ατιδ- 
486 πέστηθῃ ἱπᾶε ᾿ιαροίλαῖ, αποὰ μρὰ]- 

4 τὴῶϑ ἱπίοχῖδα ᾿ιᾶρεσοί. Οοπξον 46 
᾿ς ἅΠ4 ΤΠ οπιαῖον. δὰ Βοκία. πῆς. Βοπι. 

ς. 99. Ρ. 1689. δεᾳ. Βυρεθ. ἀς ἔθ 
νεσαν. 1410. 1. ο. 9]. Ρ. 128. 564. 
Βγαυτι. 46 Ν᾽ ἐξί. ϑαοεγά, Ηθρν. 1.10. 
1. ο. 17. δ: 374. 581 νετὸ ]. ς. βαΐ- 
μν αὐτὸ Τυῖδοτο ἀθ6 ραΐγεὶδ τη 8}18 
δοεῖρετο, δι πιο ζότο ἄθρεβ ῥάβ- 
δω. Ψ Ϊ. τεάάϊς δαΐεπι, χυοα ταῖδὶ 
ἰάσεται 6886 νἱἀείοΣ χυοᾶ αέη, ἀδβ 

ε πο οὐμδυΐε ΜΑΓΏΠΙ: 1οχῖς. ΡὮΠΟΪ. 
Οοπῖεν 4 Μβος. ΧΙ͂Ν. 4. υδὴ᾽ φοῤικα 
Οὔ" ΔσΘα ΟΟΣΟΠΑ δηΠυδε ΤΌ Π118 
αἰϊδίυνα ἰορίπιθ. Ἦϊβ εχ Βι6δ᾽ 
ὙΒοσδισο ἀδβιπιδ ΠΙοεδὶ ἤρθοοδ δά- 
ἄετοςο. Ρυχὸ τὴν βαδην ἱ Μδος. ]. ς. 
Ὠγχαεῖυ5 ἰεχοπάιιτα σεηθθρδὶ βαΐτην, 
τὲ οσπῃ]εοΐαγα Αγτωδῖιῦ ἃ ΨΚἸγτῸ, 
4πὶ Βερεὶ ἰδολιαλν. δι. Βαΐφη ν6ζὸ 

οϑὶ ρεϊϊ οι, σμὸ μαδίογεξα δε υεδέδγε 
εὐ ναι: δῖος ἀνα Ὑιμοῦσς Ιὰ ΗΠ. 

γο»» 1. 

οηΐτα ἰδὲ οοὲ 46 

Εε 

διφϑέραν. Ιάοπι. 1ὰ. Υ'΄. 1δ. υδὶ ὅοἶνο!. 
βαίτας λέγωυσιν τὰ ἐκ πωδίων συνεῤῥαμν- 
μένα «τριβόλωα. ᾿Αφτικοὶ δὲ ταύτην 
παὶ σισύραν φασίν. Αἀάδ αποηὰς ΜΙ- 
οαδ]ὶς Οοπιηθῶς. δὰ ἢ. 1. Ὑιὰθ 
᾿πῖτα 8. νυ. βαίτα. 

ΒΑΥΝΟῚ, ἐεταπιξ ραϊνιατιπι γα0- 
᾿ἔμδ, δυΐ αὐ ἑαΐξε γαηιος ἈεγίἑῆξηΣ. 
»ἽΠ, ϑἰπρ. ὕγανπίποεια, νεὶ Ῥ] τα 8 

ὙΠ» Ῥσὸ ὈΥΓνυγαπιέπα, ϑγτωῖα. 9 

ὅδ. ΧΙ, 16. τρία κανᾶ βα ά. Ὥτυ- 
βῖυβ 'ἱπ ΕὙΒρτα. μδᾷ. 5. οοπ͵ϊαϊς 
εἰσνιϊδβοανὶ τ οαπέδίχα οαπαϊεία κ. 
αἶδα, ἢ. ε. οχ τἰπιϊπίδυ5 ἀϑοοσίζολεθ 
οἵ αἰδίο οαπίεχοι. ΟΥ. σπάσῃ Ὁ. 117. 
Εἰδοδοσιβ ἐπ Οἷδνι Ὁ. 84. οαπίσίγα 
“ποϊὰ 8. ἑεσέα Ἐρααϊοὶϊδεις το αϊς. Ἐπὶ 
δηἷπ ἃ Βά;;, Ρἴο αὐὖο εἴ Βάζο αἱεὶ-. 
ταῦ: υσυχηααο σραάίοσεηι ποῖδῖ. Ν δὶ 
“οτία ϑγσασηδοῆιδ, Ῥοδίΐϊο ποχμῖπο ἃ 
ἔοτυϑϑο ὕτὸ νοσδθυΐο χεποσίο, ᾿πίεὶ- 
Ἰοχουῖς φμαΐοε υἱπιίπεον, εἰ αυϊάσιι 
γείζομίαίος, ααὶ συτπὶ αἰπὶ ἐογδσαϊποβὶ, 
᾿ΒΔῈ6 ᾿εδο ἱπίογργεϊδιο ορίίπλα “οῃ- 
νϑπίροῖ ἩΘΌΣ. 7 ῬὉγὸ ΣΙ Ἵν δἰ 

ΤΩΑΪἰ6 ΔΓ ἰοβοσθι Οὐπαν ᾿οἰίαδι 

Μοπιῆ δὰ ἢ. 1, 1 Μδος. ΧΙΠ. 87. 
᾿ΜΌΣ 6δὲ ἔοσία ν᾽ όβα ἰδεσῦο ῥὑγὸ βαΐν 
ἥν. 

ΒΑΓΙΝΩ, Ἰποεάο. "1 ῬΙΉ. ἔγαπε- ἱ 

φἐἴδο. ϑγτατα. Οδηῖ. 1]. 8. υδ᾽ βαίνειν 
ἀδ ἐευὶ οἱ ἱποϊέαίο ρτεσδὼ αἰοΙϊ[ὮΓ. --- 
ΔΙΥΙ» ΗΙρΒ, ἃ ιν» οοἶΐοοο, οοπείξδεο. 

Ὦκευϊι. ΧΧΥΤΙΠΠ. δ6. βαίνειν ἐπὶ τῆς 
γῆς. Νοῆ ἱποοπηοᾶθ. ὅβστπο 

Ροᾶϊθυβ. ΜΘ δἰ 
βαρ. ΧΥΠΗ. 16. βεβήκω δὲ ἐπὶ γῆς. 
56Ρ. [ΡΚ΄. 4. βιβηκότα, Ὦ. 6. “ποοτε;- 
οομξα. 

ΒΑΙῸΝ, ταριῖς ραΐπια. 3: Ῥα- ὦ 

ἐμΐα. Τηο. ἴεν. ΧΧΊΤΠ. 40. 001 Ὡ- 
τη θῇ βοζέι ἔστη 186 9" Ὑ ΠΘ 3, 

οἰτγυϊέαίεα ραΐπιατεπι, τοϑροπαοί. -- 
Ὁ )0)0. ταπε. ϑγτωσωδοῦ. (δηῖ. 

ὙΠ. 8. υδὶ βοΐ]. ἼΙ Ῥυβοθεβοσζαῖ. 

1 Μδοο. ΧΙΠ]. 51. μετὰ αἰνέσεως χαὶ 



-Βαίφα. 

α βαΐων, στα οαπῆι εἰ ταπὲς ῥαδμα- 

ΤῊΝ. 

ΒΒΑΙΎΑ οὶ ΒΑΙ ΤΉ, ἱσνὰ σ0Ὁ- 

ρεϊξδιιο. 5.1. Ῥοὶ- 

86. ὑδείσμα τερίσης 6 ρείβδδια {αρέαιι, 
ὁ 4υδῆα ἀρυᾶ πο8 υεέδέξα σίδε: ἐπατία, 
δὲ ὄν. μηλωνὴ, οο}}. 105. {Π.. 6. υδὶ 

τορῖρυα Αδαγτὶθο (εἰπέτε. Οσαῖον 
οι. 8. Ἧι βαΐνηι 

ΒΑΚΑΛΑΩ, Γαρίτυν 1 ὅ,δπι. 
Χ. 4, κοο. ΑἹ υδὶ εἴγε ἀυδρο βὲ- 
καὰὰ τοραπορείπτη ακὲ, ὐ ᾿86 νόο6 

. Οσερείβ ἐξατίο Ἔαρεϑϑδιπαι εἷε Εἰοῦν. 
γυνν 5 »» “ούμων, αἰπιδβάδενη, 

αῖ ΝΡ» αυοὰ τἀ διὰ ποῖδί. 

ς ΒΑΚΤΗΡΓΙΑ, δασκίμ, φοὐρίο, υἱτ- 

ξα-. ΩΓ, ψιοά, φύαια αὐκπάρῃαπο 
δαυμΐψοι, δοὺρίονόην Ἰοθαί ΞΎΤΊΒ 

Ἰμφϑνλν, υἱγφα, δαφμῖια,. μδέϊ.. 
ἼΡΊον. ΧΙΨ. δ.“ ΤΠ» ῥασοιόοα, 

υἷα. ϑότοα, ΧΡ ΙΙ. 17. Δάδε 
πο. Εχ. ΧΥῚ].. 3. Ῥβαΐμ. ΟΙΝ. 16. 
εὖ ὅττι. 168. Χ. 34. -- Ὁ» δα- 

οσεἶμς. Ἐχ. ΧΙ]. 11. 1 54. ΧΥΤΙ. 
40. Ζεζεσι. 1. 11. --Ἰν Ψ )Ὁ» Φιϑέεη- 

«ἁ ἰαομέμηι, Ῥε. ΧΧΤΙ. ὅ. -- ΥΨ Ὦ» 

ῥαοιῖωμε, εοὐρίο. 9. Παρ. ΙΝ. 38. 49. 
81. Αχε. (θες. Ῥτοοορ. ἂν (κε. ΝΙ- 
εορ. Ρ. 1514.) Νυπι, ΧΧῚ. 18. --- 
Δ,» υἱγρα. Ῥτον. Χ1Π,. 426. Αἀα- 

ἂς ϑγίωμ. ἴϑ6. ΧΧΨΗΙ. ΦΊ. [0] α. 
ν. 28. οδάθμα γος ἱορίτυν ἀρυὰ Αατὶ. 
ϑυτσι, εἰ ΤΙεοᾶ, Ῥχὸ 23. οιημῖ- 

πηι, ΟἿΣ ποι Ἰοσεπάσπι οϑί χύμωνον, 

πὸ Μοπίῖ. οοη]οοὶς, σοῦ βαχτηρίᾳ δὶ 
ΩΣ ἢ 1, ξοτίαββε αὔδα 
Τμεοᾶ, γμετίμεμα δὰ 1. γ}, ηυοὰ 

Ααιΐδα ᾿γὸ πιόοσε 8.0 ΡῈΓ σχῆατρον 
τϑπιβίυ Πι, 

ΒΑΚΧΟΥΡΙ͂Α. Εδὲ ἴγρβ8 νοχ 
Ηδδτ. ἘΞΥ 21 ἾὰΣ. ργίγιξεε. 

Νοῦν. ΧΗ]. 80: ἐν τος βακχουρίοις, 
“1 

» 

᾿ 
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ἐπσγιαποπίωπι οὐδὲ 

᾿βλυάδα 8. ν. βαλανάγρα. Βάλανος δέ 

-φυΖ κεχλείδωται. 

Βάλλω. 

οὶ α111 σρωτογενήμασι μαροτι. ΜΓ ἶδ 

δῆς γοοθηὶ βυθρεοίδια ΒαΡρυΝ Η. 

ϑιδρ μδμπμ. 
ΒΑΓΛΑΝΟΣ, φμεγοαα, κίαπε, ἴ ; 

ἱοπές, ρεεσμέιι 

«ἰ τ ἄγειν φιρὼ ἐπὶξ μοχ- 

λὸν, ἐξ « οἴαυς ἀμολέμτ εὲ γεἀμοιογ. 

ἡ)» φμαῦονδ. ὄγθατα,. Τμοοὰ, ἢοδβ. 

Η. 13. «0ἱ 1 ΧΧ δένδρον βαλάνου ἴκᾶ- 

μεηί. ΧΧ σευ. ΧΧΧΥ. 8. 7υάὰ. 
ΕΧ. 6. εβες. Ὑ ί. -- "ΤΥ σεοίές. 

σεν: ΧΊΙΧ. 86. Ὑπεοᾶ. οὗ βάλανοι, 
πῶ ἱπείτισποπέιηη οὐδεγαξίοπὲς τιοῦδϊ. 

259 

ἐστι τὸ εἰς τὸν μοχλὸν σιδήριον, ὃ παλοῦ- 

μεν μάγγανον" καὶ βάλανοι τὰ μάγγανα 

τῆς χλειδώσεως. καὶ βεβαλάνωται ἀντὶ 
Ψοχ βεβαλάναται, 

οἶπβαιε ἐχρ)εδιΐο ἀεβυταῖα ἐδ εχ 

Ατϊβδίορα. ἀνθ. ν. 1061. εἰ ϑοδοὶ. 

δὰ ἢ. ἵ. Αρυᾶ Ἠεεγοῖ. βάλανοι ἐπιδετοῦς 
ἈΠ δισιὶ χλεῖδες. Οοαξεν Ῥο]]ος. Χ. 

σ. 4. βερτω. 97. ἰρῖαπε Ἱπεΐ. 
ΒΑΔΑ'ΝΈΤΙΟΝ, οπιπέπα, ἡπατσε- ἃ 

γέπηι. Ὁ» Ἰάετα. Ῥτονυ. 1.14. χω- 

γὺν βαλάντιον, αὶ ἀνεε νεσβίουμθθ οοδ- 

Ἰυσταπέ, εἰ τοσ βαλώντιον β'ῃε ἀν δῖο 

εβῖ νἱπάϊοδηα ϑγτμλθοθο. ---- ὙἿΡ 

Μαεοἠονιῖμο, ἰοσωΐωα. “ον. ΙΝ. 17. 
Ιηα. Ῥτον. ΝἼ]. 40. 
ΒΑΛΑΝΩΤΉΣ, φμεγδόδωπε. 4» 

ἰάριχ, Ζυά. ΓΧ. 6. 
ΒΑ’ ΛΔΩ, 2αοῖο, ργη)ίοῖο, ἀϊαπάο. 

ΠῸΠ ΗΙΡΆ. δ το)» ἐμοΐπο. ϑοῦ. ᾿ 

ΧΥ, 4θι βάλῃ ἐπὶ τὴν γῆν Φωό. -Ξ 

Πϑ ΗΒ. 8.19} Ῥεγομέο, τ. ἀἱ. 

. οι. ΧΊΥ. 6. βαλεῖ εὰς ῥίζας, 

ἀἰϊβωπάεε ταᾶϊοαβ ϑαδβ. --- 219) 

Ηρ. ἃ 9.» οαάενε ξαοῖο, εἰ φετμεὶ 

ἱη Καὶ. συά. ΥἹΙ. 14. βεος. Εσχ. ] 

θα. ΧΙΥ. 48. βάλλουσι 35. 

οἷμπέ βοτῖθσε. Ἐδάσπι [Ὁ Ἰερ!- 

τὰς Νεῖ. Χ. 84. ΧΙ. 1. ΡΕ ΧΕΙ. 

19. Αἀάρ 1 Ῥαν. ΧΧΙ͂Ν. 81. εἰ 

ΧΧΥ. 8. Τμοοὰ. 9009ὅ. ΧΧΙΠ. 4. 

ἔβαλα, υδὶ ἴδειθη ἐπ τοασρῖηθ Το. 

88. Ηοῖΐηι. ὑσέβαλα, ἰερσίταν. ---» 

“τσ ΗΒ. Ῥεαῖνι. ΟΧΙΥΙ ὃ 



Βάλλο. 

α Οδξ, ΠῚ. δ. βαλεῖ λήθιυς, εδ εὐ τοϊοιμεδξ 
ἰαγνξάεα. 166. ΧΙΧ., 8, οἱ βάλλονεις ἄγ. 

εἷς τὸν σογορὸν, τη εηέες ατῦνο 
ἐπ δανίυτα, ΟἿ [κοχ. Ν, Τὶ 8. Ὦ, ν. 
Μιςοΐδ. 11. ὅ. οὐχ ἔστι σοι βάλλων φχω- 
νον ἐν χλήρῳ, ποπ τὶς ΟΣ τρέέεπα 
δυο ουϊυι δογ 8 ἴῃ, οὐδία ἀοχαλη), 
-- Πρ ΡΒ. ἃ ΒᾺΝ 2αοῖο, ργογιοϊο, 

οση 7 οῖο. (οἷ. 111. 8. ΑΡα. 11. Ν4}, 
ΠΙ. 10. -- ΠΤ», ἰάεγη. 38. ῬΆγδ]. 

ὁ ΧΧΥῚ. 15. 990. ΧΧΧΥΠΠ]Π]. 6. (5. 
ΧΧΧΨΙΙ. 38. --α Ὁ» ὑποίληο, 

ϑγιεσια, (ον. ΧΥ]. 11. γοχ Ηδρδσ. 
ἃ, }. ποιοῖ: αἀἰυσατίετε [πσεγε ε υἱα. --- 
ῬΠ)» Εἴρδν. 55») σρείο, ἴῃς. 08. 

ΨΊΠ]. 51. οὐκ ἰβλήϑη ἐπὶ αὐτοὺς, οοἰ!. 
σδηρος. ϑετιααϑ: πον ροΐδωπε εἰ 
εἰαδογαέμπι. Δ υὶς. φψιον ἤδνγατο νὸν 
ἐοίῤᾳίᾳ. --- μῷ}» ονίο. 58. Βερ. 
ΧΧΠΠΙ. 4. ἔβαλε τὸν χοῦν, ΟἰΘΡΘΗΝ 

ε ἀεξεντὲ 7ωμδεῖϊ, αΌΣ ΑἸ ἐνὶ ἔλαβε ᾿Δ- 
δες. ΡῈ. ΟΧΧΥ. 7. βάλλοντες τὰ 
σείρματα, }αοίαπέδε ϑεταΐηδ. --- ΤΥ, 

ἄΐεφεοο. «]οὉ, ΧΥ͂Ι. 18. βάλλοντες. 
16 χε]! οὐ ἀπίεσεάθῃβ 1" 2 

ηυοά λόγχαις ἰγκηπμιϊεταί. --- Ὁ 5), 

ἐτρανάο. ἴε6. ΧΙΧ. 8. οἱ βάλλοντες 
σωγήνας. Βεμα αυοδα δθϑηβυμ. “--- 
Δι» οθαζτερο. ἮδΡ, ἴ. 10. βαλεῖ 

χῶμα, δαράτετα εἰσυΐί. Ἐδὶ Ὠοδί συμ 
ἀ ἀπξωετξει,, ἰο ἑΐγοιο μ}. --- γην, οὖ- 

“ἰάεο. 1.8. ΧΧΙΧ. 3. βαλῶ στρὶ σὺ 
χάρακα;, εἔγκασι αἶτοι ἴθ νΆ] ] πὶ, 2. 
στον] αρο ἰ6. Οϑιοῦ πο οοἱ βαάλ- 
λεν χάρακα «ερὶ πόλιν, ἀἰοϊξυν σερηβάλε 
λον χάρακα «ὅλι. ἴλις. ΧΙΧ. 48. ΣΙ Σ 

ΤΟ εἰ Ομλϊά, ΓΟ 6οἷρ, Ῥγὲ- 

εἷο, ἴΞ-.- )αοιῖον. Ῥε. ΤΙΧΆΎΨΝΤΙ. 19. 
βάλλοντες τέξοις. ἴγαα. Η1. 91. 328. 
--Ξυσ: ὉΠ Καὶ εἰ Ηἰρβ. 

« Ροπο. Φυὰ. ΨΙ. 19. 8ες. Καῖ. υδὶ 
βάλλειν εδὶ ἐπίμηπάεγε, οἵ ἐαπὶ ἐγχέειν 
ἴῃ ςοὐά. ρῬεγτηαίαςαγ. Ἐζοοῖ. ΧΧΙ. 
92. ΧΧΗΙ. 94. -- "ῦν' Η!ΡΒ. 

ϑ Ὁ φρένα μοῖο. ὅὄγτωτα. 3 

ϑατι. Υ111. 3. -- γὐχ» νιἱμο. 70, 
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Βιαναυσία, 

ΧΡ 10. πὸὖὶ ἀα δοτέϊθυα κουποὸ .. 
οαὲ, οἱ εὐξὴ ἐμβάλλει ἴῃ οςοὐ, μαῦ- 
το αίεσ. (εν, ΧΥ͂Τ]. Β. βάλλων ῥζαᾳ, 
τακίίοεα ἀβεΡά. «- ΡΣ εβενάο. Ἐπ, 

ΧΧΊῚ, 99. Ἰης. 5 ὅδ. ΧΧΙΠ]. 15: ᾿ 
γυ]α. αἱ οἰσομπιδοβοτωρμέ πταρξιφαδο 
ὅω αἰυίίαίδνα. ---- ἐγ Ὁ Γ» υἵο, ἑηκασ. 
Ἔχ. Χ, 19. βες. Ψαϊ. Βεπὸ αυοδᾶ 
ΒΟΏΒΙΙΙ. --- ὙΠ41ε ΔΗ} Γ᾽ Θάνατος εἢ 
Ῥζα. 

ΒΑ ΜΑ. ἴρβ8 νοχ Ηεδτ, "53 

ἐξοοίδιρπ. ϑγτατα. ἘΔ. ΧΧ. φρ. υδὶ 
να, Μομιῆ. 
ΒΒΑΜΑῖ. 1 ὅδ. Χ. 10... ΒΡ 

Ἄλλος εἰς τὸν βαμᾶ βουνόν. Μιάεεὶ 
αυϊάθῃι ροεϑεὶ, βαμᾶ Ηδεδν. πῸΣ 

ἀσχρεῖμλοσο, αὐοα ἰοσενε αἰέενε δἰ Ὁ] - 
βοκῖ, δοιὰ αὐὐὰ παστὶ ναξοβίμαῖ!α δεῖ 
ἱπίεσρεοίαχα. νοσῦυτα Ηοἰγγαίοστῃ, 
αυοά ἴῃ ἰεχίι ΗδφΌΣ. πο τοροτίτατ, 
Ἀ, ]. ἱπρεγιΐεβα, Ἰοοο βαμᾷ Αγ τοῦ ἡ 
ΤΕροπομάυσω ε886 σαμῶ, υἱ ἀπίοσο- 
ἄθπθ ν᾽: χαοὰ Ῥῖο ποπυηθ ὑτΤῸ» 

ῬΣΟ Βαραϊ, ΘΧΒ ΓΘ βϑοσι. 

ΒΑΙΜΜΑ, ἐἠμρίῳγα, οοἷον. ΤΩ». 
συγ. Ααὰ. Κι οἱ ΝῊ Δ Ῥεδὶμι. 
ΧΙΙΨ. 12.. βάακμανι Ὠφεὶβ, τἰπσίσιτα 
Ορμῖν. δ: 6 Αὐδίορμδοι ἴῃ Ῥδ08 ν. 
1174. εἰ Αοῆμαγη. ν. 114. βάμμα Σαρ- 
διανικὸν οδὶ ἐϊποίωτα ϑαταϊαπῖοα. ---- 
»ν υργσίοοίον. ΦΔυᾶ. Ὗ. 80. σχῦλα 

βαμμάτων, αχῦλα βαμμάτων ποικιλίας, 
βάμμα «οικιλτὸν, 5ροἾ 14 σο]ογαῖα, 8ρο- 
ΠΒ γουϑισοϊοτία, οοΐοσοβ δγέδουῃε 
ψΑτ απ. Ἐοβγοῆ. βάμμα (εἰς 
δηΐ Ἰερεπάστα Ῥῖο βάμβα), τὺ 
χρῶμα. 

ΒΑΝΑΥΣΙΆ, Ῥγορσῖς 75, φιπξ ἐσ-. 
πὲς σπαὶο ὁπεγοοίωγ, υἱ ΤΌ 8, ἔμ. 
βοσιτα, δὲ ἰΊὰ ζοδαβ Βοιηίπυηι, ἰξ.. 
ἐρερεγίδα, ταϊοπὲδ ρνιϑαξο, γωσίϊοϊέας, 
ἐποιτία, περίερεπέα. ἘἨδδγον. Βα- 
ναυσία, «σα τέχνη διὰ συρὸς, κυρίως δὲ 
ἡ περὶ παμένους, καὶ πἃξς φεχνίτης χαλ- 
κεὺς ἢ χρυσοχόος, βάναυσος. Ιάδστα : 
βαναυσίας, ἰδιωτίας, ἢ ἀλογίας. 8α}- 
σοῦ ΤΊοΒ. Τ. 1. Ρ. 620. ργοβθαδΐ εχ 
ΟἹοκεδῖς, αυο νοχ οεδτε ἀν Τορ αι  Ὲ 

Ἑα2 

ἂν» 



Βακτείξοω. 

α ἀεποιει. (᾽άθ Ὠγυσίυπι δὰ «68. 
ΧΙ. 25. Αὐεῖον Εξγτα. Μ. βάκευσον 
ἄἀοοοῖ οἰΐαπι εἰσηϊβοασα ὑσερήφανον.) 
αεζυν 16 Ταροά. Ζο0. ΧΙ]. 96. 
Ὁ ΥΩ 2 (ᾳιοβ δἱϊἱ ἱμίθσργο- 

ἰαπίυτ πέος τοδογτὶς νοΐ ἰροπὰβ νοὶ 
βναὺ) τεἀαϊξς: υἱῶν βαναυσίας. Ὑτοτα- 
τοῖο ᾿ς 80: υἱοὶ βαναυσίας Μἐτὲ αΥΤὸ» 
παρε Μοηπίξαυοομο, εἰ ἐδεγαί αἐϊδ, 

τυϑῖο, Μἰδὲ ορετγὶς, φμοά αὐ σαπιλπδην 
ὁ υε ἱρπεηι οὐοηποϊμγ. ϑεὰ νϑῦβίο 
Ὑτοιλη νἱἀεῖυν ρτείδγοπάαδ. Οοπξ. 
Βοοβανγί Ηἴοτος. Ρ. 1. 1..ὄ 11]. ς. 1. 

Ὁ. 719. , 

᾿ ΒΑΠΤΓΖΩ, ἐπεπιετρο, ἐπέπρο. ΓΤ Ἃ 

ῬΠΙ. ρεγίωτδο. 168. ΧΧΊ. 4. ἡ ἀνομία 
με βαπτίζει, αὐοὶ ταθίδρμοσγίοθ βυμαιαν 

Ῥτο ἐπιπιογρεε ηιαΐδ, βδθᾺ ΛΟΓΓΌΤΕ 
ρεγοείίενε. ΨΊαΘ [χ. Ν. Τ. β5. ἢ. ν. 
--ϑ. ἱπέίησο, ὑπίπεγρο. ὃ Βορ. 

ς .- 14. ἐβαπτίσατο ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ, ἴπι- 

τρουϑὶς 86 'ῃ Ψογάδῃο. --- »Δ Ὁ: ἴηι- 

ΜΕΓΩ͂ΟΥ, δμδιμεγροῦ. Ιμο. Ῥβαΐμι. ΙΧ, 
16. 5 . ΡΩ ΠΧΥΤΙ]. 8. 8ι.ν. 
ΧΧΧΙ͂Ν. 27. βαατιζόμενος ἀπὸ νεχροῦ, 

, αυὶ ἀοϊυϊε 586. ἃ τηοσίιο, 3. 6. Ῥοδῖ- 

ἀυδπι ταογζίαισγα οομίΣ οἴ Υ . 

ΒΑΠΤΟῚ, ἐϊηοίμα, ἐηγδείμδ, δε. 

οοἷονα αἴλφωο, οοἰογαΐμα, νατίπα. 5 Ὁ 

Ρατί. Ραῃ. Εξ. ΧΧΠΙ. 15. σάρας 

ἀ βαπτάς. 

ΒΑ ΊΤΩ, πιεῦο, ἐπρο, ἱπέϊηρο. 

Μ᾽) ἰὰ ΗορΏ. ΔΝ} αὐἀάμοοτ. 

1.ον. ΧΙ. 82. σἂν σκεῦος εἰς ὕδωρ βα- 

φήσεται, οἴπῃα νὰ8 ἰδνοῖῃσ 8618, 86 
ᾳυοὰ οοάδιῃ τααϊΐ, ἴῃ δαυδηι ἐηιηιὶ- 

. ἐαέπιτ. --- 12, ἐπρο, ἱπίηρο, ἱπι- 

πιεῖρο. Ἐχ. ΧΙ]. 22. βάψωνες ἀτὺ 

τοῦ αἵματος, ἐἐπαοπέες ([Ἀβοϊοιϊαμι 
Ἀγβδορὶ) ἴῃ βδδηρυίμοσα, [πὰ εδάδιω 

6 εἰσοϊβοκρομε βώστων ουπὶ ἀπὸ σου- 

εἰσυοίασηι ἸοχίίυΣ [,ον. ΧΙΥ͂. 16. 

ὑπ ἀε ἀρραγοῖ, [κἰς. ΧΥῚ. 24. ὕδατος 

Ῥοθίξυτα 6686 ργὸ ἀφ᾽ ὕδατος. [π 

4]115 Ἰοςὶβ σοῃβέχαϊτοῦΣ σὰ εἰς, Υ΄. 6. 

Τυ. ΙΝ. 6. ΙΧ. 9. ΧΙΝ. 6. ἃς ουπιὶ 

ἐν, οι. ΧΧΧΙΠΠ. 94. Βα. 11. 
14. 9 Κορ. Υ111. 1ὅ. -- ὙΠ}. οοη- 

486. 

εναίιια 6626 ἱποιριοδαὶ. 

Βάρβαρο. 
ἑωκάο, [αηθο. Ῥοαῖα. ὈΧΜΉ, 25. 
ΑἸΐα Ὠΐο ἱτραρὶπο τι8] Ξαηΐ, ρεὰ βοθϑιι 

εοάετα. --- γὰ ἐἐπρο, ἱπθΉΈΓβΟ. 

Ὦδη. ΓΥ͂. 380. ἀπὸ τοῦ δρόσου τοῦ οὐρανοῦ 
τὺ σῶμα αὐτοῦ ἐβάφη, τοτα «οἸο588 

οοΥριιβ 6}.8 πιαάεδαί. Ἰρ1ὰ. ν. 28. 

Αἀαο ἴπο. Ῥδπ. ΙΝ. 42. --- πη, 

ηεδίο. 1 ὅδια. ΧΙΝ. 97. ἔβαψιν βες. 
ναι. Βοῆα αυοδα ϑθῆβυτα. 

ΒΑΡ. μερίυῦ γγὸ Ηδθῦυ. Ἵ. 

ἤἥπαπι. ὶ ϑαϊὰ. 11. 18. υδὲ ΤΧΧ 
εἶπα ἀυῖο Ἰερεγυπῖ “Δ ουτα ΒΕΘΟΒ, ! 

αυά νοσθ, ἀοοσιῖε ΗΠ] ρσηγταό (οπι- 

τηϑπξ. ἰῃ ΖΔ 0Β. ςο. 18., δυὶ Μνα ἀ6- 

ποίδκξιτ, δυϊ ιπεπί πιαπὲρμῖμε, δαῖ 8 

εἰδοίωα, υιΐξ οὗλος, Β. 6. οτίερια. Αρυὰ 
Ηεεγοδίυμα δυΐθηθ Βὰρ Εχροϊϊατ 
μωκρόν. (σπέος ᾿ΕφΦοὺδ βάρ. 

ΒΑΡΑΘΡΟΝ, δαγαίλτγιοπ, ὕοεξα, 

8. ἀϊαίων ἑεγτα ρτοξιπαίογ, 7όυεα. 
Ἡδεγοὶ. βάραϑρον, ὄρυγμα, βάϑος γῆς, 
βίϑρος. ϑραοίδ! ες Αἰμθηϊεηβῖριυιβ 
εἰς ἀἰσεραῖιγ ἰοομδ ῥγοΐμιπάυ, ἴῃ 
χιθῖι τοδὶ οοὶ ςοῃ)οἰοραπίαν. ΥἹά. 
Μαγιη Γοχ. ῬΏ1]1οὶ. Η πς 

ΒΑΡΑΘΡΟΝ (ρο εἰς βάραϑρον) κ 
ΠΗΛΟΥ͂ ΤΥΘΗΉΜΙ, δαναέλγετη ἱμάς 
Ῥοπο. χἀϊϑι9Ὁ3 ἀφ οἴ. ἜρεγτῸ 

ευεγτίομῖο. 168. ΧΊΥΨ. 828. ϑήσω αὐτὴν 
πηλοῦ βάραϑρον, ροίδτα ἴ|]6πὶ ἰπ ἔο- 

ψοδϑτῃ ᾿ατὶ, ο01}. ΑΥ̓ΔΌ. χῇ ι: οπιῆι, 

μῆνα. 

ΒΑΡΒΑΡΙΚΟῚΣ, δαγδαγίοις, αὐ 
δαγδατοτγῶηε πιοῦεδ ἀσοεάξης. [τ οοτα- 
ΡΑΡ. βαρβαρικώτερος, ηοισὶΣ δαγδατας. 

9 Μδος. ΥὟ. 92. τὸν δὲ τρόπον βαρίαρι- 
κώτερον ἔχοντα, ΤΟΟΥ ι18 ΤΩΡ 5 ὈδΓ- ἢ 
Ὀάαχα 86 ὨΒΌΘΠΙΘΙΙ. 

ΒΑΡΒΑΡΟΌΜΑΙ, δαγδανις 7ο, 
εἤγεπον, εἤΐεγου, ἃ βαρβαρόω, ὕεγιι 
ἡεάάο. ἃ Μαες. ΧΠῚ. 9. βιβαρβαρω. 

ζά μένος τοῖς φρονήμασι ἤρχετο, νιεπίε ε- 

ΒΑΙΡΒΑΡΟΣ, δαγδαγιξ, Ῥεγερτῖπο 
δεγηιοπο εἰδηδ, ἱἐπλιηπάπισ, ἥξτος. 

ἽΝ Ὁ Ῥατί. αγάεηδ. Ἐπ. ΟΧΧῈ, 51. 

αδΐ ΤΥ Ἀ 8. τεοεηθοσί δα ἱπῖξ. 

4 



» Βαρβάρως. 

α τεῦ ΡῈ ογμάοϊεε το ἴξατ. --- ἸυἉ, 

Ῥεγόρνἧμο δεργίποπε μέεηβ. Ῥε8. ΟΧΙΠᾺ. 
1. ἐκ λαοῦ βαρβάρου, ὁ Ῥόρυϊο 

ΐ Οομέ. 1,6χ. Ν. Τ. ». ἢ, ν. 
2 Μδος. 1. 92. βάρβαρα «λήϑη, δὰ 
4αατῃ Ἰοουτη ἐογίαδοο Ηδενοῖ. βάρ. 
βαρα, ἀσύνεα, ἄτακτα. ἸΌΜΙ. ἱΝ΄. 25. 
ϑηρὸς βαρβάρου, ἔδτεε, ὈΑΥθᾶτεε, ἢ. 6. 
“αὐος αἋ ογάείσ. Οουῖεν αὐοαὰθ 

͵ Ὀγτυϑῖι Θυδβῖ. Εδτ. [2Ὁ. ἦ. αυ. 
17. 
ΒΑΡΒΑῬΏΣ, δαγδαγε, πιογὲ δαν- 

Φ βαγο. 9 Μδος. ΧΥ͂. 2. ἀγρίως καὶ βαρ- 

βάρως ἀκολίσῃς. 
ΒΑΡΕΌΜΛΙ, βταῦογ. 1}, δταυΐδ. 

Οἱ λοιποὶ ἴδε. ἴ. 4. βιβαρημένον. --- 
"712.3» αεξταυαίωπι ἐεί, βιβάρηται, 

δρυᾶ ϑγιπι. σε. ΧΥ ΤΠ. 20. βθο. 
οοὐ. Μοδαῦ. : 

ΒΑΡΒΊΏΣ, ρσταυΐξίετ. 3 Μδοο. ΧΙ. 
ς 1. λήαν βαρίως φίρων ἐπὶ τοῖς γεγονύαι, 
νας ρταυΐεν ὕξγεηδ ΟὟ οβ, αυε 
ἔαλοϊα δυπί. 18. ΧΙΡΝ. 27. 4 Μδοο. 
ΙΧ. 28. υ᾽᾽ Οοτηρεῆπίο βαρέως ροϑὶ- 
ἔστ δϑὲ ἰσοο σεμνῶς, ἢ. 6. ζγαυὶ ο0η- 
“ἰαπέϊα. 

ΒΑΡΕΏΣ ΦΕῬΩ, ργαυΐίεν 7έτΟ. 
Δ [ΠῚ αγάεί (αἰμαίσασα ἐγα) 

ἐπ οομῖς 5. Οου, ΧΧΧΙ. 8δ. μὴ 
βαρέως φίρε, 6 χτανῖῦον ἔδγββ.--Ἂ 1.6 

ἀ ξυρσα ᾿Αχούω. 
ΒΑΡΙΜΩ’Θ. οχ ἀεορξαναία }ϊ6- 

τασισὼ Ὀαμβροβίίομα ἐσ Ηδῦσαϊοο 
ΓΔ Ἴ» αυοά ουπέεπέοπες ποῖαι. 

Ἐχ. ΧΙΝΊΠΙ. 428. Οὐὶ 8}}} τϑοῖα8 
μεριβώϑ. 

ΒΑΡΙΞ, ἀγα, ἐιγτὶβ, ρμαϊίαίϊμηι. 
ἡ »Ῥαίαίιαπ. 2. Ῥαγ. ΧΧΧΥΙῚ. 

19. εἰ ΧΧΥΝΙΙ. 4. 00] οὐτὰ σύργοι 
ἴῃ οοὰ. ροτπιυίδῖαυς. ΤΏχσοι, 11. ὅ. 

εἾ. Νεῶ. 111. 8. ε6ς. Οομ0}. Ααυ. 
ϑγτηΐ. Αἴη08]. 12. υδ] να. Μομπιῖ. 

Αᾳυ. γον. ΧΥΠΠ. 19. υδὶ νἱά. 
Μοιῃῖ Ρ. 301. εἰ εν. ΧΥΝΙ]. 27. 
βάρως, ἱ. 6. Ἰπμίεγργοίθ ΗΠΕΣΟΏΥΠΊΟ, 
ἐμγτίέας ἀοπιοι. --- ΓΥΛΧᾺ οἱ Οδδὶα. 

ΣΦ  ΠΠ» γερΊία. Ἐϑάσ. ΨΙ. 2. ἐν τῇ 

, βάρει τῆς πόλεως, ἰκ υἱδϑὲπ ἀτοο. Νοῆ. 

ἙἘει8 

481 Βάρος. 

11. 8. ὕκε. 11. 2. -- Ὁ» ἐξν- 

. Ῥβα]η. ΧΙΙΝ. 10. δὰ αυοῖα 
σού Ηἱεσοωντουδ: Βάρις νεέθυνα 

εϑὲ ἐπιχώριον Ῥαϊεδῦμπε, εἰ υδαῦεδ 
Ἰοάϊα ἀοίηυβ οχ οπῖῶι Ῥασγίβ ζοῖν- 
οἴυβεθ, οὐ ἴῃ τποάυμλ «αἰδοιαῖδο ἴὰτ- 
χἰυχη 86 χηοηΐϊυγα ρΡυδ]ϊοοταμλ, βά- 
ρες Βρρεϊ]δπίυν. ὅ.ῃο]. δὰ Ῥβαῖχμι. 
ΟΧΧΊ. 7. βάρεις ἱπιχωρίως λέγονται" 
“αρὰ Σύροις αἱ μεγάλαι οἰκία. 1) ετὶ- 
νδίιγ Ὠϊταΐγυτ ἃ "7 νυ.» 672, ραΐα- 

ἐἕμηι. Ῥγεεῖδσεα ἰορίτυῦ ἀρυὰ ἴῃς. 
δὲ ΧΧ βες. οά. Ὁοιρὶ. 3 Ῥδσ. 
ΧΧΥ]. 4. 0ὸδ᾽ ἴδχθθῃ ἱποοσίιμι 
εβῖ, δὴ βάρεις δά χγ.)}}Ὼ 80 δά 

Ὁ) 1). δὺυϊ δὰ υσυθαυθ Ὑ608- 

υϊαπι τεξεγοηάαπι εἷς. Ψυΐς. ἰδὶ 
οαδίεἰϊα Βαθεῖ. Οοπῇ, ϑτυγζ. ἄς Ἀεὶ. 
Μαεορᾶ. ραρ. 80. ὃς Μαγιπὶ! [,6χ. 
ῬὨΐο]. αὺϊ Ῥγο νοῦδ Ρῦδοι 
ΠΡΟΣ αἱ. Αἀάς Η. ϑίερ. ΤὮβδβ. 
Ι,. στ. (οἀ, Ι,οπά.) Τ. 1. Ῥ. ΠΟ ραξ. 
212. 

ΒΑΡΚΗΝΕΙΜ, ΒΑΡΚΗΝΙΜ, εἰ 
ΒΑΡΚΟΝΝΕΙ͂Μ. Ἐπὶ ἴρε8 νὸχ 
ΗφὍχ. ὈΡ.2 νἷυν. οχψαοαπίλα, 

“ρἷπας υαϊάε αοία. “υὰ, ἼΙ. 7. 
ἐν ταῖς ἀκάϑϑως τεῦ ἐρήμου, καὶ ἐν τως 
βαρκηνὶμ, 86ς. ξ. ῥγοὸ αῦο 1Ώ ςοά. 
ΑἸεχ. Βαρκομρεὶν, ἴῃ, οα. ΑἸά. Βαρχον- 
νεἷμ, ἂς ἰῃ Οχοη. οἱ Οοπιρὶ. τριβύλοις 
Ἰεσίταν. 014. ν. 16. υδϊ ἴῃ Οοά. 
ΑἸεχ. βαρακηνεὶμ τεοὶρίτατ. (]οΒ88. ἴῃ 
Οεοἰδῖ. Βαρκηνεὶμ, ἀκάνγαις (δἰπα ἀπ Ὀἷο 
εχ Ααυΐΐᾳ Ψυά. 11. 7.), σκόλοψ. 
Ευδερῖνα ἀκ 1,οεἷΒ Ηφῦτ. Ἰορὶς βορ- 
κουνεὶμ, εἰ ἰαδίδίαν, αυοὰ Αα}}6 νο- 
οδὰ γο αϊάου εἷς ἀκάνϑας, ϑὅγτη- 
ΥΏ ΘΟ 8 εἰς τριβόλους. ΗΐδαγοΙ. Βαρα- 

κινῆσιν (γΧῸ αυο ἀρυᾶ ῬΏΆανοΓ. Ἰερί- 
[ὰγ βαρακίναις, φυοά ταῦ! ργείεγεη- 
ἄστη νἱἀοταν), ἀκάνϑαις, σκχόλοψι. 
γιάς Εσποϑεὶ δὰ ΟἸοβθδβ βδοσαβ Ηδ- 
δγοὨϊΐ Ρ. 49. εἱ Ῥεδσθϑοπὶ ΡῬγεϑῖ. δα 
ΤΧΧ ἱπ|τ {ᾧ. 438. Οἶδο Οεϊεῖο ἰῃ 
Ηϊεσοροί. Ρ. 11. μαζ. 192. οδῖ στοϑὰ 
συἱυεείτὶς οοηθπιηδ. Αἀὰθ Ὠγιδὶ! 
Απίμ. [10. 1. ς. 22. 

ΒΑΙ͂ΡΟΣ, ργαυαξ, ρμονκάμιδ, ονιιδ, 

σε 



Βαρύψλωσσος. 498 Βιεαρύνη. 

α φαγοίπαν, ἐπιροιξίηιδηίμ, (γ 7.» ὅπ, γγ 3}) νῈ» δὲ ϑοίίοα γ5.5, 
ὑἡμρεάιπεηδαη. ΑἹ. δυά, ΧΥΤΙ]. οἱ. 
τὸ βάρος, ϑαγεῖπιαβ, 8. ἐπερεἀμηοηέη. 
Οὐδϊλκε δαχαρε. --- ὑπ 8) ὁπ. 

γι. Νυτα. ΧΙ], 11]. δος. το. 
Ἴ,10ρ8. Ῥαυ]. Αφὰ. Νμ. 1. 1. 51. 
ΧΙ. 9. βάρος ὑπὲρ σὲ μὴ ἄρῃς, γι8 
οὔ εἰ πηρομδ8. 2 Μδος, ᾿Χ, 10. 
διὰ τὸ τῆς ῥαμῆς ἀφόρητον Θάρος, ῬτΌΡ- 
[6 Ἰπίο ΘΓ Ὀ1] τη σον β σγαυϊέαίεπι. 

δ' ΒΑΡΥΤΔΩΣΣΟΣ, ἐϊηρμὰ πίεηδ 
ὅταυὶ, Β. 6. ρεγέργίπεα, φεαπι πᾶπὸ 
ὕἴδολϊε ἐπέεϊογι. ᾿Ὁ0 Ἵ33, ὅταν 

ἤπρπα. ἘζΖ. Τ1]. δ, 
ΒΑΡΥΗΧΗΙΣ, ψφιὲ στάυεπι εἰ υε- 

Ἀεηιεηέσι δοθδηπ 8. δἰγερίέμπε εαἰτέ, 
αυΐϊδοπκδ. 8 Μδος. Υ. 48. βαρνηχῇ 

εἶ ὃν, απ] υτι ῬορυΪὶ νεμοηλθῃ- 
ἴοι βισερι μη οὐρωΐθ, υδὶ νἱά. 
ὥγσθβ, Βυϊάλβ: βαρυρχέος, τοῦ μέγα 

ς ἠχυῦντος. τα!!! ταοῆο Οσρ]ολνιῖ 
Βοδοὶ. οὐ Ατὐιδίορη. Νὰ. ν. 977. 
εἴ Ῥῃανοσίηυβ Ἰ,6χ. Ρ. [50. 9. Αἀάε 
Αὐϊβίορῃ. Αν. ν. 1748. εἰ ϑορῆ. 
Οὐ. [οῖ. ν. 1620. ψεπη. Οα]4}0. 
1,Ὁ. 1. 154. 

ΒΑΡΥΘΥΜΈῺ, σγαυΐεν [27 0, ἶπ- 
αἰσνον, ἱφεμοογ.. Τ, ἐσαπάεερο. 

Νυμ. ΧΥΊ. 16. ἐβαρυϑύμησε σφόδρα. 
Ηξεεγοῖ. ἐβαρυϑύμησεν, ἑλυπήϑη. -- 

« Ὑ1» ἐπάσί. ΑἹ. 1 Ἄδερ. ΧΙ. 25. 
ὈΡῚ ουπὶ βαρύνεσθαι ἴῃ οοἀά. ρεστηυ- 
ἰδίας. Ζωπδι. [,εχ. βαρυϑυμεῖ, ὁλι- 

γειρεῖ. 
ἜΒΑΡΥΘΥΜΟΣ, αἰιοι δ, απίριο 

του. ΤΟ ΒΑΡΥΘΥΜΟΝ, ργαυὶς 
ας φολοιοηβ ἴσγᾷᾳ. 8 δου. Ν]. 420. 
λήδη τὸ ἡράσος αὐτοῦ (κα!) τὸ βαρύϑυμιον 
ἔλαβε, οὨἰτυΒ οδὲ διάδοΐθ βρᾷωῳ: ὃς 
αὐ ἰτῷ. (οπῆ, ζϑϑιι ϑριοῖ!. 

ε 11. Ἰκεχ. Βιοἱ. Ῥ. 29. 8] ται εἶθ οχ- 
εαρρἰλα ἀοουΐὶ βαρὺς ποϊξίοκιοιη ἀάὐά εἰ 
Δα)]εσανὶ δυροτο. 

ΒΑΡΥΚΑΆΌΔΙΟΣ, ργαθαίωηη ΟΟΥ 
λαδεησ, 6 0873, οζἶδτα οὐδὲϊπαίαδ, 96. 

ϑϑαρατίωα. τη δ} ὙἹΛΔ5» είοτία 
πιεα ἴη ἃ ἱπίσηι, Ῥβαδ]τη. ΓΥ͂. 8. 
ἕως πότε βαρυχάρδιοι ; ἱνατί ; ἰδσμο 
γαυὶϊ οογαῖς  χπάνο ὃ Ἰθαδει θα 

ἐαπὶ ΨΌΙΪΗ. Αμαν, οἐ Αἰ θσρ. ραν" 
φονεῖς ὠλέφτῃ: συμ ὑδεξίπαϊὲ, τ΄ 
ἑαγδ. λάσῳι σκληροκάρδιν Ἐπ. 111. 7. 
Δρυά ξέρεγομίιχα βαρυκάῤδιοι ἐκρο- 
πυρί ἀσύνετοι, ῥφηροί, 

ΒΑΡΥΝΩ, ργανο, ροπάετγο, ἔπαρε: 
ἄϊο, οδέαγο. ΩΤ. οοοίπαο, οδξειτο. 

ἴε8β. ΧΧΧΙΙ. 15. βαρύνων τὰ ὦτα, 
οδίμγαπς ϑΌΧΘΘ. --- Δ ΗἸΡΒ. 

παλιρῶρο. 70». ΧΧΧΥ. 76. ἐν ἄγνω- 
οί ῥήματα βαρύν, ἵπ ἱρποτανεα ᾧ 
μεμα ὑεγδα »γοΐετί. Νυοὰ 
25», στὰ Ζχεξίλ, αἴξ πυμπυ]! 

τ οἰ μενα. ΡΤ ΗΠ. ἀσεῦαοο, 

ἄυτιοι ζαοῖο. 1 Ἄτεμω. ΧΙ]. ἃ, ἐβάρυνε 
τὸν χλωὸν ἡκὧν, ἀυγαῶ. Ἰορὶ8 Ἀωρο- 
810 ἡπρτση : ὉΡῚ συτὰ διληρύνων ὧν 
ἐσαὰ. μεοχετοιαίι;. πΡην φηαυαῖοο. 

Μαὶ. Τ|1. 15. ἐβαρύνετε ἐπ᾽ ἐμὲ τοὺς 
λόγους ὑμῶν, ἄτα νοσρα οΟὨΓΓα τὰδ 
Ῥτου  8{|4.----Ἴ 5, Καὶ, ΝΊΡΕ. Ῥλεὶ, 

Ηιρῖκ.. εἰ Ηρ. Δι. Οεμ. ΧΙ]. 
10. ἘΠῚ οὐ. Μοβᾳυ. υδὶ ἃ Ηδκ. 
πυῆς ἰερττον ἐβάρυν.. Ααῃ. ϑὄγχσμι. 
αεη. ΧΥΠΠ. ΤΣ ἐβαρύνδησαν, δες. 
εχ. Μομεξ βεὰ οοά. Μοραα. Αφι. 
{ρυῖς ἐβαρύνϑη, συοά ῥτοιδυσικίυση 
ἘΧΙΒίπηο. ὃ . ἴεθ. ΙΧ. 1. ἴπῆς. 
σευ. ΧΙΨΊΙΠ]. 10. ἐβαρύγϑησαν υἱ ὀφ- 
ϑαλμοί, λεδείαξξ τταπῖ σου δ, ̓αδὶ 
ἩΧΧ ἐβαρυώλησαν. Ἡεϑγοῖ. ἐβαροώ- 
σαν, ἐβαρύνδησαν, ἀυδενεῖς ἐν οἱ 
ὀφδαλμα. Ἔδροά. 20». ΧΧΧΥ. 16. 
ὉΠ] βαρύνειν εδὲ το ρίίοατα. Ὑαὶσ. 
υετδα νι ρἰοαί. 1, ΧΧ ἴδ Ῥχτὸ 
ἐβαρύνδϑησαν δαεπϊ μεγάλαι 
υαίάε πιαρηα. ΤΙ ΧΧ Ἐχ. Υ. 9. βαρυ- 
νέοϑω τὰ ἐρρ σῶν ἀδρώπων φούνων, 

3 εἰμιγίογεε ὑπροπανίμν ἀΐ ἦϑ- 
πρέδια. ἴοι. Υ]ΙΠΠ. 15. ἐβαρύννη ἡ 
χαρδία, απῖμπηι οδάμτασι. Δι δεν 
ἔοττουϊα γθροσον ἀποόφις ἵὉ. ν. 82. 
ΙΧ. 7.35. Χ.Ὶ. [πὰ ροκιοτίονε σοὺ 
βαρύνειν τὴν χαρδίων τὸς Ὅτο σχληρό- 
γεν Ἰορῖτι; ἀυόχας ἀρυὰ ἴπς. ἵπ|. 
(01. ΧΙΨ. 8. Τυὰ. 1. 87. ἐβαρύνϑη ἡ 
χεὶρ ὅκου Ἰωσὴφ ἐπὶ τὸν  μοῤῥαθὸν, .1ο- 
ΒΕΡΗΪ5 ργαυσαίπεραπὲ Αὐπογτβεοίε. 

Ὁ» 

φῳς 



Βαρουν, 

41 ὅααι. Ὗ. δ. βαρύη ἡ χεὶρ ἐσὶ 

δυουδεν ἐπρεοίαένς ἐδ. ὑμνις 

ΧΧΧΙ. 3. ἐβαρύντο ὁ σύλομος, μγαίϊο 
2ναπεδαίων, , 

νεείουαδος τὰ εἴπ, ὟὙ κΙ6 οἱ 1 Ῥδΐ. 
Χ, 8. αἱ ουπῆ. 1 Μδος. ΙΧ. 17. 2 
ὅπ. ΧΠῚ. 85. ὅσως μὴ βαρνιϑῶμεν 
966. Οστορὶ. πὸ ποίευνόθα 7είαπινε : 

"ναἰδίας. Νεῖ, Υ. 16. βίας τὰς σρώ» 
ὃ ψας, ἃς σγρὸ ἐμοῦ ἐβάροναν ἐπ᾿ αὐνοὺς, 

ὁχδοϊοηρα ρεοσεβ, {ὍὌὈ0ρ88 δῶ γ.6 
111ο6. πο [ο8. ΙΧ. Ι, 

ξβάρυμε τὺ οὖς αὐτοῦ, οδέμταδαὲ βατοτα 

βυαῃ. Ὑιὰε εἰ Ζεοῖι. ὙΊΙ]. 11. 
ΤΈτεη. 11]. 7. ἐβάρυνε χαλχόν μου, 

ἀρσρτανανὶϊ δε8 Ἰαϑῦσα, ἷ. 6. ϑταυῖθυδ 
οαξετάδ ῶθ απεγανὶξ 6. ορῃθεχὶΐ, 

οἷ]. 5ὲν, ΧΧΧΙΣ. 88. βάρυνο τὰς 

τίδας αὐτοῦ. Ναῆ. 1Π1. 15. βαρυϑϑόσῃ 

οὼς; ὁ βε»οῦχο;. Ἰοροτυπὶ ἼΔΟΙ, 

ἤος δϑουδὰ : υἱἱ Ὀγιοδὶ νοΐαγε πὶ- 

ἰδηΐεϑ ργορτῖο ροπάδγε ργρτανδ 

πτῖιο νοϊαῖυ ἴῃ ἴοττδαι ἀοοϊάυμπῦ, δἷο 

τὰ Ὠξοτί5 σὔπὶ Βοσῖε Ῥστιασα, δοὰ 

διυυδῖτα. (αῖοχαπι ΡΙῸ βαρυνϑήσῃ ἔσο 

δόσε ἰ οὶ Ἰοροηάμπι φαΐ βαρύνδητι. --- 
13» ὅγασ. Ἐχ. Υ11. 14. συά, 

ΧΧ, 35. ὃ σύλεμος ἐβαρύνγη, αοεγτίπιε 
ρΡυρπαίνηα εεῖ: --- αἰοντία. ΝΆ. 

4 1, 9. βιβάρυννω. Ἰαπρονααξ 123» 

δαΐ 2» ὐτα Ομαϊεοο, αι Ἰοοῖίο 
Η Φ 

ρθε ὲς υἱάδιιν αυδάγατε. --- 

12. οαἶἶρο, οοπέταλοτ. 1 ϑ6τα. 11]. 

2. οὐ φϑαλμοὶ αὐτῶν ἤρξαντο βαρύνεσ- 
3α,, υϑὶ βαρύνεσθαι οεῖ ἴ. ᾳ. ἀμαυροῦσ- 

ὅσω. ---᾿ γ9Ὸ3» ἐποώγυο πιο. Δυά. . 

97. βαρυνϑεὶς ἔπεσι. ἸτλΑρὸ ἀδϑαπτὶδ 

εβὲ δ οο, αὐ ργανὶ σπέγὸ συγυ δίας. 

-- γγῃ, πούοτο. πιά, ΠΗ. 10. δος. 
λει ᾿ 

ε ςοὗ. ὦχοηῃ. ΒΌ βαρύνισδαι Ῥοῆο ϑθῆβα 

δαπξρεΐον, εἰ οϑὲ 1. 4. χροτυμοῦν, στ 

πο εἴ Ῥειταυΐδτυν ἴῃ οοθίοῖραΒ. --- 

γὴν αεσεπάο. ἴπτῖιο. 860. ΤὨοοά. 

εἰ (οὰ. Νοτίρ. ΤΆτοη. 1. 14. ἐβά- 

ξυνε σὸν ζυγὴν αὐτοῦ. Τοῖς ἢ. ΓΟ 

-- ὯὩ» ́ σωσρο, εἴο. ἴμο. Ὁ ΧΧ 
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δα. Οομμρὶ. 1 ὅδκα. ἔν. 16. υἱὰ ἀε. 

αυδαὶ ρμοπάπθ ῥγω 

Βαρύνως 

οσν]ῖβ οἰἰωμρεέιν ἀὐσυκαιαοάδίο Η6- 
Ἀγδῖοο ζϑν»» αυοᾶ, εἰ ἄς οου} 18 αἱ- 

οἶταν, δὶ οαἰέψατὶ, αυδηάο δίδι μι" 7 
ῬἱΠ16 οουϊ!, πϑο Ἰυεἰβ τα 18 οσπίσδα!- 

ας, αἰ ἂς διπδυτοδὶ ἀϊοῖταν 1 Ἐδρ. 
ΧΙΨ. 4. υπάε ἀρρατεῖ, δἀχηοθπι 8 

γΕΙῸ ἀβθοσΒ Δ 80 κἴυωα '. 
Αὐΐπι. δὰ Β. ]. “-α γ9}» ἐαάσί, 1 εξ. 

ΧΙ. 45. ἐβαρύνθη ἐπὶ ᾿Ισραὴλ, ἐχὰσεγο 

δαίκηι υαἱάᾶο απίνμμπ λαδεδαὶ δᾶνοτο 
δὺ8 Ιδτδξίοτα ; υδὶ 58}}} βαρυϑύμησι 

Βαρδηῖ. -- ἽὝ οὐγίμε διρη, 220. 

Ζῳμοῖ. ΧΙ. 8. βαρυιϑήσιτω ἡ ψυχή 

μου ἐπ᾽ αὐτοὺς, ἐχοσεγδαίμα ναΐάε ἐγ ἢ 
ἀπέημιΣ πισμς αὐόεέτεμς ἐἶΐος ; ὉὈὶ ὨθΏ- 

Π0}}1 οἰδξαμηΐ 608 Ἰερ͵586 ὭΣ, υοᾶ 

{6 Ὁ Ορὰδ οδξ, στη ἽΡ' σπτὰ 

πὐτηΐηο 58} εἴ ΓΤ υησίυπι, ορ- 

Ροπίκυς ἐρπφαπέημίαιὶ εἰ ραῤῥεκέϊα,.. 
δάροσιιο ο)ὰ5 αδόγευϊαίίοποπι, 56. ἴπ- 
ἀἰϊφηαίίοπενι, τὰ ἐββομη τς ἐασάμον 

εχρσίταϊξ, μξ ταυΐῶβ ἐχοπρ]ῖβ ἀοουϊέ 
δίτιουὶο [κεχ. Ηοὗν. Ρ. 1447. Ῥτα- 

ἰετοα ἰερευν 1 Βερ. ΧΙ. 92. υνἱ 
πὐϊ ἴῃ ἑοχίι Ηορε. ἰερίτατ, εἴ στ ὁ 

βαρυϑυμέίω ἱπ οοἀὐᾷ. ρετταυϊαϊυτ. 

ϑαρ. 11. 4. πορυΐα ἀϊοῖταν 8 οδϊογῷ 
80118 βαρυνθεῖσα, ιν, 6. ἀεργεβδθα, 60 

δι, οἱ ἀϊεροτμαῖαν. Θαὶ σοὺ 
αἴετι Ἰοοο δι. Κ΄. 2:ῷ. σιρεα 6. Υ, 
9: Ἁἢαῖο. [4 ἘΧ, 15, φϑαρνὸν 

γὰρ σῶμα, βαρύνει ψυχὴν, σοσταρ 0116 
επῖτα οοτρυϑ ἀρβταυαί ΔΏΪΠπιδτη. δ1Γ, 
ΨΊΠ1]. 15. βαρύνεσϑαι κατὰ τινὸς ἐπ 

ἀείγπεπίμηε αἴεγτα, νιοϊεείμηι Ἀδρὶ 
αἰλοιιῖ, ἰσάοτε. αἷς. πε ᾿υτίε σγανεί 

πιαῖα φα (αμθε 86. β'θ] οοπίσβῃὶς [6- 

τηοίϊαϊε 8118) ἐπε 6. ὅ8ι::, ΧΧΊ. 25. 

᾿βαρυνϑήσεται ἀτιμέᾳ, ἀυοῖζξ 6888 ἱπ- 

ἔλταβ, δορὰ  Βος ἀδάδοιβ ζγαυδῦτι 

δυβοίρίι. [μἱὰἃ. ΧΧΙΙ. 15. ὑσὶρ μό- 

λιβδον βαρυνϑήσεται, πιτΑΥἰδδίτηιιτα 1ῃ- 

ΡΣ πἰείαιϊα εδὲ μἰυταρυμι. 2 Μαος. 

ΙΧ. 9. ὑπὺ δὲ τῆς ὀσμῆς αὐτοῦ «ἂν τὸ 

στρατόπεδον βαρύνεσϑαι τὴν σωπρίαν, ῬΤὰε 

οἄοσο ει οτηπίβ ἐχοσοῖξιβ ζταναγε- 

τὰκ οὐ ρυϊτεαϊποχω. 

Ἑς4 

Φ 



ὃ 
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Βαρύνω στιβαρῶς. 

ΒΑΡΥΝΩ ΣΤΙΒΑΡΩΙ͂Σ, νεὐοηεδνέεν 
ἔταυο. Ἵν 571 ΗΪΡΆ. ἀρργαυο. ἘϊαΊ.. 

Π. 6. βαρύνων τὸν κλοιὸν αὑτοῦ στιβαρῶς. 
ΨΙ46 4. χλοιύς. 

ΒΑΡΥΟΉΤΟΜΑΙ, ρταυΐίεν, Ὦ. 6. 
ἀπ βουζίεν υἱάδο. Ἴ.χ», ϑταυὶδ δωπι. 

ει. ΧΙΊΙΠ]. 10. ὀφϑαλροὶ δὲ. αὐτοῦ 
ἐβαρυώτησαν, οοΥ} δυΐοιι 6}05 σὲ} 
ςμίξον υἱάοδαπέ. ΑἸ θὲ Ἰορυπίὶ ἐβα- 
οὐνϑησαν. Ιντιάθ δρυὰ Ἡδογεῖι. ἐβα- 
πον ἜΧΡΟΉ ΟΣ ἐβαρύνϑησαν, ἀσ- 

ενεῖς ἐγένοντο οἱ ὀφδαλμο, πὶ 1,οχ. 
συ] ΜΆ. Βγετω. ἐβαρυώσησαν τοᾶ- 
ἀἰξιν ἀσθενεῖς ἐγίνοντο τοῖς ὀφαλμοῖς, 
εἴ δρυὰ δυΐάδτη βαρεῖς ἔσχον τοὺς ὁφ- 
ϑαλμούς. 

ΒΑΡΥ Σ, ρτγαυΐε, αἰ Πὲοὶ ἐδ, τπαρπμε, 
ἈαΜΙΕγΟσιδ. ἌΝ» ργεξοσι. ΔῈ. 

ΠῚ. 11, λόγος βαρὺς, τεβ αγάμα εἰ αΥ- 
οι. Βδη6 φυοδα 56 ηβΌτῃ. ---- Ἴ2- τὸ τ 
Ααυ. ϑ'γιητη. 86ς. οοᾶ, Μοϑαα. θη. 
ΧΙ. 81. ΟΙΥΧ Ἐχ. ΧΙ]. 19. 
ΧΥ ΠῚ. 18. βαρὺ δοι τὸ ῥῆμα τοῦτο, 
δ. ΓΕΒ υ͵ζέδ ἴιμδ8 ἰοπθὲ δωρετγαΐέ : 
(011. Νυα. ΧΙῪ. 14. [014, ΧΧ, 20. 
ἐν ὄχλῳ βαρεῖ, συγ ἑπροπέϊ δχϑγοϊξα. 
νΙάς εἴ 1 ὅδια. Ὗ. 11. 1 Βορ. 11. 
9. Χ. 2. εἴ οοῃξ. 1 Μδος. 1]. 19. -- 
“1323 ἜΔΘΠ' ἴπο, 4 Βος. ΧΙΝ, 6. 

ἡ καρδία σου βαρεῖα, οοΥ ταῦτα ἀαρτα- 
νδΐατα δϑίο, ἢ. 6. δο {ἰδὲ βυ Ποϊδηῖ, 
οοῃϊεπίι!8 6800 [6 ]1ςὶ τὰδ βοτίβ. Οὐαν 
Ρυποία ἀεδαββϑθηΐ, ἰαρὶς 411}18 νος δ]}- 
θυ ἽἼΔΞΠ' ΠΧΧ 2 Ῥασ. ΧΧΝ. 10. 

Νεδ. Υ. 18. - 1.5» δταυΐίαι. 

Ργου. ΧΧΥΠ. 8. Ναδῆυ 11]. 8, 
-- ῬΩν, Ῥγοβιπάδαε. ϑγτητα. ἴεβ. 

ΧΧΧΙΊΠ. 19. βαρὺν χείλεσι, υΌϊ Ρ]6- 
τίαθα οοπ͵ϊοίϊαπιὶ ἰεροπάυσι 6886 
βαϑὺν, ἱμργίμιϊθ, ααΐα ΤΙΧΧ νοῦς 
βαϑύφωνος δὶ δυπηΐῖ. δ'οα τὴ] ες 
Ἑοοη͵δοΐωγα τηϊηϊτηθ διτθί. Νίδχω 
Ῥορμίως Ῥγοξιπαϊίαίμηι ἰαδὲϊ, χαϊ τηο- 
ἱΔρΒοσῖοα ἢ. 1. ἀϊοϊταν, ομ7ὼδ δόΡΊΟ 
ὥετε ρεγοὶρμγ αὧοἋ ἐπέεϊϊερίἑμγ, ἃ 
5 808ο αἰοραπίὶβ δἰ ο80 οοσὰ- 
ταοάθ ἀποαὰθ βαρὺς χείλεσι ἀἰςὶ ρΡοῖ- 
ἐγαῖ. --- Γῆν, "μπιεγοϑεδ. Ῥβδΐτω. 

Φ 

' 440 Βαρύφερος. 
ΧΧΧΙΨ. 41. ϑαρ. 11..1δ.. βαρύς ἐστιν 
ἡμῖν καὶ. βλοπόμωος, υεῖ οοκῖϊα οἰαπε 
ποξίχι φργαυσὶξ οἵ πιοίξείιΣ εοῖ, ϑῖτας. Κ᾽ 

. ΧΧΙΧ. 31. ΧΧΧΙ. 2. ἀῤῥώ 
βαρὺ, ταογθυβ ρστγαυῖς. 1 Νίδρς. Ϊ. 19. 
ἐν ὄχλῳ βαρεῖ 8 εις. ]. 4. ὅ81- 
ΒοΡῖΡ νοσϑίογ ὁ’ βαρὺς ᾿Ασσυρίων βασι- 
λεὺς, ἢ. 6. ροέοπεϊεδίπιιδ Αβεγειογυχω 
7ῸΧ: δ άϊουν δηΐτα, ουτ ὈΒΙΎΘΤΒΔΣΩ. 
1θΥδιη 8110 ἐπι ροτῖο βιι)θοῖθθο. [}). 
ν. 38. συμπόσιον βαρὺ, οοηνίνλτ 
παρῆνηι. Οοπί. σεπ. 1. 9. 11. ἔχ. 
ΙΧ. 8. 1 Ἴ15.ν αυοὰ Δ1186 6δὲ βα- 

ρὺς, ῬΕΓ μέγας εἐχροπίζυγ. Ηδαγεΐ. ας 
βαρὺ" τις μὲν φασὶ ϑυμίαμα εὐῶδες τὴν 
βαρεῖαν" δηλη7 δὲ καὶ μέγα, χαλεπὸν καὶ 
ἰσχυρὸν καὶ ἀναιδές. 

ΒΑΡΥΣ ΓΙΝΟΜΑΙ, σταυὶς 0. 
Ἵ259: 200. ΧΧΙΠ]. 2. ἡ χεὶρ αὐτοῦ 

βαρεῖς γέγονεν ἐα᾿ ἐμοῦ, ταδῦν8 εὖι.8 ᾿ 
δαρτανϑῖ Τη6. 

. ΒΑΡΥΣ ΕΥ̓ΜΓ, ρσταυὶξ δεπε. “ὙᾺ. 

200. ΧΧΧΠΙ. 7. 
ΒΑΡΥ' ΚΑΤΑΦΑΙΝΕΤΑΙ, ρταῦέ 

υἱάείωτ. Ὑ 0 γγν πιαίνει ἐξὲ ἱπ 
οστιϊὲδ 6) 5, Ὦ. 6. ἀἰερίοεέ εἰ, ἐγτέία- 
ἐωγ. ὅφη. ΧΙΨῚΠΙ. 17. 

ΒΑΡΥΝ ΠΟΙΕΏ, πείπρη 7άαεῖο, 
περ ρίϊοο. “ἼΞ23᾽ ϑγῶσα. 00Ρ. 

ΧΧΧΝΡ. 16, Μυϊκ. υεγδα τεκἐρές- 
οαἱ. --- ΠῚ ῬΙεΙ, συρεο, πενἐρίδοο. 

ϑγυητα, Φοῦ. ΧΧΧΙΝ., 57. ὡς ἀνόητος 
λόγους βαρεῖς ἑποιήσατο, αἴ ΔΙΔΟΙ͂ 
γπιος δογπιοπες ἔεοῖί. 

 ΒΑΡΥΣΜΟΙΣ. “25, ὕλεδαν, 

ὨΟΠΊΘη Ῥτορτίατα ἤυν!. Ἐς. 1. 1. 
ἴῃς. χοβάρ. βαρυσμός. Νοι ἰερῖ 
οὐ [6], αὐ πομπῦ}}} ορί δ 
βαηΐ : 5) 166 γὰ ποῖδί. 

ΒΒΑΡΥΤΑΤΟΣ, ρταυϊδείπειξ, 
υεπεπιεηξδείπιμδ. ,22, ναδβάμε. 

ὙΒοοά. 90}. ΝἼΠ. 3. ανεῦμα βαρύτα- 
ἐὸν, νϑηΐῃβ αὐπιοάμπι υελειπεπς ας 
γαρίαι. 4 Μαοο. Ι΄. δ. βαρύτατος 
στρατὴς, ἕπρεπξ Ἔχεσοϊζυ. 

ἘΛΡΥΤΕΡΟΣ, ρταυΐον, υελεπιδη- 
ὅ30. ἽΔΦ, 564. Ὁ» ἱάεη. Ῥχον. 

ΧΧΥῚΙ. 8. ὀργὴ ἄφρονος βαρυτέρα ἀμ- 



Βαρύτερος εἰμὶ. 
α φοτύρων, ἴτα κὐλϊεὶ στονΐίον ὁδὲ τ ῖγο- 
416. --- 22» ταδάιώ. 900. ΧΡ. 

10. βαρύτερος τεῦ σατρὸς σοῦ ἡμέραις, 
ἄϊορτια μαΐγοιι ἰὔυχὼ δωρόταπδ, 8. 
»γτουδοΐεξ Ῥχὸβ Ῥαῖγε ἴπο αἸΘΌΤΙ8. ---- 
ΡΡΝΣ . ὅσῃ, [ν. Χ]1]. 

3. χοίλῃᾳ βαρυτίρα, Ἰοσὰβ ἀοργοβαίου 
τε αυδ ουΐε. [14 ΒἰΕ]1ι8. 5:9 Ῥὲσ- 
᾿βόῃρι ΒΆτα σοοί οἀὐϊζυτα οἱ βαϑυ» 

- 56. ΧΝΤΙ. 21. αὐτῶς δὲ 
ὀ ἿΣ βαρύτερο σχότους, δἰ δίτοῖ 10 818 
δυΐοτῃ Εγδηΐ Κ,ΑΥ ΓΟ, 40.8Ππὶ ἴ6Π6- 
Ῥγε. 
ΒΑΡΥΤΕΡΟΣ ΕΓ ΜΙ, σγαυΐογ δίπι. 

Ἵ3,3’ “οπαιτυςίατα οὐχ Ὁ, ἰάδιι. 

ον. ΥἹ. 8. 

ΒΑΣΑΝΙΖΩ, ἑογγμεο, ογμοῖο, υθ20, 
αβῖρο. ΓΠΙΣ Η;ρῇ. αρτεμάληε αἴ» 

οἷο. Μίεδ. ΑΙ. 18. ἐβασάνισα ἐπὶ οὶ 
ἀφαπσμῷ, Ἄτασίαν! (6 μετα ϊοῃα. ---- 

ε 522 ΝΙΊΡΗ. οοπέκγδον. ϑγτωσχῃ. τον. 

Χ. 8. βασανισϑήσεται, εὐ κωραρι! υἱδὶ 
θεσὸ νετῦϊ.--- 0, ἀεροίο » 1 δδῖα. 

Ψ. 6. -.--- δ ῖ5..)) ῬΙ. ἰἰδεδδα, ΤΗοοά. 

1 ὅδ, ΧΥ͂. 38. ἐβασώνσε. ἴδ οοί 
ὙΒοοά. νοσα σόοι], 4068 τηοχίοτῃ 
οαδηΐδια οὔτ τη} 18 ΟΥ̓ οἶδ Όι.3 
σοη]υπεῖδοι δἰ ρ.ΠΕΠοαΐῖ, συτὰ ἴῃ τοχία 
Ἡδεργ. οετζαστα τοῦτ β οσυδηΐδε μχ6- 
ΠΏΒ, ἘΞΘΏΙΡΟ ῬΟΣ αἰββος σετη, ἴπ- 

ἀ ἀἰοεῖατ. ΑἸ αυδπᾶο τοδὶ δυρηδῖα 
οσὨ]} πί δεμέλυσε Ἰεχοσίί. ! 
ΒΑΞΑΝΙΣΤΗῬΙΟΝ, ἰοσις ἰογκεηΐς, 

οἴεται, ἑογηυιεηΐμπηι. ΓΡΘΙΤῸ» ΟΟΥΌΕΥ͂. 

ϑγτωτη, 7εν. ΧΧ. 9. δὦ ἀυεπι Ἰοσυτα 
γἱᾶς ποίδία ἃ τὴ6 ἰῃ Ορυβεοιἶθ 
ΣΠΗΘΙ Ρ. 3812. Αἀάε 4 Μεδος. ΥἹ. 

π᾿ Σ, ἑογίογ. 4 ϑδοο, 

ΨΙ. 11. Ηδεγοδ. βασανιστὴς, ὁ δημό- 
ἐ χρνος. σπολλάχις δὲ ὁ διωτητῆς, καὶ 
«αρὰ τῶν ἀνδροπόδων τὴν ἀλήδειαν αὖν- 
ϑανόμενος. (ὐομπῆ, 1,οχὶο. Ν. Τ΄ 5. ἢ. 
ν. 

ΒΑΙΣΑΝΟΣ, ογιοίαΐιδ, ἰογηιοπέμπι. 
δ» "εαίμε, οδίαξίο τὸ γεαέμ. 

1 ὅατη. ΨΙ. 3. «τὸ τῆς βασάνου, 8ε]]. 
ἐξίλασμα ππξ ἀποτροτίασμα, Ἦ. 6. ἀο- 

44] Βασιλεία. 

παρίυσα ρεῸ (οἰ εΐο, απ ἱγα 6} 6χ- 
Ῥἰεῖατ, τ γὸ8 διηρ) λυ οτιοίεί. 
Βιεῖϊθ ῥοβίζαπι εχϊβίίπιαὶ Ῥγὸ τὸ Κ 
ἀντὶ ναὶ ὑπὲρ τῆς βασάνου δῶρον, τλλῃ8 
Ρτὸ Ρίαψβ, αποὰ δοάεεω τεάϊί. (οπέ. 
10. ν. 4. 8. 17. υδὶ τῆς βασάνου τὶ» 
ἴεν ἀἰοῖταν ῥγὸ ὑπὶρ τῆς βασάνου, ᾳυοά 
εἰ ΑἹ. δλάπμς. Ηδες οχρ]οδίῖο 8ὶ 
δαπ  δίυν, ΓΑ]Π1Πτν Βοομαγίι 5, αυἱ 
τὰ Ηΐοσ. Ρ. 1. ΤΔΡ. 11. ο. 86. Ρ. 8 τ. 
δυϑρίοδίαγ, Οτθοοοθ εἷς ὕτοὸ ΩΝ 

τοααϊάϊεθα ἄσαμον, αυοὰ ἰπ βάσανον 
ΤΔΌΓΑν ΟΣ δου ΔΤ Όα ἱπηρου τα. Θυε κα 
σΟΠΪΘΟΌΣΓΑ Ῥγορίεγοδ ΟἾΔ ῬΑΓΌΙΩΣ 
58 Ἀχοβρδΐ, χυοα οἵἴβηοβ (οῦϊοαβ οἱ 
ΠΟῺ ὍὯΠ0 ἴοοο 86 αυδίμον Ἰοοῖβ τῆς 
βασάνου ἈΔΌΘδΠΐ. ---- ἌΪΡΥΣΝ ἐρηοπιὸν- 

πία. ΕΖ. ΧΥῚ. 61. δ8. ΧΧΧΤΙ. 94. 
20. ἴῃ οταμῖδυβ ἢἷ8 ἰοοίϑ 79 

ραποῆ ἃ ἰηίοσαηι ποίδί. - 
ἸΝΝΦῸ. . Αᾳυ. (οβδεϊ. 1. 18. 

11. 23. -- ΟΣ» οϑεναϊομίωπι. 

Ες. Π]. 90. ΥἹΙ. 19. --- ΓΔ» οὐπι- 
πποίϊο. Ἐπ. ΧΙ]. 18. ΑἸπχιοῖδβ δῃΐπηὶ 
ἃς Ἰηεΐῃ8, 46 αὰὸ ΒΙ6 βείτηο εβῖ, 
Τοοῖα βασανος ἄϊοὶ ροϊεϑί. 1 Μδος. 
ΙΧ. δ6. υνὶ νἱά. 1. ἢ, ΜΙοβιαδ]!8. 
μεσ Ογυῖ! ΜΒ. Βτεπι. βάσανος, ἄλ- 
γήμα, πληγὴ, ἣ ἐξίτασις λόγου. 

ΒΑΣΙΛΕΙ͂Α, γεβηιῖη, ἱπιρεγίμηι. 
Ὧν Ρἴυν. ἃ [2 ἀἴεα. θη, ΧΙ. 

1. 168.1. 1. Β6πθ χαοκά ΒΕΏΒΌΣΩ. 
Νατὰ εἱ ἀθ αἰδυβ τερῖθ βϑῖταο δϑί, 
δῦ ΓΑΤῸ εἦὰι8 ἐπιρεγέμηι ἸπαἰσδΌΓ. 
-- 210. »τουϊποία. Ἑπιῃ. 1. 92, ἰ 

ΤΠ. 18. ΠῚ. 18.--- ΠΣ ΠΊΣΩ 
φγουϊποὶα τορπὶ. Ἐδίμον. 111. 8. --- 
ῬΡΊΓΙΏ» ἱεριεἰαίον. Νυμω. ΧΧΙ. 18. 

- δ), οριδ. 1 Ῥαταὶ. "ν΄. 93. 

Ιρετυῃῖ ἢ ΓΕ 3: Οομρὶ]. Βερεῖ 

ἶν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. ---. -- 3}. 1 ὅδπι. 

Χ, 16. 26. ΧΙ. 14. ΧΥ͂ΠΙ. 8.--- 
πρῸ» ἴπξ. τέρπαγε. 2 ες. ΧΧΙ͂Ρ. 

.1λ9. 91. 47. 4 Ῥαν. ΧΥῚ. 18. 76Ὁ.1. 
3. --- Ὁ. σός. Νιη. ΧΧΙ͂Ν. 7. 1 

Ἔερ. 1. 24. Ὅδη. ΧΙ. δ. β6ς. ΟἘ 8. 



ΟΣ ἐσὶ τῆς Βασιλείας. 

4 -- 5 9Ὁ Ομδὶ ἃ. ὃ μῖης, Ὡ 90 ι 

ΜΝ 55. ὅβη. 1. 44. 1. 17.- 
2 πὸ» ἄριαμς γερὶδ. Ὁ Ῥαχαὶ. 

ΧΧΥΙῚ. 91. Ἐδι, ΤΥ. 13. --- ἡ), 

ΟἸδ ΚΙ. δοϊαῖο ΠΡ τΈρυα ῃ. Ὦδη. 
11. 39. 40. 41. ΓΝ. 97. ΤΠ]. 14. 15. 
-- ΓΞ Ἠερτ. εἰ Οδαϊά. Νύχι. 

ΧΧΙΝ. 7. 1 ϑ4πι. ΧΧ. 80. ΧΧΙΨΝ. 
.31. -α ΠΡΌ. Οδα. Χ. 10. ΧΧ. 

9. 4 Βες. ΧΥ. 19. υδὶ βαωλεία ἀϊσ- 
δ πείαίεπι τερίαπι Ὠοϊαϊ, δὲ οἴω τὸ βα- 

σήλωιον ῬΘΥτΑι ΔΌΣΙΣ. --- ΤΠ) Ὁ. 7068. 

ΧΠ1]. 19. 1 ὅαια. ΧΥ͂. 28. Ἐσβ. ]. 
4. - ΠΡ ΨΌΡ. ἐονιπαΐξίο. ὃ ῬαΓᾺΪΙ. 

ὙΠ]. 6. Β0ὶ ἰδυθθη ροῦιιβ ἔοσταυϊες 
ἘΠΘΌ τ. ΓΟΦΘῸ γὴν ἔογγα αἰἰοπὲξ, 

᾿ ΣΕΒρομαεῖ, οἵ ἴπ ποῃη}}18 1] σῖβ 16- 
πῖλον γῆ τῆς ἐξουσίως. --- ΓΙΌ Ὁ» 
ανιῦδα. 7ετετα. Χ. 94. ἐπὶ βασιλείας, 
οι γδὴδ αιοδα βεηδβυσ. Ῥγροίδθγεδ 

ς Ἰεοσίξυν Ώδῃ, Ὗ. 1. πρὶ ῥῖο βασλεὸν 
᾿ βἷπο ἀυθίο Ἰοφεπᾶάυτα βασιλείων, οὐ 

ΨΟΓΙ ἕατηθη ὨΪ] τοϑρομπᾶσὶ ἰπ ἰοχῖα 
ἙἩερχαῖοο. ὅϑρ. Χ. 10. βασιλεία ϑεοῦ 
6888 ΨΙΔΕ(ῸΓ ΘΟΠρΡΤΕΡΑΏΟ ΒΗρΈΪΟΓΌΤΩ 
εἴ Ὀοδοτομ, αι] οὐσὰ δὼ ἴῃ οΟἶὸ 
ψογβδη αν, δυσησὺς ἸΔΠαυδγ ΤΕΡΈΓΩ 
οἰγουτηαιί, οο}}. ἱν. ΧΥ̓ΤΠΙ. 15. εἐ 
ει. ΧΥΠΠ. 12. ΤΟΙ. ΥἹ. 4. τὸροϑ 
Ὡοσ ΟΣ ὑπηρόσαι τῆς τοῦ ϑεοῦ βαδ,»- 

ἁ λῴας, ταϊλϑίσ!, αὐἰθυβ ἰδηηυδληι νὲ- 
ολδε8 [δθυβ (τϑαϊάϊε μοίροίαίειῃ 
ΒΌΔΙΑ, 90]]. ν. 91. 8 Ἐράν. Υ11]. 928. 
βασιλεία ϑος ἱευιρογὶε Φραίϑεινι, μὲν 
φιοά φμὲς ροἰεδίαίεηι τεχίαηι ἐἴονν 
τ, 1 Μᾶκςο. 1]. 2. οἶκος βασιλείας, 
σεύες γερία, 55. Ατεϊοολιία, 00}}. Ἡ δὴ. 
ΤΥ͂..97. 5 ΓΛ. 

ΟΙ ἘΠῚ ΤΗ͂Σ ΒΑΣΙΔΕΙ͂ ΑΣ, 8βς. 
ὄντες, φιιὲ τόρηο ργαζεοιξ δυπί, δαΐτα- 

6 »α5, Ῥγοοινγαίογες ργουϊποίαγειι. 5 Ὁ 

ἐς Ὁ» ὍΒΔΚΙ. σρατοῖὶ τερῆϊ. 

Ὅκῃ. Ὑ]Ι. 7. ΟΟΠΣ απ ὃχ Αχτῖα- 
δο ποίδι Βαρμοῖη9 δα Αοἱ, ΧΙ]. 
80. Ρ. 338. --- γε46 δ᾽ Ἄρχων 

ΒΑΣΙ ΛΕΙΟΝ, τὸν γεξία, ἵ, τερ- 
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πιρι, οἰὔδιω ὑλφίρνις γάρόωηι. γΥ), 
ραϊαίίεπ. Ῥτον. ΧΥΠ. 10. υδὶ 
Ῥοεΐ βασίλοιον δαρρἐπήιμη τοῖ δῶμα 
να] οἴκαωᾳ. [Ι}Ἂἀδτῃ να]δξ 6 ἐογεωμϊα 
τὰ βασίλμα αριυμὶ ὅγτητα. ΤΉνοΝ. 11. ΓΚ 

ὅ. Ῥχὸ Γι )νδδ- --- Ἢ ς Δ), δα 
ϑέονῥα. ϑὅγισσω. ΤΏσοη. [1. 8. σεῖγος 
βααλώων, υδὶ βασιλείων Ἐν ΥΣ 
ουὲ Μοκίίδιοολο. Νῶοι διυίρε νυἱ- 
αἱξ μεγώπειε μδὴς ποίδαι Βοχαρὶ. δὰ 
ΓΘ ἽΝ ΓῸΓῚ τ. 7. -- 3) Ῥα- 
ἰαέωηι. Ναΐ, 11. Ὁ. --- “Ὁ. Ὼ Ἂν» 

ἄουῖμα τεχὶς. Ἐσία. 11. 18... 3. 

γορηπ. 1 ἄορ. ΧΕΨΝ. 8. 08) μοεῖ 
φὺ βασίλειον Ογαϊβδιι οϑὶ σδέμμα, γεὶ κα 
διάδημα, οογοπα τεβρία, νεὶ τερίππι 
οαριδς οὐ παητεπέϊοῃι. ---- ΓᾺ ΣᾺ ΤῸ» 

ἄοπιμδ τερηὶ. ἘΒΊἢ, 1, 9. -- τοῦθ, 

τεβηφαν 8, αἰλχηδίας τορία. 8. Βε. 
ΧΥ. 19. -- Ἔν» δαδέϊαομέινι. 

Ἄφυ, Ῥνοαΐπν. ΟΧΥ̓ ΤΠ. 7. ἐν βαιμβλώως, 
νι ἀΦ [)6ὸ δεῖδαο αὐἱάσεα δες, πὲ- 
Ἠϊοταΐκιυ8 ἴδρηθη 1 πες νϑζεῖο 
ποι νἱἀδίυν Ααυ}18 6886, βθᾶ δἰϊιβ 
ἱμτοιεργοῖθ, ἐοεθνθδθ ΘΥΥΔΕΔΔΟΝΙ. -- ἃ 
Νὰ ἈΡΡῚ εἰμ. ] Ῥᾳν. ΧΧΥΠΙ. 4. ΓΚ Ἵ 

οὐχ ἡγούμενος Ῥοτταυΐαῖας ἴῃ οὐ. 
-- Ἢ» οὐγοπᾶ. 3 ϑδιῃ. ἴ. 10. τὸ βα- 

σίλειον τὸ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, τὶ 4111 1ξ- 
δεὶ ἀιώδημα Βανοπί, αὶ Ῥασ. ΧΧΊΤΗΙ, 
11. ὦ Μδος. 11. 17. Ῥυείαξθ τὸ- 
Ρετίαιν Βαὸ νὸκ Ὦδ. Ν'. 1. βες. 
ΟΒὲβ. υδὶ πῦποὸ αὐἱάότη ἰαρίξιν ἐγ" 
χαινισμοῦ τῶν βασιλειῶν, 8.6, υὐ 56- 
ΔΑΓ 5 δεῖ Ἦ. 1. γοοΐθ χποηυξ, 8. 11- 

ἐπα πὸ εϑὶ βασιλείων. Τὰ βασίλεια 
εβὲ ακία (ν. ο. ΝΊ. 18. νΙιάε Ν αἹεῖ- 
δῃδείυμι δά ϑοιοὶ. Ρμαη. Επερ. 
Ρ. 618.) ἃς νεγοβίχηῖϊε οοῖ, Νεθυ- 
οδαπεζάσοι μδυᾶ ἴα ῥσιάθ πονυτι 
Ῥαϊαϊυπι οοπμα! 1866. ΠΡ] ἃ. Ι΄. 82. 
τὺ βασίλειον τοῦ ἔϑνους σου σοὶ ἀποδέδο- 
ταῦ, 8. Ν'΄ 98. 860. [Ἐ]8. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, γεμίεδ, ς. 
ΓΝ» Ῥαϊαίία. Της. ῬΒ. τς τ 

ἢ. ἐν ταῖς βασιλείαις φου, 60. οἰχέαις. 
ϑεὰ ξοτίαβϑα 1θὶ Ἰεχεπάμπι εδβὶ ἐν τοῖς 
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α βασιλεῖ), ον ϑψασι. διαβεῖ, --- 
"ΠϑἿΌ, 9“Ρμ. ἃ Ῥακαὶ. ἵν. 23. 

Ῥοττηααῖασναιν, ἔογίδαϑε ΠΡΌ εἰ 

ΠΣ ΘΌ» παϊ ΘΕΠΕΌΤΩ ἙΧΡΓΘΒΘΕΓΤΏΤΙ. 

προ, “ρει. Ἐχοὰ, ΧΙΧ, 

8. ὑμεῖς; δὲ ἔσειε μϑι βασίλεμν ἀριίώσου- 
μα, νοβ διυΐζοΙα ΟΣ Ι8. τοὶ τερίυμι 
βαορεγἀοείυσηι, ἢ. 6. βδοθγάοίεβ, αυἱ 
τοζίασα αἀϊπηϊαίοχη Ὠδθθηξ, Ιμεσ. 
ΟΥτῖ Μ5. Βτεῖη. βασίλειον ἱεράτευ- 

ὃ μα, ἢ ἀφηρωμένη Θεῷ βασιλικὴ λειτουρ- 
γία. 

ΒΑΣΙΛΕΥ͂Σ, γεσ, ἄμα, ργίϑποερδ, 
ἵγετι έχει. δ᾽, Ῥαΐεγ. 1 ϑατα. 

ΧΙ]. 16. Νοὰ Ἰοχετυπί ΡὉ»ο:;» 

αἵ ποπηυ}: νοϊπετιπῖ, δε Ἀδδ» αἱ 

Τ,κεηυστι φαϊεν μαίγέω, Ῥετϊαεϊ δὰ 
ποτΩ 4, αὐ τορβῈ5 δραὰ νεΐογϑϑ 
ἐπιοῖ σανϑοίλαενθαν. --- ΤΥ ὐ, σοπίξα, υἱα, 

4ᾳ. ἃ, οἱα γτερία. “0ἀ. Υ. 6. 566. οσά. 
ς Αἰεν. ἐξέλσον βασιλεῖ, καὶ ἐπορεύϑη- 
“αν ἀτραποίς: αὐ γοῖρα Β16] 08 

ἴι: τεϊβημενγμηξ υἱας τερίαδ εἰ 
απιδιατιρῖ ἐπ δεηκδδε. ΟΥ̓ΔΌΜΙΒ βί8.- 
«αἷς, Ἰοοο βασιλεῖς τϑροπεηάασα 6586 
βάσεις. Ἡεδγεῖι. Βάσις, ἴα, ὁδός. 
ἈΠΕ’ δαΐεέεα οὐπ)εοοταπς λ,κὰς, 
δ. ὁδοὺς, οἵαα τοῦϑας, ἀ6 αυϊδι9 
ΓΊ ΠΝ Ὁχρ! οεη πὶ δαί. ϑοδυ- 

εἶαβ ἐπ. Εχαιίῃμθ οοηοοϊαγασαι 
ἀ ταῦξι Ρ, 16. ργεοέοσι Ἰεσιομοιη Υ αἵ. 

ὁδοὺς, α 25 ἸΔΙΔΘΊ ΠΣτ5 ΔΌ ἐπρυφῦδα 
βαωλῶς ἀδοσεραξ.Ό Βαδίάθραι ἱΐα 
δἴλτιιο. Αἰοῖος βυλμδ νεγεϊομῖς βοΐ 
δἰαεδεσηδιῖβ, αυΐφῃυ!δ ἔσετε, 115, (065 
γ. 7. ἰεκυπειτ, οοτηηλοῖα ῥμυίανϊξ, 
ΓΊΓΝ ἢν 1. ε8ς ἄμοεσ, ἴϊα ἀϊοῖοϑ, 

4ποα Ῥγείνοδε στο οἵ δπουοῖξιι. --- 
Ἵ» ϑαοεγον. ὃ Ῥαν. ΧΧΙΡ. 1]. 

ϑ6ς. Οδηίδῦσ. υὉἱ νοχ βασιλέως δἰπ6 
εἀυρῖο εχ δηξεοθδοπῦρυδ ἱστοραίϊ, 
αυ ΔΩ ΊΔΤΩ ΠΟῚ ἸΡΠΟΙΟ, 19 ἐπΐοΣ- 

ἄσαι ἄς φνουΐ ργαξεοίο ἂς ρνισεάε 
Ἄπτ Εν γα ἀρόμαι -ἷ» παΐο, βορυΐίμε. 

168. 1.1. 4. υν] ὩΝὉ ἀδ δὸ δοοθρθ- 

ται, ψυὸ παίοῳὶ ρηᾳεί. δε δαῇ. 

Ῥασιλεῦς. 

ΡΟΝ «ἰ ΣΡ. --- ΤΟ, φοόαυ, 
οαείνα. 7οκ. ΧΊ. 4. 4 Βεῦ. ΥΙΙ. 14. 
ἴπ αἴγοημθ ἰϑοὺ βοούμαγιιης ὧξ ἐο, 
ψυὲὶ δξεγοϊέμοι ὠμοὶ. “-ΡΡ πὸ, ἐερὶε- 

ἰαῖον. Ῥραῖτι. ΠΥΧ. 8. οὲ ΟΥ̓ ΤΙ. 9. Κ 
πο Ὁ, ασηρείας, πεποῖεδ. 1 Ῥκξ. 

ΧΧΙῚ. 10. Ργον. Χ1Π1. 18. ἴθ. ΧΙΝ. 
82. [ἴῃ σταπῖθα8 Ἀΐδ Ἰοοῖβ ρβεσίβατις 
νἱἀσπέυν ἰσοο ἼΝ9Ό Ἰερίεδο Ἰ2» 

ςοπέσ πα σευ ἘΠ ΘΏ Βυχίοτβο ἴῃ 
Απεοσπῖοι, αἰ Θοϑ δ) Ῥῖο Β ..) 

διατιδῖθθα εχ εἰἰτοαῖ. Οοηΐεν ϑιασοκὶὶ 
Οαττηΐηα αν 5 Ρ. 1. ῃ. 73. --- 
Πρ Ὁ, γερηαης. ἴτις. 1 ορ. ΧΧΙ. 

η; αοιεἧς βασιλεὺς ᾿Ισραήλ. Οανα πὸ 

βασιλεὺς ἴῃ βασιλέα ταυῖε8, ᾳυοᾶ ἢα- 
θεπί ἢ. 1. ΤΙ ΧΧ, βεὰ ροϊϊιιϑ ἀπὲβ 
βασιλεὺς ΞΡ ρ͵]6 ὡς: οτλῃΐπο ἴὰ γθ- 
ΤΊΒ ἴε," ἰδῃαυδηι Γαβετῃ ]8Γ 818. 
ϑυηῖ ΠΟΙΩΡΕ ἤδες νϑῦρα ἰσοηΐοα ἄϊο- 
ἴα. ΤΧΧ, αυἱ ΒΑΡεπῖ: ποιεῖ; βασλέα 
ἐπὶ ᾿Ἰσραὴλ, ϑεσυιΐαϑ εοἴ Ῥυϊμαίιϑ: 
ίω ΤῊΝ τερπιηι ]εγαδδδ, ἢ. 6. ἴὰ 68 
ΤΕΧ ἴϑγαξἶ!8, σὰν γοεβίδίβ πα πο 
υἱοχΐεὺ (εῦδετα νἱὰ» ἱνέγα 5. υ. 
«οἱω. ΤΧΧ 5 Ηερ. ΧΧΙΝ. 45. 166. 
ΧΧΧΙ͂Ν. 12. 7ετ. ΧΙΙΙ.1. ϑδαπι. 
δἰδδε υἱάαπίον Ὑ3)) Ὁ (6 εὸ, 4πὲ 

γέρηο ρὑγαζεοίμε 8. ἱπιρεγίο ργασαϊέ 
δ. δε δυρελ Ὁ Ν9 οἱ ΓΌ: 

-- 120. γέρπο. ἷ Βερ. Π. 15. 1 

Ῥᾳγν.ΙΥ.3]. --Ἰῦ)ὸ οἰ Ομαὶ, ες), 

. Θεη. ΧΙΡ. 1. 2. δ. 8. Ῥεαῖτη. 
ΓΑΧΧΥΊΠ. 18. βασιλέως ἡμῶν. 
Ῥυῖο ὑπδῖι [ἰΐετασα ἰτηπειδίλπι ἰδ 
Ογβοο, εἰ ΙΧΧ νοσίΐϊθθο βασιλεὺς 
ὁμῶν. Ῥ6. Ο(Ι, 88. υνὶ Οταίπο βασι» 
λες νι βασιλείας τοιδανίϊ. ---- πρλῶν 

Μοϊεοῦ, ἰἄοϊαται Αὐτοπζζατυμηι. 1 
Βερ. ΧΙ. 7. -- 2) τέρπισπ. 1 

Ῥαν. ΧΧΙΧ. 26. Ὅδι. ΝΊ. 26. 76:. 
ΧΙΙ͂Χ. 84. υδὲ ἴδεηδα ἰοοο βασιλέως 
Ἰερζοσγα σ᾿] ολ βασιλείας, πομ ἴαπι 
τἱ Ηφρτεθο πιδρὶϑ γεδρομάσβι, φυσι 
υἱ ἀνηπεῖον ἴα αυΐα πποχ 86- 
ἅος βαώλέως ᾿Ιούδα. Αἀάε ὕζδῃ. 

1. 866, ὈΒΐδ. --ο λῶν ἰάσαι 

ἃ» 



Βασιλεὺς. 

Τυπι. 1 Βορ. ΧΙ. ὅ. 838. --- Δ» 

τέρπει. Ὠσδαῖ. 11]. 4. 29 Ῥαν. ΧΠ]. 
ὅ. Ῥραΐτα. ΟἹ]. 985. Ααἀάε ΤΏγοη. [1]. 
9. ὉὈ1Ὶ ἴῃ Α]α. Ῥὲὺ διμθμ ἀδ ΟΠ ΩΣ, 

᾿χμῇ νἱάοίυΣ, δου θιέυν βασιλείαν. Υ Κὶα 
δα ἢ. 1. Ῥάγδδὰ Ρ. 11 2. -- ΠΣ ) Ὁ; 

Ἰάοτα, 5εγ. ΧΧΥῚ. 1.-- ὈψῸ Ῥατέ. 
ἀρνιϊπαίογ. Ῥτον. ΧΧΙΧ. 19. --- 
ΩΡ ἄς, ῥυΐίποορδ. 1 Ῥατ. ΧΧΙΧ. 

ἃ 22. Ῥγον. ΧΧΥ ΠῚ. 16. ---- 531)» 

Ἰάθηι. Ῥτον. ΧΊΧ. 6.---- φ Ὁ)» ἰάθυι. 

Οεη. ΧΧΙΠ. 6. -- Ὁ» ατηιαΐμζα. 

200. ΧΧΧΙΧ. 41. υδὶ ργὸ βασιλεῖ 
Ἰεζεπάυτη ποηηυ}}}8 νἹἀοίυν βέλει, 
υἱ ἀἰβοεσία οχίδί ἰῃ Αἷδχ. οἵ (οιρὶ. 
Οοτία [ἰλ]6 μαρϑῖ γαομῖο, οἴ Θδπάθιῃ 
Ἰδοϊοπθτα βοουαΐζὰβ οδὲ ΟἨσγβοβῖο- 
Ἰῶσβ, Ὑ͵ά6 ποίαβ ἵ,. Βοϑβὶϊ δά ἢ. ]. 
Ἱ,δοϊὩοῃοῖ ἰδθθῃ βασιλεῖ ν ΘΓ ΟΥΘΙᾺ 

ς βου ρ[υγ τη 6886 Ἔχ τ πηᾶΐ ΟὙαν δα 
Ἀ, 1]. Ρ. 18. ΜΙΒΙ νεσοὸ δοὸ νοχ ποῃ 
δὰ Ρῳ» βορὰ δὰ ἽΠΕ» Ῥαυοτ, Ῥοίίυ8 

τοίογθμδ θθ8β6 νἱἀφίαν, υἵ τηοίοηγ- 
τηΐορ δοῦρί ἄντα 581}, ὉΤῸ 60, φμὲὶ 
Ῥανογεηι ἰη)οῖί. Οοηΐεῦ, Βοσδασίὶ 
Ἡϊετοσ. Ῥ. 1. ΓΔ. ΠΙ. ρῥ. 181. --- 
ὮΝ, Ῥορωῖμδ. ὅγταπι. ΡΒ, ΧΗΥ͂Ι. 

4, βωσιλεῖ;, ἈὈῚ τοῖο! βοϑυσω Ἔχρσδα- 
581856 νἱἀδίαγ. Βδροθ δηΐμὰ ἴῃ {(8]}1 

ἀ οΥὐδι!ο 18 βοσῖα αυδησοαὰθ ΟΠ ΠΟΣ 
Ῥῖοὸ Ῥομῆ]ῖ5, ααϊδὰ8 ργοδυπῖ. ΥἹας 
δὰ ἢ. ]. Μοπεξ ϑεοιυΐοσο βασιλεῖς εχ 
λαοὺς οὐζυτϊα 6886 ν]ἹἀαἴσΣ. [( αυο- 
46 δίδῖαϊς ΟΔρρε 8 ἴῃ ΟΥἷ. 5. ρ. 
839. υὐἱ νἱά. δοβιδυίθῃρ. --- γν» 

ὦπα, ργίβοερθ. Ῥτονυ. ΧΧΥ. 1ὅ. 
ῬΡυρεῖθυθα βεορὶυβ ἰθρι ον δος ΤΟΣ, 
ΕΌἱ Π181] εἱ χοβροπᾶος ἵπ ἰοχία 
Ηδργ. ν. ς. σβῃ. ΧΙΨΝ. 10. (δηῖ. 

εὟῚ. 6. ἵἱπ αυο ροβίογίοσε ἴοθὺ ῬΪῸ 
βασιλεὺς τοροποπάππι 6βὲ βασιλέως 6 
Ψεῦβ. Αὐδρῖςα. 1 Μαςος. ὟἼΠ]Ι. 4. 
βασιλεῖς ἀμοες οχογοίις ποῖδῖ, αἵ 
ΤῸ 119 41118 ἜΧΘῚρ]18 ἀοουΐϊς Ὀτυϑῖτ8 
“αἱ ἢ. ]. 4 Μαος. ΝΠ]. 10. σαϑῶν βα- 
σιλεὺς, φιεῖξ πιοίιδ 5. ρμογίεγδαϊοηξε 
απὶπιὶ τιοαεγαίαν. 
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α ηυοὰ Μοϊδοῖ, ἰά στ Αὐαπισηϊτα-. 

Βασυλεύω. 

ΕΥ̓Σ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΥΝΟΜΑΙῚ, σαι! 
ο. ἩῸΠ ΗΐΡΗ. γέϑψενι σοῖο. 1 

Ῥαν. ΧΧΥΙΠΙ. 4. υδὶ ΗἸΡὮΣ Ἰοσο. 
Καὶ ροβίζυμι οεί. σομξ ΟἾδββιὶ ἘΜ. 
5. Ρ. 95]. δῇ. 
ΒΑΣΙΔΕΑ ΚΑΘΙΣΤΗΜΙ, γόρόνι 

«οομδέδδιο. Ἴ)ῸΠ, ἰάθη. 9 Ρβτσα]. 

ΧΧΧΥΙ. 4. ὁ 
ΕΓΣ ΒΑΣΙΔΕᾺ ΚΑΘΙΣΤΗΜΊ, τε- 

ἔεπι οοπϑέϊέμο. Ἴν )Γ» Ἰάετῃ. 2 Ῥασ. 

ΧΧΧΥῚ. 1. - ὁ 
ΕΣ ΒΑΣΙΔΕΙΑ ΧΡΙΏ, ἐπ γερεηι 

μπρὸ. Ἴ) ) Γ» Τέβεπι ποῖο, δοὰ σοπ- 

δίξδμο. 1 ϑδϑιη. ΧΙ. 1ὅ. --α Ἰ9ῸΠ 

ΠΟ" ἰάδιν. 1 ὅδ. ΧΥ͂. 11. .--- 
ΝΊ46 Βασιλεύω. 

ΒΑΣΙΔΛΕΥΏ, τερῸ, τέβπο, Ἰῖ. γέ- 
ξεπιὶ οὐηείδηο εἰ ἀοοίατο. ὉΝΧῚ 

εν Ὁ" ΗῬΗ. αἰέπρο τέρπει, Ἰ. 6. 

αὐ τερηῖπι ρεγυεπῖο. Ἐδίμεσ. ΓΝ. 18. 
-οτττῖν οἵυο, εἰ οχ δα]αποῖο ζει: 

δηι, ὁ δοπὶς ἤογεπβ. Ῥτον. 1Χ. 6. 
ὉΙ βασιλεύων φαπάθτῃ ὩΟΌοΠοση ἢ8- ἰ 
θεῖ, ἀθ αυὰ νἱἄς ἴοχ. Ν. Τ. 5. ἢ. 
ν. --- δ)", δεοο, καδείο. ἃ Ἀερ. ΧΥ. 

δ. ἐβασίλευσιν ἐν ὥκῳ, υἱοὶ βασιλεύειν 
εδὲ δϑάθης τερίαπι ἠαδετε. --- ἼΝΌ. 

ΠΏΣ. Καὶ εἰ Ηρ". ἔχ. ΧΡ. 18. 

κύριος βασιλεύων τὸν αἰῶνα, ΤΟρΉ Δ. 5 1ῃ 
ΒΘ] τη. Αὐῶνα Τὶ ἀϊοϊυν ΕΠ ΠΡΌ οΑ 
ῬΙῸ εἷς τὸν αἰῶνα. ΟἿ, ν. αἰών. υοά 
ΠΟ ᾿π 6] ρθηβ δὺϊ ροῦ 8 ὨΟῺ (ο- 
αἰίδηβ Ογδθῖυβ Ῥγοϊορ.  ΧΧ ἔπι. 
ΤΟ]. ὁ. 8. δ. 7. Ῥγοὸ βασιλεύων τὸν αἱ- 
ὥνα ὁχ ῬΆΠ]οΙ 8 υὰ.]. ἀε Ῥ]αη δηο- 
Π6 Νοῦ, Ρ. 921. Π1Ὰ]6 δ υϑιευϊ βασι- 
λεὺς τῶν αώνων. 784. ΓΧ. 16. 18. ἐξασι- 
λεύσατε τὺν ᾿Αβιμέλεχ, τεβεηι οομσέμμμ- 
ἐς ΑΒ πο δομυτα. ὙΙά. 1 ὅδτα. ΧΥ͂. 
11. 08] ουπὶ χρίειν ἴῃ Ὁοαα. μδγιι- 
ἰδῖασ. 1 Ῥασ. ΧΧΙ͂Ι͂Ι. 1. 4 Ρασ. 1. 
8. ϑ΄γλ]14 Θχθτωρὶα, ΟὉ] νοῦρα αςοῦ- 
νὰ (Υηβινα δοοριαπίασ, οΟ]]ορὶὶ 
Ι,.. Βοβ. Ῥτοϊερ. δὰ ΟΕΧΧ [πε ς. 8. 
δὰ Οεη. 1. 20. Οοπίεν εἰ 1, γάαϊυπι 
6 ς ΜΠ. Ρ. 911. 2 ὅδ. ΧΥ. 10. 
βασιλεύειν εἰ στυιϊβοαὶ δεάονε τορέαπι ἀα- 



Βαφιλεύων βασιλέα. 

« ῥεγε. 1 Βερ. 1.11. 18..17. εξ 44. υδὶ 
βασιλεύειν ποῖδξ 46 αἰ αἰξωηε 
Ργοοίατκατε. --ἰτὖῦ γε. Φυά. ΙΧ. 

15. 4 ὅδ. 1. 4. 1]. 17. Αἀ4ε 
ϑὅγτηαι. ΡΒ. ΓἊἋΧΝΤΙ. 15. 101] ποη 
δἰον Ἰεαὶϊ, δε Ἰοστϊο εδὲ νποεβ, οἱ 
Ἀτὸ βααιλεύειν αὐτὴν εοταημάστα οδὶ 
βασιλεῖς ἐν αὐτῇ εχ δυοίοτ δῖα Η]6- 
τοηγταῖ, αυἱ, ϑγταιηδοῦυμι βροτίθ 
ϑδοιιΐιθ, ΒΑΡοῖ : χέρες ἐπ δα. νυ 

ὁ ἴπιρσζαϑδοβ ἰδοι 018 οὐ ἐδὶ 6χ 
ςοιείπτιδ 90 ΡῈ πᾶ ὙΒΈΌΟΠ6. --- ΓῚ 

ἸῺ» πεν τάχ. ἃ βϑδη. 1.11. 1 

ΒΡ. ΓΝ. 1. -- 5 ὭΣ), φον- 
“ἴιο τέβειι. [Ιε5. ὟΠΙ. 6. -- 

ΦΠ25)2» γέρπμπι. 1. ϑατα. ΧΙΥ͂. 47. 

Ὁ] τὸ βασιλεύειν τεχπώπι ποῖδῖ, (ἰο- 
ἰεγατα ἴΌΪ ῥζὸ τοῦ τϑροῦοσα τιδοῖα 
τὸ, υἱοὶ νΟΧ ἔργον 6 τοϊ αὐ ἱπίθυρτρ.- 

ς ὥρυβ δυρρίοσάα ει. (σπου ἰλπιθῃ 
8 τὴ 8 ἴῃ ̓  οχῖοο Ν Τ᾿ 8. ν. λαγχάνω 
ποῖαϊδ. -- ΠΡΌ, τερπιῶη. 1 ϑϑχα, 

ΧΥΧΥΊΙ. δ. 9... ΧΧΥΝΠΠ. 1. Πὶ 
ρμτίστο Ἰἰοοο Ἰορίςυτ: ἐν σὅλω βασι- 
λευομένῃ, ἐπ ὠγδε, εϊ δεΐδε τερία ἐσὲ, 
8. ἐπ πιείγοροϊὶ. ---- 9 ἐφιείο. ῬΒ. 

ΧΙ ΙΥ. 5. κατευοδοῦ καὶ βασίλευε. 
ΟἌαρρεβῖ!υθ ἱπ Οτῖς. 5. ρ. δ04. δὰ, 
τες. ςομ]οῖς Ἰορεπάυπι 6886 ἐπιβὰς 

ἀ ἴσσευε, ααοα τποϊίυ5 Ἐερταῖοο οοΠ- 
νοηΐαί. ϑϑοὰ τηΐδὶ βοοὺβ υἹάδταγ. 
Νδσα ἱτωργδαβεῖα ἰθοϊομθιλ βασίλευε 
τποοῦ δυοίοσγιίδθ  οτβ.  ]α. Ασδῦ. 
εἰ ΖΕ(Βίορ. δὸ 3. υἱ Γδππογυχῃ 

εαμίζατε, Δα)υτιοΐδτα Παρεῖ ΠΟΓΟΏΘΤΩ 
τεβεπάϊ δα ἐπιρεταπάϊ, (011. Φυά. Χ. 
4. 'Κ|Μδος. ΙΙ. 1. βασιλεύειν οβὲ 
“γε τορπιηι, 5. ἐπερενγίμηι. 

ΒΑΣΕΛΔΛΕΥΏ ΒΑΣΙΛΕΙ͂Α, οοπδίϊέμο 

ε τέβέπι. ΡΌ ΤΌΣ, ἰάοτα. 1 ὅδ. 

ΨΙ11. 42. ΧΗ. 1. 4 Βορ. 11]. 90. 
9 Ῥαγν. ΧΧΙ. 8. 

ΒΑΣΙΛΕΥΏ ΕἸΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ, 
ἑάδετη. ἸῺ) ὙΠ’ οοπδέϊμο τγὰ- 

δεπι. υὰ. ΤΧ. 6. υδὶ βασιλεύειν εἶται- 
Ῥ]τοϊον οομϑέξέμεγε Ὡοῖδῖ. 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ͂Ι, ες. οἰκία, νερία, Ἀ. 6. 

445 Βασιλεκδς. 

ἄρνα γερία.. γγνλν ὀοπαα, Ἐπῖλεν. 

Ψν. 1. γιάο ᾿ηὔνα 8. ν. βασιλοκός. 
ΒΑΣΙΛΙΚΑ,, βα6. ἐνδύματα, νεὶ ἱμά- ἢ 

«ια, τορία υδείτπεεπέα. ΓΆ27)2» γερ- 

παπι, τοθίοηγτπῖοε : φυεςίεα γεέρία. 
Ἐδίδον. Υ. 1. ἐνεδύσατο βασιλικοῖς, ἴπ- 

ἀυία οταὲ υεείέηπεης τερίῖς. ΟΟὨΐῈΣ 
Ι,. Βοβ. ΕἸ1109. Οτ. Ρ. 88. 864: 

ΒΑΣΙΔΙΚΟΙ͂,, 86. φόρα, δυῖ Βασι» 
λικὰ, δο, τέλη, ἐγ διεία τερία, νεῖ: 
μας τερίδιις δου ἀεδεπί. 1 Μδεο. 
Ι. 34. ἀντὶ τῶν βασιλικῶν, ὧν ἰλάμ- 

βανεν ὁ βασιλεὺς. Ρ 

ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ͂Ν, 8βς. δῶμα, νεῖ οἴκη- 

μα, τερία ἄοηιια, ραϊαΐϊωπι τερίμηι. 
ΩΣ ΓΔ, ἄσηιια τέρα. Ἐϑίβεγ. Π. 

ΒΑΣΙΛΙΚΟῚΝ, 86. ῥῆμα, νεὶ διά- 
ταγμα, οὐϊοίμηι τερίμπι. ΤῊΣ) Δ 

υεγδμηι τερπὶ. Ἐπκίμος. 1. 19. Οσπέ, 
4 Μδος. ΙΝ. 1]. 

ΒΑΣΙΛΙΚΟΙΝ, 8ς. χαζοφυλάκωον, 
αταγίωπι τερίωπι. ὨδΏ. 11. δ. 566. ἢ 
Ομΐθ. ἀναληφϑήσεγω ὑμῶν τὰ ὑπάρχοντα 
εἷς σὸ βασιλικὸν, φαϊθα8 γοτὶβ 8181] 
τοϑροηᾶεις ἴῃ τοχία ΟΒΑ]4. 1 Μδρς. 
ΧΙ. 15. ΦΜδαος. [11.18. Οὗ 5 Εϑάν. 
ΨΤΠ]. 20. υνὶἱ αἀδυν γαζοφυλάκιον. 8 
Ἐπάν. 1. 7. βασιλικὸν, 80. γαζοφυλάγμον, 
ατατίμηι τερὶδ, αὈϊ ἴῃ τοχίυ ΠΘΡΓ. 
ῷ (του. ΧΧΧΥ, 7. εϑὲ 935 

27. αυοὰ ΤΙΧΧ ᾿ατεγργεῖδε βυπὶ 

ὕπαρξις τοῦ βασιλέως. Οοοῖ. Ναεῖ- ς 
δρδτιια δὰ Ηοσοάοί. 11. ς. 149. 

ΒΑΣΙΛΙΚΟΙΣ, γερίμα. "Ὀ))ην» 

φοτγίίοια. ϑγτατα. 1 Βορ. ΥἹ]. 7. 
βασιλυκὴν τοῦ ϑρόνου, υὐϊ βασι νιὴ ΒᾺὈ- 
οἱδπᾶνο δαί θεῖμν, αἱ δἷς ἱ. α. δαδί- 
ἤοα, αὐϊβοα ἀπιρίμμα, ἱπρτίγαῖθ 
ογίϊοιιΣ απιρία. ---- ἢ» τότ. Νατα. 

ΧΧ. 17. οἱ ΧΧΙ. 922. ὁδῷ βασιλικῇ 

φορευσόμεϑα, δῖα τορῖᾶ ᾿δἰμλυ5. 2 ΦΆΓΩ. 

ΧΙΝ. 426. σον. ΧΥΠ11. 15. αἰτίῳ ἃ 
βασηυκῇ, αι νοῦρθβ Ηθρσ. 7). 

τοσροπάεηϊ, εἴ δἰ ρτιβοδηῖ ποι σαξα 
γεραϊϊ, αὐ Μοπίῖ. (ταπρίυϊῦ, βοὰ 
ἼΠΟΥΘ γεβῖο, βιοαῦ τεσ, ουἦι8 νοϊυ- 
(Δ(ἱ εἴ ἱτχαροσίο ἤξχμο χεβίϑζογε νδἰεῖ. 



Βαδήλικώτερος. 

α ϑεττὰσ σπΐπὶ ἴδ᾽ σε ἀ6 ΔΑΝ πδδον- 
Β[δῖ8 ππρσιδηαὶ. Ὑ δδ᾽ φρτΒ 8. Υ. 
αἰτία. --- ἼΔῸῺ 25). οὐγατε τέβε. 

Ἐρίδος. 11. 92. ἐν τῇ βααικᾷ βιβλ» 
οϑήχῃ, --- δ) Ὁ Οβαϊά. γεσ. δα, 

ΨΙ. 7... ΓΞ» τέρημης, Ἑφίβοσ. 

ΝἼΙΠ. 16. 3 Ἐβάγ. 1. 7. υδὲ ϑγτιω 
5.5... «ὦ, ἐς ἐς, φια τερὶ. Τοϊά. 
ΨΙΠΙ. 60. 1 Μδος. ΧΙ. 84. υδὶ τὰ 
βασρωχὰ διπῖ υοφοὐἐφαΐϊα τεχία. Τά. 

ὁ ΧΥ͂. 8. «ἂν ὀφείλημα βασιλικὸν, Ογλπ 6 
ἀερίξαμπι τορίυχα, ἢ. 6. ογιπα γμοά 
γορὲ ὁοἷσὶ αο ργαείατὶ ἀεδοί. 

ΒΑΣΙΛΙΚΩΊΎΤΕΡΟΣ, φιαρὶδ τερίτξ, 
αμριιδίον. 4 Μαες. ΧΙΝ. 2. 

ΒΑΣΙΛΙΣΚΟΣ, δασὶϊδοια, δοΡῬΘΉ 5 
γερπίμδ. Πυθκν υἵρεγα. ἴε8. ΕΥΧ, 

ὅ. τ᾿ Ἰ.Ὲ)» αερὶδ. Ῥ6. ΧΟ. 18. --- 

Ὑλ»Όν- Αψα. Ζ2ε:. ΥἼΙ. 17. 

ΒΑΣΙ ΔΙΣΣΑ, τερὶπα. ΤΡ 2)» αὐ 

ς ξυεία. ὕει. ΧΧΙ͂Χ. 3. --- ΣῺ. 

1 Βερ. Χ. 1. 4.10. 18. 4 Ρασ. ΓΧ. 1. 

ΤΩΣ “εν. ΧΙΙ͂Ν. 17. 18. 19. -- 

ΠΡΌ» γέρεα. ὅες. ΧῚἘΧ, 41. 

-- υχζ οοηΐια νερία. Ῥε. ΧΙΡΈΨ. 
11. Οομξ 1χ. Ν. Τ΄ 8. ἢ. ν. ἃς 
δίανζ. ἀ6 14]. Μαδοοά. ὑ. 1δ1. 

ΒΑΊΣΙΣ, δαείς, βιπάκηιοπέιση, Ρ65, 
ἔγεσεια, ργαάι, ἐπδεϑει. ΠΝ» δα- 

ἁ εἰν. Α͂α. ὙΒεοά. 700. ΧΧΧΥΤΙΙ. 
6. ΤΙΧΧ Εχ. ΧΧΥῚ. 19. βάσεις ἀρ- 
γυρᾶς, Ῥεάδθ ἀγβοπῖφοβ, Ευϊά. ν. 91. 
ἃ, 82. 37. (οηξ, Ἐδαβοὶ Αἄνοσε. 
δ. 110. Υ.. ς. 1. Ρ. 414. εἰ εχ. Ν. 
Τ. 6. π νυν. Αὐάς ϑορμιοεὶ. Ῥμη)οσέ, 
γ. 692. υδϊ ϑ.μοὶ. δάως ἰέογργοία- 
ἴω αὔδα. --- ΤΊ. ἰοηρμάο. Ἐπ. 

ΧΙ, 29. Νυ ζῷ Ἰερετυας ὃ Νοῦ 
᾿ ταδῖθ. Οοτία ἐοπρι μαϊρῖδ τιοῦο δαὶ 
ε 80 ἢ. ]. Α᾽ἴοπα. [1)απῖι8 ῬΟΥ ἀπρι- 

ἐδε ᾿σαπδῖαλῖξ. --- ὃγ.), ἐεγπάνεα, 

Ἐχ. ΧΙ.111. 4206. Ουο ἀἀπιάεαπιθηίο 
διδες πίον τοί βο πἰδίασ, τὰθ 'ρπο- 
ΤΆΤ ἕαΐεου. ἔδει ναϊοΐ φαοχαδ (6 
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γοῦδ Ῥγόχίπιθ βειζεἊεπζθ ---- ΓΔ, 

Βέσις. 

ογδὶς, Φ Ῥασ. ΙΓ. 19. ...- Ἴονυῖοι- 

ἀαηιεπίισι. Ἐκ. ΧΧΕΧ. 192. Τιεν.᾿ 
ΓΝ. 7.19. 35. Ψ. 9...- ἡ, διᾳ- 

εδέμδ. ἃ Ῥας. Ὑ]1. 18. .-- 1). ἘΧ. 

ΧΧΧ. 18. 28. -ΧΧΧΙ͂, 8. Τιεν.. 
ΠΙ. 11. -- 3 δ οιπεπίμνι. 

3. ας ΧΧΥ. 18. 866. ὑσερὶ. εν. 
1.11. 14. ΑΔς Αφῃῖ. 4 Βερς. ΧΥῚ, 
17. μεχονὼλ, βάρωὼς αὗται. ΑΔ, νοτο 
ταῦ Ηἰς ἀραγταβθα νἱἀοίαν Μοπίξ. ἴῃ 
Ὠοΐα βυρ᾽εοίϊα βοῦῖροηπε: Ψιδεΐυσ. 
ὅνδϑος πιϊϑοαίδσε Ἡθγασίστι, οἱ ἔσγνθδε 
μεχωτὼλ οχ τηϊεγρσοϊβδιίοηα. Ααυξίοι 
Θχραπροηάϊμα εει. Νυ]ο τορος 
ἴπτηγηο οοπίγασγίυχη βἰδι ποτα 6586 
ἄἀοςσοηξ γοσθα : δάσεις αὗται. δ ἰΠἱςσοὶ 
Ασαΐΐα ὑτὸ πιστό βο Γοὔπαϊἑ νοσοπὶ 
Ἡθογ. μεχωνὼϑ, ἐυπα Ἔχρ  οδησεε 
σ50554 ΠΌΓΚΑΥΤΒ ΤΟΥ Ίη 
βάσεως αὗται, Ὦ. 6. νοχ δος Ηξοῦτροσ- 
ὄτεολ δαξες, ζωυϊοϊνμμεπία ποῖδξ, υθᾶθο 
Ῥοπίεδ ἔμεί]ο 1π ἑεχίμσω ὕσεροτε ρο-Ὁ 
ας. δ. ἡἈριδονιοόπίωιι. ὥγτοητα. 

Ρε, ΤΧΧΧΨΉΠΙ. 15. -- ΠΕΣ ἢ 

ραυϊπιεπῖμηι. 8 Ἄερ. ΧΡ. 17. -- 
ὝΡ. Ῥατίεδ. 1,δν. 1. 15. «ρὸς τὴν (ά- 

σιν. ΐα Ῥυϊατυπξ Ἀ. 1. νοιϊπάυχῃ, 
6586. Βάδιες βδυίρια ΤᾺΣ ἢ... ες 
δοἴιως 8. ραυϊμεπίτρη. ---- πον ἐ-- 

οεἶσε, οἴη ἀρὰ αἀἠφ εαπϑεσξαία. 
Επ. ΧΥΙ. 88. Κεῖ ἰονόσζυσε Ὁ". 

οαἴσαγο, νοὶ ζάσις Ῥοβιῦατα δβδί ἩΓῸ 
ἴοσο, αὐ φμεπι ρεάϊδιις νεῖ σταάιδιε 
αϑδοοπαέδεγ, αἱ εἷς 1. ᾳ. ῆμα, ἂς χυο 
νἱάς Τοχ. Ν. Ἐ. 84ρ. ΧΙ, 190. τὸ 
μηδὲ ξάσει χρῆσϑοωι δυνάμενον, απο ᾿ς 
νοὶ ρεαϊδις αὐυϊάοτα υἱ, ϑεῖι ποθάθσε 
Ροίοεί, δισυίῆςλις ἷς ζάως μεάεξ, 
85. ΒΕΙΊΩΟ οί ἄδ Ιάο]ο, δα αυοά ἔτιι5- 
τὰ ῬΓΘΟΟΒ ὍΓΟ {6116 {ἴπιργα τατεζατι- 
αν. δὲν. ΧΧΥῚ. 40. ἔξοχ. ΟὙτ 
Μϑ. γος. ἕάας, ϑεμόμος. ἘραγοΒ. ε΄ 

(άσις, σεήριγ Ἄνα, δῦρα, στάας, ῥυϑρὸς ἣ 
ία, Φῆμα, ἐδαρεν ϑϑῃ Ατιϑῶρῆ. 

Ἀδὰ ὙΒΘδΙΩΟΡΙ, ν. 9837. εὐφυῆ στῆσαι 
ζάσιν, ἀνεὶ τοῦ εὐφυῶς χαὶ χαλῶς καὶ 
εὑρίϑμως Φαύιν. ΟΟἾΥ ἀαοαῦς 



Βακποιΐνοι. 

α ἜΕΙΝ τὰ ΟΝ κατ δύσι Ῥ. 

ΒΑΣΚΑΥΜΝΩ, βισεῖνο, ἰθσιη ἑποΐ- 
ἄεο. Ἡοϊτυν δοουτνίυα Ἐέγτθοὶ. Μ. 
4845] τοῖς φάεσι καήω, θοιῖε ρεγῆο : 
ἐπνἐάσεο πὐμίνατη εἰ ταδὶ ρνιν ὁσι- 
115 απρίοϊοπᾶο τυϑυϊυτη ἰαραΐ αἴοθ, 
γείετυι δὰ ἐεοα. Τυς. 
ποῦ. Αἀν. 1.15. ΙΧ. ὁ. 48. Μη. 
Μανεὶ 1,χῖς. ῬΉΏΠΟΙ. ἴῃ “δεοίπωπι 

ὁ εἕ [αεοίπανε. διτ. ΧΙΝ. 6. υἱὲ ὥασ. 
καΐπειν ἑαυτὰν, “ἰδὲ ἱπυάρνε αυλϑὶ νἱο- 
Ὅτι οἵ νυἱΐατο, δαῖ : δὲ ἱρδὶ ἢθοθϑ- 
βαοτίδ τ ἐλ έγάμοσο. [. ΧΙΝ. 
8. ὃ Ὀασκαίνων ἐφδαλμῷ, ᾳιὶ ἰωνϊαρὶ 
οομ]ο, 8εὰ : ααἱ οδὲ οοῦΐϊο ἰηνάο. 
ΤΑ]5 οσῦ]υβ ζασχαΐνοντος ἰὉ]4. ν. 10. 
ἀρρεϊδίυν ὀφθαλμὸς πονηρὸς Φ'ϑονερὰς 
ἐπ᾿ ὥρτῳ. (οπέ, Βασχανίζω. Ἠεεγολ. 
βασχαΐνει, λυπεῖ, φϑονεῖ, μέμφετα;. Οομέ. 

ς εχ. Ν. Τ. ἐς. ἢ. ν. 

ΒΑΣΚΑΝΙ Δ, "ϑεοϊπακίο, ἱπυξάδα, 
απείαδο. ϑαρ. ἵν. 18. 4 Μδοο. ἢ. 
46. 

ΒΑΣΙΚΑΝΥΖΩ, ἐνοίάρε. Ὺν πια- 

ἐκε σιν. θεῖ, ΧΧΥ ΤΠ. 54. οἱ δα, 
ζασχαμεῦ τῷ ὀφ)αλρμῷ αὑτοῦ, ὡευνάϊαπι 
οοἸα 5618 ργοάεί. 

ΒΑ ΣΚΑΝΟΣ, ἑπυίάις, οἴίδγη αὐα- 
τας, σοτιβάξ ρατοισ, 1 γν "παίως 

ἀ δεείο. Ῥτον. ΧΧΤΙΙ. 6. υδῖ ῥτὸ δασ- 
πάνῳ 4}1} ΒΑΡοΒὶ συνηροφϑαλρῷ, απσὰ 

“πο ἴἀτὰ βοδοῆσπ, ἀπάτη ναυβῖο Δ}. 
υ ἱ ἷβΒ 6486 νἱάφειτ. [0], 
ΧΧΨΝΈῈΠΙ.. 44. Ὁ] ὑυχὸ ἀΦάσχακος 4}1} 
φϑονερὸς ΒΑΡΟΏϊ --- 51::. ΧΙΨ. 8. 
ζάσκωνος εϑὲ ἀναγ, αὐδϑὶ ὁ ζασχαί- 
νων ἑαυτὸν, ἃς 1. 4. ἴπ δηϊεοδα. μιχρο- 
λόγος. Ἰρῖ. ΧΧΧΥΆΕ. 18. Ἑλγτηοὶ. 
Μ. φάσχαιος, ὁ καχίζων καὶ μεμφόμενος 

ε ἅπαντα, καὶ «ρώμενος εἰς ἀπέχϑειαν 
ἄγειν, ὁ φϑοονερὸς χαὶ Θλαζερός. Ἠ ΕΕΥ ἢ, 
ξάσκπανος, φ'ονερὸς, ἀχάριστος, ἢ. 6. φυΐ 
ΔΌἘ ἢ Βεπεῆςϊα ἀαἴ, πδτ ἀχαριστεῖ 
Ἰάστα Ἐχρ σαί ΡῈΣ μὴ χαρίζεσναι. 
Αἀάε ΑἸεΐρῆτου. [15. 1. ἘΡ. 18. 
δυομενὴς καὶ (άσκανος ὁ τῶν γειτόνων 
ϑαλρμός 
ΒΑΣΤΑΓΜΑ, οηδ8, φιμοιἦ 86. μοι 

ἐαέμε, δὲ τυ ΡΒ, οπῖπε φωιρά αἰλομὲ 
"πιοίέδύιοη εδέ. ΝΦΏ» Ἰάφτω. 1 ϑδχη. 

44) 

ΧΥ. 38. ἴση ὑσ' ἐμὴ εἰς ὀάσνωγμα, ἢ 
“ποὐδοίδατε τοὶ δὶ ἐτφαθθ. Ἑαδπάρια 
εἰρσηἰδολίίομϑια. μαροῖ ἀυοαας φορνίον 
εἴ φορτίας, Νεο. ΧΙ]1]. 16. 19. (61. 
ΧΝΗ, 44. 27. --α 50. Ααι. 

ϑγήάτη. Εχ. 1. 11. Αἀάθ Ευνῆ». 
ϑυρρ). 767. ϑοεορὰ. Α. . ΧΙΧ. 9. 
9. 14. ». 969. 

ΒΑΣΤΔΙΜΟΣΣ, ἰάσι. 5)» άπ. 

ϑγτητη. Ῥβαΐτα. ΠΧ ΧΧ. 7. 
ΒΑΣΤΑ ΖΩ͂, ὕέγο, μογίσ, δαγεῖο, καὶ 

αὐιοίΐο, εατοῖο. ---. ΠΟΥ, δεγηιῖ- 

πανὸ 7εοἰο, Ηρ. ἃ Ως 5 ϑίαχω. 

ΧΧΙΠΠ. δ. εεο. οοὰ. Αἴεχ. δὰ :ϑὶ 
ῬΓῸ ζαστάδσῃ Βουροίπι ἐπε ὅλασ- 
φυίφῃ, νοὶ ροϊέαο ὕλαστήσῃ. --- ΓΘ", 

ἑμοίδπο. Φυᾷ. ΧΥ]. 81. υδὶ συμ 
κλένειν οἵ δικεσείειν ροττηυ δ ἴῃ οοὐά. 
Λασῖος νϑρβίοσιβ ἐδάσνοιξον, άκαι 
εἰ. σιν. σχμίμεῖ, Ῥειτοίευῖε οἷο 
ἀυρῖο νοῖδδ ; 2 εἰ 8... δὲ οὐ. ἃ 

ττ τ 

Ἰασγηδ οοπομεϊιηξαν, δἰΐδυι 40ο» 
ἀδιηνηοο σίδοϊ πίων δὲ οἰευσηΐων. 
ϑοδασ θη ουρίυβ δα ἢ. }, ραν ἴ6- 
βενα ὁκάναξεν, δεῖ ἐτώραξιν, χιοά 
Ῥεορυῖιλς δορεῦξε δὰ Ἰδοϊίοπεαν (σά. 
Ὅχοι:. δνήσεισεν. .--- 4. ϑγσδμαι 

Νυχη. ΧΙΝ. 9. (δὶ »γο δαστάδοντες 
Ἰεσεπάι ζασεάξουσι, αἰ ἢαθεῖ τη8Γ- 
8ο ςοα. 180. Ηοΐμῃλ.) Ὀδεαῖ. 1. 31. 
Ῥῃ. ΓΧΧΧΥΤΙΙ. 40. Ῥτον. ΧΥ͂Χ, ὁ 
15. Αἀάε εὐπάδιι 5. {,Χ10.13. υδὲ 
βαστάξδειν εβῖ ἰοἰογαγε, ρεγζεττε, ἴ. α. 
νΕΓΏΔουΪπτὴ εἐτίτασει, ἰο ἐπάμτγε. 
ΓΧΧ 2 ἔερ. ΧΠΠ. 14. --- Ὁ 

ῬΙΗ. εείοἶϊο. ϑγτατα. ὄχον. ΓΙ. 8. 
-- Ὀδν» σπεγο. Ασα. Ζδοι. Χἥ]. 8. 

Ῥγεεῖετεα Ἰερίξαν πίῃ. 1. 16. υὉ] 
βαστάζοντες βαστάσατε νἱάδίι 6866 
Εἰοόθεῖημα 6ΟΧχ 4]10 ἱπίεσρσχοίαχηθηΐ,, 
αιυοᾶ εχ τααγρὶμα ταῖσταν! ἴῃ τάχ. ἢ 
Ἐν. 

ΒΑΎΟΣ, ΡΤΌΡΦ. ρίαπία γμαομνημε 
Φμοηΐξ ἨΩδΟ6Β4, ἃ βαΐγω, ἀροπίς 42- 
οσμάο, ἀοιπα σροοίφείιτα, τόσα, 56.- 
ἔϊς. Ατϊδιοῖ. ἀ6 ὕΐωδε. 1.10. 1. ς, 4. 
Βίσα. 1ά. Α“΄, 21. πδ» λεγδα ἴ- 

ἰάα, ον. ΧΧΧΙ. 40. Μιὰ. ΟἹ. 



-- τττὰὶ « ρου, 

Βάτος. 448 

ΖΦ). γκδω5. Ἐχ. 1Π1.3. 8. 4. ὕθυξ. 

ΧΧΧΙΠ,. 16. Οοπέον ϑυΐοον! ΤΉ. 
Ἔρεὶ. Τ. Π. ν. 672. Ηκβεὶ 188. 
Ῥἢ1]10}. Ὁ. 280. βοα. ἂς ΟἹ. (εἶδβὶὶ 
Ηἰδγοροί. Τ. "1. Ρ. 58. 

ΒΑΤΟΣ, ὀαΐιϑ, Ψέπι5 πον ΤΣ 
ἀφωξάογμπι. γγ., ἰάδια, Α]. 168. Υ͂. 

10. βάτον. ᾿ΓΠοοάογοῖιϑ ἱὰ Ορρ. Τ. 
Ι. οἀ. ΗΔ]. ρ. 466. Δ ἀθ ἢος νο- 

δ ραβδυϊο ἀϊορυϊαῖ: ὁ δὲ βάτος μότρον 
ἐστὶν τῶν Παλαιστίνων, ἑ δοροήκοντα παὶ 
τίσσαρας χόας χωροῦν, ὡς ̓ Ιῴσησος ἔφη- 
σεν, ϑεὰ δἰ τον ΨΦοθορθυδβ Α. 1. ἼΠ. 
9. ὅπ. Οοπξ, αυοαια ὅ.80]. δρυὰ 
Μομπιξ ἴῃ Ηοχαρὶ. 1 Βερ. Υ. 11. 

ΒΒΑΤΟΏ. γι άα δυργὰ 58. ν. ἀβα- ' 
τόω. 

ΒΑΤΡΑΧΟΣ, γαπα. Ὁ »» ἀὐεγυμδ. 

ϑγτωμ. Ηοκ. ΧΙ]. 19. 0] ποῖ α]}- 
ὁ ἴεν Ἰερεζυηῖ, δε αἰΐα ἱγηιδασίπθ ταὶ 
δυηῖ δὰ περ ἐμαπὲς πΟΌοπομπι 6Χ- 
Ῥυϊπλἧπάδτη. --- Ὁ Ὑ ἼΕ ᾧ γαπα. Εχοά. 

ΨΠΠ. 9. 8. 4. εἰς. 9, ΤΧΧΥΉ]. 
80. ΟΙΝ. 429. 
᾿ς ΒΑΦΗ͂Σ, ἐπηπουεο, ἐἐποίμγα, οοἷογ. 
δὲν. ΧΧΧΙ. 30. ἐν βαφῇ, ἴῃ Πποῦαγα, 
Ἀ. ε, εἱ βεθρίυδ ᾿σοίζατα τρρρρδίυ ἴα 
δατιδ. 

ΒΒΑΧΕΙ͂. ἴπ Ηδχαρ] 8 ΜΙΟΒ. 1. 
ἀ 10. νεσῦα ἐν βαχεὶ Ἰαυάδεαπίυν ἴΔῃ- 
αυδα νοτϑο ΓΧΧ Ιπιΐ., ῥσὸ αυ]- 
θὰ 81 10τὶ στη]π8 τοοΐθ ἐν ἀχεὶμ, ἐν 

βαχεὶμ, εἰ ἐν Βακεῖ Εχβροηῖ. Μομπα. 
ως νοῦῦα ΠΟῊ 88[|18 δοουγαίε δᾶ 
5 τείας. δῖ'πθ ἀυ)ο δυοίου ᾿͵ 
Βυα νεγβίοῃβ δηίθοθάθηῃβ 5) 1}- 

[ετὶβ Οτεβοὶβ σρυηοσε νοΪυϊῖ. 

: ΒΔΒΕΛΛΑ, σαησιέδεσα, λιγμάο. 
Πρ νυ. ἰάφιω. Ῥχον. ΧΧΧ. 18. 

« Ἠεδγοιῖυ8: βδέλλα, εἶδος σχώληκος. 
᾿ ΝΙάδ αυοαια ϑυϊάδει 5. ἢ. ν. Νο- 

ΤηΘη δΒαρεῖ ἃ βδάλλω, τὸ ἀμέλγω (Α 
«ὐλιϊδίιτα ἴῃ Ἐ, υἱ ἴῃ Α(ΕοΟ λεὼς ᾿ΥῸ 
λαός. Νίαε Βοοῦδίε Ηΐογοσ. Ρ. 11. 
Ῥι 797.)»,, ὑπάδ νοχ ϑδαηρμίδεσα, 
αυἱΐα Πιγυο ΒΑΉ ΘΙ 6 ΠΟΓρΡΟΙΟ 
βυρὶι. (οηΐ. Ουϊδονίυπι ἴῃ ΒΙΡ]. 
Βγεπι. ΟἹ. 11]. Ρ. 684. 

ὶ 

Βδίλυγμα. 
ΒΔΕ ΛΛΙΟΝ, ἐφνσιπε. μέν: 96, 

φγείίοσμνε, β6ὰ διοσις ατδοτὶΣ σμ7μα- Κ᾽ 
ἄσηι πέργι, φιία ἠαεοίζεν ἧς Αγαδία, 
ἀἋ ἑάομι πορρος λαδεί. Οοἰϊισίτζαν ἴῃ 
νησὶ τορὶοαῖρθιθ, 861 ἰπάϊουπι 
χτηλχίπιο εἰ Βεδοσίδηιπι Ἔχοοὶ], 
ιεϑὲε Ρ] πο Η. Ν. ΧΙ]. 9. Οομῆ, 
Βοιῖγεσ. Οοπμαοπί. δὰ Ῥϑαϊδῖ: Ρ. 
124. 5κ6ᾳ. Γ 12' ἴπο. δα. 1. χΩ. 

Αι. 5 Τμεοά. ΝΌτα. ΧΙ. 7. 
ΟΕ Βούματε. ἩϊΐοτοΣ. Ρ. ΠῚ. 1... Υ. 
ς. δ. ». 674. Ὠτυβίυτι δα δῆ. αὶ 
ΠῚ. 19. Βοοκυπδυθῦτη ὧἀς Οὐῖαρ. 1. 
Ἰ. ν. 9938. Ματίη. 1εχ. Ῥδῆοὶ. εἰ 
ἱηρτίτοίθ ϑεσαρίσσα Ατὰῦ. [935, Αψνρ- 
ατεραῖ. οΔρ. 949. 

ΒΔΕ ΛΥΓΜΑ, αδοιιέμαξδο, τὲ5 α- 

δοπιπαπάα, ἱάοΐμπι αδοππαπάμπηι. 
ΒΥ ει, ἀν, ἰάοῖα. 1 Βες. 

ΧΙ. ὅ. ἐσορεύϑη Σολομὼν ὀπίσω βδελὺγ- 
ἕατος Σιδονίων, οοἰοῦαὶ ϑαϊοιθοη 45- 
ἰασίθυι, :φοϊαπι  δϑοπιϊηδηάντη 85.- ἃ 
ἀοηπίογαι. Υγιὰθς εἴ ν. 8383. -- 
ΘΝΌΝ Ρίας. ἑάοία, τες πίληΐξ, ἴδε. 

1. 8. 90. --- δ. γνίυσ. ἀδ ξέετ. Ὁ 

οογεὶ. ΤἩΘοὰ. «61. 1,.. 2. Ἐχργεεϑιξ 
ΠΟ οηδια γοσῖϑ δ, φυοὰ δέεγοιισ 

ποίαϊ. ΧΧ 1 ὅ8δη. ΧΥ͂. 9. 1 Ηερ. 
ΧΧΙ. 26. Εσ. ΧΧΧ. 18.- 0 7 

Ῥἷων. σιδάϊαίεε εἰαίμα. ἴω. ΧΥΤΙ. 
8. -- ΠΡΌΪΌ» οοἶμα ρταυϊξείπιδτη, 

80. ἰἀοϊοϊαϊτῖα. 76.. ΧΙ. 15. --- 
ΤΙΣΙ Ὁ Ρυὸ Γὴτρ ἸΏ» αὖ εκίτενηξία- 

ἐδια. ἃ Βερ. ΧΥΤ1. 31. υ]1 δβἰπε 
ἀυρίο Ἰερβετυης ΣΡ: -- "ΠΡ 

εἰοηφαξῖο. Ἐβᾶν. ΓΧ. 11. 866. σου. 
ἐν βδελύγμασιν. ϑοϊίοεῖ ΤῚΣ ͵ )πάμα- 

ἔεπι εἰ ἐπιριγαίεην πιοῖαῖ, δὸ Β. ]. 
Ῥουτουίδίυῦ ΟΠ ΓΔ Ἀ. -- ΠῚ 

πιεγοίγίΣ,  ΘηοΥῖα ουἶζαὶ οοπϑεογαδῖδ. 
Ιῃο. Ηοβ. ΙΝ. 14. υδὶ βδίλυγμα 
σαπὶ φ αδονεπαπάα γαοὶ!, βρεςῖδ- 
χα δοογίεαπ, τιργοίτίοεηι ποῖδι. --- 
ΥἹΡὺ τες αδοπεϊπαπάα, προς. ρεοοα- 

ἐκ, οἱ ἑαοίογεηι ομΐμς. - Ῥους 
ΧΧΙ͂Χ. 17. ἔδετε τὰ βδελύγματα αὖ- 
τῶν, καὶ τὰ εἴδωλα αὐτῶν, νι οιας 



Βδιλυγμὸς. 
«185 δοεοίπιδηκῖδο δοζυχ οὐ ἰἄο]α 
φοτοτα. ὃ Ρασ. ΧΥ͂. 8. εν. ΧΙΠῚ. 
97. ἐν τῶς ἀγροῖς ἑώρακα τὰ βδελύγμα- 
τὰ ὅσο, ἰπ δατὶα υκὶϊ τεϑ δροξείηδη.- 
ἄδε ἴυδε. [.δ. ἴχΧ, 27. βδέλυγμα 
τῶν ἐρηριώσιων, αἰνοκαϊπδεῖο ἀεφοϊάϊτιο- 
ταῦτ, ἢ. 6. ναβίδιϊο ὃς ἐδαϊτιιςο 
Δογγτενπάα. 6 εἰ δη. ΧΙ. 81. υῦὲ 
βδελύγμωτα ἠφανιαμάνων, δου. 
ἄοεοο ἀδεοϊδίοσι, εἰ ἢδη. ΧΙ]. 

δ 11. ὉὉ] τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως 
οορυγεῖ, εἰ οὐ 1 Μδος. ᾿. 61. δὲ 
[“««. Ν. Τ. 8. ἢ. ν᾿ το γὙρῷ» ἑάφηι. 

1,κευ. ΝΗ. 11. ΧΙ. 10. 19. 18. ἴ64. 
ΠΧΥῚ. 17. --- γ» τερέμε. 1κου. 

ν. 2. Ιεκεσανὶ γγ αδονεπανάα 

4. ἀείεείαπάα «πρπαῖα, φὰς σαπεῖα- 
Ἰοταπὲ ἱέα ὑχορίεγεα, αυΐα μ᾽εσβαῦα 
τοΡΌ 18 δδοιαιμδίοῃὶ 6886 βοϊβηΐ. ---- 
Ἔν ζν ἱπῇ ΡΙβεὶ. αδονιέπατί, αδοπιῖ- 

παδίίε ἥαζεγε. Ὅδαι. ΝἼ. 46. -- 
ΠΣ αδοηιπαίίο. ΤΠοοά. {6 Σ. 

ΝΊΙΣ. 12. ΧΧ Ἐχοὰ. Ν1Π. 46. 
τὰ βδελύγματα τῶν Αἰγυστίων, Ἰάοἷδ 
ΖΕεγρὕύοτυ. ὙὙ᾽άς εἰ 3 Βορ. 
ΧΧΠΙ. 18. εἴ οομέ, ϑαρ. ΧΙ, 28. 
1ενὰ. ΧΥΤΠ]. 97. κάντα γὰρ τὰ βδε- 
λύγματα ταῦτα ἐποίησαν, οτατι68. Θμΐπὶ 
[65 ἈΒοιηϊπδηάδθ ἰδθο ἔδοογυπῖ. 
νιάς εἰ ΕΖ. ΧΧΧΙΠ 96. 8 Ἐπάν. 

ἃ ΥἹΙ. 18. Ηφρσ. πρϑ Εϑάγ. ΥἹ. 

91. δὶ ποίαξ ἐπρεγίἐαέεπι, φῶ ἰάο- 
ἴογης σμίπε οοπέγαλίἑεγ. ϑὅαρ. ΧἼ. 
438. βδελύγματα. αυϊμκαῖ. ὑρμη ἢ μὰ 
σε φυῶ οοἰωεγιπέ, τπιοστα ρα δῃΐημδὶϊα. 
(οπέ ν. 94. ϑῖσ. ΧΥ͂. 18. σἂν βὲί- 
λυγμα ἐμίσησεν ὁ χύριος, ᾳυοά ϑγτυβ 

Ρετιδ γεσῖς 12.8.0 ὧῶ, ογεμα πια- 
ἔκωπ 5. ρεοσαίμηει, συχτὰ α0ο0 εἴ οοπ- 
βοητῖς Ατὰρ6. Οὗ ἴρ. ΧΨΤΙ. 90. Χ. 

ε 18. αδοπιέπαπάα ρεοοαΐα. 1 ΜΒΟΟΔΡ. 
1. 57. υδὶ νἰἀδηάτι5 Μ|ΡἼοδδδῖ 5. [Ὀ. 
ΨΙΊ. 7. εὔέσίεε «ουΐξ τὰ ἀϊοϊξυν. [,6χ. 
γε! Μ5. Βγεπι. βδέλυγμα, πρᾶξις 
παρὰ τὸν προσήχοντα λόγον πραττομένη. 
καὶ «ἂν εἴδωλον, καὶ πἂν ἐχτύπωμα ἀν- 
ϑρώσου οὕτω ἐχαλεῖτο «ἀρὰ ᾿Ιουδαίως. 

ΒΔΕΔΥΤΜΟΙ͂Σ, ἰάκχι. ΓΡῚΒ» ἐ- 

ον. 1. 

[χ] 

449 Βδιλύσσομαι. 

ἐμδαβῶο. 1 ϑδὰ. ΧΧΥ. 91. οὖκ ἴανα!. 
“ν᾿ τοῦτο βδιλυγμός. ϑοϊοοες ΓΡγ9 
τοσιοηγτηῖοα ἀυοαθθ ποδὶ ἰά, ’, 
ἐφ΄ αὐ υαοἰϊανπάκμηι ἐπιρειϊιέμν, οβῖη- 

ἄρρυδονν ν 85: τροαρβοσῖοο ἑά ανοά 
αἰλχμοπι ἱποωξείαέ αὐ οἤέενα!. γυ]- 
καῖιιδ, αυἱ Βοαροῖ: πολ ογὰξ ἐδδὲ ἤοῦ 
1 δἱπρμίξσι, λυγμὸς Ἰορίεδα νἱἀοίυτ, 
ᾳυοΐ νἱὰο ἱππέα. --- γηρτ. αδονεπα- 

ἕο. ΝᾺ. 11]. 6. 

ΒΔΕΔΥΚΤΟΣ, αδονεϊπαδεϊεε. 
πλὴν αδονεπαδίϊε, τες αδοπέπα» 

δὲέϊε. Ῥγον. ΧΝῚΙ. 1δ. ἀκάθαρτος καὶ ς 
βδελυχεὺς παρὰ ϑεῷ, ᾿αρυτυ εἰ δδο- 
τη 0116 οογαὰ ἢ 6ο. ὅϊτας. ΣΊ,]. 
8. 9 Μδος. ᾿. 97. Ηςεγοῖι. βδελυχεὺς, 

μισητὸς, ἐξουδενημίνος, καὶ βδελυρός. 
ΒΔΈΛΥΡΙΑΝ ᾿ΕΠΙΤΗΔΕΥΏ, 

᾿αδοπεπαξοπὲ φσέμαδο. ΜΡ ΓΔ, Ηἰρδ. 

αδοπιπαδὶϊε Καοῖο. ϑγτατα. Ῥϑ. 1.11. 
4. βδελυρίαν ἐπετήδευσαν, ΔΟΟΥΑΙΏΑΙ1168 
ἔαςεὶ δυπῖ. ΤΧΧ ἐβδιλύχϑησαν. Ἑμὶ 
βδελυρία ἐπιρυτγίας Ῥγοίεγυα, ἐἰβδενα- ἃ 
δὲς ρείμαπα. ΜΊὰς ΤΒΘΟΡἢν. ΟΒδσ. 
ΧΙ. 1. 
ΒΒΔΕΛΥΡΟΣ, αδοπέπαδιἑδ, 806- 

ἰεείιι5, 1. ᾳ. βδελυκτός. Τμερίτατ ΝΙΓ. 
ΧΙ]. δ. δας. Αἴοχ. υἷὲι δἱ} βδελυχ» 
φός. Τίταεριιβ [χ. Ρ]δί. βδελυρὸς, 
αἷσ ς- [λιοΐδῃ. Τ᾽. 11. ῥ. 178. 
Εά. ΒεῖϊΣ. βδελυρώτατος ἁπάντων. 
νΙάδ διρτα 58. βδελυχτός. 

ΒΔΕΛΥΊΣΣΩ, ὑγσ. ζαοῖο, κί ναι ῥα ἰά ἱ 
αιεαί, ψαὐάμηι γεαάο, ἃ βδέω. ΟἾό8α. 
οι. υἱδεο, ρεάο, ἀεῖπἀθ εἤοῖο, τὰ 
αἰϊᾳυὴε γεηι υεἰ. ρεγοοναηι αυετεείμν., 
εἰ αδονείπείιιγ, φυασμπᾳμε αἴα ἀξ 
οαμδα, γ-. 6. οὗ ἐπιργτοδίαίεηι: υηᾶθ 

ΒΔΕΛΥΊΣΣΟΜΑΙ, ργορσγῖε ποῖίδε 
"6 αὐόγίο α ζείεπίε (Ν΄. ὅ΄.Βο]. δᾶ 
Αγ βίορε. ΡΙαΐ. ν. 700. οΟἿ1. 702.) 

γοὶ οἵωῃΐηο αδοηιμοῦ, αὐεγδοῦ, ἐᾶ- 
ογον, οὐἷο λαδεο, εἴδατα αδοπιπαδιίΐδηι ἃ 

τεάο. Ὧν» Γαεἰϊάϊο. Ἰεεν. ΧΧΥ͂Ι. 

11. --α “» 6:ρεϊϊο, τερμάϊο. ἴμαν. 

ΧΧΙ. 14. ἐβδειλυγμίνην 865. οὐοά. 
ΑἸοχ. υδὶ τοϊααὶ [1δτ| ἐκβυβλημένην 
μαβρϑηΐῖ. --- 427 ΗΙΡΒ. ,ανώκηι 

Εἰ 



Βδελύσνορμαι. 
« νοῦάο. Ἑκοᾶ. Ὅ. 61. ἐβδελύξατο τὴν 
δαμὴν ἡμῶν, δεάϑιΒ οβόγθῖ ποείτυα . 

« διράυτα δὸ ἐδίσζωσω, Ἀ. 6, ἰῃν βοβ θῶ 

χοδαϊαϊδῦδ, -- »ὰᾺν ἑαηρο, ἰξάα. 

Ὅτ, ΧΧΥῚ. 90. καϑόν ἡμεῖς οὖχ 

ἐβδιλυξάμέϑα, ἀποιηκὰπνοδιπαι ἀνθ 
Βο 496 Βδ᾿ ὯΘΒ 0 ἴδ. “- 

ϑ)νν πο ἕαηβο. ἴδιε. ἴων. ΧΙ, 8. -"- 

ΣΤ» ΡΒ. φερατο.  ἴεθ. ΤΟΧΥῚ. ὅ. 

μμδοῦσιν ὑμᾶς καὶ βδελνσσομένοις, οἂϊο 

ὃ ῬΑΌΟΠΕΡαΒ νοβ εἴ ἈΡΟΥΔΙΏ ΔΙΌ. 

ϑαῖϊ. χυοὰ ἐρσιηον, Ἐς ᾿οηξε ἃ 
6 τοεβουδέε δυΐθο. 

᾿᾿βδελύσωυννα, 0911.. Ατοῶῦν ὡσωρῶ 

,Ῥ»γοδτοείδ ἀἰοέλε ἰαοεαιυϊδ»---- ΥῊ ἂδ- 

ἑνί, ΤΒεοά. 166. 11. 16. ᾿ΧΧ Ἐχ. 

1. 13. ἐβδελύσσοντο οἱ Αἰγύστιω ἀσὺ τῶν 

ο ιἷᾶν ᾿Ιδραὴλῳρ ἰροταϊπμβίίου διϑας ᾿ 
1 δ) [Ιαταδὶ: δὶ ϑοβμοὶ. 

ὄὥρλόβοντο. Ῥοϊδεξ φυσαμ τεαϊ; αὐ- 
λογγεδαπέ Ζαυριϊ α ἰδὲς 1εταξί. 
[τὰ ἴῃ Βουπδπὰ δαϊείρηθ 1, ΔΕ πδ να σβῖο 

ἌΡ»εί. 1ον. ΧΧ. 28. -- Ἰδὲ» 

«Ὡρέγπο. Ἰβοοᾶ. ἘΔ. ΧΥ͂Ι. δ6. --- 

ᾺΡ 2» γα αδοπραπάα. Ἐσοδ. ΙΣ. 

2. -- γγῷ» Ῥπ. 1,ον. ΧΥΊ, 11, 18. 

ταῦτα βδελύξισϑε ἀσὺ τῶν σετωνῶν, 
ἀ βρὸ νοϊυοτὶα διρουβίμδίσηὶ νοἹβ 

ἐσυπί. Ιμδὰ. ν. 48, εἰ ΧΧ. 25. -- 
Νῦν ΡΠ Αταοβ ΨΊ, 8, --ἰ ΥΠ: 

ὈΥΤΥ͂ΤΙ ΡΝ, ἢ. ΗἸρῖν εἰ Νιρδ. 

Ὅοαϊ. ΨΊΙ. δ6. 1 Βερ. ΧΧῚ. 46. 
ἐβδελύχϑη σφόδρα, ναϊᾶς ΔΡοταϊπδὶ- 
Ἰοῖὰ 96 σοδδεραῖ. 900. ΓΧ. 81. ἔβδε- 
λύξατο δά με ἡ στολή μου, αδονιϊπαδὶ- 
ἥξηι τις τεδά λέ ϑίοϊα ταθα. ζοὉ. ΧΥ͂. 
16. ἔστε δὲ ἐβδελυγμένος καὶ ἀχάϑαρτος 

ἐ ἀνὴρ, ε8ι γϑγοῸ Ὡροταξηαῦ 5 εἴ Ἰτὰ- 
Ῥυτιβ νἷν. Ὑίἄε οἱ ἴεβ. ΧΙΥ͂. 10. 
ΟΜ4.0Ε. ΠῚ. 9. οἱ βδελυσσύμενοι κρίμα. 
ΣΙΘεγοΒ. ββδελυσσόμονοι, μωσοῦντες. «--- 

ΣΊΔ.Γν αδοπεϊκαίίο. 1,ν. ΧΥΌ ΤΠ]. 80. 

Ῥγχου. ΝΠ. 7. ΧΧΥΊΗ. 9. ϑίσας. 
ΧΙ. 9. ποίῖδί οοπέοηιμογε, ἀσερίοεγε, 

25Ὁ 

Οὐειοεεις Αἰεχ. βαά, 1.10. Π]. α. ὃ. 
βδελύττεται τὴν ὑνχὴν αὐτοῦ, σε ἔρσαχα 
«ὁοικὶπαδέίαι τοι ῤἐδέ. ἃ άδοε. ἰ. 58. 
Ὡλεγδαιν, τορθα Ατιθοοδιαν Ῥαν 
Μεύτιο 7αεοῖοδα δαθεοοι βδελύξα, (Ἀ. 

2. Ῥοίδπενε, ὑπιέκανε) «ὡς ψυχὰς 
ὁκυτῶν ἐν στὡντὶ τῳ, 1ῃ 

. ἐαρλϊοκαις μεν βεβηλδακι αὐτοῖς. 
νὰν. εἰ υὐπομὶνανά. - ΔΕ φυόψωε 
ϑγεαρι. Ηδδγολ. βὺελυσσόμειρι, μεσοῦν- 
τις. ἄρτοι: ἐβδιλύχϑην, ἐμέδησα, 
ἔχοψα, ϑυϊάᾳ58: ἐβδελύχϑησαν (ε.- 
ΤΠ 1. 1Π.1.), ἀτιῤξῥήησαν. 

. ΒΙΒΑΊΟΣ, Ἀσνῖμε. Ἷ2» ᾿ϑατε. 

ἍΠΙΡΗ. ἃ Ὦ» ἥἴγηιΣ. ὅγιασα. Ὅεα. 
ΧΙ1. 82. 1 ὅδ. ΧΧΊΠ. 48. 
ΨΙΙ. 98. βίβαιον, ἀσφαλές. Ἡ ὲ 
βίβακν, ἀσάλευτον, ἀσφαλὲς, ἀμετάβλη- 
φῦν. 

ΒΕΒΑΙΟΎΗΣ, ῥυπιΐαε. ΓΝ» 

ψενίεαε. ϑγυσιθ. Ῥβαμο. ΧΧΆΧΨΥ. ὁ. 
'Ἅφα. Ῥ8. ὈΧΙΠ.1. -- ον» 

γξίαα. Αηα, Ῥεαῖτα, ΤΩΧ; δ. [π- 
᾿ορῖθ ἴδ νεγεΐς. Ἐχ ὑδὰ 1. Ατδβ. 
ρ εεὶ οὔδμαίδο, τ ριάμας, ἃ 

45..02ὅ39) τῆρυιδ, τἰφίάω Λιᾶ. Οατέ:. 
'Ὅογβῃ. δυν. ΤὩΧΧΊΥΪ, 14. εἰ 15. 
Ἑαχίδρεε ἰρδοβεχλι σέριάμνι Ἀασίενι. 
Αάὰε Ανϑά. Οτδὶ. 1. 895. 15. 
ΒΕΒΑΙΟῺ, πιο, εομήνταο, «[α- 

ὀξῶθφ. νον, ΕΕΤΡ. αὶ Ὑν Ὡς ΧΙ,. 

18. ξβιβαϊωσάς με ξνώπιδν σὸν εἰς τὸν 

αἰῶνα, οομπττηδλεῖί τὴ ΘΟΥΌΣΗ ὅδ 1ἢ 
πεουδα. -- Ὁ» ἘΞ. 8 9} ξπῖξο. 

Ῥε. ΟΧΥΤΙῚ. 28. 
ΒΕΒΑΙΏΣ, ἱἐπαάμδιαηπίεν, πτπιῖετ, 

ἐμίο, οογία ἈΡΩν» αὦ οχοϊξῖοπενα, 

Β, 6. ἐπ ρεγρείαηνι. 1δν. ΧΧΥ͂. 50. 
ὅϑϑ ΠΣ ν σπια ενϊ. ὅγτααα. Ῥδ. 

ὙΧΧΧΝΊΠ. 32. 

ΒΕΒΑΙΏΣΙΣ, οοηβγπιαῖδο, εἴζδισιυ 
Αγπια 2ρέ8β, σεγία απλτλδ ῬΕΓδμαΣΊΟ. 

[ 5} Ὁ ἐχοϊδῖο. ἴεν. ΧΧΝ. 935. ἡ 

ἃ»: 

φο, 



; ῤ , 

: γῆ οὐ προαδύμεται εἷς βιβαίσον, ᾿ἀασέε 
ὯΟὰ Ὑράδίοῦν δὲ οὐυῆσπαίοειρο,, 
(ἰ. ᾳ: βιβαίως, βγοέσι, αδδρμέε, μρον- 
4, οαἶλ, ν. 80,}) Ἀ, ε. πὰ βαεηθπαι 5 
οσδσῖὶ ἱπ εδἰθσηυω, δχρσηδωξο 
Αὐπμανγοσῖηθο. ΜΑ]]ραὶ ζασηθὺ δηυϊ- 
ἄρψχκ Ὑρροόμεγα βεβήλωσιν, αἱ Ἰεριθαν 
Ἴπ Α]ἃ. 58ρ. ΨΊ. 19. προσοχὴ δὲ νόμων, 
βιβαιωδι ἀφδαρείας, Ἐ. ε. σθδοννδῖο 
Ῥεωρορίοτασι αἀἰνίμσταρα δηίΐτησα 

ὃ ορτία Βρε {εἰ κϑέδῦα ἐἐίενῃ 8 τερίοΐξ, 
ἘΧΒΧΙΔΟΣ, ρμγοΐδπνισ, ἐμεέρηγυΣ. 

“Πἰγὴπν [46 ποοίε. ΛΑμ. φρῶ. Ὁοἱἷο- 

1}π. ἄμ. 1, 18, βέβηλορ. 'δρθ β.» 
βολωμώη, ωξ ἀχρεεοροεῖ, ΤΊ) ΤῊ 
ἢ. Ἀγ. Ἐ2. ΧΙΨΝ.Π,. 15. 1.ον. 
. 80. διαστεῖλαι ἀνὰ μέσον τῶν ἁγίων 

καὶ τῶν βιβήλων, τὶ ἀἰδοετ Ε 5 βδοτὰ 
.. 1 βαια. ΧΧΙ. 4. (ἄρτοι 

. ας. ραπες [αἰεϊ, Ἦ. ε. αυ]- 
ς 865 ἰαλἰεί 5. Βστοΐημεθ ἐ]Πεῖ νϑοῶὰ 

5. Ἐκσεοῃ. ΧΧΤΙ. “6. φοοσαπῖ. 
ΧΙΑ͂Ν. 48. -- "γι αδοίί, αὐετ- 
ἰαὲ Ἰεμδ. αὶ. 1 ϑαρι. ΧΧ. 4. ϑεὰ 
44. ἔδεδς γογαὶο ν6χῈὲ Αφαϊΐα αἷΐ 1» 
Ῥυοιᾶδ, δαιιοάστη ἀυδίζδσγοι. --- 
τι. Ἐχ. ΚΑΙ. 25. -- δ, ἐηι- 

Ῥπνε. Ἄγτηπι, .106. ΧΧΙΕ. 10. --- 
ἴῃ 3, ὐονιίπαβο, Ἐν ΙΝ. 14. 

ῶὶ Μαροῦ ΡΥ. 6, σοῖς βεβήλνες χρρά. 
ἀ Ἡρεογοῖι, βίβηλον, τὸ μὴ ἱερὸν καὶ ἄβεῳ. 
ζάειι: βίβηλος, ἀνΐερος, ἀμύητος. [οη- 
τ Θοοεεὶ ΤΈμοο. ες]. Ἐ. 1. Ῥ. 678. 

ΒΕΒΗ ΛΟ, ργθίαηο, μοΐδιο, »ἱοῖο. 
δῦ» Ητρῃι. ἃ 57, ἀοίοτε αῇιοῖο. 

Ῥᾳ ΙΧ, 26. ζαροτρας σα ὅγε 
3.» 8. τοῇ, 2.1} νη ρ ἐπφωῤηαίς. 

-- ΤΗΣ Ῥηοίοημε. ἴεν. ΚΑΙ, 1. 

γυναῦκα πόρνην χαὶ βεβηλωμένην, ἐκευκί- 
ὨΑΙΌ, 6π2 βοογίδἑ εἰ Ῥχρίλιφξδ, 

ε 6. γἱοΐδία οἱ. Τὰς τονοοβπάυπι 
οϑῖ μηΐ6 ας. Νοορλ, : 

δ οἶοῖ. 1101, Βο δμοϊίοῃ, ῳιοῦ Μομιξ, 
Ἄερ. ρτοῖυϊ δὰ ΧΧ, 13, Ἄλλος: 
ἀχκάϑαρτον, λεσρῶσαν, ἢ ἐν ῥοίᾳ, ἢ αδμοῤῥοίᾳ, ἢ 

νκόν γ᾽4ς δὰ ἢ, }, πϑερε ε' ὑξῷ 
ἴω. για εἴ ν. 14. δος. οοπξ, «(.- 
τῇ, ΓΧ. 4. 51.. ΧΙ, 14. οἱ εΦ- 
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δοῖ Αἰὐὖγοεος. 89. ἔν, ΤΣ. ὁ. 16, 
φ. 148. .-- Ῥῆς. οἱ πϑυιαοὶ ὧδ 

ἩΠρΉ. ΤΥ 4υο ρτομάς δεποίει 

ἱμοῖρίο. 1δν. ΧΥ ΤΠ]. 41. οὗ βιβηλών 
σως τὸ ὕνομα τὸ ὥγνον, Ὡρῃι ρτοίαμϑὶδβ 
ΠΟΡΑΘΏ δβαποίυμ. Υἱ66 οἱ [(ν. ΧΙΧ, 
8. "ΧΧΤΥ, 15. [κν. ΚΙΧ. 49, οὗ 
βιβηλώσεις τὴν ϑυγατίρα σου, ἴχ 
σα, αὑτὴν, Ὡσὰ Ῥτγοίδηδθϊα 
ξαδίη βεογίατίσυα. ἴεν. ἈΚΙ. 0, ἀὰ 
λλα ὑπκοοτάοί 5: ἐὰν βιβηλαδῇ τρῦ 
ἐκπορνεῦσαι, αἱ Ῥτοϊατιοτας δοστ(ΔΌ οτιδ, 
Ὁ0}}, ἥπατα. ἈΧΥ͂. 1. 1ἐρεταης θγ})1. 

Ῥβ, [ΧΥ. 28, ἐβεβήλωσαν τὴν διαλήχην 
αὐτοῦ, υἱοίαγωπέ ἔρρῆλιβ οἾμ5, ΤΉΡΣΟΣ, 
11.2. βιβάλωσεν βασιλείαν καὶ ἄρχοντα 

αὐτῆς, φχοίδιαν!ε ΤασΉψΣ εἴ Ῥτμλοὶ» 
Ἐπ ο͵υ5. Οἰγιωηριοήοσι8 

᾿μαἰονίμτα ἴῈ ἐπε ΕἸ προς 
ἀκαδλάρτους ἀπίδωξω. Α ᾳυ. ἰεὰ. 
ΤΩ͂Ν, 8, -- π Ριὰμ. ἐμιπιπάινι 
ψνοᾷο. Ἐπ. ἈΠἸΊΓΙ. 7.ὄ ἃ. τ Μδρο. 
ἕν. 88. δὶ ϑγται: εἰεείνμούκηι τοὰ- ἃ 
ἀἰηΐϊς. δογοι. ἀθεβήλωσιν, ἐμόανεν, 
ἐρμιόλυνν, ον ἱπκον. Ἰάσδῃι οὖ 
Ῥρ. ΙΧ. 93. λοῦνσαι, μαζνοννοώ, 
ἀμορτάνουσι. 

ΒΕΒΉ ΛΏΣΙΣ, ργοίαπαί!ο. Ὁ}, 

ἀμβη. Ῥ᾿μ. 1. ΧΧΙ, 4. -τ οΌΝ» 
«ταὶ σίο. Ἡσν. ΧΚΨ. 11. Βθα. Ἄγε οἱ 
Τᾶμδ. Ῥδυὶ. Υἱάδ δσαρτὰ 3. ν. βιβαδω- 
ἀνς. ἔερῖσας αὐοαθε “υἀ{Ὰ. Γ΄. 8. 
αἰ 1 κεοαμ. 1. 561. υνὶ βιβῆιωσις 
δεῖ ρνϑίανπε, ἰ. α. ἀκάδαρτον. 

ΒΕΔΕΚ. Τρβα νοχ Ηξεῦγ. 57.» 

᾿ἤδευνα, τίρεα, δες. Βίεϊαπι, ἐηδέαι 
γαδο, τεεϊκωναίνο. ἢ Βεα. Ἀ1. 6. 154. 
ἔπ ἕκαχ. Ογνῖ] 48. Βεσαλ, Βεδὲκ 
(εἰε «αἰαι Ῥεοσαὶ εξ νἱο ἱεραηώσηι 

Ἀ, φιὸ βεδὲκ, συιοᾶ ἐνὶ πὶ Μ8.) εχρσυΐ- 
ὧὰρ γαζιφυλαχεῖδν ποιοῦ. ἔῃ (ἰδουόε 
δυαΐοι ἴῃ [,}Ὁ. 4 Εδρ. τὺ βρδὲχ (οἷς 
εἶτα βου ρηβηιι ΡρῸ βεδὸχ, γα], αἱ 
πῃ Ορᾷ, Βδξαρρ, μδυϊίον ψἸΌοθρ φουὶ- 
Ῥζητ, μεδὲχ) τρόπιν τὸ δέον, πέορα»- 
“αγίμ, ΑΙὰ εἴμ8: 

[νὰ 

ΕΣ γοΣο ΤΆ ρσθαν 
Βιὰχ χαλρται τῶν ἐφϑαρμένων ξύλων ἢ 
λίαν ἡ ϑιρωχείᾳ, ἡὶ δὲ τῶν ταρφλεικᾳ- 

Βέφ 



Βεελφεγφρ. 

α μέγων βίβλος ἄντὶ τοῦ αοὖὝἥα, βεδὲκ 
ἐπισκευάσαι τὸν οἶκον λόγι. ϑ8ιὶς 
οἕ ἰὴ [Ὁγ. Νοιιίη. Εδν. Βοάοο, ἐν» 
“ἰσωγαΐο.  ιὰ6 Ὀγτυδίυτα ἴπ ΕΤδρτη. 
Ρ. 978. 

ΒΕΕΚΛΦΕΓΤῺΩΡ, Ηερτ. 9 ὃν. 

Νυμ. ΧΧΝΥ. 8. ὅ. Μοκδίζασυσα οἔ 
ΜΙιάϊαπίΐασυτη πυοῃ. Τβοοάοζείιι 
ἦπ Ῥραΐπι. ΟΥ̓́. εἰ ΑΡοΙ]Ἰπασῖυ8 ἴῃ 
Οδίομδ τσ. οδηβθηΐϊ, Βααὶ ρχορσίυτα 

ὁ 6386 60] ποιηθῃ, δυχθηῦθ ποσὶ 
Αἰΐυχα 6586, αιδηι Κρόνον, ϑαίιγημεε, 
Ῥλέρον δυΐοτα ποιηθῃ ἰοοὶ 6886, 1ἴἢ 
400 εἰμι δόσιν Π]υτὰ δίατεῖ; 160]1 
ἴδιο ΠΟΘ 6886 ῬΛΟΡῸΓ Ἰάδχῃ 
γυὶς ΤὨεοάοτεῖιβ Ουεϑὲ. 45. ἱπ 
Νυϊα. αυοὰ τπαρὶα μἱδοοῖ, εἴβὶ εἴ 
Ἰοοο, ἰπ αυο Γςοϊογεῖον ἰάοΐυτα, πο- 
ΤΆ ΘΠ 51} ἱπάϊξυτα. Οὗ. Νυτὰ. ΧΧΊΤΙΠ. 
98. οἱ 006. ΧΙ]. 40. Εχ αυο οἱ 
οΟἸΠσῖὶ Βοπέγογπι δὰ Να. ΧΧΥ. 
8. Βααϊ νεῖ Βεεῖ τιοτ 6888 ῬΥΌΡσῖυτα 
᾿ς ποίδθῃ, βεα δρρεϊ]δινυμ, φαοὰ 

. ΨαΑΣΙ8 Ἰἀο]οσται ποπιϊπίδυ8 ΒΟΠΟΣΙ8 
οδιβδ ὑσγωροηὶ βοϊεῖ. (ιμίεσιμπι ἴἢ- 

ι 

(Δ Ρἰθγοβᾷιθ ἱπ||. οσῃνθηΐξ, 6βδ6. 
ἑάοῖ; ρμιάεπαάϊ, ἃ ἔσευίμβ ἱωργίμαϊβ 
οὐἶα, ποιαθ, οἱ ἔυης οῦυμ ουῃ- 
ἄδθ ἔπαθα οὐτὰ Ῥγίαρο (8 Ἢ 
αρετίγε, πμάαστε, α. ἃ. συ! ρυδεπάνηι 

ἃ ΤΑΘΤΩ ΤΌΤ δβδοὶ ἱπησηάπθ δ ἔσθα 
αἰοίδηζιτα ργορϑίδυα), αι ἔαϊξ δία 
ΗϊΪὀγοῦγταὶ Ἐτονομμι Τρ. 1. δᾶν. 
ψονϊπίδπυτα. 16 6 Εἰγτηοὶ. 

. Μ. κ. ἢ. ν. τι οπα ἀν Ὁ ίο Βγτίο 
ϑγηῖ. Ϊ. οδΡ. ὅ. Ρ. 158. 664. εἰ ΒΙΡ]. 
Βγε. (]. Υ., Ρ. 8388. 564. 

, ΒΕΖΕΈ. Ἡρρε. ρ;» ͵,ιίρων, οοτ- 

γυδοαίϊο. ἘΠ. 1. 14.. ὡς εἶδος τοῦ βεζὲχ, 
᾿. 6. υχία ΟἸοε8. ΜΒ.. 'π Ἐς. ὡς 

ὁ εἶδος ἀστραπῶν. ὅ0}ο0}. δά ουπάσῃ 1ο- 
οσυσα : τὸ βιζὺκ ἀστραπὴν σημαΐνε:. [τιὰδ 
εἴ δρυὰ Ηεεγοβίυτη : Βεφὲχ, ἀστραπή 
ψις. ᾿εζεκιήλ. 

ΒΗΘ. “ἢ, ποριπν "πεθδητα. 
1 Βερ. . 11. χιλμάδας βὶ3 (Ρτο χυο 
ἴῃ δῖ. Ἰεσίςαν βα 3) ἐλαίου κεκομμέ- 
νυ. Ὑ᾽ΔεῖυΓ δυΐδτι βὲ ἰάδιῃ εἰρτιΐ- 
ἤρατε, αποά (δάσος, υἱ οοἸ]ρὸ 6 δοο- 
1ο ἴῃ Οοὰ. Βερὶο δρυὰ Μομπιξ 1. 1. 
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Αἀὰς Τμοοδοξοίαπι Τ. 1. ν. 466. ᾧ 
80 ΒΌΡΣΑ 5. Υ. (άετυς. 

ΒΕΛΙΑΙΑ. ἴγμεα νὸχ Ηοδταῖοα 
ὄν 50.. πεχμαηι. Τμοοάοι. ὑυὰ. ΧΙΧ. 

32. 
ΒΕΔΟΘΗΚΗ, ρλατεῖγα, ταρίξέα-. 

τωπι ἐλεοα. ἌΓ. πετυμα, ολογάα. ἵτις. 

Ρε. Χ. 2. -- τη, »λατείγα. Ἰως. 
ὅεη. ΧΧΥΙΙ. 8. νιάθα αυοαυς 
ϑ'οῃοὶ. Ηομ. Π. Α΄, 45. 
ΒΕ ΔΟΣ, 7αομἕμι, δαρίἐέα, ἐδΐειπι. 

Υ» Ἰάειι. θευς. ΧΧΧΊΤΙ, 42. μοδύ. 

σω τὼ βέλη μου ἀφ᾽ αἵματος, Ἰπον τα θο 
δαῖτα τοθα8 16. 3. ὅ41η). 
ΧΧΙ!. 15. ἀπέστειλε βέλη καὶ ἐσχόρει- 
δεν αὑτοὺς, τλεῖς πω πιπα εἰ ἀϊδαϊρανῖς 
1106. ἼΔΕ οἰ Ρα. ΧΥΤῚ. 16. ΟΧΙ1Π. 
7. Ἑοάδαι βϑῆδὰ 'π αρὶρτασιναῖς 
δρυὰ 1, δξγίυμι Ῥτγοοσηι. Ρ. 4. Θρήόξκα 
χρυσολύρην τῇδ᾽ ᾿Ορφία Μοῦσαι ἔϑα- 
αν, “Ὃν χτάνεν ὑψιμέδων Ζεὺς νολόδενει 
βίλε. τάδε εἰ Ηετοάοί. 14. ΨΥ. «. 
79. εὐ Ῥοϊΐυοετη 1,1, ΣΧ. σαν. 5. 
βϑοῖ. 41. 90». ΧΧΧΙΧ, 92. Ὁ] νἱὰ. 
ποία Γ,. Βομ. ---- Υν Ρ9. ΧΧΥῚ,. 

17. ΡΩ» αγππαίμρα. .]οἢ. 

ΧΧΧΙ͂Χ. 91. --- ἰϑηψ υέγχα, ἐεῖκαα. 
ᾷ ὅδ. ΧΥ͂ΤΠ. 14. .--- γὐχϑ, νεζρείδε. 
σοδῖ. ΠΠ. 8. ---- εἰνχῦ, εσέγαλο, οἰτίαρο. 
200. ΧΧ. 95. υδὶ 5'ηο ἀυδὶο 1}. 

Ἰερεταπὶ ὅ::. ΧΙΧ, 11. βέλος ανκη- ἱ 
γὸς ἐν μηρῷ σαρκὸς, βαρσιιία ἰπῆχα ἔο. 
ΤΩΟΣῚ ΟΕΓΏ18. Οἱ βεαρτα νυΐϊποσα- 
ἴι8 δϑῖ ἴῃ ἔδιηοσα (0). σλτο οδέ 
ἴδποσα, Ἰάθοχυα να ά6 βθπβὶ}}5), ΠΠῖοο 
βαρ ἴδηι ἀνεὶς, πος αὐϊοδοὶξ, ἄοσπος 
ϑασ ὄχοιιίδι. Ἡ οογεῖ. βέλος, μάχαι. 
ρᾶ, τραῦμα, ἀκίς. καὶ «ἂν τὸ βαλλόμε- 
"ον χαὶ τὴν ἀλγηδόνα, βέλος λέγει. 

ΦΒΕΛΟΣΤΑΣΙΆ, βεο. Οτοξίχση 
δαϊιρία, οοπίαδιίαξιο, οεὶ ἔπ 
οαἰαρεΐα. Υίααν. Χ. 90. 1 Μδβος. 
ΨΙ. 20. βες. οοἄ, ΑΙεχ. ϑεὰ βἰπε 
ἀυλίο 101 βελοστάσεις Ἰερεμάυτα 6ϑῖ, 
αἴ τε] ααυὶ ΠΠὈτὶ ΒαΡοηῖ. 

ΒΕΛΟΣΤΑΣΙΣ, ἴοσις αἂ ἰεἶα οοα- 
αἰ πίμΣ, σέαξο δαϊδίαγμνι, νεαολέπα 
δείδοα, πᾶς εἶα ΟΣ ἀγορὰ πιἐεπίμτ, 



υ' 

[2] 

ἁ » ἘἨΐρη. ὅεν. 

Βελτίων, βέλτιον. 

« Ξϑευμπάυμι ποθῶ ον δαϊεία, αγίξε. 
Ρν » Ῥγορωρπαομίμηι. ἘΣεοῖ. ΧΥ ΤΠ]. 

17. ΧΧΙ. 425. --- ὌΡΌὉ. ἐμερεγαέογ, 

κε. 76τ. 1.1. 27. Νοι ἱπιθϊ]οχίθϑα 
γι ἀδηέαν δοῦ νοσδρυϊαπι ρεγερτ!- 
Ὠτσπα, ---- 2, ἴῃ Ρἷασ. ὈΥΊΞ. ΕΣ. 

ΓΝ. 2. Ἐοτίθ ἃ ) δοαΐία ἘΕΡΈΣΙ 

δι: οοπγξεεία. ΠΕΣ αββέν, σρρεεία 

Ἐς. ΧΧΥ͂Ι. 6. Υἱάε ἐπῆγα 8. ν. δόρυ, 
οἴ 1 Μδαος. ΥἹ. 290. 51. υδὶ γυϊμα- 
ἔμ βελοστάσες γετιῖϊϊ δαϊϊείαε. ϑγτυδ 
ΡῈῦ ἐμγγῖπε, Τοδορδυβ μὲς χώματα, 
ἄρρετεε, ἢ, Οὗ [δγρεῖ] Ῥοϊίοτε. 
ΤᾺ. 11. 1.141. 11. Ρ. 12]. βεα. οἱ 
ΜΙοδ45115 Απίηι. δὰ 1 Μδος. ΥἹ]. 90. 
ΒΕΔΤΙΏΝ, ΒΕ ΔΤΙΟΝ, πιεϊίον, 

πεῆπεδι Ἶ). δοπεσ, οἱ βοαπϑηΐδ Ὁ 
πεῖοσ. Ἰὰς. Ψυά. ΙΧ. 24. Ααυ. 
Τμοοάᾶ,: ;ΧΧ 2υά. ΧΥΤΠ. 10. 
ΧΧ σεη. ΧΧΙΧ, 19. Νυω. ΧΙΝ. 
83. 7εἐ«. ΧΧΤΙ. 1δ. -- Πξν φυϊζολεν. 

20Ὁ. ΧΙ.11. 14. ΞΝΥ γεοΐμδ. ὅτ. 

ΧΧΥΙ. 14. --- ὌὮΨ» 7κομπάμω σιρῃ. 

Ἑ». ΧΧΧΊΤΙ. 19. 01 ΧΧ 
ον 

ΒΕ ΔΑΤΙΟΝ ἜΣΤΙ, τπεΐμις δεῖ. 
ΣΦ Σ ἦεν. ΧΧΧΥΨΊΗ. 40. ΧΙ, 9. 

ΒΕ΄ ΑΤΙΟΝ ΠΟΙΕΏ, »ιεΐμις Κοῖο. 
ΧΧΥ]. 18. 

ἴπο. 
“Ὁ 

ΧΧΧΥ͂. 1ὅ. 
ΒΕΛΤΙΏΝ ΦΑΙΝΟΜΑΙ, "ποῖδον 

ἀρρατεο. }}» ἀπιαπες φίῆι. Ῥχονυ. 

᾿ ΧΧΙ͂Λ. “5. 
ΒΕ ΔΤΙΣΤΟΣ, ορέϊημιδ. ΔΙ Ὁ» 

δοπιρν. Ὅσαι. ΧΗΨΗ. 6. 11. Ἔχ. 
ΧΧΙΙ!. δ. 

ΒΕΛΦΕΓΙΓΩ, Ἰεῖδδ τας ὃν 
-ἦνεν ἑδοίηνι Μοαδέξαγιπη. ΝΌμ. 

ΧΧΨ. 3. 56. δαί. ΙΡ΄. 8. Ῥα. ΟΥ̓. 
28. ιάς βυρσα ἥκει, ον μπο 

ΒΕΡΣΕΚΑΘΑ'Ν. οχ οοὐτυρῖδ 
ἐχ Ηρν. ἜΡΩΣ ἐπ οαρεα. 1 ὅδια. 

ΥΙ. 8. ΑἹ. ἢν ργγὸ ἐν ϑέωματι βερσεχα- 
ϑὰν ΒαΡοῶς ἐν θέματι, βωσεχϑὰν, αὶ. ἐν 

458 Βα. 

ϑέματι βιοργαζάξ.. 
δαΐεια Ἰερίτυν ἐν ϑέματι ᾿Αργόζ. Οοηξ. 
γ.11. 1δ. 00] Ῥχὸ ἸχνΝ δρυ ΓΧΧ 

Ἰερίξαν ϑόέμα ἐργὰζ, νεὶ υχία (οά. 
ΑἸασ. ϑύμα ᾿Αργὸξ, γ6] ᾿υχίβ δ]. ϑέμα » 
ἐφγάβ. πὰς δγχα ὄντ ΜΒ. 
εἴθιῶα Θίμα λαρνάκην. (οἵἶεν 
ἸΤμοοδοξείυμι δα 1 ὅδιη. ]. Ἂς. 

ΒΗΓ ΔΙΟΝ, ἱἐεπερίενι εἶδε. Τ δι. 
ΧΙΝ. 21. βοὺ. Οἰβ. Οοηΐ, Ηυδοδίκο 
Αμδθςίδ Οτῖτ. Ρ. 9928. 

ΒΗ͂ΜΑ, ρσγασμδ, μαδειῶ, ργεξεμ, 
υεείἐσίωπι, ἰί. δωρρεδίμϑ. -- δῚ εν 

ἐωγγς. Νεἢ. 111. 6. ἐπὶ βήματος ἔυ- 
λένου, ἴῃ δυσρεδῖι Ἰστιθο. ϑἰχιμβοδς ς 
ἢϊς βῆμα ἴοομηε, αὐ φερε. ρεν ρταύμδ 
αϑοεμά μεν. ΟΟὨξδν βαρσα ας. ν. βάαςς, 
ὃς 8 Ἐπάν. ΙΧ. 42. ὅῖχαο. ΧΙ. 11. 
4 Μκοορ. ΧΙ]. 46. Ηξεογολῖι: 
βὴ ἥμα, «λείονα μὲν σημαίνει, κοινότερον δὲ 
οὕτως καὶ λογεῖν, ὥσκερ ἐν ἐχκλησίᾳ καὶ 
δικαστηρίῳ. ---- 5 2» οαἰοραῖο 

»ίαπία. Ἰδεαῖ. 11. δ. οὐδὲ βῆμα «πεδὸς, 
26 ταϊ ἴση αυϊάδτηῃ ραγίοση. γ᾽ 1.6 

ἽἼἼμωοχ. Ν, Τ᾿. 8. ἢ ν. τ Οδγ»» 

Ρίυτ. 166. ΧΧΥΊ. 6. σασεινῶν βήματα, 
ϑτγεσείδει ὑξωαΐατα. ---- υγυ 66), σγέδδια, 

ΤΕΣ Αι. ὅγιμμι. 1 ὅδ. ΧΧ. 
- νὸν ἰάεα. Ααὺ, ὅϑγτασα. 

αὶ Βερ. ΥἼ. 18. δῖ:. ΧΙ͂Χ, 36, βῆμα 
ἀνδρώανυ, στεδδυδ Βοκαϊηΐδ, δεῖ Ρο- 
ἤυϑ ἐποέδεμα, ἐπργειει. 1χ. Οὐνῖ 
ΜΞ. Βτγεο. Βῆμα, βάδισμα. 
ΒΗΡΥΛΛΙΟΝ, δεγυῖϊιδ, ΠΘΤΩΥΩΆ 

γἱνἀ18, ὁϑ συπὶ ΔΙ] ΟΣα. ομΐ, Ρ]η. ἃ 
ΧΧΥῚΙ͂Ι. δ. δοϊπυμι ὁ. δὅδ. Ιπἰάο- 
τὰ 1, ΧΥῚ. Οτϊχίῃ. ς. 7. εἱ 
Ετδο. Βαρυπι [,0. 1]. 6. 8. ΤΩ.» 

οπῃ, γεϊ. ξατάονψα. Ἐχ. ΧΧΥΤΠ]. 
40. ΧΧΧΙΧ, 11. Οομξ, Βγαυμ. (δ 
Με δι. βαοοσά. ΗΠ ρσ. 11. 11. ο. 18. 
ἢ. 193. 
ΒΗΡΎΛΛΟΣ, 1ἄδ Ῥγὸ δοάδπι, 

ΑΙ. Ἐχ. ΧΧΥΠΠΙ. 20. Αἀάς ΤοΡ. 
ΠΙ. 117. 
ΒΙ Α, υἱΣ, υἱοϊεπέξα, ἰὰ φμοά υἱ ἐπὶ» 

είν, ἐσαοίο. ὈΒ) δ» ἀεξίεοίωα, πὲ, 

πεῖς. ἴδὰ. 1.11. 4. εἰς ᾿Ασσυρίους βία 
ἤχησαν. ϑοπδῦ! ΘΧργάδθογυηῖ. 

ἘΠ 

Ϊῃ εοὦ, ΑΙοκ. . 



Βα. 

α Οσαιαοῦθ δηϊὶ ῬῈΝ -- Ἷ, γοϑάξ. 

Ροξεϑέ ἐπερμέηα. ---- 51}, γαρῖπα. γα. 

Ῥραΐῃ. ὑϑᾧΧ]. 1]. --ν διμάον. Ἐ2.. 

Οὐ ΧΙΑΨ. 18. βίᾳ (ΤΑ: υελεπιοίεν.), 
υἱὐ γ6] υἱοϊεπέον, Ἐ.. 6. ἱπξεγρτείς ΕΠ Ὸ 
ΤφΏγτηο, Μοιὲ πόηὲς αγοΐε οἱ τεῖος 

Ασδδ, ξ Σ ὁ εεἴ οὐδέδογο, σοξγοογα. 

Ἐόνίαθνθ ὙΟΘΕΊΔ εν νέης ἃ υὴῦ 

“πόῦεγε 86, οοημηουετέ, δαῖ, αἱ Μομίε, 
ἴῃ ΤΪαχ. Ἡεῦγ. 5. ᾿ι. ν. βυϑρίοδίυϑ 

ὁ οϑῖ, βίᾳ ροβίζυτι 688 ῥτὸ βίζῳ, ἰέα αἱ 
γσθεῖι ΕΠ οθτ. Οτεοῖϑ ΠΠϑρῖ8 Ἐχρτεμ- 
Βοεϊπι. Θυεα σρίηίσ οἰσθ ἀυρθῖς 
ϑουαῖοσο ἴθ Ἐρν Οὐ. δὰ Β. ᾿....ὦὅ 
τι ΡΒ. ροοάεο, ὁσσωρο, εἶδεα 

Ῥαιρατοπι γεάο, ὅαπα ετίρίο, δϑροῖϊο, 
[8 εἰ συϊβοκίοπε ἃ 7 γ ἴμα, 

ἵιά ΧΙΝ, 1ὅ. ἐκ βίας, αατ νεῦρα 
δΧ ὩΟΠΗΙΪΠ]ΟΤΌΣΩ βοιΐθηξιδ ἴΐ8 το- 
ἀδπᾶᾳ βυπὲ: ἴα 8Βὲ νίτη ποῦὶβ ἰη- 

Ἂς ἔενπεῖβ, δεὶρεσυο 56. Δοδὲθ ἔδου δία 
ΠΘΙΚΡ 9, ϑόνι ΕἸΒΌΈΠασ ποϑ Ὀοηΐπ 

. ποθεῖ. ϑιοὰ ἐκ βίας οχ τἀπὸ ]. ΟΥ. 
γοίίυο δἰ κυϊδοος σϑαςίέ, Ὅτι ἀυΐοτο, 
" υἷν ἑηΐετας, αυοα οὐ νολυΐοφος 
βὐαμλ  ϑοως βΒῖίησ ἀμ ῖο βίᾳ βοτ ρβιββοῖ 
ἀυΐ εἰς βίαν. Ἰαίτατ νίἀροῖτν τεάδοπα 
ὀΐ 6896 νοχ ἐχβιάσαι, ἀυδτα Αἰ1ὰ5 ἴῃ.- 
φυτεία ἰποσρεός μος μᾶῖοί..-- ΓΙ» 

ἀναυῖϊαε. Ἐχοᾶ. ΧΥ͂Ψ. 95. μετὰ βίας, 
ὰ δαιϑαῦβα ἀπ λοιώιον, --- ἡ ΝΌ» ο0π- 

᾿ δοιωίο. ϑχεητι. ἴδε, ΙΧ. 4. Ψοχ 
. ΕΞ4Ἐν. οὐϑίοα ἀρνιαέωγανα δείδια 
Ὠκδ, ἃ ἩΝΌ» ρωρπαρίξ, δείϊωδε χενεῖ. 

Ἐτρὸ β'ὰ Ἐ. 1. ποίαγε γἱάοέαν ἐπέρα» 
τηδκίω, ἠιέδια οὐξὲξ υἱὲ ἐπετίαν. ---- 
ν» ῥασκίωμκ. ΗδΡ. 111, δ. διέδρύβη 

τὰ ὄρη βίᾳ. Ναπι τὸ Ἰοφεταπέ οἱ ἀθ- 
ὁορεριπιέ Ῥοδῖιοε ὕτὸ ΤΟ 5. ΤΥ ἢ 

διυιῖ ροζΐυς συτα 690} Ἢ» φιοῦ ἐπί- 

6 πτηΐονης, μοσείοα ποϊμιὶ .-- ΠΠῸ» Ῥγῶ- 

οίες, ἄμα. Νεβ. Ν. 15. τὰς βίας 
πρώτας, ἃς αγὸ ἐριοῦ νμαν ἐπ᾿ αὐτοὺς, 
ἐχαείϊονες ὕπιοταθ, Χαθτι8 δΏϊΘ [πὸ 
Εἰανατυμς ἰ||06. Γϊὰ, ν. 18. ὥρσον 
γῆς βίας οὖκ ἐζήτησοι, Ῥδυοια 6Ση6- 

ὃ 

484 Βιώφο. 

εἰσὶν τισι ἀυμεδεψῖ, -,- ΠΡ 
Ῥαπῖς ργαζεοῖξ, Νεῆ. Υ΄. τὰ. βίαν αὖ. 
τῶν οὐκ ὕφωγον, αδηνϊά, «πο νὲ οὖ 
1115 ἐχβείιιτη οὐϑεῖ, τωϑη δε τω. 
Νυῶὰ ξαχύαϑρο Ἰοβαπάυπι οὐὲ βίον ἢ ῇ 
ΑΙ αθοης ὥρειν τῆς ἡγεμοίας. ---- 

ΤῊ» δηρεγίία. Ἐχοά. 1. 18. 14. .---. 

“πνῷ εείίιαπα. [ε4.ὄ {Χ1]. 1. βίᾳ. 

ϑοᾶ εἶπε ἀευίο φοτδοηάσει εθὲ 
βαύω, υὲ μανος ἄγοδε. Ὑι- 
ἐὐπκα δι Ὀσιοταην. δὰ ἦν }. ποῖ νυν 
ἀδῶαν δορισαν αθα, αὐἷτ ΟΣ βδοσξῖς 
ἸΏ ΕΡΡεβ : βοᾷ μινὰ Ἰνχῶς αἱ εσὶ 
«ραὰ Ογεΐϊϊουτα, ναὶ βιεᾷ βέᾳ μετὰ 
ἰσχύος, αἰ ἀκ. οθδιαεοε οτυκπεϊαθοτία 
υἱέϊ νοςὶδ αδἰύθεκ οχεἰάετι, 
δὐεοσας ςοπήπάεεις. τύσεια τὺν 

οὔπὶ γε νεῖ υγὼ» βοᾷν, οἷαπιαγε. 
- ὅν πιο. ἴς5, {{Χ11]. 1. ἐν 
βίᾳ. Μιᾶς δἷ ἢ. }. Οταδί! 188. ἀε 
ΜΙ εἰσ. Ὁ. 39. -- ἜΡΓν υδγείμες 

ὧν. Ὦλαω. ΧΙ. 17. βίᾳ 5δϑὲ. Οἰα. 
ᾳυοά ΤὨουά. ἐν. ᾿οχὺδ (εαμιδῖυ]ξ. 
Ῥγρίετθα ἰεσίτας δρυὰ ὅγτησα, «00. 
ΧΧΧΚΝ. 9. υνὶ δηίβ βραχίονος μἷεο- 
πιβεῖσα αὐάῥζυς : ΠΙΠΠ Θρϊτν 6Ἱ γό- 
ἐρση ἀεὶ ἰα τοχίὰ Ποδεδίοο. Εογίδθθε 
βία] οῖτοτ διὰ βίαν βοτιρδὶξ, οἰ βρα- 
χίονος δ νετβ. Αἱόχ. πτ ἱγγοραῖς. 
δα}, ΥἹΕῈ. 90.. σνυμάτων βίας, ἐρῖτῖ.- 
ζαυτῃ 7αομαΐες, 8. υἷγεε, ἱ. αι δά. 
μες ὧδ βεφιεῃ θυ. Ἠδεγοῖ. βια, 
δὺναμως, ἰσχὺς, ἀνάγκη. 

ΒΙΑ ΦΕΡΟΜΑΙ, σὲ ἐπρελίον. 
ΠΣ ἡΝῳ, ἐαηριοϊικούδονε ἐμπεειῖ- 

ἵμοτ. ἴε5. ΧΥΤΙ. 18. 
ΒΙΑ΄ΖΩ, ομαι, υἷπι δεῖο, υἱοῖο, 

οὐρῸ, υἱὶ μεγεματοηεηὶ ἀείἑπεο, ααῖρο, 
ἡγτυπιβο. ΚΓ)» ἔκττογε. ὅγκοτω. 

ον. ΧΧΙΝ. 17. βιασϑεὶς “ανάτῳ, 
"πογίε υἱοέεπία αὐτερέμα. ϑατῖ Ἦεος 
γεῖνα αἰμο ΠΛ ΕΙΣ ΘΏΒ, φαΐ ρότε 
νεσίς. Οομέ. σΌΡΓΣΑ 6. ν. ἀνύπαρχεος. 
Ῥοίεβί ἰδμθη βιακϑεῖς οὔἴδι σοίοστι 
δὰ ζοστουΐβυ Γῦ Ἔν ἀρπο- 

ΨΕΥΗ ἱΈΓΤΟΡ ἐ8. --- ἢ] »᾽ ταρίο, θὲ ενὸ- 

»ίο. Ααυ, Ρ5. ΕΧΥΆΙ, δ. βιαεάρη, 
οἱ εγρωΐ, ὡδὶ ΠΟΧᾺΣΧ ἥρεασα Βαροτί. 

ἣν 



ς 

ὰ 

βρέξω. 
-Ρὴς δ ρῖν. ρεελοια, Ἴνγοαϊ. 

ΧΈΤΙ δ. βιασάμενος κοιμηλῇ μετ' 
αὐοῆς, νέηι ἔμισισυιό συπειτεραέ οὐκ 
δε. --- ΟἽ Βενμπερο. Ἐχ. ΧΙΧ, 

44. μὴ βιαξίαγωσαν ἀναβῆναι «ρὸς τὸν 
ϑφὸα, Ὥστ οἱ (80. 8860- 
ζσπὶ}, υἱ δδαηάδης δὰ ζλοῦπι, 8. ἰὼ 
τασῃΐρτη. εἰς που ας δὶς» ὀλράν ἀπρς 

ὅσαι Ἴ ϑεὰ 1 βὅδτα, {τ 12. Ἀκωδός 
-- ϑν τεδίσο, ϑὅρεα. του] ΓΘ ΤΩ, 

ϑεδι νεηεγοο. Ἐδίῃ. ΨΊ1. 8. ὥστε 
παὶ τὴν γυναῖκα βκίζῃ ἐν φῇ οἰχίᾳ βου, 
ἔσειο εὔἴσσα υἱὲ ἐπίέεγεί ἀχοτὶ ἴῃ 

. ονὴρ πεθὰ. ὃ: ᾿ϑἱσήσευα οι ]ον 
12}. 1. ς. 78. ἀ6 ΖΕ αγρθϊε: Τοῦ μὲν 
γὰρ βιασαμένου γυναῖκα, ἐλευϑίραν «ροα- 
ἑκαξαν ἀφοχόπτεσγα! τὰ αἱδοῖκ. ---- 
Ἰ3. οοηβέρο. ϑγτημ. ἴ68. ΓΧ. δ. 

«ῦμα βία ἐβιάσνη ἐν σμομᾷ, οταιιῖ ν᾽" 
οὐ ζαία εεξ ἴῃ ἐσαοιιβείθῃῃο. [{Δ τοῦ- 
ἀϊς Ὠρηβῖιθ ἴω Ετδρτο. Ὁ. 395. ΜΗΝ 
διαίετα βνέζεάδω ἢ. ]. ποίατθ νϑάδίες 
υἱοίεπέεν αὐἰμδετί. Ὑἰα. οποιὶς υἱον 
ἱεπία μεράαέίο. --- Ἴ» ἀείζιοο. 

Ψαά. ΧΙΠΙ. 18. βιασώμεϑα δή σε, (δ, 
ἥπεεδο, δῖς δ᾽αυδτιάίι ἀείέπεγὶ ἃ 
ποθ ραΐδαγὶ δ: υμὲ ἴῃ Ἄοσδά. εἰ 
κατῦχειν εἰ «αραμάξεσλα; μοτταυζαῖατ. 
0:8. ν. 16. --: ΠΡ; ἐησίϑίο. Οδῃ. 

ΧΧΧΙΠ. 12, ἐβιάσατο αὐτὸν κωὶ 
ἔλαβε, οορεδαὲ Π]Ότα (πειἐὰρ 8ς, γατ- 
δὶς αο ρεγεμασιοπίδις, νεῖ νὶ αὐδήδια 
εἴ ροῃάεγο δυβμυτχωθηζασιση), μὲ δο- 
αρεσεῖ. Ὑιάε αυοαυς Ψψυά, ΧΙΧ, 
Ἵ: -τ γ8. ἰάδτα. 4 Βερ. Υ΄. 28. 

ἐβιάσατο αὐτὸν, ἱμυϊαδαὶ δὐτα, δι: 
οὐρεέδαί, ϑεγδδε κα. εἰ υἱ »Ῥεγβκαδῖο- 

᾿ περ, ΟΝ συτὰ χαταβιάζεσμῳ ἴῃ οραά, 

6 

Ρετπιυϊδίατ. δῖ. ἀυοαθα ἰερίτων 
Ἐπεῖρ. ΑἸοοδβί. νυ. 1116. 

Ψν. Η. ΠῚ. 17. υὃἹ᾽1᾽ νἱὰ, Ῥατϊπσηξιι. 
Ῥοϊϊισς Οηοι. ΠΥ. 8. βεςὶ. 4ὅ. υδὶ 
βιάσασϑαι ἵτῖεν γοῦθα, σαδ ΣβοιοΓΌΣΩ 
αἀϊσοπαϊὶ γα εχρεϊπυπηΐ, γοίογυν, οἵ 
ὉΌΠῚ ασϑαι, ἰσχύσαι, δυνηδϑῆναι 
«αἴτα, οοαπ͵]υηρίταν. Ἐσάσπι τηοαο 
δοοριαν ἐμὰς τ ἀναγκάζεν. Οοπέῇ. 
Ἐαχ. Ν. Τὶ δὰ υἱτααῦο νοῦε. --- 

4δ5 ,ς Βίωρος. 

9 »πελανόο. Ὅσας. ΧΧΗ, 990. 
Κῖν. Ϊν. 20. μὴ βιάζου ᾧ ῥοῦν ποταμοῦ, ἢ 
ΔΘ. υἱοίεπίεν ορρτίριας οὐγουτα ἤν» 
ταϊηΐ8,᾿ ἢ. 6. πε ἔγυβίτα δβ88. [υ]α, 
ΧΧΧΙ. 44. εἰ ἐβιάσϑης ἐν ἐδέσμασιν, 8ὶ 
ἔιονῖβ δὰ εἷδοαῦ οοδεῖυ8. 4. Μίδςς, 
ΧΙ. 41. τὴν αὐλαίαν ϑύραν βιαζομί- 
νῶν,. σΌΣΩ ἷπ Ρογίδιλ ΔΙ ἘΓΤωπιρε- 
γεηῖ. σοι: Τμεχ. Ν.. Τ᾿ 8. ἢ. ν. 
᾿ΒΥΆΑΙ͂ΟΣ, υἱοξοπίεΣ. ΡΟΣ σρενν- 

πρια, ἀεερεγαίμα. Ααι. Τῇοοά. 7ετ. 
ΧΥΧΣ. 15. Ἡποοά. εἰ Τχχ 70}. 

ξεν 

ΒΟ τατα Θταοο ἸΌΕΥΡ ΤΕ θεὰ Ῥαγαπι 
ῬΓΟΡΘΌΙ16 δττβοίυτα. --α ἜΥ Ἴ2.. 

Ῥοίενϑ ὑεραίίονε. ΐηςο, συ, Χ. 0. 
ΒΟΒασίδηθ. ἐπὶ Απΐπι. δὰ ᾿ι. 1. υἱμον» 
τὰν βίαιος Ἐ, 1. Βυτοτηδοιὶ ἱπίογωγο- 
ἰδἰΐο δθθ6, γοίθσθη δὰ 1Π4 ἴδῃ δά 
ἜἼ) ν΄, 8. Βίαιος ᾿. 1. ἐγγαπηπεπὶ δῇ 

2. εχ Ασδβίβυιο ργαάομεηι, βοπβῖ 

οἰσηι τοῖα. Ὑιδς Μιβδεῖία δὰ 
1Τοναι. ἀς ὅ'δοσα Ροξος Πῶσ. Ὁ. 78. 
-- "πο, ἥερυπι. 1.5. ΕΥΤΙ]. ἃ 

υδ ΒΕΠΟ Βδηδατα ἘΧΡΓαβεεραηΐ. ῸΡῸ 
Θηϊτὴ Υἱβ ᾿ηὔοσίυ. -- -- Ὁ}})9}» κἴ- ΓΝ 

βαπίες. ϑϑνωπι. ὅεῃ. ΥἹ. 4. βίριος 
υἱοίοπίϊ, βοὰ: ἐψγακμξ --- τ τὸν φαῖ:- 

ὦν... Ἔχ. ΧΙ͂Ν. 91. -- ϑϑε ἤοδατ, 

υελενιεπίϊα, ἐμερείειϑ. 168, ΧΙ. "δ. 
πνεύματι βιαίψ, γεπῖο υελδεπιεπς. --- 
ν. ΤΧΧ βες. οοὰ. Νογίγηρ. “εν. 

ΧΧΧ,. 19. --- γῷ αγοίμδ, αἴίδτα λο8- ἐ 

ἐδ, εἴ αχ δα)ιῃοῖο υἱοίεπέμδ. ἴε68. 
ΠΧ. 19. «υταμὸς βίωος, βανίυδ 
ἔγγιεηδ. ΤΒοοά. ἀντιμαχόμενος. ---- 
ὈΝΣΤΡ» ογίδιης. ϑγτοση. Ρβ. ΧΤΥΠ]Ι. 

8. ἐν νεύματι ἀφο Ῥγρίεσγθδ Ἰερῖ- 
ἴυν [68. ΠΨΠ1Ι. 6. (0] Π181] εβὶ ἴῃ 
Ἥρῃ. ἐεχίι) δς ϑγτηπι. Ῥε, ΤΙΡ. 
Ἴ1. υδὶ ἐδιηθῃ ῥγὸ βίαιον, πἰδὶ οτηΐβ- 
δ. δέ τὸ, ἰ[αζοσα τυδ]] οι βίαν. 1ας 
86] ἃ. 1. Ορυδουΐα ΟΥΠΟα Ρ. 307 

Ἐξ4 



Βιαιότερος. 456 Βιβλιοφυλάκιον. 

« ϑαρ. ΧΙΠ]. 4. βίκωον ὕδωρ. 10. ΧΙΧ, ΒΙΒΛΙΌΝ, ἔΐδεν, ἐἰδεῖϊμε, «ριοίοῖα. 
ἤ. χλύδωνος βιαΐο. 

ΒΒΙΑΙΟ ΤΈΡΟΣ, υἱοϊοπέϊον. 4 
Μδος. 1]. 15. βιαιοτέρων «αϑῶν. ΤΟΪά. 
ΨΠ. 10. βασάνων βιαιότερος, ογμοὶαϊ- 
δυς υἱοίϊεπέϊον, ἀιοῖξαν, φμὲ 86 ογμοία 
ἐλδιιδ διιεηιὲδ πε υἱποὲ ἢ60 οοσὲ ραδδιδ 
εἐεἰ. ΨΊαα 8. εὐτονώτερος. 

ΒΙΑΙΓΏΣ, υἱοϊδηέετ. Ὅν αἴϊορηϊ. 

Ψψευ. ΧΥΠΠ]. 14. ᾿ουναγυμξ ἔδϊδο 
δ ἃ 7)» αυοὰ ἐπεπάαγε Ὀοίαΐ, δυΐ, 

αὐ 8118 μἰδουΐϊ, Ἰερεγαπί 7: 

Ααιδὲ τηδρη σι οἱ βυροεθεε συπὶ 
ὕδωρ βίαιον, ἀγχμα πυελόπεπα. ΥὙἱὰδ 
Ἐεραυνόω εἰ “Ὕδωρ. 

ΒΙΒΑΙΖΟΜΑΙ, αὐηιδφαγίο αὐηιϊο- 
ΦΕΟΥ : 46 οοἷζϊαι φυδάτυρθοάυτη ἀϊςοὶ- 
τι. νν οὐπομηιδο. [δν. ΧΥ ΤΠ]. 

28. ΧΧ, 16. 

. ΒΙΒΔΙΝΟΣ, ολαγίασειαδ, ραργνα- 
6 Θέμ(δ. δ γ, ἡμποιδ. ἴεβ. ΧΥΤΙ], 1. 

ἑα στολαὶ βίβλιναι Ῥγο ἩθΡ τ. κςγ γ05, 

ῬΟΡ αὐδὲ ἱπιο]]ορτπῦι, παῦέβ ραρν- 
γσο, υἱ Ῥ]πἰυδ Ἰοαυϊαν [,0. Ἷ. 
31. αἀὐυδτιτα εὐ ὨΙοαογυ8 1... τη6- 
Ταὶς. ΤΧΧ ρίζαν ερίείοίας δέδίξ. 
παδ νοτίβηΐεβ, Ἔχρσίτηοσα γοϊποσυπί 
ἘδΊ1) ΘΟΣΊ ΤΩ, απ πἰπλίγυτη ορίβίο- 
119 ἀοξογθπα!β δι ἐπουίης, υἱ 
ΘΟΙΩΤ Οὐ ἰβϑῖθθ οὐχ οάϊοσπο ἰΐβ 

ἃ ἀϊεῖο. μαεξκεί“δοοί, ρ»αοζεί-δοαέ, τιΆ- 
νἱουϊα 1116 Θοτ ρ σασὶ ροββίης, 

ΒΙΒΔΙΟΙΡΑ'ΦΟΣ, ἐἐδγογώηε ϑογὴρ.- 
ἐογ. γ» ομγϑ0Γ, ἐαδεῖϊο, Ἐπ. 1Π. 

18. ὉἹ ἴατμθῃ 4}1} ὑσχὸ βιβλωογράφων 
χεσδ Βαρϑηὶ βιβλιοφόρων, ὙΠ 

᾿ ὧν, ;ϊξ Ἰορί; δρυὰ Ὠϊοά. 
δίς, Π1. 26. 

ΒΙΒΔΙΟΘΗΚΗ, διδιοίλεοα, ἰξ- 
δνγαγία. ΣΦ Ό ΤῸ» ΟΒδ]ά. ἀοπεως 

ε ᾿ἔδτογμηι. ἘβάτΟΥΊ. 1.-- ).Ὁ» 2 

ϑεγῦα ἀδέγμπι (1. 6. Τοσαμι ΘΟ ΒΓΔΓΌΙΩ 
δ' Πρ} αἰοραΒ βυσοϊποία ΠΑΥΤΘΙΟ), 
ἀἐαγίμι. Ἐπσιπ. 11. 44. Μιὰς οἱ 
4, Μδος. 1. 18. Οοουστῖϊ ῥγεοΐεγοα 
δες νοχ δρυὰ Ροϊυσετα, Ρ ἰοἢ. 
Τποσμι. Μ, εἰ Αἰμοπδυπι Ὠεῖρη. Υ. 
ρ. 908. Ε΄ : 

“» » Ολεδα!, πιοπχθὰ Ῥσορσείαχι, 
Ἐκ. ΧΧΥΊΙ͂Ι. 9. οἱ ἀαροσξύτεροαι ὠΐλίων, Γ 
ὉΡῚ γεὶ Ἰοραπάσπι γιδλλων, γεὶ ἱρεὶ 
Ἰορογιηὶ Δ Ῥ͵ΙῸ 2)» 8606]. ὑστι8 

τες 8 νἱάδίυΣ Οδρρεὶϊο ἰπ Νοίίβ 
ΟΥς, δὰ ᾿.. 1, --- "ΝῺ κνο. 

Αια. 166. ΧΥ͂ΠΙ. 2. --- “; ἸῺ» ὅ0- 
ἴωμιεη. 1 ΧΧ βθο. εχ. «1Ἐσϑηὶ. 
ΧΧΧΥ͂Ι. 14. --- Οὐ ὙΤΏ, οονεπιεηία- 

τω. 4 Ῥατ. ΧΙΠ. 99. .-- ἽἼΒΡΌ, 

ἐπιρπεγαίίο. 1 Ῥασ. ΧΧΝΊΤΙ. 94. --- 
ἼΡὍ, ἰερὶς ρεγία. Ἐπὰχ. 1]. 10. 

τῷ γραμματεῖ ἰρλίου. --- “ΒΌ, ἔδεν. κα 

Ὥρυι. ΧΧΙΝ. 1. ὠδλῴν ἀκοστασίου, 
ΠΠΡ6]ὺ8β τορυᾶ!. 4. ϑαπι. ΧΙ. 14. 
ἔγρωψε Δαζὶδ ζιδλίον φρὸς ᾿Ιωὰξ, βοκῖ- 
Ῥερεδὶ Πανϊὰ ὀρὶείοίαηε δὰ «900ἀΡττὰ. 
3 Περς. ΧΙΧ. 14. ἔλαξεν τὰ ὥδλμα, 
δοοϑριὶὶ ἐέεγαδ. Τὰ. ΧΧ. 90. πδὲ ᾿ 
ρΡρτὸ ὡὔλία πο. ἐκιστολὰς, υϊραι. 
δέεγας Βαροῖ. Ἡεόγος. ὠῦλία, ὥυ- 
ὅλία, ἐκιστολα. ϑυιάδθ: ΟἰΟλῴν, ἡ 
ἐκιστολή. Ῥπαῖτα. ΟΧΧΧΥΙΠ). 18. 
ἐπὶ τὸ Οιἰδλίον σου «΄ἄνεες γραφήσωται, ἴπ 
τυ ἴὰαυσμη οἴμθα δου ροπῦιν. 
ἸΤΒεοδοσεῖο δὰ ΒΕ. ]. εἴ εχ οὸ δυΐϊίε 
Φδλλν ϑεοῦ Ἔχροπίίυν ἡ γνῶσις αὑτοῦ 
καὶ ἡ ἄληστος (6Χ εἸροηάδιίοης Κὶ- 
βίδυϊ ὑσὸ ἄλχητος) μνήμη. ΒΑγθςολ. 1. 
14. ερισίοίαᾳ. 1 Μδος. ἵ. 46. ὥδλλα, 
εὐδοία. Τοϊᾶ. ΧΙ, 9. τὰ Οὔλίας εὰ 
ἅγια, ὈΠ0]16 βαποῖα, ββοῦε ᾿ἰΐοσεδ. 
᾿ ΒΙΒΔΙΟΦΟΡΟΣ, ἤδοϊϊο, ἐσδεῖξζα- . 

γΐμδ. γν ουγϑον. Ἐδιμ. Ψ1Π,. 10. εἰ 

Π]Ι. 13. 6 νὰσ. Ἰοεῖ. Αἀάε Ὠϊοάοσ. 
510. [1Ὁ. 11. ο. 26. 0] δι αφόρος 
βου ρθτ. Αἀάδο δυπάρ [40. ΧΙ]. : 
6. Φ1. οἱ 98. 

ΒΙΒΔΙΟΦΥΔΛΑΕΙΟΝ, γεροείέογειενε 
διόγογωπι, νοὶ ολαγίαγμηι, δεδοίδεοα, 
ολατγίορνίαοιϊεπι, προοϊδῦτα ἰοοια, μδὲ 
μόνα ρμωδίξοα ἀεεεγυαπίων, ἐαδιϊατγέ- 
πηι, 1. 4. δρυὰ πο τεβίδ, ἀγολίνε. 8 
Εφαν.ΥἹ]. 21 ὍὈὲ Ψυάεεὶ τοραπὶ ᾿δσῖ- 
τὰ ΤΕρΌΣΩ, εἴ πιαπἀδίυτα Ογτσὶ Ὧ6 νδ- 
ΣΙ ΡΣΊΠ ΟΡ 8 ᾽υἀὐδοοχύτωα αὐροσγδξις ἐν 
τοῖς δΦασιλικοῖ; ἰδ) οφυλοικίως τοῦ Κύρου. 



Βίβλος. ᾿" 

6 (μδὶά, δ 8} ΓΙᾺ» ἄρνες ἐλκεραυεὶ 

(. 6. Ἰοευ, αὶ, ἀπε ἐγαπῖ ἴῃ ὑσεῦο, 
τοῦ , ΠΟ ΒΟΪΌΤΩ ΒΌΓΣΙΙΙ, 
δτλροπζυτα εἴο.; 56 οἱ Ξουῖρίς ΡΌ}}}- 
(8, 8ΠΗ|Ά169, εἴα., φυοτγιπι τοοορίδου» 
ἴατα εὐδί ἴῃ ἀἄοτηο δσασῖ Γο41}). 
Ἐδάσ. '΄. 17. 9011. 8 Ἐδάγ. Ι. 48. 
αὶ Εδάν. ΥἹ. 1. ἰβ Ομαὶᾷ. βιυπὶ 
ΝΛ 5 ΝΒΌ ΠῚ " ε' ὠλ,0- 

φυλάκριο ἐν τῷ γαφιφυλαχίῳ. 
ΒΙΒΛΟΣ, 1. ᾳ. ὠῦλύον, δεν, 1ξ. τϑ. 

οεπξῖο, οςαἰαίορια. ζ.., ΠοΙλθῃ ῬΤῸ- 

τίσι υτῦΐα ναὶ τερίουία ἱπ Ρῃαπὶ- 
εἷα, Οεραὶ, υμᾶδ 52» Οἱδίαιω:. 

Ἐχ. ΧΧΥΙΙ. 9. ᾽άδ ξυρτὰ 5. νυ. 
Οἰλίον. --- Ἴ9Ό- Θαπ. Ν. 1. αὕτη ἡ 

ὥλος γενάσεως. ἀνθρώπων, Ὠς οϑὲ ο8» 
ἰδϊορσυδ τὰ Αἀδιηϊ. Ψ1ὰ6 
εἱ ἀεη. ΠΠ|. 4. εἴ οομῖ, 1κχ. Ν, Τ᾿ 
8. ἢ, ν. Ἐχοά. ΧΧΧΊΙ. 81. ἐξάλερψνόν 

εἐ με ἐκ τοῦ Οἴδλου δου, ἀοὶο τη6 εχ Π᾿Π πΤῸ 
ἴυο, Β. ε. εξ τῶθ. Ρμ. ΕΧΥ̓Τ]Π]Ὶ. 
338. ἐξαλεφϑήτωσαν ἐχ Οἴζλου ζώντων, 
Δεϊοαυίυῦ ἐχ [ἴτο νυἱνθηῦυμι. --- 
ΦἼ5Ό0. ΟΒαῖα. Ἐρᾶσ. [Ρ. 16. ΥἹ. 

18. κα. ΨΊ]. 10. ϑῖγδο. ΧΧΤΨ. 96. 
ξίδλος διιϑήκης ϑιεοῦ. 8 Μδος. 1]. 
238. τὴν μρὰν Φίδλον, ΒΟΥΙΡ(ΌΓΑΣΩ 88» 
ΟΥΒΠ,᾿ | 

ΒΙΒΡΩΣΚΩ. ᾽ἱάο Βρώσχω. 
ΒΙΚΟΣ, ὠγπὰ, ἀγοέιδ. ὈΛΔ» 

ἴαρεπα. “61. ΧΙΧ. 1. 10. Ηδεγοβ. 
ὥχος, σνάμωνος ὦτα ἔχων. 

ΒΙΌΣ, υἱέα, υἱοίωες, 7αομὶαίεε. 
ΤΥ υἱαά. Ῥτον. ΧΧΧΙ, 8. 00] 

γε. ἀἰοίέασ. Α4α. ϑὅγταηι. Τμεοά. 
χρήματα. ϑεῖ!. 7 Βερεῖ χυκπάρ- 

{πὸ ποξίοπεπι υἱέα εἰ δογέἐδ, 786- 
βογοθ δὰ ἃ 1]. σεΐεστα δον την] δὰ 
Ἵ2071, υἱ ἀμ νϑγβίομεβ οοαἰμεσϊηί. 

ε“-- ἢ» τιδείαπέα, ορεβ, αοιίαίεε. 
ϑγτωσα. σον. ἾΙἼΠΙ. 18. 01 (ώς 
οπιπέα πιοῖδῖ, φσμα “πὶ σα οὐέαπι σιι8- 
ἑεπίαπάαπι πεοεεραγία. --- ὨᾺ ἸΓ 
δεδείαπέα ἄοπδ. Οδυι. Ψ111. 7. 
ἐὰν δῷ ἀνὴρ πάντα τὸν ὥον αὐτοῦ, οἴϊδπι- 
δὶ ἄει δἰίᾳυϊβ οπιποα ἔβδου ἰδῖθ5 δι1ιΔ6. 

461 Βίος ἀνϑρώκου. 

Οοπῖ. 9 Μδος. ΧΙ͂Ρ. 9ὅ. εἰ 1,εχ. Ν. 
Τ. 6. ἢ. ν. - σον δὰ Ῥίυσ. ἐσ Ὁ)» 

ἀϊος. 2ο». ΥἹ].. 6. 16, ὙΠ]. 9. 
Ῥγον. 111, 2. 16. - Δ Ὧν) 
ἀϊεε υἷα. Ῥτον. ΧΧΧΙ, 19. σάντα 
φὸν (ον, ὑγὸ χατὰ α΄. τ΄ β., ΡΕΣ οτηποῖα 
νἰΐβτη. -- Ὁ Ὡ» »απῖ, οἰδμδ, ὧ( 0νε-. 

πῖα, για σεπί αὐ υἱίαπι σιισίεπίαπασης 
νεοεδεδατία. Ῥτον. ΧΧΧΙ͂, 14. (ουξ 
Ἡρεϊοαϊ Ἔργ. ν. 9380. ὉὉ] ἰὸς ἀε 
σεπέξδιι ἰεγγς ἀϊεῖταν. ΖΕ]. ΝΗ. 1. 
831. 11. 929. δὲ νυἱάθ Ῥοσγίζξοιι. δὰ 
ουμάσει ΧΙ͂Ν. 33. .-- 1599) ΟΒιδϊ]ά. 

Ρἰυγ. ορεε. Ἐϑᾶν. Ψ]]. 98. ---- δ» 

ἰδία. 900. ΧΙΝ, 14. συντελέσεται εξ 
ἡμίρας τοῦ ὥου αὐτοῦ. 8.01}. μὰν 

: ττ 

οπιπε ἐεπρις ἀείεγππαίμηι εἰ οτα 
παίιπ ποῖδῖ, (οί. (]Δβεὶὶ ῬΗΠο]. 
5. ». 1192. [Ιῃ δἷτϊβ αυοχιδ 7οδὲ 
Ἰοοὶ8, ν. ο. ΨΙ]. 1., υἱέα λομιὶπὲν 
οὐχ γεἑέα ᾿σοτηραγδῖυτ. ---- Ὠλ}}), 

»ἷυν. ἃ Γ᾽» απηὶ, ἰϊ. υἱέα ἐξιερι. 

Ῥτον. Ὗ. 9. ὅϑδρ. Χ. 8. ϑοἀοιηιίξαθ. 
ἱτηρίοἰδβ ἀοςσυτηδηΐζυτα τοὶ υΐδθθ 
ἀἰουπίι τῷ ὥψ, να βυδ, δυΐ, υἱ 
χε θοδηθί οσι8 ΒΒ ίοσσ στην]: ἃ 
οἱυομέίδαα, οἱ ίος (Δα ᾿τὐϊδῖ. Ηρ τ. 
Ἵ» αυοά οἵ υέξαπι οἴ υἱϑεπέεηι ποῖα) 

ἀϊσαίαν ῥσὸ διοῦντες, υἱυεπίοι, ἢριοίπαθ.. 
ϑ'ς χυοαὰς δβιιυιίυν ἱΡ. ΧΙΝ, 2]. 
ἐγένετο τῷ Οἴῳ εἷς ἐνέδραν, Ἀοτηϊηΐθυ5 
ΘΧΌΕΪ οδυδ8 ῬΘΟΟΒὨΩΙ, 86. 41} οἱο 0 
6088 14ο]ο] ἰτίασι. ϑι γα ΠΣ πδυγραὶ 
ἢ, ν. Πίσηγε. Ηκδὶ. Τὶ ΥἹ]. μρ. 1194. 
οὐ. Βοῖρῖς. ὁ χαϑ' ἡμᾶς βίος, ποκίτα 
σίαϑ. Ν᾽ ας δβαυρ. δὰ Αἰδεη. ΧΥ͂. 
ὅ. Ῥ. 654. 1. 856. Βεϊίξ. δὰ Γιυαΐδῃ, 
᾿σΑΓΟΤΩΘΕΪΡΡ. Ρ. 897. οὶ. ἼΙ. Βὶ- ο᾿- 

Ροπῖ. 88:5 υοαιο υἱὰ 1,δΔὔποτυπι., 
γιάς Βυυτηδηη, δὰ Ῥμαάν. 1,. 1. 
Ῥχοΐος. 4. δὲν. ΧΙΧ. 8. βίυς ἀλλο- 
φρίους, Αἰϊογυχη υἱνοπαὶ ΓΣδἝοποσι. 
Ἡφογοῖνβ ς Οίος, ζωὴ, φεριουσία. 

ΒΙΌΣ ἈΝΘΡΩΈΟΥ. φ ΣΝ ἢ» 
λοπεῖκὲ Ρδ᾽ οηεπέπι υἱίαπι “παι. 00. 
ΝΙ1. 1. υϊμαῖ. πρέἑα ἐεὲ υἱέα ἦὧθ- 
ΠΣ σρεν ἰεγγασι. 



Πολὺς βῆς. 

α ᾿ΠΟΛΥῚῈᾺ ΒΓΟΥ, πα υἷα, Ἔ, 6. 

ἰραραυΐας. ἘΔῪΔΣ Ν᾽ 
ἀΐγανι, οῦ. ΧΙ, 14. 

ΒΙΌΣ ΤΟΥ ΧΡΟ΄ ΝΟΥ, υἱέα ἐδῆ. 

ρυτίξ. [Ὁ Ὁ»» δεν. οἷ» Χ. 20. υδὶ 

δὐδ δὲ ἐσείαξοα τεοίέίιδ χρόνος τοῦ βίο 
μιαροῦ. 
; ο΄ ΤΕΥ͂ΣΙΣ, υἱοί. Ἐπὶ ἃ ν 
φιύιν, αυοά Ἠρσογοδίο ἐχρομί τον τὸ 
φορίζειν τὰ «ρὺς τὰν βίω, φιφατετε φια 

ὁ αὐ φἕανε μενιίἑπεηί, εἰ ἀϊδιίησυευτ ἃ 
βιρῦν, τὸ ἐξάγειν τὸ ζῇν, υαπι Ῥγοάμ- 
οεγε, Ἰεΐμάδ δυΐδιι οϑέ ἱ. ᾳ. βίος, 
υἱία. 86 Ἰερίτυς ἀρυά πος. (Δαυ. 
“Ἐς. ἘπΒΕ 11) ἴεε. ΧΧΈΧ. 1. πὶ 
ΗεῦΣ. ΓΤ, τεφρσοάες, αυοὰ ποθὴ 

φαἴστι οαείτα »κείαγὶ, 56 δχ πε}. 
ΟΠα]ά, ἱπ υπίνογευτη οομιπιογατὶ, ἤα- 
δέαγε ποιδῖ, αἱ δάθο ἴωο. βιο βιο- 
φεύσεως βορηϑυτα ἰοοΐ ὈΕπΘ δχργεϑ- 

ς φεχί. Ἐπὶ δυΐααι βιεευως Ὦ. 1]. λα- 
διἑαοιίμηι. 
᾿ ΒΙΟΤΕΥΏ, υἱέαπι ἄορο, υἱἱαπι ἀαρῸ, 
αίφο. Ῥτοῖ. ϑῖν. ἐν νόμῳ βιοτεύεν, Ἰερὶ 
σουνθ:ϊθηῦον νίνεσο. ΕΗΐεβγομ. βιο- 
φεύων, τὸ φῥῆῇν. Θουκυδίδης. Οὐοπέον 
ΤΗυσγά. 1. 150. υδί ἐν τῷ καϑεστῶει 
τρόπῳ οἰβκίεν ποίαξ ουπδμεί!δ αο Ρα- 
ΤΠ ἐπεί ιμἰς οσπυεηϊοπίοτ υἱθετε. 

᾿ ΒΙΟΎΤΕΗΣ, υἱία ἐπεξἐξπιέωμηε αὐ Γαξΐϊο, 
ἃ υἱία, δες. ΒΙο ίατα οἰίδτα υἱοέμδ, αἷξ- 

"εονέωηι, Καουϊαίο. ἱα νὰ ἐῷ σερπῖδα. 

Ῥτον. Ψ. 23. ἐκ σλήϑους βιότητος ἐξε 
φη. ἄαεροτυκ δὰ ἢ. ἷ. συγ φρο 
ΟΝ ΓΝ ῥκον. ΧΙΝ. 24. τῷ ΓΝ 

αρμἰφιδα πσιϊοθεπι νἱηάϊοενε. δοὰ 
48 ποι Ῥγοθδεὶ ροίεϑί, βιόσης υἱρ» 
ἥοκ εἱ ἡιομϊαέες ποῖλτε, πε βίοτος 
ἀὐλσιπίον, Ἰπαον, ναὶ ἰοοο βιύνητος 

. τϑροδεπάυτη 6888 ἠλιϑιότητος, γεὶ 1ρ- 
ὁ δἴαφο ὙῊς Κ ἸΎΡΟΝ 8 Ὑ2) 5. Ἴν 

. Βαιιϊσγαβ Ἰεροτε ταδναῖς 
βιαιύεητος, Ἰεὲ Μαία υἱέαξ Βαροδί. 
Ἐοτίκεθε αυοαὰς βιτης βεπβι τη 
ΘΟΟΙΡΙ οπἀστ οτὶέ, αἱ οἷ ρ»γαῦα αὐ 
ρμεγυεγεδα υἱνεπαὶ ταξο, ᾿ 

ΒΙΟΏ, υἱϑο. ΓΤ» ἰάοα. Ῥσον. 

ΧΙ. 8. βιώσεις, ῃ. νᾺ γεῖ: δε υροε, 
γε]: ,εἶΣ ἐγ}. ϑαρ. ΧΠ]. 98. βιώ- 

488 
' :, 

φνος, υἱδαπε ὀβιρασνοῤ τρῆρρ δι. ΧΙ, 31. 

ζωὴν ἐπαιτήσιως. μὴ βιώφῃς. 7 
ΠΟΛΔΥΝ ΧΡΟΝΟΝ ΠΟΏ, "οδἶν 

ἑας ἐειιρογΣ υἷυο. ΝΟΣ ΠΣ ἪΝ 

ἀἶοο. δοῦν. ΧΧΙΧ, 18. 
ΒΙΏΣΙΣ, σα ἐμρειίπδο, ἴρθα οἷ- 

υεδ δοίϊο, οἰέα γναΐίο. ἘΠ, 

Ηρ. απιδειῖο, υἱέασι ἐπδίέέμο. ϑγτατη. 
Ῥρβαίη. ΧΧΧΥ ΓΕ. ὃ. Ῥτοὶ]. ὅσας. 
διὰ τῆς ἐννόμου βεώσεοις, ῬΕῚ Ἰεβδιετα 
γῆδι, νοὶ νἱέδιω ἰορὶ δοββοιέδ- ᾿ 
ἩδΈη. 
ΦΗΛΑΒΈΕΡΟΝ Σ, ποασῖμδ, ἀσπενοῦμδ. 5 

Ῥυου. Χ. 96. υἱὲ εἰ πὶ με 
τοϑρομάεϊ ἴῃ τεσ Ἠενς. 

ΒΔΑ ΒΗ, ποζὰ, ἀακπινι. ὅδαρ. 
ΧΙ]. 420. Ηεεγοὶ. βλάζη, λύμη, φϑο- 

ΒΔΑ ΠΤΩ, κπνοῦϑο, βάρ, ανήπδις, 
ἑηετο. ΣΟΥ ορεγον. ἩξὮχρου δες. 

δοῖνο]. οὰ. Εσαι. (οὐ ΥΙΣ. 40. Νσα 
τθοἷο συοδὰ βεστ. ΝΑΣΗ "ν9] ἴπ 

πΌπππαια ραγίθτῃ δ: δείυτ. ΤΟΡ. 
ΧΙ]. 2. οὗ δλάπτομαι, πον πιέ ἔκξειτα ἃ 
ἀτδίέγαδον. ϑαΡ. Χ. 8. ἐξλάζησαν, πο- 
σιδτιπὶ οἷδὶ. Ὑα]ρ. ἰαρεὶ τοί. 4 
Μαες. ΧΗ]. 22. ὥλάστεσδα;, ἐξά. 
ΒΔΑΣΤΑΝΩ, ρεγπιίπο, ργοάμοο. 

ῸΣ .» "παέμτγο, αὐ πιαίεγιξαίενε μετά 

οο. Νυπι. ΧΥ͂Π.. 8. ἐζλάστησι κάρυα, 
Ῥτοἀυσεραι Ὡσσεβ. Βοογοῖι. ἐξλάσ- 
τησε, ἐξίφυ. Οοηΐδν 784.. . 18. --- 
δ: ΝΣ ἽΠ, ΚΑΙ εἰ ΗΙρΡΒ. λεν- 

δασοῦ. Θεη. Ϊ. 11. ὁλαστησάτω ἡ ἢ 
Φυτάνην χόρτου, Ῥτοάισεαῖ ὕεῖτα Που- 
δηλ τδηηῖδ. [08], ΗΠ. 29. --- 
Υν 2, ΗἰρΒ. ἃ γὺς, μοτεο. [6ϑ. 

ΧΧΥΤΙ. 6. δίνας, ΧΧΧΙΣΧ, 16. --- 
Ἔν ἐζοῦ, Ῥγουενίο. ϑγτατα. Ζοῦ. 
ΧΧΧΙ. 40. ψοσα Ηδθρτ. ασοαθε. 
46 βοζθ δὸ σοστηῖμα οιϊοδηΐο αἱσςὶ 
8818 ποίσῃ 6βί. --- ΓΤ)» ἡῇγμοίκεπε 

ράο. εκ. ΧΊΟΥ, 8. Αἀάε ἴῃς. ὕσει. 
ΧΙ, 10. --τΊΤΊ Ὁ ογοο. Αι. εἴ οα. 

γΙΠἜῸ δῆς. ΓΙ]. 19.ὄ ΧΧ Νύυχι, 
ΧΥΊΙ. 8. - πον οἱ ἜΣ ἸᾺΝ Καὶ 

εἰ Ἡ: ἢ. ρυϊικίο, φγοάκμοο. ΤΠεοὰ, 



Βλαοζῆσαι: «οἰέω. 

αἶαε, ΧΙ, ὃ, κὐὲ ἐλαῤνἀεάν ξεν, 
ογὰρί ποῖπε. ΕΧΝ δωὰ, ΧΥῚ. 23. 
ἤρζασο ἡ Ξρὶξ νἧς κιφαλῆς αὐτοῦ (λαδ- 
φάκν, ουδὲ (λαννόμο οϑὶ οτσέσογε, οἱ 
οὕ αὐξάνων ἴῃ οσϑά. ἐκθιτ, 
Ψωΐᾳ. Βαθοεὶ γον δδοὶ, 8 ϑαια. ΧΧΤΠ. 
ὅ. οὗ μὴ (λασνήσε ὁ σαράνμος, τσ 
δὲς εν τπαρὶαϑ. ΟἘ6]. 11. 6. 
ΒΛΑΣΤΗ ΔΙ ΠΟΙΕΏ, ρεγνεῖ- 

πᾶτε [ϑεὶο. ΤΥΥΩῚ» Ἰάοτα. «]6τεαι. 

ὁ ΧΧ ΧΙ, 16. 
ΒΛΆΣΤΗΜΑ, φόρηιθα, δυγοπίπε, 

οἰΐγρε. χη γ1. βενγόα ἑεπετα. Αχα, Οὐκ, 

1. 11. --- δ)» οἷῃπα, τοχίο. Αχα. 

ῬραῖηΣ. ΧΙΥΤΙ. 3. Ψιάοίαν τεῦν- 
[1886 δὰ τα. ,)} ἴῃ ποῦοῃδ ὨγΌβεγ- 
“εἰποναὶ, Βαδοθίο ἰδσηθη ῃ (ὐοτ- 
ξηευ. Ἐγὴ εἰξιίβοκέ γασειμα ὁϑ ἤποιν- 

«ἴξως ασδονῦα.--- ΤΥ βόννεθῃ. ϑφυάτη. 

Ῥε. ΤΙΧΤΥΥ͂. 11. οἱ 7εἐ. ΧΧΠΙ. δ. ΑἹ. 
ς ἤδοιι ΠΠ. 8. θγτατα. ἴδιὰ, ΨΥ]. 19. 
“ον 23,.6:. Άγτακι, δεν, ΧῚ ΒΕ ἢ]. 0. 

ΒΔΑΛΤΟ.ΊΣ, ἰάοοι. ἈΟΣ Ῥνώϑδα. 

δεηθ. ΧΊΧ. 09. ἐχ ὁλαστοῦ ἀνέξης, 
ἐξ διγοιίο «κοοτευϊδέϊ, Ἦ. 6. α ραγυῖξ 
ἐπε τπαρης ὕλοίΣ 66. ἰπορῖδ 
αυΐδετα ᾿ξ νοτίετιηΐ, τεθροχοσυηί 
ἔλσχαθη ποίϊοῃοσι, ἀυάχω βου] θη 8119 
ἴῃ Οὐπη. δὰ χουν. ΧΧΧΙ͂, 15. 
Ἠιῆς νοοΐ ὁ 1, Αὐὰρ. νυἱπάϊοανϊέ, πὲ 

ἐ εἰστιβοεὶ ἑεπεγας ἐἰΐα: εἰ τερεπέες 6:- 
ἰγενιδαίσε, ἵπ χμῖδιμε υἱς ογεδοομαξ δ6 
ἐχεεγ. Ὁ ἐβ φυοαὺδ ἔγεαυθηβ 
οὶ μΒδρὸ νοὸσχ [5Ὸ ὕγοπάξ, δι 
Ἡρεγοδίπ5 Βαροὶ γαρῷὴ, ὕλαστός. 
(ἰεϊεσυτη δπιεγιηί, φαΐ σφ. ]. 1. ῥὑσὸ 
βλαστῇ ἰεχευάάυνα οσηϑεγοῶξ βιαστοῦ. 
Φυκ οοο᾽εοΐαγα πῆ ϊ σετῖθ Ποῖ. 
σϑί. -- ΠῚ) βοε. δι. ΧΙ,;,. 10. -- 

Ἴ22.. κ,σουΐω. ϑγιημ. οἱ ΤΙΘοά. 

ε Ἦσα. ΧΙ. 1. αὶ τἱά. Μσπεῦ, Αὐοε- 
Ῥεεανε υοσοῦὰ Εξορτ. ἐπὶ βεηστι Ἰατίθ- 

βῖταο, 6011. Αταῦ. 79 ἰκίε υἱγιδέ, 

εἰ «ἶο’, εεγπάπα δια οεἰοματ, τευΐ- 

φιή. Αἀὰς ἸΤποοᾶ, ἴοι. ΧΙΝ, 10. 
- ΡΥ πον. ΒΖ. ΧΙ]. 8, 988. 

489 Βλασφημία, 

“ΠΌ)» αίκα. νονιθέα, Ἐα. ΧΙΧ, 

10. - Ὑ7 5)» φεγπιθη. Νυπι, ΧΥ͂ΤΙ, 
8.1 Βερ. ΨἼΙ. 95. --- ΓΤ» Ρε- 
δεγίαε, αἰαν βοτίάα. 1ον. ΧΧΧ. 13. 
αὶ ἰοθο βλαστοῦ ξοτίαδοα ἰορεμάυχα 
βλαστοὶ, Ἐ. 6. Ῥυ]]υ] απ εἰ ψοττηί πα 6 
ΒοΡοΐεβ, Οδρρεῖίο βλαστοῦ ἀοοο  η- 
Βε ν᾽ ἀεπίαῦ ΚΓῸ σεδας : 86 
βοτγεηίε τόγιπιὶ δέαέι, πος βεσδὰ: αδί 
ψΙἀοΥς ΤΟΓΌΤΩ ΙὩΘΉ ΤΙ σἰδίιπιὶ 

δὸ ἐστ απδίιπὶ πο πανὶ 
δίας ἴῃ ἀεύρογίι γεν, σαζτεχοσιπι 
ἱπ π6. -- Ἰ ᾧ δεγπιέη. Ψετότῃ, 

ΧΧΧΙΠΙΙ. 16. 
᾿ ΒΔΑΣΦΗΜΕΊΏ, δίαερλεόνιο, οοη» 
υἱοῖογ, ταϊεάϊξοο. ἜΣ 

οὔδιο κ«εαἰεώδεο. Ποῖσε. σὺ 11. ὅ, -- 
17.» ΡΙΆ. οοπυϊοϊδδ ρῥχοδουσιάο. ἃ Άεᾷ. 

ΧΙΧΣ. 6. 3842. ὅγεουι, Ρβαΐα, ΧΙ. 111. 

δαπεάΐοο, αὶ 

17.--ὸ ΓΞ, Ηρ}. ὁ 2» γχμο,. 

ἑπόγερο. ὃ ἤθρ. ΧΙΧΣ, 4.-- 

νγούότι αὔῆοδο. Τποοᾶ. Ῥτον. ΧΕΥ͂. 
81. ΟἹ λωποὶ 1... ΧΧΧΨΥΠΙ]. 88. 
-» σμδφαππο. Ἐὰ, νὰ Ηοο. 

ΨΙ].16.--Ὑ 80 ῬΟΥ͂Ν ΓΙῸ Ρασέ. 

ΠΡ. 4 ΥνΝ})» ουπέσηερίϊδε ῬΡΥΟ. 

169. 1.11. ὅ..-- γδγο, Ρἤπεὶ, νιαλεαέσα. 
Ἴρου: ἴεν. ΧΧΊΝ. 11.192. 

ΦΡΛΑΣΦΗΜΈῈΓΙ Ν ΓΠΟΙΝΏ, ῥία- 
Ῥλαπιατε βεὰ "παϊξάίσετε γοἷο. Ὑν), 

ΡΝ. βγηπη. 9 ὅση. ΧΕ. 18. 
βλ. δεῖ πρὶ ἀρῶγε, εἴ ἴΐα εἰῆοοτο, 
Ὡΐ 4.1} οοπιίεξοῖηι βεπίίδης οἱ ἰο- 
αυδηίυ ἀ6 νεγὰ ταϊϊρσίοπα Ψυάαῖςα. 

ΒΛΑΣΦΗ͂ΜΤ,Α, ὀαφρλειπῖα, σοπυΐ» 
οἶση, πεαϊραΐσῆο, δάδτα γένη πι- 
ρᾶμπ. ἘΣΘ» Ρἷασ. οοποίοα. Οἱ 

-λοινοὶ 166. ΧΙ.1. 48. Αγηυ. ϑγτοχῃ. 
ΕὩΩ͂Υ. 1. «.. ΠΝ» ἐγ Πἴο ΘΡθδ- 

ἱππιοίοεα. Ἐπ. ΣΧΧΥ. 19. .--- νῷ, 
Ἕ 

Ομ8 14. γον, ἰΐατα : δἰασρλεηεῖα, -»" 
οἱσξρη. Ὅλη. 11. 80. 1 Μδος, ἢ]. 
6. βλασφημίας, Κοία ἱπερία, βροοϊαίζεν 
1Δο]ο]αιτίατη, αἱ 6 ϑουῖθ οΥδ ΠΟ 8 ̓ὰ 
Ρδχεῖ. υϊραῖ. ἡπαΐα. ϑοϊεπέ 



ο' 

[ 

α χροὶ νοολρυΐα ἀϊοοπάϊ, δὰ δείΐυπι 
τεδηδέοστο. Οοπέεν ϑυϊοοσὶ ΤὮ68. 
ἘςοἸεβ. Του. ἴ. μαρ. 70]. 

ΒΛΑΎΣΦΗΜΟΣ, δίαερλονιις, σοη- 
υἱοϊαίογ, οἰἴδια ἐτεογαδιϊίε, ἐπ απ, 
ἐπερίμα. ὮΝ ΤΊ3Ὸ δεπεάϊοεης ἰάοῖο, 

Η. 6. ἱἀοϊοίαίτα. Ὧδ5. ΟΧΥῚ. 3. 
1. 6. ἐπιρὲμξ, 0011. 1.1]. οἱ Κυΐποε 
Ομεβ. δά Ν. Τ. ὁ 1100. Αροος. Ρ. 
169. ὅ:ν. 1]. 18. ὡς βλάσφημος ὁ 
ἐγκαταλιπὼν ᾳατίέρα, 'αύυδσῃ ΘΧΒΘΟΓα" 
Ὁ1118 δς ἰπίδτνβ δβί, χυὶ ἀδγεϊ παι 

ἴσασι. υς. φμαηι πιαῖα ζαπες ἐεί. 
ἴὰ ΑἸΐΟΤΟ ΤΟΙ ΤΟ δρρο]δίυν χατῆ- 
ραμένος. Οομξες Ῥγον. ΧΙΧ, 26. εἰ 
νίά 6 δὰ ἢ. ]. Οτούὔυσμι. 1,οχὶς. οί. 
Οτ:. 1,εἴ. βλασφημία, ἐπϊαπεα. 
ΒΛΕ ΠΩ, υἱάεο, τεδρίοϊο. ΤΥ» υἱα. 

ἘΣ. ΧΙ,. 24. αύλη βλέσουσα «ρὸς γότον, 
ῬοΣία γεϑριοίθηβ δα δυϑίστισα, ροσίδ 
Δ91{Ὁ}18. Ια. ν. 82, ὉΡ1 ἴδιθθῃ 
βλέπουσα εοάθπι Ἶυγα δα ΘΌΣΘΤ, 

ἑπέεγίωξ, χαΐεστί ροίεεῖ, πί 8 [38 ̓ 46. 

Δυχοτῖπξ. Οεοΐογτιτα οορίἑδπάσπι αϑέ, 
γοῦθδ υἱάεπαϊ ἀραὰ Ηδεῦτ. Βδυὰ τὰ- 
ΤῸ δα υἱαηι δ {ΕἾ ὈΓΒΏΒΕΘΣΤῚ,--- [2 

ΗΒ. δ 2) σε. ΧΙΧ. 17. μὴ 

ἕψῃ εἰς τὰ δαίσω, Ὧ6 τευετγίατιε. 
Ῥχον. ᾿Υ͂. 25. “τ ΠΠ οἰ ΟΒβ]ά. ΓΙ: 

1 Ῥαν. ΧΧΙ͂Σ. 29. Ἔξεοι. ΧΠΙ 6. 

ἀ Ὅδῃ. Υ. 38. --- ΓΛῚ ΝΛ) 25» Ρ0ε- 
“μη υἱάετε. 1 ϑδχα. ΙΥ͂. 18. “- Ὧν 

οοτανε, ἐ τεβίοπε. Ἐχεοῖ. ΧΙ, 33. - 
“ΠΡ ἐπιρεῖϊο. 165. 111. 22. ὥστε 

μὴ βλέπειν. Οδρρϑε]]ο Ἰορίθβα νά εη- 
τὰν ΠΝ Ὁ, 564 ἐοχίδββα βϑηϑυσα 

ππίστη ΘΧρσεββασιηί.---Π}}} ΝΊΡΒ. 

Νυ. ΧΧΙ. 20. τὸ βλέφον «ρὸς «ρόσ.- 
ὠπὸν τῆς ἐρήμου, χυοα δρεοίαἑ γΘΥΒῸ8 
ΒΟ πα ποτ. -- ΓΕ» γεδρίοίο. 2 Ῥασ. 

εἶν. 4. Ἐ2Ζ. Ψ1Π]. 8. ΙΧ. 2. εἴ 4110] 
δεε ρΐ.18. ---- Ἐν αοῖεε. Ἐπ. ΧΙ, 6. 

31. ΧΙ.Π. 16. ΧΙ ΠῚ. 4. -- πῦρ» ὃ 

αρετέι, βο. οομἶ, ἰ. 6. υἱάρηα. ἘΧ. 
ΙΝ. 11. ΧΧΙΠ. 8. -- ΤΝ 7. ἴδῃ. 

460 Βοάω. 

ΧΙ. 12.1 Βερ. ΥἼΠΠ. 8. υδἱ οἴσει 
ἐωξζλέπω ἴῃ οοὐα, Ρετιαοίλξασ. 1 αν. 
ΧΧΙ͂Χ. 49. υδὸὶ βλέφεν, πὶ γόῦδϑ 
Ηερναίςεβ, 4865 Ῥγορεῖε υἱάεγε εἰρ- 
τεἰδοδηΐ, δοβοδόμι υσέέοϊναπαξ αροί. 
Ηδρα. 11. 4. δ1::.. ΧΧΝ. 10. ὁ βλέ- 7 
φὼν ἐπὶ «τώσε! ἔχϑρῶν, υνὶ βλόσειν 
864. ἐπὶ δὰ ᾿π! πὔοηοια Ηδερχαϊοὶῖ, 
ΤῊΝ 564. Ὁ νεῖ Ὁ εδὲ δεπὶ ρακάϊο 
αο  ἀρεϊἀοτῖο υἱάενε. Τοϊὰ. ΧΙ. 82. 
ΤΟΙ σδη8, ν6] αὐυϊουπαθα νἱσζεὰ 
8} 1118 ρεῦϊί, ἀϊοϊίαν ἀνὴρ βλέπων (δ8ς. 
οι οὐδε θτο “αοοὶριεπδ εἰς μὐϑτά μα 
ἀλλοτρίαν. Βλέπειν εἧς τινα δἴίδτη ἀρὰ 
οΡΌμοβ ἀγθοοβ δρέγαγε ποίδξ, εἱ 
ἀοςυῖς ΠΌΡΘΟΚ δά ϑορβοοὶ. Αἦας. ῃ. ας 
482. 
ΒΛΕΙΦΑΡΟΝ, ραϊρεῦτα, μεῖξε ἰε- 

δέης οομῖοε, «ἀρὰ τὸ αὖρε ἐν τῷ 
βλίσων, δεουπάνη ἘΕἰγπιοὶ, Μ. 
ὈΊΏΨ ΘΝ.» 4011, Ιάαπι. 20». ΧΥῚ. 

16. Ῥββῖπι. Χ, δ. Ῥγον. ᾿Υ̓. 95. 
Β Α, υεΐπηι. ΓΡΡ» ἑάστω. 

[πο. Εχοά. ΧΧΧ, 6. υνῖι βλάμιατος 
ΟΣ ἔθη οΥσῖο πη. 1. Ρ. 7ὅ. οτ- 
ἴυμ 6886 νἹ δίῃ ε βου ρίυγα ἄσργδ- ἃ 
γαΐδ νοςΐβ χαλύμματος. δεῖ, υἱ 
Κυδυβδῖρτιβ τηθ ἀοςυϊξ, βλῆμα εἰτα- 
βυιρη, εἰστιβοαῖ ἀρυὰ Απεραίν. δ[ά, 
Ἐν. 82. (1 Βγυποῖκι Απαϊθοϊς 1]. 
Ῥ. 28.) ἴπ νευῖβ, καὶ κογας βλῆμα 
χαμωιλεχέος. 

ΒΟΑΊΏ, οἴαπιο, υοοῦ, 85 'ἰῃ υπῖνοσ- 
᾿δυπι δοπεηι οο. ἽΠι γιὰ 6 ἱπῖτα 

5. ἡ, ἘΧῚ) τ ΠῚ» ταρίο. 168. 
ΧΧΧΙ. 4. βοήσῃ ὁ λέων. ---- ΤΥ ΑΣΊ 

ΗΒ. 8 γον οἷαπρο. 208. ΥἹ. 10. 2 ἐ 

Ῥαν. ΧΙΠ. 16. 166. ΧΥ͂, 4. --- γρῦ 

οἶαπιο. Φυὰ. ΝῚ. 84. 856. 1 ὅ8πι. 
ΝΠ]. 8. 9. 2 ὅδ:ι. ΧΙΧ, 8. 90] δρυὰ 
Ιηο. Ἰοοο ἐδόησεν Ἰερεπάυτι νἹάεῖυτ 
βοᾷν δαὶ βιᾶσϑαι, φποτιδατηοάατα ἴῃ 
οὐὴὲ δὰ δηϊδ φρὸς τὸν βασιλέα ἐτοντων 
ν᾽ ἀεί Ῥαττσαϊα ἥ ἥ. [ε8. ΧΥ. δ 
καρδία τῆς Μοαζίτιδος βοᾷ ἐν αὖ ΗΝ 

ΟΟὈΙΕ ἀο]εηΐ νἹοϑτὰ βύδιῃ, Ἴοε. 
ΨΙ]. 14. οὐκ ἐδέησαν «ρός με αἱ καρ- 
δία! ΕΤΡ ὩΟῺ ΕΟΧ ἜΤ ΡΞ ΤᾺ Θ ὁποο- 



α βοήσεσαι, ἰαρὶβ 6Χχ τῆῦτο οἰδηιδί. --- 
ἶ ) ἐδ μὰ Ιε6. ΧΥ͂. ὅδ. υδὲ μτὸ 

βοᾷ «πε ἀυο τεροπεπάμηι ἐσὲ βοὴ 
οὗ 5εᾳ. --- ᾿Ν : ἽΠ᾽ν ῬαΓγΗΕΓ: ἀπέ. 

Ιε.. ἌΧΥΙΠ]. 4. δ. βιήσονγαι, Ἑοῃ- 
Ἰικοῦπι ἰεβεπθεβ ἢ} 7" ἃ δ ΓΝ 

ΟΝ ᾿ς Ο ρίργαπι δυῖ βοηθήσοντα; 
δου ρϑεχυπῖ, δυϊ βοήσονται νοτίου 
ετῖτ: σωσέϊπιπ ζετείεγ. Ψιάδ Ἰητα 
8. τ. Ἣν. τ ΝᾺ» ἐξεο. 1 ὅδ. ΧΙ) 

δ 7. ἐξόησαν ὡς ἀνὴρ εἷς; ἈΡῚ ̓ γῸ ἐξφόησαν 
Ἰεχοινᾶυμι εδὶ ἔοσίδδθε ἐδησαν, ηἰδὶ 
ΒΊΔΌΣΕΣΟ Τ8118, ᾿Ρ808 ἰθρῖβϑθ6 ΓΠ 5) 

Ρτὸ 4 Ὁ). οπέ, ἀυοαιο Βοοδιασεὶ 

ΗϊετοσΣ. Ρ. 1. Ρ. 385. οἄ. Βοθεϑητι. 
-- ῦ ΙΝ, οὐρποπεῖπο. 1.8. ΧΤΩΙ͂Ν. 

5. οὗτος βοήσεται ἐπὶ τῷ ὀνόματι ᾿Ιακὼβ, 
4110 86 δοορίϊαπι ῥγοβίθθιςυν ; υδὲ 
βοᾶσϑα,, αἴ ποσυμαι αεέτθξει ϑεῖ- 
σεπ, ἐορίυεέ οπε α ξεγπάπιε, Βροτία οορ- 

« ποπεϊπατί ποίαϊ. --- 17)» υὕεπιο. [ε8. 

ν. 50. Ἡϊΐϊπςο δρραγεῖ, εἰίδτα ἴῃ 
Ῥτοχίτηα διίεοδάεμία ὀοζησοδία ἰσοο 
ὀσιλήψαεται; καὶ βοήσεται: τητιδ ΟΥ- 
ἄϊπα βοχθοηάυπι 6εθ6, βοήσεται καὶ 
ἐπιλήψεται ὡς “γηρίον, αἱ βοήσεται πΟΏ 
κἂ 7128» 50 δὰ Γ571}» τεξεσεπάππι 

εἷς. --- 77)» γμάο, 700. ΧΧΧ. 7. --- 
 Ρὴ ἐοίΐο, 1 ποταρο, τιξ δΌΡΡΪ66- 

αν, δὴ, ἐοϊίο υοσεπι, Ἀ. 6. οἴαπιο. 
« σε. ΧΧΙΧ, 11. .00. 11. 12. - 
515) αιστέηι ἤέτο. 1 Ῥαν. Υ'. 230. 

ἐξοήσαν 566. Οσρὶ. ἴκερε ἐφοήϑηφαν. 
Υ ὰο βαρτα 8. Υ. ἡδᾷ : ἼΠ᾽ -- ὮΙ» 

ΦΝΡΡΙΕΖ τὸ, Ὅ00Υ. ΤΒοοά, Ἐς. 
ΧΧΧΥ͂. 15. πῦὶι βοᾷν ἐπῖξε εἰ ΞΡ 
»ζοεπε ογαγε ποῖδε. Οομῖεν [χ. Ν. 
Τ. 4. Β. νυ. πο Ρ: ὕσροτεπι εὐ, 

ὕτακρο. Ἰεο. ΧΙ͂Υ. 7. «ἄσα ἡ γῆ βοᾷ 
μετ᾽ ς, ΟἸΠΪ5 (ΟΥΤΔ 61.881 

ε ἕγαροτοτα οἷς οδπίυ. 014. ΧΙΙΝ, 

93. βοήσατε εὐφροσύνην. ΑΥΔΡ. 2023 

δε εἰοᾳμὲ, ἀξεεέγετγε. --- δῖ: ,εδέῖο. 

ἴε8. ΕἸ. 1.-'ἶτὴν, υοοὶζέγον. 68. 

46] Βοάο. 

ΧΙ.11..19. -οτὴ ἀδοίϊίο. 7οκ. ΧΥ. 
18. γυἱρ. σμερίγαυμ. Ῥοτιππίανϊς ἴῃ.- 
ν 25 - Δ. εἵ Γς τ ὙΨ ὅτ- 

ἀἰον. ἴε5. 1.Χ111. 1. ο»ος. Ογτί]]υτα 
βοᾷ βίᾳ μετὰ ἰσχέος, υδὶ ΠἸυὰ μετὰ 
διὰ τρλυρίπρτη ἱρίαα ἱγτορεὶς 
ἰη ἰοχίυ. (είογυ οοηδιηάεογιηίςζ 7 
ΠΡ οὑπὶ γην» γῈὶ νηγῦ» οἰαπεαγε. 

-Ρνν οἴαπιο. Ἐχοὰ. ΧΙ͂Ψ. 15. εἴ 

βοᾷς «ρός με; ᾳυϊὰ οἰαχηδε δὰ τηδὺ 
ΤΆχεη, 11. 18. ἐβόησε καρδία αὑτῶν 
«τὸς κύριον, ργέοει ζξοεγμηὲ δὰ Ὀουχα. 
} ὅτι. ὙΠ. 7. ἐβόησε «ρὸς κύριον 
«τρὶ ᾿Ισραὴλ, Φονδτὴ ργεσαΐ ἐεὲ ἀδ 
Ιβνδϑ] 18. 8 ϑδιη. ΧΧ. 4. βόησόν μοι 
τὸν ἄνδρα (86. ἔχαστον) ᾿Ιούδα τρεῖς ἡμέ- 
ῥας (τὸ μετὰ τρεῖς ἡμέρα), υοοα ταῖ- κα 
Ἦϊ οὔγῆδβ υἱγοϑ Ψ0ἀ)ὰ ἴῃ ἀϊεια ἴοΣ- 
ἄπ. ΨΜΊάο εἴ ν. ὅ. 9 Ῥανυ. ΧΧ. 9. 
βοησόμιϑδα «τὸς σὶ ἀπὸ τῆς ϑλίψεως, 
οἰδιμαθίπιιιβ δὰ (6 ψγχγα αι) οιίίουο, 
γὲῈ] ῥγορίεσ δ! οϊίοποι. 9 Εϑρ. [1]. 
41. ἘΠῚ βοᾷν εδἴ οοπυοσατε, οοἰϊέρετε. 
-- πὴ ἐκοίαπιο. ἴεβ. ΧΙ.171. 13. 

ΑΥΔΌ. Ζ βχδονυ ἀενῖνδεβ ϑυ18 οδέ 

υαίϊάε εποϊαπιαυϊξ. --- ἜΡΩΣ Ὅροι. 

ΧΨ. 9. βοήσιται κατά σου «ρὸς κύριον, 
Οἰδιηλαθὶς δάνοσθυθ [6 δα ἀοζηΐϊηυτη. 
ἴε8. ΧΙΙ͂Ψ. δ. οὗτος βοήσεται ἐπὶ τῷ 
ὀνόματι ᾿Ιαχὼβ, δϊο υοοαδέδων ]Δ0001- 
(4. Αἀὰο Τπεοά. α. ΧΥΤΠ]. 93. 
Ααυ. ϑὅΐγεημι. Ρβ. ΧΧΙ. 8. ϑ'γιησω. 
Ῥρ, 111. δ. (δὲ βοζν «ρὸς ϑεὸν οδὲ ἢν- 
ρίογαγε αμαίιηπ 1) εὶ, 00]1. Ιλις. 
ΧΥΤΙΙ. 7. εὐ Ηοιιοσ. Οἀ. Β΄. 142. 
ΧΧΙ͂Σ. 8. -- ΝῊ Ραγί. ( 

Ὥδῃ. Π. 4. Υ. ἥ. -- Ὅν» ἕονο, 

ἐοπέίγωε οἄο. 1 Ῥαν. ΧΙ. 82. υὐδὸὶ 
ῬΙῸ βοήσω ἴῃ 41116 1 τί8 βομβήσει 16- 
κἰἴαγ βοῆδιι δοάύδι: πᾶσα (οηϊξει 
βΕΕρῈ νῸΣ 1) εἱ ἀϊοίξαν ἴῃ 53. ---- γυγῇ, 

γερο. 700. ΧΧΧΥΊΙ]. 4. --- νοῦ 

ΡΙῃ. υοοϊεγον. 100. ΧΧΧΥ. 9. 
ΧΧΧΥΝ]. 18, ΤΈγχεη. [11]. 8. --- 
Ὁ, σαπο. Νατη. ΧΧΙ, [7. 866. 
Ὅχου. υδί βοᾷν ποίαίς αὐέα ὑυοοε σα- 

ἂν: 

φ᾽. 



Ἐρεγαξάκ. 
αἈρτε. -ανθν φυοϑρίωρ. Ὡ. ΒΝΆ. 

ΧΧΊἥΙ, 42. υἱ γοὶ δεὔϑωσα δχρτοα- 
ϑρτυι, νοὶ Ὡ ὲ οχμχϑαθοσιης ἰοοώοθεσα 
Ἰοοὶ ῥ8γΆ 1161} Ῥ8. ΧΡ 11]. 42. Ἰηῦν 

οἰαιπάδυηξ. βογεοεῖα ὀουξεγέ ΑοΒ, 

ςΞ αυοᾶ ἀκδ ουλδιι δαϊαπίδια 

«φὐδμοέσιν, ---- Ῥιασέοτοα ᾿θρσῖαν δρτκὶ 
αι, ϑγαιι. ΤΒορὰ. εἰ υΧΧ 168. 
ΧΥΧΠΙ ἢ. ὉΡΪ ῥτὸ βοήσονται 5'Π6 
ἀαῖῖο βονϑήσοννων τοροπειάυτα οὐζί. 

ὃ ΒΟΕΡΓΑΖΑΧ. δουθοινδυτη Βοερ- 
Ἰατα ΠῚ δἰιυᾶ οπὶ, αυλσ 

διρῆο Ηδεδταΐοα ουτὰ ῬΥΕΕρΡΟΒ ΟΠ δ 
Ἱ ϑάῃῃ. ΥἹ. 8. Ἰχλ ἥη σαρεα, δὶ. : 
φμδια υΧᾺΧ τεπαυεγιιηΐ τι νθγβίομθ 
Βυ3. δοβορβυβ βαρεῖ γλωσαόχομον, 
ρριῦσμρίαη, ἰορμῖωρ. Ὑ᾽ὰς τὰ Ἐ. }, Ῥατί. 
ϑοβρῖα ες. εἀ, Βοχλαπεο, ΕἸαχολα, 
ΝΟ, δὲ διυρτα ἴῃ ν. Βερσεχοδά»» 

ΒΟΕῤ, οἷανιον, δἰγερίκα, ϑοπεδ 
ο πε δεί. .οἿκὴ ϑέγερίια. 1 ὅ8πι. 

ἽΝ. 14. τίς ὁ φωνὴ τῆς ζοῆς ταύτης ; 
4φυδῦδηι εϑὶ οδιιβα Πυ}ὺ8 ΒΓ ἐμ- 
«μῶν ἢ --Ὁ που» οἷαγαογ, υοοὶϊξεγ4- 

ἔἶο. 166. ΧΥ͂. 8. δοὴ, οἴσπιον ἀπαὶμ. 
-- σῦν ξάστα. Ἐχ. ΧΧΤΙ. 28. 1 

ἄξων ἸΨΡ΄. 14. ΤΧ, 16. .-- τῖζν οο- 

οἰδίο, Ἐπ. ΧΧΙ. 22, ψϑὶ Ορρφειϊυα 
τι οοῦ ἰορῖοδο ἱπνοτεὶβ ἰἰτοσλβ 

ἀ ΤΥ» ἀϑότάδαῃ 77 αὶ φροίαηιατρ, 

ἄπο ἴκηφθη Ὥο Ορμβ δ6θὲ υἱ δία, 
«αϑᾶο οὐπθιίμν, ὥοὴν (πε οροθ τ τα 
Φίδο ἀ6 οἷανιονε δεῖβδοθ, αὐὸ 5688 
φιππῖιο ΒοεῦδΕΣ τοὶ} 1ῦδε δα ςοροτα 
Μουάσυτ. .--- ΠΡΎΨ: σοοϊδταδο. Ἐκ. 

ἐἶΐ., ΦΑ. -- ΤΠ. σερρίδοαϊιο. ῳ 

Ῥει. ΚΧΧΤΙ. 18. 
ΒΟΙΓ ΦΏΝΕΏ, σϑοδὸ εἴαννα. 

ε ἐεἴρ5. εἶουο σοσοιι. 1ε0. ΧΈΙΨ. 

14. 
ΒΟΗΦΕΙΑ, διυονίη, αὐάλεπρεν- 

ἐωπι, ἃ. τοῦυν. Γῆν ον μάφ, 

αδίοωμε 86 ἔβαϊβ, ν. ς. Ῥοίεπε 
ΔῈ ΚΙ ο, Θχεογ, ΡῈ. ΧΧΙῖ. 20. --- 
νυ πιΐ. ΕΠΡΉ. ἐγίρενε. δ. ΕΧΤΧ, 

468 Βούάϑων. 

1, -α "ἢ, οὐδέ, ἴοι. ΧΆΜ, 18, 
οὗτοι, ἔσονρα! σοι βοήδϑεια, αδὶ βυύϑοια 
ὨΦΏΕμΑ ἰλφ ρεκίμεκα νμλσίεν δὴ "γῦ. 
φηδροαῖον, κξ Ἰαβδίυν (φηϑὸς, δὲ δεῖν. 7 
ἦο δα Ἰροβσμθιι ψυ  ΆΤΡΙΝ ἱπφοτίμσα 
ἱβοκίσα εἷς ἐν σῇ μενοιφολῷ αιυ. --τ .] γα, 

οἶψρειν. Ῥε. Ψ1Ι. 11. --- [ΧΧ]ΘΊὩ» 
ἴτε, ΧΧΧ. 54. Οο--.ὄ σιδοννεπίννι. 

. ὅθεν. ΧΥΙ. 18, -- ΞΟ Ῥνο.- 

Ῥωρπαοιΐμηι. 1 Ῥαν. ΧΙ]. 16. --- 
ἜΖΛΌ, ἀνεῦγα. ΡῈ. ΧΟ. 1. ἐν (οη. 

ϑεΐᾳ, ἴὰ {ιφεῖα : πρὰ ταρῖθ αμοκά 
ΘΟΏΘΟΣΙ. --νν. γΌδμγ. Ὄᾳ. Τ|ΧῚ. 7. 
--κὰν ὀμα ότι ζετο. ἴογ. οἱ 

ΤΧΧ 2 δα. ΧΥΠΤΙ. 8. -α ἪΠἽΡ 

σεσὶπαίογ. 76ἐ. ΧΊΊΙΙ. 4. -.-- 
ἊΝ. Ῥᾳ. ΧΙΧ,. 4. 1.5. ΧΧΧ. ἅ. 

Ὅρη. ΧΙ, 34. δοηϑήσοντα, δοῆϑωαν 
μικρὰν, ΒΡ] ΘνΑΡυ τ δα χ ο ρᾶγνο. 
-- ΠΣ" “μά, Υ. 48. ΤΏγρη, ΙΥ͂. 

17. Ἰεα, ΧΧ, 6. - ΚΣ» Ῥμ. 

Γ1Χ. 19. ΟΥ̓, 18. ..ς γῦν ἰδέ 
ἐχίατεο. τον. ΧΧΨΠῚΙ, 18. διὰ ἃ 
ξοήϑειαν. Ηδσυΐπιβ σργείσμϊβ ΟΥΡῸ 
ὄδερεγο δὰ ἢ. ]. αυυεπδ νἑἀεϊαγ 
ἴῺ ΥὙν ὕσωνι ὁπυαϊεσοπέ ἐιρέϊ εἴ 

γ»εγυϊποιηῖ, 901}. 168. ΧΕΥΊΠ. 19.) 
ψεὶ ἐπ γῦγν ψβοὰ ἐῤεμαι εἰ ἐξαιρίῳ 
πιοεμχι δα ατη τϑιδϊιεσ. Με δα» 
ἴοχὰ ρβροζυμ ἴοοο διδῷ ζ5Ὸ 0 Ὲ 
51 Βοβυλδρε ΝΜ] ἀρ ΌΟΣ, --τ ἼΚ, Οὐὲδ. 
Ρε. ΓΧΧΧΡΝΊΠΙΙ. 49. ἀαί Φὴν 
δοήϑειαν τῆς ῥομφαίας, Κι. τοῦ 
κἰαα!, αυοα 86. Θϑῖ ἴῃ δοῖθ εἦι8. -- 
τὴ ῶσπια. Ῥε. ΧΙΝΤΙΠ, 18, ἡ 

φιήϑεια αὐτῶν ταλαιοϑήσετα.. ἴτὰ ταρι- 
(6 βἷπο ἀυδίο παθαογυης ποϊομποι 
Ῥείτιξ, ταρῖς (8: ταεϊαρβοσῖοε ἐροὶ 

“Ἂς δαδοί. διρτῆοι, αυΐδαι ἢ 1. 
“Θοήϑενα ῬΕΣ τοεϊοπγτδίατη ἡ μα ἐρ-᾿ 
δοτλ, α σμο φμὶς σμαλίεκυι ἀρεγωξ, διδεῖ, 
ἐη φυο γμῖς δρέηι αὐ βαμοῖαπι ροπεὶ. 

«αλαιυϑήσιτα. ΨΜιάα ἴδρῃ ρὰ 8. 
1. Αμε]]σστ ἰπ Οὐτημθηῖ., φαΐ ῥεῖ 

υ ΣΣ 



ἵν το τενιι νεύμῃ τεῖ μὲ αρολε τηήαε μιραῇ 
ἐμμῤμρευιςκε, . ἴῃ ἐὐαι τα 
τ» φρίπδω. 1ε8. ΧΧΧΙ. 8. ὃς. 

ΤΡ οαναὲ ορροβίμμη Ὠούομεσῃ τῸ- 

ῥογὼ, ραναμβίανα, δα μυσκοίονδα 
φυριιάσηνρο μμαϑοί. --- [}, πωρέτ- 

βο. Ἐᾳὰι ἵὔ. 18, Βίοις εοἰτα ἐπὶ 
αἰδιοίομο αροίγαδοΐο Πλοὶ διιχΣ]]}ὸ ρὲ 
τῖταδ Βομηῖθ 4148] σοδγοίδίασ, Αῇ 
ἕνα ΠὨεῖδ ΔΌΣ  ἑπτ δπυδι εἴ Ἡδό- 

» ἘΑ ἀσθενα ναῖε, ἄδ πόνο 46 δηΐ τ6- 
αιῖγες δ ἰδίαν. ΟΥ, Ῥ9. ΤΥ. 2. 
Ἔκαι ΤΥ. 14. ..ὄ.] νουϊ σαί. 

ϑ6ς. Βυχίοτέ. ἴῃ ΑΠΈΟΥΝ. Ἀ. 575. 
ἀ ΧΧ ἢ]. Ἰονεισο ἀσάδπε τοὐὲηο- 
παπξ, οἕ νετῦδ {ἧς τὸν ὥ, ἢ, 1, μοτεὶ- 
πρῶξ πὴ ΣΑΣ ΕΙΣ Ψιῶδ βδριδ «. 

ΠΤ. “- -π ΤῊ Γν ἐρβδεηῖα. ζοῦ. Ί. 

18. ἴῃ τασπῖο Βαδυετπηί γαὰ, νῶν. 

“ΤΡ ν ἐεοξἱνεοπεξητα. 1ε8. ὙΤΙΙ. 

80. Απρερασιιηΐ, ἀπαϑὶ ϑϑϑϑῖ ΠΌΠ 80 
ἭΔ. ἐαείμεί, θδ] Δ ν, αὐξι: 

ἀπϑδα μευδῶδα Ὑ ΤΡ, δεδίεπίατε, ..- 

τυστν δαί. Ῥχον. ΧΧΙΝ, 6. 1 

Μδρς, ΧΙΡ. 1, δὲ ζράϑεα Ἐπ 
οὐρίας αμαλίλαγεε Ἂς 
“μεΐδιω αἰὐσιᾶ; ἢ δρζίο βενείο μέτα 

γ 

᾿ς Φαξαν. Ἔγταδ ὈΘΠδ ἜΡΟΝ επετοῖ- 
ἔπι. Ὅοηξ. συγ Τ χ. Χϑηορθοῃ. 
κ ἢ. γ᾿ ἢ. δ. 

Ἀπ ναι φιραῖβογ, αὔδωμο, ὅμῶ- 
» φρεοῦ; ΖξγῸ, »γυ Π. Η:ρδ. 4 

εἸῦν ταἶνα, Ῥρωϊ. ΧΧΤΙ. 47. 108. 

Χ. Θ. Ῥυσν. ΧΚΎΠΙΙ. 18. ὁ σορουέ- 
“μένος δικαίως βιϑιήδητα;, χαὶ αὐοϊγαϊεῖ 
7. σίε, ΒΌΧΙΙΙΟ αϊνίπο {γαεῖα. --- 
νη Βρκ. ὁ -ϑὴϑδ, Ῥονο. ὅθ. 
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φΦ 

.Α47. 
᾿ Βρηθέῶ 

ἰν. 530. σμρὰ τὸ μῇ ϑύνασδλα; αὐνοὺς 
ὁκυτοῖ βοιβῆστα, - ἔπι Ῥλοὶϊῖνε Τεστο.- 
τηΐατα βαρυζιβ, 86 γεγροζαῃ. Ναῖᾷ 
βοηδῆσαι Ὦ. 1. ρου Ὑαρ τΠεὶ Ηεῦσ. 
ΤΡ), ῬΙῸ 4ὺο Ιορεσιηῖ ΠΧ ἰὰ 

ἰμᾶπ, ῬΙΉ. 
ϑοτίϑήοατε, οἱ γανχετυης Ἰδιυὰ δῃΐα- 
οοἄοπε υοοῖ ΠΥΡΌ. --- "ΤΊ 3 

- «4» φ 

τ ΟἿΟΥ, ΘΟΜΟΥ͂. Ῥδη. ΨΙ. 14. 6εα. 
Οὐα. Ἰκυύϑει τοῦ ἐξελέσδαι αὐτῖν, Ἀ. ἃ. 
οὐδ υὐγδμς οοπαέχς δε ΦΣΊΔΕΥΡ 
δυχα: υἱοὶ βοηϑῶ γ6] ρήρπαγε νεῖ, 

ποΓὸ ποικῖ, 1η ψ δἰ ρθβολ- 
ων δρυᾶ Ῥτοίδξιοβ 5.5, δοσυσηῖ. 

21. οὐδεὶς ἦν ὁ βαϊλᾶν μεν μι τὶς 
φούτιιι, δος. (8. --ὧὖῦ πι ζεῦκυ. 

Ῥε. ΠΧΙΧ. 6 δέτνοο 1κ οἱὲ ἄο ἢ 6Ὸ 
μα κι]. ἔρσρηάιμῃ. 

- ον Ῥπι, πηείμηι ἱπριμῖρ. 2 Ῥα;.. 
ΧΧΧΙΪ, 18. νοῦ βαδδσιω αὐὐσοῖς. 
Μειάνσα ἰδ εἰπε ἀμ ἷο ἰδίεί ὧΣ 
νοῦς βοϑδαι,, ἀκα, εἰ ψαϊὰ νἱήεο, 
Ἐς «τεῆμ. --α ΤΙΥῸ τ Οαὶ ἃ. Ὑυῦ’ 
διιδίεπίο. Ἐκάτ. , 9. Ῥρ. ΧΙ, 3. 
ΧΟΙΠ. 18. -- ΔΝ, »γαίετοο, ἴεβ. 

1,Χ. 15. οὐκ ἦν ὁ Βιηϑῶν. ΝΣ 
ως βωϑεῦν εἰτιηιδίοίρον αἰὐδικπεδὶ Ὧο- 
οΔο ἐνπῶεκρ, σαὶ “ἦν ἰπροξυδί 

Φ ΧΧ. ..- Τὴν, αὐθιο. 1 Ῥαν. ΧΙΙ, 

88. Ἰαρατιαα Ὑν}-- ἢ» Ἀψῶ, 
θοπ , ἴοδ. ΧΧΧ. 9. τοῦ βοηϑῆσαι 
᾿δαὺ Φαρα. γαΐὶς. Ζρεγαηῖεα αἰἰαὐέση 
ἂς Ασέρλιδλης Ῥδωταρνῖ. ρου όδο 
γ1 αὐυοά εβῖ ορεηι, σμαϊππι ΚΕΡΤΟ 
Ἦν ἮΝ οογτοδοτο. Ὁοδ, ΜΠ], 90 

Ιε8. ΧΧΧ. 2. -- Υ' τη. ΧΕΙΧ. 

85. Ὦουῖ, ΧΧΧΊΙ. 88. 90,, Χ. 4. 
88. εἴ ΠΡ Ϊ βρρρίι8. --ἼὮ» αμασιϊέψη. 

Ήω. ΧΙ, 9. «ἧς βοηδήσῃ, Ἰμεχο- 
τυπί ΤῊ.) Ὁ ουχτὰ 570. -- ΤῊ» 

Ἰάρια. 6. ΧΧΧΊΧΣ. 18. ἩΧΙΣ, 1. 
1.8. Χ. 8. -- πῆλῶν Ιἄφχα, ῬβΑ]Ρᾳ. 

ΚΙ11. 28. ΧΟΊΠ, 17. - ὃν τὸν 

ΓΟ οἰο Ῥτὸ υἷα, Ἀ. 6. ἀξίεννάο υἱ. 

φιιοδ εἴ οργγοδρτανε, Γ 

ϑ- 



Γ' ΠΥ ΡΙΝΕΒΝΝΝΟ.. οἈΡ ΤᾺΝ ἘΞ ΜΕΤ 

Βοήδημια. 464 
α΄αμι. ἘἙσπ. 11]. 11. ΓΧ. 16. -- 
τ» ογαϊΐπο. 1 Ῥαν. ΧΙ]. 86. ΤᾺ 

1. ποῖαϊ ογάδΐπατε, φμῶ δυπὲ αὐ ργα- 
ἔξωπι πεοεβδατγία. --- τ» πεοῖο. 

Ῥτον. Π1. 27. βονδιῶ. Βεπε αποδᾶ 
ΒΘΏΒΌΪΩ : ὩΔΙῚ πΡν Ὦ, 1. ποίαϊ εἶδε- 

᾿οὐψηδ δμδίονέατγε ῬΕΎΤΕΣ 
»ὺϑ» Ῥγαυατίοογ. ΧΥῚ Π. 

19. ὙιΔοπίαε ταϊμὶ »ν»θ) ἀοάυχίδθο 
8 Οϑ» γΡΟΡΘΩΓΕ. ψυϊς. χεὶ αἀγμεῦα- ταεῖα 

ὃ ἐὼν α ὕγαίτε. ΑἸ οομῖτα μυϊδηΐ, 
608 Ιορ 586 »Ὸ» ᾳυοά ἔοτίε, υἱ 

Ἀαδοτοῖδιδε 1πιϑδοριηΐ, »ὉῈ Ῥτοίυ- 

Ἰοσυπέ, υἱ δάοο ϑοῦο ἀοοερ νά θ81- 
(ατ. [δ᾿ χυοψυθ Ὑυ]ρ. εἰ ὅ'γυ. --- 
μ᾿") ῬΙΝ. τη εὐδέο οοἰΐοοο. Ῥα. ΟΥ͂Ϊ. 

41. Ῥτγεεῖεσϑα Ἰερίτυν 4 ϑδω. ΧΥΤΠ, 
8. υἱὲ] βοήϑεια ἃ ΤΧΧ [πε 

᾿Ῥ]οομαβῖοο δά άϊζαπι δδὶ τοῦ βωϑεῖν, 
ουἱ πΠ|}}} ἰῃ εχ Ηθῦγ. σεβροπάεί. 

ς. Ηυΐυβ δαάιαιιθθ αυΐα Ὡυ]]6πὸ 
,οδύδβδηι ἸΠομοασα υἱᾶθο, Ἰορετθ τη8]- 
Ἰοῖὰ εἷς τὸ βοηϑεῖ, 5ς. ἡμῖν, υἱἱὐὸ δὸς 
ψοῦθα δ] 08 ἱηξοσρσεῖίθ γαυβίσμοσΩ 
ΘΟ μοδηΐ. 

ΒΟΗΘΗΜΑ, σμαϊδέμηε, αὐ)μημξη.- 
ἔμπε. “σὸν ἐτεεει, ἱποόϑει. Ααὰ. 

πον. ΧΙΝ. 1δ. [πορίϑ Ἰορὶς ὙΣ 

ἡ Ὲ ΧΨΊΙ. 19. 4 Μδες. ΧΥ͂. 8. 
ἀ6 ΗΙΡροῖτ. ἂς Μεοά. Ῥγίβοδ ἢ. 

ἃ 14. αἱις. 1)τοὰ. το. 1. Ρ». 15. 19. 298. 

ΒΟΗΘΟΣΣ, αικίδαίον, αὐῥκέον, ἐν, 
ηελὶ, ἸΘΤΩΡΟ: δ Χ ]ο 6θί, Ῥβδὶμπι. 

.ΟΧΨΙΙ. 6. --- ΠΌΤ γεϊβιρίωνι. 

Ῥρ 1Χ]. 8. Τ,ΧΧ. 8. --- νῷ» το- 

δωγ. Ῥα. 1.1. 6. Ιε6ὅ. ΧΧΥ. 4. -- 
ΔΛ ΦῸ» ἴοοσιιΣ εὐίμα. ῬΕ. ΙΧ. 0. ---- 

ἜΠῸ; ἰαμίδειίμοι. Ῥε. ΟΧΨΤΠΙ. 118. 
--ο γὐ, τοδωγ., Ἐχ. ΧΡ. 2. Ρ,. 
ΧΧΥ͂ΤΙ. 9.ὄ 1,00111. 90.ὄ ΟΧΧΧ. 1. 

ε ἴῃ οἰπηϊθυ8β Ηἰθ ἸοοῖΒ ὨΟῺ ΑἰοΣ 16- 
«βατιπί, ν. α. 2» υἱ ΟΔρΡο]υ 

νοϊαῖς Οτίξ. 5. Ρ. 6δ9. ϑεϑὰ βδηβασω 
Βοου βυπί, υἱ Βυχίοχῆυδ ἰῃ Απδ- 

Βόθρος. 

ετἷξ ῥ. 655. τοῦ β ἀοσαυτί. -- Ἣν. 

νογῦμτι. [68.ὄ ΧΙ.Ϊ.18.1, 7. {Χ|7Π|| 
δ. -α Ἣν Ρατέ. 1 Ῥαν. ΧΙΙ. 18. 

72οὉ. ΧΧΙ͂Χ. 12. Ῥᾳ ΙΧ. 88. --- 
Ἢ» αὐπέϊέηι. Οδῃ,. 11. 18. 40. ἔχ. 

ΧΥΤΙΙ. 4. Ῥευς. ΧΧΧΠΙΙ͂. 7. 
ΤῊ» Ἰάοτ. Τυἁ. Ν. 238. ΡΒ. χχνι,) 

15. ΝΒ. ΠῚ. 9. -- ΠῚ» ἰάθη. 

Ῥεαΐχα. 1,Χ1]]. 7. τ Ἂν, σγρεε, 
ταοῖδρἢ. ργισείαίνια, Ῥε. ΧΙ. 4. 
ΧΥΠ. 15. ΟΧΧΥΊῚΙ. 89. --Ὁ ἫΣ 
ἣν γωρες τοδογὰς. ἴε6. ΧΨ]]. 10. 

ον" ὠριόγα, τοριδΡῆ. ἕο. 

γιατ. Ῥβαίηι. ΟΧΧ, ὅ. 
ΒΟΉΣΙΣ, οἵανεον, ἱπερϊογαξίο. 

πο, τωρίί. ἘΔ, Νὰ ῬΕ. ΧΧΤΙ. 

3, μαχρὰν ἀσὺ τῆς σωτηρίας μου οἱ λό- ξ 
τῆς βοήσεώς μαυ, ῬΓΕΟΕΒ, υΐθτι8 

ἸΆρΡίοσο ἕαυτ δυχὶ πὶ, ἴπδπθβ γὰ- 
πραυθ δυπῖ. Ὑιὰ6 Εἰϑοϊοσὶ (}4- 
ΘΙ Ρ. 3ὅ. 

ΒΟΌΘΡΟΣ, ῦυεα, 7042α. “δ Ὰ. Ἰάδτα. 
ἴπο. Ρμβ. ΧΧΥῚΊ]. 1. ΕΧΧ Ἐς. 
ΧΧΨΡῚ. 20. ΧΧΧΙ. 14. ΧΧΧΙΙ. 
18. 438. 94. ---- »ῈῸ5 »» Ὅομεὶ. Χ. 8. 

-τγϑ δομίρίενα. ΖΔοΒ. 111. 9. 

Ἐογίδεϑα ἱερὶέ πο Οουξ 5εα. ἃ 

-- Ἢ Τῷ» ͵ απια, οεἴεμπ. ΤᾺΣ δος. 

Ἢκ;. 705. ΨΊΠ]. 40. Μαετεῖο δερς 
ἱπρεηΐο ἱπίθυρσειί υπῖοθ ἀθῦθειγ. 
ὅς. ᾿Ἰπἀθοοσυτῃ 1081] νἱάοθαίας, εἰ « 
ςοπβαοίααϊηο .} υδαογυσα ΔΌΒΟΣΤΕΙΒ, 
οδάανεσ, ουἦιι δβρθεία ἴδηι ροϊ 0 
εἰ οϊερδίυν, δὰ ρμοσΐδπι εἰν δ Ῥγὸ- 
7ϊοαῦα, δὶ [Δθη βερΡοΣ 
δοαυοητῖία Ἐοιηΐπυηι! 6886 βδοϊεί. 
ϑυρδύτςζαϊς δα ἔονοδπι ἴῃ ἴρδο ἴ- ἱ 
ἰροϊζα ον ΔῈ18, ἴῃ αυ αυοηθα ολ- 
ἄδνοῦ ἴδοι συταῦϊο ἰαρ:ἄυτα οὉ- 
γὰΐ γοίεχαί, ἀ6 αυο οδἴἶδην ἱῺ 566. 
ὩΑΔΥΤΑΙΟΓ. Εογίαβϑε ἰάσβεθη νοοσὶ ΓΊ ΓΕ» 

488 φμαπιυὶΣ ἀρετέωγαπι ποῖαξ, 70- 
ὑεῖ εἰ στιϊβοκίοποση νοσὸ δ᾽ οοϊί. -- 
ὨΥῸ» σγα. 1 ὅδα. ΧΙ]. 6. Ἐχ 

Ασδβῖοο τ 5. ϑάμ ὕϑεεανε, καὶ 



δ 

ες υοξεέ “ουι τα ρίεπα Μιεγίπέ. ---- 

3 

Ρ δρλύιοι δ, μὐώξη τ». 

σιγὰ εἰ ἤόεεα. ἐπ πιεᾶϊο φερεζοτὶ, αἸ1- 
παι ἔρσεπι ϑορμίογωπι Ποίδί. ---- 
ἮΡΡ. Πποπιεπ ῬΓΌΡΥ. Απιοϑ [Χ. 7. 

ΝοΣ ἰορεσυπῖ “1, 86 ἀεογίνασυπίι 
8. Ἢ» οάετε. --- ΠΤ» ῶθυεα. 

Ῥτον. ΧΧΙ] 14. --- 2. Ρα. ΝΗ. 

6. ΧΟΠΙ. 18. Ρτὸν. ΧΧΥῚ. 97. 
νοχ εῦτ. νυϊρὸ αυΐάετι νεχείζων 
᾿σοΥταρίϊο, 856ἃ 4111} Ἠιιῖς βεπβυση 70- 
συεας τΌαυπ, --- ΓΣ Ῥᾳ. 1,0]. 

9. Ηδα. βίϑρος, ἔρυγμα γῆς. 
ΒΟΙΘΥΝΟΣ, ἤουεα, 70ε:α, ρέει. 

3Ἀ»» ὐογπὲς, καδιαοραΐιπι ζογηίομη, 

ἐκραναγ! Ααὰ: ΕΣ. ἌΧΥ} 24. 1.ερὶϊ 
5». νὰ δα Ἀ.]. Μοπίῆ --. “ΝΕ 

πεα, όνεα. Αηι. 1ε5. ΧΧΧ. 14. .-- 
Ἃ» ἰάετη. 2 ες. [1], 16. --- 52,» 

ἰροισία. ΤὨοοά. ἴε6. ΧΧΧΙΠ]. 4. 
1 ἐφετυπῖτ}} ) όσα, ἤουεα. Ναἱα. 

γ᾽» 22. .“:α. Τβοοά. Οοἢ. Χ. 8. -- 

ΓΛ ΘΠ, νεα. ϑγιώσω. Ῥβαδῖγη. 
ΟΧΧΧΙΣ, 11. -- πχο, Ῥγοΐιη- 
ἄμηε. Νοὶ. ΓΧ. 11. - ΠᾺΡ» 65- 

οαυασέίο. 168. 1.1. 1. --- ΠΕ, 3. ὅδγα. 

ΧΥΤΙΙ. 17. 1[.(86β. ΧΧΙΝ. 18. 7ω. 
ΧΙΝΙΠ1. 48. 48. 44. “-- ᾿ελιχι ἢ 

Ῥοεα. Ἐᾶ. νὰ Ῥε. ΟΧΥΤΙΙ. 8. δὲ 
ἴΔΠΙΘῚ. ῬΓΟ᾽ βοϑύνους ἴῃ Οδίοπδ ΡΡ. 

ἀ 66. Τ΄ ΠΠ. Ρ. Φ48. βόϑρους βοτὶδή- 

ἔ 

ἴαΓ. --- ἼΤ.» ἀκγοτα. 168. ΧΊΤΤΙ. 

11. βίϑδυνος ἥξει, καὶ ἐμπιαῇ εἰς αὐτόν. 
1,ερετυμῖ βἰπο ἀυγῖο ΤΩ» δυΐ εἰ- 

τοῖο αυϊὰ. Ηαρεῖ ἐχπγεῖν Ἵ.) σάασαι 

ποϊόποτι οὐδοιτίίαἰἑα, αὐυοὰ ὕύνεξ 
ὕπτια ῬΤΟΡΣΙΟ αυδτι τηθῖδρῃοτῖοό ΒΌ- 
ἴδε΄ Ὥση 10416 οοηνοηϊς. Νοηπυ][[ 
ΤΑ ΤΠ ΤΟ βόϑυνος εὐθεπεάεγε βοη- 
ϑὸς, δυθυόδωα. 5 Θ᾿ 

- ΒΟΘΥΝΩΊΎΤΗΣ, δον, ϑρεοϊδίϊτα 
ἐς, φεὶ ἰετταηι Μοαϊονιάο οοἶξί, αρτιόοῖα. 
Ἄν αρτὶοοία. ἴπς. 4 Βερ. ΧΧΥ. 

Ψο,. 1. 

465 ᾿Βολὶ- 

14..1π ὙΒεεκαγο' ΒΙοἱιὶ υἱεῖσδο ἰορ!- 
ἴων ροδίϊπαιπι 6666 ὕΤῸ [5.3.7 ἐδα:. 

ΒΟΙΛΔΙΟΝ, ἄνοια, σἰἐπεδ. ΤΥ .), 
υἱμιία. ὅεκ. 1.11. Αἀάο ΕυδίτΝ. 
οι. Οἀ: Α΄, Ρ. 838. 35. εἰ Ατϊδίοί. 
Η!δῖ. Απϊτα. ΠῚ. 91..ῦ 

ΒΟ ΛΒΙΈΤΟΝ, εἰεγοισν Με. γ » 

ἴδετα. Ἐξ. 1Υ. 19. 15. ϑσρᾷ. 1. 18..) 
“ἘΣ Ῥίυν. εὐογτενιεηία. ἄηα. 

τηοοά. οἱ ΤΧΧ Ἐς. ΙΝ. 15. ϑίν. 
ΧΧΙΙ. 2. βολβίτῳ κοσρίων συνεβλήϑη 
ὀχνηρὺς, ἘΧΟΓΕΙΩΘὨΟ ἴἢ πιο βἱτοΣα 
εϑὲ ρίβρεν. ΝΙοβίγαϊεβ ἀΐσεγθ βοϊεῃηῖ : 
διίπκεπὰ ἔδαϊ, σιπλίπρ το ἰακὲ- 
πᾶ. Ἡεθγεβ. βόλβιτᾳ, ἀφόδευμα 
βοὺς, ἡ ε8᾽ »] ὀεθα᾽ ταΐεὶ «οἱ 2. ΙΝ. 
18. ῬΕΓΕΠΕΤΕ νἱἀοξιν. ᾿ 

ΒΟΛΗ͂Σ, γαοίες, ἰγασδι. ὈΒὶ ἡετ- 

πιΐπιδ. Ζδοῃ. ΓΧ. 10. διὰ βυλὰς ἧς, 
δὶ ἰδηθη ΑἹ. τϑοϊία8 ἤάροσα νἱἄθῃ- 
Τὰν διιχβολὰς γῆς τὸ εἰς διεχβολὰς 
γῆς, αὐ βῖπε: ἐεγγα. τὰ Βιοϊα8. ϑεοὰ 
τᾶς Ἰοοοποχη ὁκὰ βουλὰς Παυδοτιξ, 
ἴᾺΔ6 ἰβΏΟΓΣΕΣΕ ἔδίθοτ. "-- ΓΟ, 

φατῖ. ρΙυγ. ΡΙΉ, ἐχ ΓΙΠ » αομέαηέεε, 

2αομϊαίσγεδ. Οεῃ. ΧΧΊ, 16. ὡσιὶ τόξου 
βολὴν, δὰ Ἰδοΐιπι δγοὺβ 8. βασὶ ἴδ. 
ΘΠ ον Γς. ΧΧΙἧ]. 41. ὡσεὶ λίϑου 
βολήν. 1 Μδος. Ὗ. 8. βιλῶν βυλάς. 
ΓΡϊά. ψ. 17. ἡλῥου βολα), τα 5011. 
[κα χυοαυσ' Αρο]]οη. ἈΒοά, 1. 607. 
Ο(οπέον Ασπδὶᾶὶ [,δες. Οὐ. ἢ. 398. 
ΒΟ ΔΙΒΟΣ. δίν. ΧΧΙ]Π. 14. β6- 

λιβὸν δες. οοὰ. ΑἸοχ. ϑεά βουθθηῃς- 
ἄυπι᾿ οὐΐ μόλιβον, Ἰδτὰ τα]ϊαυὶ ᾿ρτῖ 
μόχυβδον ἨΔ ΘηΙ. 

᾿ ΒΟΛΙΣ, 7αομῖεπι, δαρίἑα. ΥΤῚ, 

Ἰάδιη. Νυῃ. ΧΧΙ͂Ν. 8. ταῖς βολίση 
αὑτοῦ κατατοξεύσει ἐ ἐχϑρὸν, βαρ Ὶτ[15 8018 
οὐπῆροί Ἠοδίοι. 16γ. ΓΧ. 8. βολὶς 
ψητρώσχουδα ἣ γλῶσσα αὐτοῦ, αἱ Ἶδςει- 
Ἰυὰ νυϊποσδὴϑ τρια εοτμ. ΠΑΡ. 
ΠῚ. 10. εἰς φῶς αἱ βολίδες σοῦ πορεύσον- 
σαι. Ῥτο βολίδες οταΐδοο δυίϊσιΐο 16. 
βετε Β]ς τ ]θτα βολήδος, 8. βολίδων, 
ος βρῃβι: δα ]Ἰυσοῖ ΒΑρΊΓΔΥΙΠὶ 

ζαλῦιτη Δ] της Ἰδταδὶβε δά- 
ψΟΥϑι18 Ποβίδβ 508. Εχ νυ]ραγὶ 16ς- 
τίοῃε δδί ᾿ΐς βϑῆβιιδ: δι] σοῦτα, Δη- 

Οκᾳ 

; 

ἃ 



Βόλος. 

α αύυδῖὴ τοϊἄοπι, [οἱ [δευϊα, 46 δ᾽. ᾿ 
θυ, ἰδηαύδτα ταϑτῖθτ [6ἱ, ργοῦϊθ- 
τυπί, οἵ 1 θυ γοσ ἤυηο δόσει 1Π΄ 
ἄδημβα ῥγοςθὶΐα οδἰ σίηθ οΟἸ]δι18» 
ταηῖ. Οὐπξευ ΒοΒδυεηΡ. δά (δρ- 
ΡΟ ΟΥἱὲ. 5. ρ. 7ὅ8. Ἐς. Υ. 16. 
Ζδει. ΙΧ. 14. Ηοϑγοβ. βολὶς, βίλος, 
λόγχη, ἀκόντιον. Ο]ο88. ΜΚ. ἰῃ Οδηί. 
ϑουῖρί. βολίδες, ἀκτῖνες. ---τ ὺς» αἰπηῖ- 

ἄδιηι. 1. ϑατα. ΧΙΨΝ. 14. 1δρεχαπὶ 
ὃ ΝΠ “τ ΓΤ ἴπὲς )αομίαπάο. Ἐχ. 

ΧΙΧ. 13. .-- "ΠΏ. ἐγϊδιιΣ. ἴπσ. 

Ηδν. 111. 9. Ῥοξυϊε ες ποῖϊο {11- 
Ῥυϊ Ηφρτ. νοοΐὶ, ᾳυδηὶ οὔδτῃ ἀς λαδ- 
ἐα ἱπίογάυτῃ 1 ἀοουλί ϑἴγηο- 
ηἷβ [εχ Ηδρσ. Ρ. 1018. -- Γ7 Ἐν 

705. 8 Ῥατ. 1... 4]. αἱ βολίδες αὑτῶν, 
ὉΡῚ 4}11} στὰ χρα. Ὑ᾽αοηϊυΡ νοσεῖ 
βολὶς Ἰαάοζε εἰρη βοδύοσα δοσορῖβθα, 
οἴ οπῖπα φμοί ἐπιδέων ποῖεῖ, αιθῖ- 

ς Βϊηοάμσπι οἴδτη ΕἸ ΘΌΤ. ΓΞ [τ8:8- 

ἔεγίυΣ δὰ οπιπῖα, φυα οπὶ φυαάαπι 
υ)ῇεδίοπε. ρνοάἀξιιπέ. ---- ΓΤ Ρίυτ. 

δίγιοἰὐ ρἰαά(έ. Ῥα. ΤΥ. 24. υδὶ 
ϑ'ομοὶ. ἀκχόντια, λογχάρια. Ἐσοάσαι 
ταοάο δρυὰ Ηδρογοῆμι). Η]ΘσΟΗ. 
ἴαποεα. Μαυὶς. 7αομΐα. ϑδωβυσα ὃχ- 
ῬΓΕΒΒοσΌΠΐ. ---- ΓΝ; Ῥίυτ. σοιζεϊ. 

Νιυὰ. ΧΧΧΙΠΙ. δδ. .08. ΧΧΙΠΙ. 
18. υδνὶ βολίδες ἐν ταῖς «λευραῖς οἴ ἐν 
τοῖς ὀφθαλμοῖς ταοῖΔρἢοσίοα ὀομπεῖνες 
ποχίοϑ ὧο ρεγπὶοίοδος ἨΟΙΑ, --- δι 

πεῖ. Νεῖ. ΙΨ. 17. --ο ῖϑοι 
ΡὈίυν. δομέα. Οδπῖ. ΙΝ. 4. ϑδρ. Υ'΄. 21. 
βολίδες ἀστραπῶν, βαρὶτιϑε βαϊρυσυπι. 
Οοπέον ϑΌρτα βέλος. ΟἾΪοβε. ΜΚ. 1 
ΔΑΡ. 834]. βολύδες, ἀκόντια, ἢ ἀχεῖνες. 

ΒΟ'ΛΟΣ, 74οίμα, ριμία, δια, ἰ- 
ἴδια βες, Ττοιητηξυτη ἐγαοίμδ, 80 Β66. 
Βιοϊ τα οἰεδα. ὃ δ)» ευξία. 9200. 

ΧΧΧΥΊΙΠ]. 28. ὁ τιτεκὼς βόλους δρό- 
σου, χὰ σοπυξ 5115 τοσίβ. ϑυ 1488: 
βόλος, δρόσος. ---- ΓΙ)» αγεοοία. ἘΜ. 

ΧΥῚ]. 7. τοῦ «οτίσαι αὑτὴν σὺν τῷ 
βόλῳ τῆς φυτείας αὐτῆς, αἂἰ ἱττίρατοῖ 
Πάτα οὰπὶ σίεδα μἱαπίδε Ομ δύ. 
ΤΡ. ν. 10. 

ὃ, 

δ 

Βορατῖναι. 

ΒΟΜΒΕΏ, δορμεδιρπ εάο, εἰγερἄκειε 
δο, ὁοπὸ, ἴϊ. ὕἜνιεγε ν ΠΗΓΉ ΤῈ 
αεῖο. ΓΙΌΣ,» βοπιο, δίγερο. «61. 

ΧΧΧΙ. 87. ἐδόμζησε τὰ κύματα αὖ- ᾧ 
τῆς ὁ κύριος, ἔγοιλθσα γαὶ ΤαυΥΤ  ὨΓΕΣῸ 
ἔλοῖϊ! ποῖ α]υ8 Βοηιῖηυβ. ἨσϑγοΒ. 
ἐδόμξησε, ἤχησε. 10. ΧΙΧΜῚΠ. 56. 
ὥσπερ αὐλοὶ βομϑήσουσι, [Δ χαδτα Ὁ 6 
Βοιρυτα οἄθηῖ. νοσρυμ βομδωῶν ὧδ 
ΕΡ118 ορξξπης ἀϊοΐ, μδίεϊ εχ ὐδίθῃο 
1,0. 111. ἀθ σγτωριοταδθιπι Οδυεὶβ, 
ὩΡὲ ἢαΐυβ, ἴῃ νϑηΐγα ἸΠΕΡΥΙ ΟΕ ΠΑ 50ὶ 
501 1}1008, 1 ἀοβοῦρις: Βομξώδεις δὲ 
εἰσὶν ἕτεροι, τῶς ἐξ εἰὑρυτάτων αὐλῶν 
ἐωκότες, ὁποίους ἔχουσιν οἱ τὐμξαυλοι 
καλούμενω. Ο(οῃηΐ. ΤΟΥ. ὅε Γορς. 
Ἐπ. Ηδῦτ. 1“. ΓΝ. ς. 9. ν. 1188. 
- ἑάθστι. 1 Ῥασ. ΧΥ͂Ι. 32. 

᾿βομδήσι ἡ ϑάλασσα, τενγπεεγαδ 
ΤΩΔΤ6. Αὐἱβίορῃη. ΤΒοδιθορβ. ν. 46. 
Δὲ νὰ. ϑεβοὶ. Βίβεί, Ασιβίοὶ, Ηἱεῖ. 
Απίμ. Ρ. 828. Ὁ. 

ΒΟΜΒΗΣΙΣ, ἐχαηιθπ ἀριπὶ (Ἰΐὰ 
ἀϊεξυτα 8 βοῃῖδι, 4υ Θα τι ΔΡ δρΐ- 
Ὀυ8,), σεσιγσιδ, τς. προ σοπστε- 
δαία. Βατ. 11. 292. ἡ βόμζησις ἡ μογά- 
λη, ἑισδα δὸς τῆᾶρτια, ἐαπέμνε εὐδης 
δοπίίμηι. Νιας δα ἢ. 1. Βδαυο]]υτα, 

ΒΟΟΖΥΊΤΙΟΝ, ερυηι δομηε. 5:11. 
ΧΧΥΙ. 8. 
ΒΟΡΑ, ραδιίωα, ἐεοα, εἶδες 

(Ρτοργῖ Ὀγαίΐοσυση, φυδηάοσυς 6- 
δυι Βοχζαΐμιπ, ταρὰ τὸ βῶ, τὸ τρέφω, 
ΒΘθΟ. Ἐισια. Μ.), ἀκοῦς τ, πρα 

οαρίίην, ῥγαάα. ---- δ 4, ἐδ0α, οἰδωδ. 

20}. ΓΧ. 96. ἀετοῦ ποτομένου δητοῶντος 
βυράν. ---- Ἐγ2. »γαάα. Φοῦὺ. ἸΥ̓. 11. 

ΧΧΧΥΙ]. 89. ϑηρεύσεις δὲ λέουσι 
βοράν. ---- “ἢ φεμπαΐίϊο, εἰ ρτγααάα υε- 

παπάο οαρία. 500. ΑΧΧΥΠΙ. 41. 
Ηδδγοῖ. βορὰ, ϑοίνη, βρῶσις, σῖτος, 
φροφή. 

ΒΟΡΑῚΣ, ἐπδεοίμμι, σφιοά ἥγωρεε 
ἀευογαὲ εἰ οογγοάϊέ. “λ, ἰοομεία. 
Αᾳυ. Ατὴοβ ΝἼΙ]. 1. Ποδοθηάϊε ἃ 
βορὰ, οἶδε, αἰλπιοπέμηι, 8. υογαοίέας. 

ΒΟΡΑΤΙ ΝΑΙ, συρτεςϑέπιξ. 
Ὡ Ὡ ἄφυ. ὕδηῖ. 1. 17. αἱ 

νόσοι ἐσ Ἠερσϑα ἰΐα ἔοστηανῖι. 

σε 



Βόρατον. 

“ ΒΟΡΑΤΟΝ, ομργεεε. ΛΘ Δ 

ϑγταμ. Ρβ. ΟῊΙ]. 17. Ονβοῖβ {τοτὶβ 
γοςεῖι ΗεὈταϊσδιη Ἔχργοβϑοῖ. Ὀγσυ- 
εἷι τεροποιάθπι οδηδαὶ βοράν. 

ΒΟΙῬΒΟΡΟΣ, οαπϑρ, ἰμένηι. 1.2. 

ἱάθι. εν. ΧΧΧΥΤΠ. 6. Ἠδογοἢ, 
βόμζξορος, ὀχετὺς δυσώδης. 

ΒΟΡΕΙ 1-, εἰ ΒΟΡΕΉΣ, ὄδογεαξ, 
αφμῖϊο, ματα ἀφωϊοπαγίε. γ" Ἐν» ἰάετα. 

200. ΧΧΥῚ. 7.--- ἸΙδᾺ Ρασί. αὔδοον- 

ὁ ἄεης. Αηυ. ὅϑγιθ. ΧΧ Ῥγχον. 
ΧΧΥΊΙ. 16. βορέας σχληρὸς ἄνεμος, 
διόματ, δὲ ἐα,δέξιος καλεῖται, δογεαξ, 
πὍυηήεπέκα συμ, ποηιῖμο αμέξηι ἀεχίεν 
γεὶ δοπες υοοαίιγ. Ἰοροτυπί Υἡ ΒΚ 

ψεὶ ρμοῦῃε ΓΉΘΥ: [μᾶάδ δρυὰ Ηθϑυ- 

εἶτα : Βομᾶς ([ὰ ἰπ οοὐϊοε αὐο- 
ἄλια Ρχονυ. ἱ. 6. δοσίρθιτῃ Νι666, ΟΧ 
Βος ἴσοο μοβδιυίηυβ ΟΟ]]Κ 6.6), ἄνο- 

«μος ψυχὸὺς καὶ «ωγώδης καὶ σχληρὸς, 

προπιπῶς καλούμενος, ὁ παρὰ τὸ ὁρᾶ 
ἐπιδέξιος. Αρυᾶὰ δυπάεπιρ ροβὶ ν. 
Βορηὼ ἰϊα Ἰερίτυν : Βοῤῥᾶς, ἄνεμος ψυ- 
χερὸς, τωγώδης καὶ σχληρὸς, ὃς τ ὁλο- 
γούμονος σχαιὸς χαὶ ἀασόπεμπος (Ἠεϊη- 
εἷι ἴθ Ατὶρί. 9. βοσιριῖ ἀσόπομσπος. 
ϑεά συμ ἢες ΝΟΧ ΟῚ ἴῃ ὑδὺ 51], 
του Β16118 ΤΟΡΟΏΘΣΕ ἀσύπεμστος, 
ἀε ᾳυδ νοῦσε νυἱά. ϑυῖο. Τμθβ. Τ. 1. 

ἀ Ῥ. 467.) λέγεται, ὃς σημαΐνε; τὸν διά- 
βόλον, “ερὶ (ἔξ. παρὰ) δὲ τῶν ἀσεξῶν ἐπι- 
δέξιος. Ἐοχῖλδδα δαΐεπι 6ΧΣ ἢῚ8 νεῖ 8 
ἴῃ ῥυϊοσῖρυβ δρυὰ Ηοεγοδίυτι ῥτῸὸ 
«αρὰ τὸ ὁρᾶσϑω, τοροποπάυτα παρὰ 
τῶν ἀσεζῶν. ϑδ:τ. ΧΙ.111. 34. ψυχρὸς 
ἄνεμος βορίης «νεύσει. ᾿ 

ΦΒΟῬΕΙΟΣ, δογεαΐιδ, δογεμδ, α- 
φωέίοπατή. ἵτὰν ἴῃ ΕἸαρτηθηΐο 
γα. Φυϊπία Ῥβδαὶπι. ΓΧΧΙ͂Ρ. 7. 

ς βόρεια τμήματα, ᾳυοα περεῖο αυἱὰ 
Ρογερτίηι! μαθετα νίδυτη εδἴ Μοηῖ- 
ἕαας. δὰ ἢ. 1. Κ-. νιά6 Ὠ ριον Ὠ 
ζαίτειτῃ ΗἱΙρροογαίίσυπι Ρ. 980. 

ΒΟΡΡῬ ΑἿΣ, ἰάθιν. Ἢ ψ7, σγλεάα. 

ΕΖ. ΧΧΙΠ. 24. Ιορετυπί ἤξν" -- 

ἡ ΣᾺ Βογεαβ, αημλίο. ἴῃς. “6. 

ΧΧΝΥ. 96. Ηρῦτ. ΕΖ. ΧΧ.47.1ΧΧ 
9.0». ΧΧΧΝΊΙΙ. 99. ὕ6γ. 1. 14. ἀπὸ 

46] Βόσκω. 

«τοσώπου βοῤῥᾷ ἐχκανϑήσιται. τὰ χαχὰ 

ἔλοῖα δαυ]οπὶβ δχαγάθθοθης τηδὶβ 
ΒΌΡΘΥ ΟἸΏΠΘΟΒ, Αἱ ἴδυτϑτι ἱποοϊαπηί, 
Οοηΐ. ἃ ἢ. 1. Ηεἰμβιὶ Αὐ᾽ϑέδσο. 
5. Ῥ. 90. υδὶ᾽ ρυϊεῖ, ᾳυοά ΓΧΧ 10] 
ΑαυΣ]οηθ ποτηΐῃο ἀἑαδοίωηε ἀδποῖδ- 
νουϊηΐ, οἵ νοχ Βορέας να] Βοῤῥᾶς [088 
Ἡδεθσαϊοα δἱΐ, οἱ οεἰοεγίαίεπι ἐαηὶ ἐπ 
οεγῆμ ημῶπε ἐπ ἤμρβα ποῖεῖ, υἱ εἰΐ 
αιιλαὶ δογααοῖ δὺς δογεαοῦ. Αἰαυς 
υς Ρ". 
ΧΧΥΪ. 18. ἀδὶ Τογαΐμυ ζηγ) ΘοΏ- 

ἀιάϊβθω ἀἸοίξαν, απο ΓΙΧΧ δράκοντα 
φὸν ἀποστάτην, δεγρεπέοηι, γμὶ ἀεζεοῖξ, 
ἢ, 6. αἱαδοίωηι, ἰπιδυργοίαϊοβ 6886 
ορϑεσνδί. Αἀάο, ᾳφυοὰ εἰ 4}1} Υ εἱί. 
Βογϑϑϊῃ Ὀ7Ὸ ϑυτηθοὶο ἀϊ400}} Βαυιθ- 
τἰηῖ, ν. 6. ΟἸγιηρίοάοτιδ, ουυ8 
νετῦδ νἱάς δρ. Ομ βου. Οδίθηδ ἰπ 
9όγετα. Ρ. 84. --- Ων, σαφμέοπατίε. 

7οδ]. 1. 20. 
ΒΟΣΚΕΏ, »αδοο. ΠῚ Δα. 

σευ. ΧΧΧΥΙ. 94. βοσχεν. ϑγτώτη. 
ἴε8. ΧΙ]. 7. βοσχήσονται. 
ΒΟΣΚΗΜΑ, ραδοιμηι, ρμαδίμς, 1ἴ. 

Ῥεοις, ἀπὲπιαὶ, φιοά ραδοῖδεγ. Ἰγ}Ὕ, 

8 Ῥέζγβ. ρ}]. ἔπ. ἃ [25 εχαϊιαδερείην. 
Ιε5. ΧΙ ΙΧ, 11. εἰς βίσχημα αὐτῶς. 
ΤΙ ρογαηΐ ἐοτῦλθθθ το ΠΥ. 

ἰροιδ, υιδὶ ραδοίμγ ρμεοιδ, ραδοιίηι. 
ἴε8. ΧΧΧΙΙ. 14. -- ον Ἰάσπι. 

εν. ΧΧΥ. 86. --ὐῦ Ὁ, ἐπιέδείο, 

ἔροιδ, φμο τηἐἐμπίιν ρεομάες αὐ ρμα:- 
οεπάπμπι. 1ε8. 1]. 45. ---οΊλϑν» ὅτεξ, 
ουὐεβ. 4 Ῥαγ. 7. 5. υῦϊ] βύσχημα 
οὐχ φρόβατον μετταυϊδίαγ ἴῃ οοαά. 
ἃς. Βρεοϊδιίπι οὐές πο. Αἀάςε 
ϑγχατη. Ρβ. ΧΙ.111. 12. εἰ ΧΙΨΤΙΙ. 
15. --- ῷὸ. Ρέομθ. Α4ὰ. ὅγταβι. 

εν. ΧΧΥΊΙΙ. 96. Ψίάε εἰ 2 Μδος. 
ΧΙ]. 11. Ηδφογο. βυοσχημάτων, ϑρεμ.» 

μάτων. ᾿ : 
ΒΟΣΚΗΣΙΣ, ραδίϊο, ἀεραδίϊο. 

Γῆν ἀεραείο. ϑγτασα. Οὐαὶ. 1. 

14. 
ΒΟΣΚΩ, ραϑοο, εἴ τ θίδρδ. ΟΒΥΟ, 

»Ῥγοϑβρίοιϊο. Ἴ3 Ῥεγ ἀπιεδοῖπι. 68. 

σε 

ἐπὶ «ἕντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν, ἃ. 

21. τοῖοσί «(001 ἰοουχῃ ς. αὶ 



Βόσφρυχος. 

α« ΧΧΧΙΨΝ. 17. εἰς τὸ βόσχεσϑα;. ΝΊΔ6Ὴ- 
δα ἽΡ δοσερίθβο ὧδ μηδ πιδηβοτίο, 

ἃς ππδέοηγτηΐοθ ἂς ἀειπεπδα ἐεγτα 
861. αρτίὶ ρατίε. --πννν υἱάοο,. Ὅτο- 

υἱάεο. 1 Ἄδερ. ΧΙ]. 16. νῦν βέσχε τὸν 
οἶκόν σου Δαβὶδ, τας ρ»γοθρίοες ἀδτηνί 
ἴυε ανὰ: παῦρα διιπιθπβ εἰ 
σερίοσβ ὨδσθβϑασΒ: ναὶ, σέβε ἴα 
ἀσγηυμι Ὀμδη,. [6 ῬαϑοΕΤῈ ̓ αἰϊαππιάο 
τὸ σέβπαγε.. Ὁμαὰ. βαρεῖ 

ὁ γέρπα. ΝΟΥ Ἰορεγυηΐ πῖν οἱ Οδ;- 

Ρ6]1υ8 νοϊυϊῖ, δοὰ ΓΝ Ἢ δοοαροσυηΐ 

ἴω ΠΟΙΪΟΠα »τουϊάοπαϊ,.Ἢ εἰ συγαπαὶ, --- 
ΠΡ Ῥάδου. ει. ΧΧΙΧ. 7. 9. 70}. 

1. Ἶ4. Τδῃ. ΤΥ. 18. 566. ὉΠ ΐδ. 
ΒΟΊΣΤΡΥΧΟΣ, οἰποίππιδ, οαρίϊηιδ 

ἡίονδιϑ, ρίεχια, οἶγγιδ πιμοΥμῆι. 
ΓΘ Ρίυν.. οἰποίηηὶ. 7υἀ, ΧΥ͂Ὶ. 

18. εἴ 90. - ΠῚ Ρίυν. οαρι, 

Οδηῖ. Υ. 8. 12. ΑΥ̓ΘΌ. ἀλλο οὐρὶϊ- 

ο μα β᾽ πὲ 8. οοπιῶ ρογέϊο, ψμῶ ὕγομῖς 
ἐηιπῖηεί. Ἠϑγοῖ. βύστρυχοι, «λόκα- 
μοι. - 

ΒΟΤΑ ΝΗ, λεγδα, ργαπιξη. ΨΡΊᾺ 

οἰδις. ἴπο. ΗδὈ. 111. 17. Νοῆ τὴ λ]6 
4μοδα βεῃβιτη. --- δὲ)» ὅγαπιεη, 

λεγόω. ὅδῃ. 1. 1]. 12. "βυπάνην χός 
τοῦ, ῬΣΪΓΆδα ΠΟΡΌΑΣΩ Ο,ΤΑΙΩΪΏΪΒ. 9 
Βοχ. ΧΙΧ. 426. εν. ΧΙΝ. δ. --- 
δ᾽ λεγδὲϊὶα. 76τ. 1..11]. -νν»Ἄ 

σταηιεπ. 1 ες. ΧΡΥΊΙΙ. δ. Τοῦ. 
ΨΙΠ. 19. -- Ὁ.» λεγδα, εἰ φμίάεηι 

ἀάἀμίῆον. Ἐχ, ΙΧ. 28. 46. Χ. 19. 15. 
ΖαΑΟοἈ. Χ. 1.-- ΓΑ εν οοἰοογπίλλῷ, 

ομομγδία εἰϊοεείγευ;: Ααὰ. 4 Βερ. 
ΓΝ. 89. βοῤάνη ἀγρία; Βοτθα ἀρΥΘβ 8. 
[)ὴ6 λεῦδα φαἰμδτι αὐ πιεάεπάο αρία 
Ἰεχί ον ϑὅδρ. ΧΥ͂ΣΙ, 12. 

ΒΟΤΡΥΔΙΟΝ, γαοσεημΐμα, κυμΐα, 
π } Ρἷυν. Μαρείϊα ἐπ υἱξέδιι. 168. 

.« ΧΥΠΠΙ. ὅ. τὰ βοτρύδια τὰ μικρά. . 

ΒΟΎΤΡΥΣ, δοίγμδ, δασοα, ωνα. 
ΡΟΣ ἴάοα. ὅδῃ. ΧΙ, 10. Να μα. 

ΧΙ]. 94. 35. Οδπῖ. 1. 18. ΤΗΘΟρΡΉν. 
ἀς ὕδυ5. ΡΊδμις. 128. {Π]. ς. 99. 

468 Βουκόλιο». 

ΒΟΥ ΒΑΛΟΣ, δεδαϊίις, ἀὰ δοσιῃ- 
ἄυπι δ]οβ σαρτξ δυϊυεείγιε ρεπιω. 
ὝΩΙΙΣ Βοιῖ. ΧΙ͂Υ. δ. Ουοά σεπυβ 

δι ϊπιΑ]. μδς τσοα εἰρηϊβοείσι, πσπ 
δαπιοάυτα ῥχοοῖϊϊνα δὶ ἀΐοεσθ. 4.}}], 
αἱ Ευρυβίμυι, δουεπι εγζοοείτεπι, 111 Γ 
αϑίπμπι ζέγιπι οἱ ἐγἰυσείγεπι, αἱ Ἐσρτ- 
βίο σιιβ εἵ Κγοβοιτιβ, αδἱδὶ ἀαηιαηε, 
ἀΐγοια “ἰἰυσσίγοπι, οογυιτι, σαργαπει 
γωρίοοίαηι ἰηιὸ]Ποσιπί. ΡΠ πα ἘΠ. 
" ΨΠ1. 18. ἀΘ Βοδιυι ευϊνεβίσῖμα, 

αξ3ο δροϑάο. Ἡδεδγοῖ. βούβαλος, 
ὀηρκάδιν. γιάς Βοοβασε ΗΐοσοσςΣ. Ρ. 
Ι. ΤᾺν. 11. ο. 29. ν. 384. εἰ 14}. 
ΠῚ, ς. 99. Ῥ, 910. 
ΒΒΟΥΓΑΙ ὍΣ, ᾿. βαγώης. Αἀ- 

ἅτε. Ἐδῖ. ΧΠ. 6. ἢ αυεῖα ἰοσαχα 
Θτοξαβ᾽ τϑοῖδ τποπαίΐξ, ργορτῖε ἴδὰ 
αἰϊοῦοβ ϑάϑα υδιοῆοθ, βθ οοαρῖβθα 
μοῦ Ῥτοξετει Ιαῦυα,͵ βὰ δυϊῖοος 

“ΒΟΥΚΕΝΤΡΟΝ, τἰἰπεωῖμα, πιο 
αριριέιαγ δοθεε. Ἰ3Ὺ» ἴάοτη, Οοβεὶ. 

ΧΙ]. 11. λόγοι συφῶν ὡς τὰ βούκεντρα, 
γψοῦῦα βαρίθηζαση δυηΐ βἰσαϊ ΒΝ 
Βουμι, Ἡ. 6. ἑηῆῖσα ἤἄατγενὲ απὲρπῖς α8. ἃ 
ἀϊονιέζωηι. ---- ΤΣ» σοπιέγεε. 

Ὑμοοά. 1 ὅδ. Χ]111. 20. δεὰ βού- 
χεντρὸν ἴθὶ τεθροπάες Ηθθτ. γ 3.7 σ- 

41. Τηο. 1014. ν. 91. Οοηβεν ϑοδοεῖε. 
δοηΐ! 188. ἀ6 ϑαπιαλίο Βουτι Ῥ. 18. 
16. 864. 

ΒΟΥΚΌ' ΔΙΟΝ, ἀνγηιοπλῶπε δοατι. 
ΠΡ, εἰεοίι, ἡπαυόῤπὲε. 1 ϑατὰ. 11]. 

16. τὰ βουκόμα ὑμῶν ἀγαϑά. ΕἸΒΟΒ6- 
τὰ ἴῃ Ῥχοΐυϑα. ἀθ ὕδγβα. σ΄. Ὁ. 161. 
μετα εἰ 41} Βαυά ραιιοὶ βϑοιὶ βυιηΐ, 
βίδίιιϊξ 6δὸβ Ἰερῖββα ὌΘΡ πὶ 

Ὁ, ον» εἰ ἤδης Ἰοοῖ» 

ὁποῖι νυ]ραῖδο ἸοΩρα 
δ86. Ψϑρυ χυϊάδπι. οὐϊ ΚΟΡΗ εἰ 
Ηειδ ὁὉ Πἰἰεγάσυτα ϑοηϊ αὐ οἰταζοτὴ 
ἴδοι ει] Ῥοία!βδθ, γοσσθ. 
ἰδιῶθη χἱηὶ βιδίυδτο νυἱάδῖυν Βιχ- 
ἰογῆυβ ἴῃ ΑπΕοΣοΕ, 608 Ἰηνενγίαῖο. 
8011 υἱοπίεβ 14, χυοά ̓ρεῖ8 Βοπυμαςς 
νἹ δοραϊίν, βου μαῖβθθ. Νεσαρα ἰραῖβ. 
νἹ οΡρδίοσ τλϑϊυβ 9ἱς ποτα ϑομδύσι, 
εὐ δὰ ο]υ5 σαϊοποῖα ρεσμεσε, αἱ 



δ 

Βουκόλος. 

« ἀυτασυοζαια Πυοη06 δετεῖ τηθπίίο. 

βοαυΐξυν εμῖπλ ονές ϑεείγαα ἀεοῖτηα- 
ατηϊεπίμπι, Ἰμς. ἔδυ. δέ. --- Ἢ 

1. 4. Αψυ. Τοοὰ, 168. ΧΙ. 7. εἴ 
ἘΣ. ΧΙΝΝῚ. 6. ΧΧ εν. ΧΧΙ͂. 

19. 31. 1 ὅ6πι. ΧΙΥ͂. 82. πώμπα καὶ 

βευχόλια, τεροδ οὐῖυτι οἵ δυτθθηῦα 

Βοπζα, --- Ὁ). «αρὶπατίψηι. ΑτροΒ 

ΥἹΙ. :Φ. -- Ὑ7.» ὅτες. 08], Ι. 18. 

δὶ τὰ Ἰασῖα ρΡυδὶίοο ροδεςι ἤσίίοπα 
ὃ οἴἴατα Ὀονεδ μίογατε ροσζείρεμίυτ, 

αἱ ἰὰ Μοδοδὶ Ερἱαρμϊο Βίομδ ν. 

434. αἱ βέες ---- γοάοντι. ---ο Ἃ »ᾧ» ͵ ω- 

ἅς. Ὅσυς. ἾἿΙ. 18. ΧΧΛΝΠΠ. 4. 
“. 

18. 51. --α Ὧν» ἰάδτα. Ἐχ. ΧΙ. 

12. Ηεεγεδ. βουκόλκι, ἀγίλη βοῶν. ὁ 

ΒΟΥΚΟΛΟΣ, δεδιρίσμδ. 0» 

ἴάθα, Αφα, ϑυθα. εἰ Θυΐϊπῶα Εάὶ- 

ἄο Αὔο ΥΙ]. 14. , 

ΦΒΟΥ ΛΕΥΜΑ, οοπείίξιπι. Στ Ὁ» 

ς ἰᾶοται. Ααυ Ῥεαὶπι. ΟΧΧΧ. 18. οἱ 

Ρτον. 1. 81. 
ΒΟΥΔΕΥΤΗῬΙΟΝ, οὐποιὶὲ ἰοσμ, 

εοπδέξαμα, ομγία, οοποϊζεμηι, δεπαΐμᾶ. 

ι Μδος. Π1|. 15. βουλευτήριον ἐποίη- 

σαν ἑαυτοῖς, οωγίαηι ἔδοοτυπῖὶ 510]. 190. 

γ. 19. εἰσῆλθον εἰς τὸ βουλευτήριον. 

4. Μδοο. ΧΥ͂. 45. Ῥῆαν. οχ Ἐμοῖηὴδ 

Μαρ- Βουλευτήριον, οὗ βουλεῖον, ἔσει δὲ 

βουλευτήριον οὗ μόνον ὁ τόπορ, ἐν ᾧ βου- 

ἀ λεύονετωι, ἀλλὰ καὶ αὑτοὶ οἱ βουλευταί. 

ΒΟΥΛΕΥΤΗ͂Σ, οοπειατγμι, δεπα- 

ἰοτ. γὺ"» Ῥασίίς. ἰάθυα. 200. ΠΙ. 

14. ΧΤΙ. 17. 

ΒΟΥΔΛΕΥΤΙΚΟΊΣ, οὐκμϑεζέμδ, δεπα- 

ἐογῶις, αἀ δεπαέμπι υεἶ σμγίαπι ρετίϊ- 

πέῆς, οοποὶ ατίια, ργιάθης. γνὶν 

ἰάστια. Ῥτον. ΧΧΙΨ. 6. μετὰ καρδίας 

βουλευτικῆς: δὶ ϑγτατα. ἃς Τηροά. 

πολυβούλῳ Βαρεηΐ. ϑγτηηι. 700. ΧΤΣ. 

17. 166.ὄ ΙΧ. 6. Ηδβυοῖ. βονλευτιχὸς, 

φρόνιμος. 

ΒΟΥΛΕΥΏ, ΟΜΑΙ, οὐηπδιῖο, οοπ- 

“εἶίο, πιεπίε αρὶίο, ἀείδδετο, ἄεοοτηο. 

ὧὖδνροα ΒΒ. φματο, ρΡεῖο. Ἐ51}. {Π. 6. 

ἐβουλεύσατο ἀφανίσαι πάντας τοὺς Ἰουδαί- 

ους, ροπφιαδαὶ 46 ρεγάεπαϊβ ομμηϊ- 

Ριυ8 υάβᾳίθ.. ϑιμλον Αςί. Υ. 88. 

469 Βουλεύο. 

ὀβιολεύοντο ἀνελεῖν αὑτοὺς, οοπειιἑαδαπὲ 

ἄς ἰΐβ ἱπιοσβοίοπῖθ. Οομᾶ, οἐ [68. 

1,1. 18. 1 Μαςε ΥΓὶ. 23. - δ γ- ἢ 

ἐγίδιο. 166. 111. 8. βεβούλευνται βου- 

λὴν σονηρὰν καϑ᾿ ἑαυτῶν, σδρίασγυῃϊί 

ΘΟΠΑΙ τα ταδίυτα οοηίτδ 86 ρ5808: 
δ᾽ βουλεύεσθαι βουλὴν ΗΘ γ. ὃὉ ) 

τοϑροπάοϊ, δ ἰΐα νετίεσαπί Οὗ Τ. 

10. ἰπ αυο {τβηβέεσσοπάο εἰΐδια ἃ 
νοτίδα Ηθρσ. δρεστασυηῖ. 
ΤΡΟΊΑΙ Ηρ. ἀρρτορίπᾳμο. ἴ68. 

ΧΙ. 20. βουλεύσασϑε ἅμα, ἀπϑ ἀε- 

᾿ἐδεγαίε ἰπῖος νοβ. ΓΑθογο νοσίοσυηΐ. 

- τ» οοχίέο. ϑγτατω. Ῥβδίτα. 

ΟΧΧΧΙΧ. 9. υδὲ᾽ βουλεύεσϑαι βΒεῃβῃ 

ΤΩΑΆΪΟ εἰὐτο νι Ῥῖὸ οὐπεία ρταυα 
ἐπῖίγε. ΟΧΧ Ρ}8. ΧΧΧ. 17. --- ΒΩ 

υοἰμκηπξαα. 166. ΧΙ. 10. σάντα ὅσα 

βεβούλευμαι ποιΐσῳ, οταμΐα, αυε8 ἀε- 

ογευὶ; ἕαείδτο. -το ἍΤ -οορτο. αεο. 

Ι,.30. -αὐλλι Ὁ Καὶ εἱ Νιρδ. 

80 86πλεὶ ἴῃ ΗΠ ῚΡ.. ὙΠ: ῷ ϑδιὰα. 

ΧΥΙ. 48. βουλὴ, ἣν ἐζουλούσατο, ον» 

εἰϊξωπι, αυοά ἀεάϊ. 2 ὅϑδτη. ΧΥΊΙΙ. 

91. τάδε βεξούλουται καϑ᾿ ὑμῶν, ταῖδ 

οοποὶϊδμηι δάνενθαϑ νοϑ ἰξαϊί. 9 Ἀερ. 

ΨΊ. 8. ἐδουλούσατο «ρὸς τοὺς «παῖδας 

αὐτοῦ, ἀοϊἐδεταοὶξ οατὰ ΒεσΥὶβ 5018, 

πὶ βουλεύεσθαι φρὸς τινὰ ζΌτα φυμζου- 

λεύεσϑα! τινι πη οοὐά, ὨρΙΤΩΌΡΔΏΙΣ. 

1 Ῥαν. ΧΙΠ]Π. 1. ἐδουλεύσατο μετὰ τῷ 

χιμάξχων ἀεϊϊῥεγαδαὶ οὐτὰ ΟἾΔ 1187- 

Ν ἢ. ΥἹ. 7. βουλευσώμδα ἐπὶ 

τὸ αὐτὸ, ὅτ ἀρίδετεσμια. Ῥδαῖτα. 

ΧΧΧΙ]. 8. [68. 1]. δ. ἐφουλεύσαν- 

τὸ βουλὴν πονηρὰν, ἙΠΟὨΒ]υτα τηδίυμι 

ἱπϊογμηί. Ηρ. 11. 10. ἐδουλεύσω: 

αὉἹ σεπυΐπατα Ἰόσίίοπετα ἐδούλευσας 

ΑΥ̓ΔΌΒ βοσυδυϊί. --- ΙΝ ΡΙΝ. 8 γ)2: 

ρατο, ἵζετα ἀεείϊπο, ἀξσέγηΟ. 166. 1]. 

18. -- πῦρ) ΝΙΡΒ. οοπδὲϊδιηι πο. 

ΝΕ". Υ. 7.. - γον» οοπϑιῖο. ἴ68. 

ΝΠ. 10. -- τὰ» οοπδιϊι. [68. 

ΧΥΙ. 35. ΧΧΥΠΙΙ. 99. ΧΙ. 11. 

4 Μδοο. 1. 10. ἐνεϑυμήἤϑη βουλεύσασ- 

8., εἰσελθεῖν εἰς ναόν : υὐνΐ βουλεύσασϑαι 

Ρ]εσπδοίίος ροηϊζυτ. ὅϑυσυβ 80 
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Βουλὴ. 

ανοτρο οοδλν δ) ̓υδϑι8 οδϑῖ. -- ν 6 
. Α11}}0Ὶ Βαϑύς. 

ΒΟΥΔΗΙ, οοηπδέεη, οὐαίμς, σομοὶ» 
ἔπι. πγτασ να πορΐεγ. Ῥτον. 11. 16. 

δὲ δα Ἰερογαπί ΓΨν» δ ῥγχὸ βου- 

λὴ τοροποηάυϊῃ οϑὺ γυνή. Ὑ 46 δὰ 
ἢ. 1. Ψδοβογιμι. --- ῬἽ» περίωτγα. 

ΕΖ. ΧΧΝΤΙ. 9. ἐνίσχυον τὴν βουλήν 
δου. [τὰ α οοη͵δοζαγα ἢ. 1. γουίζοσυῃηξ, 
ταῖϊοὴθ ἰδπίυτα ΒΑΡὶϊα δηϊθοθάθῃ- 

ὑ ππι, 'π αυΐρυ8 οἱ πρεσξύγεροι εἴ σοφοὶ 
ΟΟΠΙΣΠΘΙΠΟΓΑΠΙΏΣ. ---- Ὑ},1, ϑοδοπέα. 

Ῥγον. ΙΧ. 10. 1.8. ΧΙΗΙ͂Ν. 45. -.-- 
γράν οοπδἑαγίμδ. Ῥτον. ΧΙ. 14. υδὶ 

βουλὴ οδῖ 1. ᾳ. βουλευτὴς, βουλὸς, ἴϊα 
τἱὐ οροισδοίιτι ροδίζτη αἷς ῥσὸ σοῃ- 
οἵεῖο. Αρποβοῖξ ᾳυοαὰθ ]. Οτεθοα 
ἢυης ἀβυπὶ ἰοαιοηάϊ!. ΜπΉ. ΙΝ. 9. 
μὴ ἡ βουλή σου ἀπώλετο; Δ Ὠυ]] 
ἤ4068 οοηδὶατίμηι ὃ Ηυς μεχεϊποὶ 

ο δξίαπι Ἰοσυθ [66. [Χ. 6. μεγάλης βου- 
λῆς ἄγγελος, ἀ6 4υο οοπέδγοεπάυϑ εϑὶ 
ϑίασκο ἴῃ Οαστηΐῃ. Πδν. ῥ. 186. βε. 

π-- ἊΣ 5, αὐϑαγιδ ἐηδίγιοποηΐα 

ο)μ5, ἱ. 6. ἐπεδίγμπιομέα αὐατὶ. 68. 
ΧΧΧΙ͂Ι. 7. ἡ γὰρ βουλὴ τῶν φονηρδν. 
ϑεϑυχῃ ϑεοιε δαπί. --- Ἵν}, οα- 

ἐμ5, οὐπυοπέ. Νὰ. ΧΥΪ. 9. -.-- 
ΚΉΝῺ» οἰαωείνενε, ῥγολέδέίο. Ῥτον. 

ΧΧΥ. 28. Ἰιερεταπὶ ΓΙ). δὲς 

ὦ ἼΘ3) ἐποίξιξο. ὅγτησα. Ῥγον. ΧΙΧ. 

30. [ὰ ΒιἰοἸυβ. ϑϑὰ [0] ροίίυβ τῷ 
ΓΙ τεβρομπάεί. ---- ἡ ννἽ, ΡΙυν. 
οοπδμϊαίομοδ. Ῥτον. ΧΧΙΠ. 90. 
Μιοῖ. ΝῚ, 16. τ ΠΏ  Ὦ» “οείως, οὐπ- 
οἰΐξωηι πιαίωπι. Ῥβαῖτη, ΧΧ. 19. .- 
ΓΙ ΤΙΏ» οὐριἑαἰδο. 2οὉ. . 12. 168. 

ΙΓ. η..8. --- ΡῸ» γόχ, Ἰ-. οοποίζειιηι. 

ΟΟΝ. 11. 12. υδὶ Ῥτο βουλῆς τοι εοὶ 
Ἰεροπᾶυμι βασιλέως, ηυοὰ ποπη]]ῶ 

ε ΨΟΪποχιηΐ, βε δ) δοσδθρογιηῖ βρ- 
᾿ πἰβοκείοπο ΟΒα]ά. εἰ ϑΥγίδοα. ϑ'υτὶδ 
οηΐτη “Ὁ εβέ οοπδμζΐατο, σοκδίϊιις 
ἄατο ν6] ἐπῖίσο. ΨΊὰθ σάρρεὶ Νοῖῖί. 
Οτῖε. Ρ. 488 δὸ Πδβναιχ ἴῃ Οοιὰ- 

410 Βουλὴ. 

τηθηΐ. δὰ ἢ. 1. Ρ. 940. --- “ΠΘΌΌ, 

υεἰαπμεη. 168. ΧΧΨ. 7. ἡ γὰρ βουλὴ 
αὕτη. ΤΠ 6]]ΟΧογαηξ 86. νϑἰδιηθη Ὧδ- 
ὈΟΠΙ͂ΡυΒ ᾿προβίαισα α6 ἀδογοίἐς αὲ- 
υἱπὶς, ἐέδσ|μα οοομς. Ψιὰθ σαρρε}} 
Νοῖί. Οτῖς. δὰ ἢ. ]. Ρ. 511. -- 
ΓᾺΔ» πικηῤβοεπέδα. 1οα. ΧΧΧΤΕ, 

8. αὕτη ἡ βουλὴ μενεῖ Βουλὴ Ὦ. 1. 
οοπϑεδιηι δόπωηι αἰχσμο ῥγμάδης ποιαῖ, 
Επίδηη ΗδθΡΥ. Δ.) Βοίδξ ργμάεπέεηι, 

ἐπροπῖο ροϊεηέενι, εἴ ἤδῆς εαἰρτῖῆοι- 
ἄοποιῃ ροϑῦϊαί ἢ. ]. βεσὶθβ ογσβεϊοηΐβ. 
-- δ᾽ αἀγοαππ οοπείδεσε. [π᾿ ς. 
Αἴηοβ 11]. 17. υδὶ βουλὴ αεογείμπει, 
οομοίδεηι ποῖδί. όσδια Ὁ ἀοάαχ- 

τ 8 ἽΡ» ὧδὖν.»» Ῥοεμά, επιῖίεν 

δία, αἀθοααθ Ὁ οοπεἐξἐμέμπι, ἀε- 
ογείωνι. ΧΧ Ῥε. ΤΧΧΧΥΊΤΠ]. 8. 
ἐν βουλῇ ἁγίων, ἰπι' σοποῖο βϑατιοϊοχυτη. 
Γρίά. ΟΧ. 1. ὃ βουλῇ εὐϑέων καὶ συν- 
ἀγωγῇ. --- ΓΤ.» οσηρτεραξίο. Ῥδ. 

Ι. δ. ἐν βουλῇ δικαΐων, ἴῃ σοποῖϊδο 7.9. 
τογῦτα. Ηοϑγοἢ. ἐν βουλῇ, ἐν φροντίδι, 
ἐν συνωγωγῇ, ἐν ὁδῷ. ϑυϊὰ. βουλὴ ἀγί- 
ων, τῶν ἁγίων ὃ σύλλογος. ϑῖπα ἀυθῖο 
6 ἸἘπεοσοίίοπα. (ὐπέδ Ῥββ]η). 
ΤΧΧΧΨΥΙΠΙΠΙ. 8. εἰ 1 Μδος. ΧΙΓΡ. 
22. υδ᾽ γοῦθὰ ἐν ταῖς βουλαῖς τοῦ δό.- 
μου υ]ραῖυβ νεγτξ : ἴῃ οοποϊδὲς ρο- 
ΡΌ]. Ηΐπο δρρετοῖ, πο σριιβ 6886, 
αἱ ϑιαϊυδίυν, ΓΧΧἧ Ἰοοο ΓΝ 

Ἰερῖβ86 ΓΝ; δυῖ Πων --- γ5}» οὐη- 

δέίδμηι ἐπεο. 1υὰ. ΧΙΧ. 80. .-- ΝῸΝ 

ΟΒαὶά. ἢ δη. 11. 14. --- ἌΡΑΣ αο- 

ἔϊο, οριδ. Ῥ8. ΤΧΥ. 4. -..- ΤῸ. 

ϑγχηα. 9200. Ν. 18. ΧΧ Ὠραϊ. 
ΧΆΧΙΙ. 28. Ψυὰ. ΧΧ. 7. 4 ὅϑδτη. 
ΧΨ. 81. 84. Φέρειν ἑαυτῷ βουλὴν ἀρυὰ 
ΙΧΧ 9 ὅδ. ΧΡ]. 20. εἰ διδόνα, 
ἑαυτῷ βουλὴν ἴθ14. ἀρυα ἴπο. 65ὲ 1,ϊ. 
ἐπίγε οοπδιίδεοι, αἰ αἱρ. Βο Πα ἰτδη9- 
(1. ---.ὄ ΠΌΝ» γοδεγ. ἴο8. ΧΙ,], 

ΦῚ, ϑίμα ἀυθο Ἰεχεσυπῖ ΓΊνν: -- 

ΠΡ» αείμδα. Ῥτον. Ψ1Π11. 12. 

Βουλὴ Ὦ. 1. ὄοπιρι οοπδέϊδιης βθὰ ᾿χγει- 
ἀεπίέανι βἰστύβολτα νἱἀθέαν, αὐδιὰ 

ὼ" 



Οὐ μετὰ βουλῆς. 

Ἃ ποξίοπετα οἰΐδην νοχ Ηρ. ἢ. 1. Βδ- 
μεῖ. -- διὸ. ἀξοοντ. ἴεβ. 1. 2, 

Βεσραχεσυπε ποθοποτι ΟΠ δ᾽ ἀδίοατω 
νοοῖ υεἶϊο, ἀσφμέοφοεγε, ἀπὰθ 

;ν υοἰμπίαα. Οὐοπϑέδεηα αὐθετα οδὶ 

γοϊππίαθ αὐπάδιη γοτἷβ ἜΧρταβ88, 
αἱ τοοῖθ οὔβεγνανῖε Οδρρε]υθ ἴα 
Νοῖξ. Οτἰτε. Ρ. 495. -- ΛΘ Γν οοπ- 

Φεγηο. 168. Χ. 425. 00] Ἰοοο ἔν» Ὧ 

Ἰεχοτοπὶ ΣΧ Γν τἵ οἰΐδσα 'ἴπ ποη- 

ὃ Ὠυ}}15 οοὐᾶ. εἐ εοὐϊῖ. ἢ. 1. Ἰορίτυν. 
-- ΠΡΟΛΓν ἐπϑεπῖϊα. ῬΎΟΥ͂. ΠῚ. 491. 

βεηϑαπι Ἔχργοθβογιηί. ϑίγας. ΧΧΧ, 
40. μὴ ϑλίψῃς σεαυτὸν ἐν βουλῇ σου, 
ΒΟ: εὐἰβέυθ εἴ δηχὶἰβ ςορὶδοηϊ- 
μθὴ5 Ἰοσυτα ἄδγο, βδεὺ ἱπάυϊρετγο. 
Βουλὴ Ἀ, ]. ἐἐαἵξ ποδί, υἱ 
1 Οοτ. ΙΝ. 5. δῖ... ΧΧΧΙΙ͂. 10. 
ἀνὴρ βουλῆς, υἱγ οοπδὶϊα, Ἀ.. 6. ΥἿΕ δα- 
ρίξη: εἰ . γῆ᾽).46 οἱ 1 Μδοο. 

ΕἾ]. 65. ὅν. ΧΧΧΙΠΙ. 1. μὴ ἐγκατα- 
λίφῃς με ἐν βουλῇ αὑτῶν, τιδὸ Ῥοττηϊταβ 
γη6 δοζίχῃ αγόϊίγίο. 8 Ἐπάν. Π. 17. 
ῬΤῸ “"ἷν, 6011. βάν, ΥἹ. 22. [οϊά. οἱ 

τῆς βουλῆς, φμὲ διπὲ α οοπδίἰιῖ4, ο0η- 
“ϊατὶξ. ΓΛ} (Βα). οοἰϊορίιπ, 86- 

παίμα, Ἐπάν. ΤΡ, 9. Τίς βουλὴ ῥτὸ 
οοἴϊερίο εεπαΐογμπι Ἰεσίταν ἀρυὰ Ῥο- 
Ἰγν. ΧΧΙ͂Χ. 9. 6. ίομ. (485. Ρ. 
419. οἄ, Βεΐπι, 1 Μδςος. ΧΙ͂Ν. 92. 

ἀ βωλαὶ σαὶ αοέα ρμωδίϊοα, 5. δεν, ἐπ 
οοπαία ἑπδοτιδεδαπίμν. ΗΕ Ογ ΟΝ. 

λῇ, γνώμη, ϑίλημα, ἢ τόπος, ἄνδρες, 
τ,ᾶγμα βουλῆς. 

ΟΥ̓ ΜΕΤΑ ΒΟΥΛΗ͂Σ, πον οἱῆι 

οομδδο, ἑποομδεῖξο. ΠῚ) Ν:}.5 Ἰὴ 

πο5 ἐμῆς ἐπ δρίγέμπι. Ῥτον. 
ΧΧΥ. 409. Ιάδθεσο ψογζογ. --- 
νιδ ἰδὲ Βαϑύς. 

ΒΟΥ ΔΗΜΑ, υοἰμπέας, οομδείδεηι. 
ε γεγπ Ἰάετα Ααυ. ϑγίῶτα, γιίδ οἵ 

ΓΙ Ῥβ. 1. 9. Υἱάε οἱ 9 Μαςς. ΧΥ. 5. 

ἡ ΒΟΥ ΛΗΣΙΣ, ἰάεμα. ᾿ἾΧ "γ- [ῃο.ὕ 

ων. ΧΧΙΙ. 29. βες. οοὐ. 1[238. Κ. 
ΒΟΥ ΔΟΜΑΙ, υοἷο, ἀοίδοίογ. ἌΡΌΣ 

υοἷο. ἄε, ΧΧΙ͂Λ. ὅ. Εχ. Χ, 47. 

ἥ 

417] Νὴ βούλομαι. 

ἴεν. ΧΧΨῚ. 21. -- ἼΌΝ» δἴοο, 

αυδεὶ υοἱμπίαέεης υϑγδὶ ἐπρυΐηνο. 1 
ϑδτη. ΧΧΙΝ. 11. ΧΧΥΠΙ. 25. -- 
Υ8.ν σεσθιαι, ἀεειάενγο. Ὦεαϊ. 

ΧΧΝ. 7. 8. Βυιδ, 1Π1. 18. 3. μη, 7 
ΧΧΙ͂Ν. 8. Ἰνατί βούλεται ἐν τῷ λόγῳ 
σούτῳ; αὐλῦοὸ μας τῷ αεἰεοίαίμ» ὃ " 
Αἀᾶς Ααᾳυ. Ρ6. ΧΥ ΤΙ. 20. --- ΥΞΙ͂» 

ψόνθαῖο, ἀδοίογαμδ. Ῥα. ΤΧΙΧ, 8. 
οἱ βουλόμενοί μοι κακὰ, αυἱ τη4]6 ταὶ 
γοϊαπί. -- γΏ, ἀδεἀογίειπε. 1 ὅδτα. 

ΧΥΤΙΠΙ. 44. οὗ βούλεται ὁ βασιλεὺς ἐν 
δόματι, Ὡρη ἀεἰδοίαίμῦ, τὰχ ἀοσβ. --- 
Ὧ»» οοπϑιῖο, οἴδτα οοηδιῖΐο, οοημ δὶ 

“ηὲ ἀἄο. 1 Ἄος. ΧΙ]. 6. 0] ῥγὸ βού- ὁ 
λεσϑα, ἴῃ ΑἸοχ. Ἰεσεπάυχῃ εεῖῖ 
βούλεσϑε, αυΐ μοῦ βουλεὐισϑα:, Ἡϊδὶ 
Βιδίυ γε 108}18, βούλεσθαι 6886 1. 4. 
βουλεύεσθαι. 8. Ῥαν. Χ. 6. οἱ 9. υδὶ 
σατὰ βουλεύεσϑω ἴῃ οοαά. μοττηυ- 
(δίυγ. Εϑάγ. ΙΥ. ὅδ. Ρυονυ. ΧΙ], 
41. οἱ δὲ βουλόμενοι εἰρήνην, χὰΐ υ]16 . 
ὁμαάεηέ. ---- ὈΝῸν ϑέγππεηι, βγνείέας. 

700. ΧΧΧΥ͂ΙΙ. 10. ὡς ἐὰν βούληταιο 
Ὑιάεηζιν᾿ ἰο 1598 ΓΝ 3 50 581- 

τοἶ]6 αὐἱά. --- νυν» ΝΙΊΡΒ. ἀοίογε ὃ 

αῇόῶἶοϊον. 1 ϑδαι. ΧΧ. 8. μὴ οὗ μὴ 
οὐληται, π6 ἔοτγίε ἐπιργοδεί ἮὮδο ἴδο- 

ἴαγα, Ν οι τϑῖθ. αὐ 84 ΒΟΠΒΊΜΩ. --- 
“ ἐς Ἐράχγ. Χ. 8. --- 

κὙἼθν αοίωνα. ον. ΧΧΧ. 14, 16. 
ξετυπ γ8 05. --- δὲν Ομιαϊά. δι. 

Υ. 21. -- θη} Ρίυτ. ὑγμάεμϊα 

οοποίϊα. 700. ΧΧΧΥΊΤΙ. 19. 
ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΣ ΒΟΥ ΛΟΜΑΙ, 

υοἷξηα υοἷο. ΥΌΤΥΨ ψεῦθυπι. 1 ὅϑὅδζη. 

ΤΠ. 27. 
ἙΚΟΥΣΤΩΣ ΒΟΥ ΔΟΜΑΙ, ϑροπίε 

οοἷο. χα}. Ὁ» οο7 αἰίοἰϊίί, ἵν. 6. ἐπ.- 

οἰϊαί, ἱπιρει. Ἐχ. ΧΧΧΥ͂Ί. 9. 
ΒΟΥ ΛΟΜΑΙ ἜΧΕΙΝ, υοἷο λα- 

δέγε. 1ΖῚ Ὁ» ραμάϊμηι. [68. 111. 6. 

ΜΗ ΒΟΥ ΔΟΜΑΙ, ποῖο. ἸΝ Ὁ 

ΡΙἢ. σέπμο. Ἐχ. Ν᾿. 438. ΤΠ]. 2. 

ΧΧΙΙ. 17. -- ἸΝ Ὁ ψοτθαῖο, γέπηεπς. 

σρέε 



(Οὐ 43ούλορχωι. 

᾿ᾳ Ἔχ ΥΧ, 2. 96...ΧΠ|. 10. --τ ὈΣΦΏ» 
, ἴεα. ΝἼ11. 6... .. ᾿ 

αὐ ΒΟΥ ΔΩΜΑΙ, ἰάσαι.. ΣῊΝ 

ιδεύέαιο, Ῥε. ΧΧΆΨ. 8... 2 Ῥέη 
Ἐς. ἼΨ. 28. 1 '86τν. Ψ1Π.. 19. Ῥε. 
1 ΧΆΥΙΙ. 18. 

᾿ς ΟΥΝΓΖΩ, ἀοσιιηρῖο, ἀρῥτερο, 
ῬΟΥΤΙΡῸ βεὺ αοοὶρίο οαπειζαίε εἰ ἰατο 
εἶεν. Ὑοχ Ὦεεο, 81118 ϑαεριοσΡυ8 

Ὀγαοὶβ ἱψτοῖα, οϑί βίης ἀυρὶο ἃ 
ΤΙ ΧΧ ποναίᾳ, οἱ ἔοστηδῖα 8 βουνὸς; 

ὁ εἰρτιϊβοδηβ δίγμ ΓΕ εἰς βουνὸν 8. ἐπ οἰ- 
ἡξιειπε, αἵ αυδηᾶο ταδρτια οορία οἰδὶ 
ἴπι ουατηυϊαπι βίσυιοῖδ αἰ ϊοαὶ ΔΡΡΟηΪ- 
ἴων. --- [3 » ῬΟΥΤΊίζΟ. Ἐυθ. 1. 14. 

αὶ Ηἴεγου. οοπροϑδξ. ---- ΤΩ ημῖ- 

κιὐραίεμεν Βυϊὰ. 11. 16. υδὶ τὰ ὁ βιβου- 
νηβριάνου- γυϊα. πιαπὲρμίος, δὰΐ τοβ- 
ἦρσεβ [ιβοΐσυοβ, 4 ΡΙυσῖρυϑ τιδηὶ- 
ῬαΪ ἰδ οοπεοίάπε, ΙΔ ε Βοπέγογίιμι δὰ 
Βυὶ, 1. }. Ῥ' 48ὅ.. “.. 
᾿'ΒΟΥΝΟΣ, οοζὶ, οἰΐαση οι. 

ΓΔ» ἐκοοίενε. 1. ὅδτα, Χ, 18. Ῥβ. 

ΈΧΥΊΤΙ. θά. Τὰ υἴτοαὺδ ]ο00 ποῖι- 
Β0]1 βουνὸν ἴῃ βωμὸ, τομίαγε, γοϊῃθ- 
χῃμῖ, - ΠΝ» σἰμμάᾶο. Ἰε8. ΙΧ. 

18. νιάδηΐϊῳ πομηυ}} 18 ἢϊο Ἰορίδθα 
χὴν». 8 ἀδ)})» υαἰϊδα, (011. 2 ἔος. 

ΧΙ. 16. -- 2» Ὡοξθῖὶ ὈΓΟΡΕΐ- 

ἀπι Θαῦαα. "1- ϑὅτα. "“ΚΙΨ. 3. ὁ}. 
δ να Δ, 2.1. 6. 9.. Ηοο, Χ, 9. 

Ῥασγαηΐ ᾿ΧῸ ποιηΐπης Δρρεὶ]]αζνο. 
“γξωα, Χν ΧΥ͂. 82. βουνὸς, ̓ φυοὰ Ἰορίταῦ 
ἪΝ Οσπιρὶ.,. ὁδὶ β᾿οββοπια ΤΩΔΥΡΊΠΑΪο, 
δυΐ 4]1ὺ8 ᾿ρτεΡΡ θῖῖ8 γεγβίο 4 8). 
ΧΧΙ, 6. βες; (ΟΠ]Ὴ] .---- 22" πουιθα 

Ἰεείναεα. Ἑχοὰ. ΧΥ ΤΙ, 9..10. 
Νυ. ΧΧΙΠ.0. θυ ΧΧΧΊΗ, 18. 
-τνν}} υαἱλια, 2 Βερ. 11. 16. ΠΝ) πο- 

ταῦ ἐπιῤπμέξι ---- Ὁ), ομπριῖμδ. Ὑορά. 

3200. ΛΗ. 17. ΕΧΧ δὴ, ΧΧΧΙ. 
46. 48. 62. ἴῃ φὰο μοαίετίοσὶ Ἰοοο 
βουνὸς οσυτα σωρὸς Ῥετταυΐδζανῦ ἵπ οοὐά. 
-- Ὕ» δυίνα. ῖοβ. ΧΙΙΙ͂Ν. 93. Ὕ" 

δ οπιέδαες αφρεγὶβ οἱ ἐμασοσδδὶς ἰοοὲξ 
Δα θδίις, ς0}}. Ατᾶ ΕΘ με Ξ΄ 
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ἘΠΕ» ͵ῶνοα. ἃ ϑαια. ΧΥΤ]. 9. υἱδὲ 

Ῥ’Ὸ βουνῶν “βοτίδ. Ἰοβεπάμτγη βοϑύνων, 
το ὉΡΕΣ Ρίυξ. θρεγνὶ, ἃὶ ρα. Χ. 
8: -“Ῥτεῖετεα “Ὑθρου[» ἃ βασι. 11. 
8, αδὶ, ολΌ ερρίγα, Δᾳυα ᾿π 

ἢχ. 1 
βολῆς βομψοῦ,. “υς ψοσα ἴῃ τροπάο, 
οὐραπί, Νάτα 81 γεὶ ̓φοποδᾶδταυβ, 
ΘΌη Ὧ ὙΠῸ Ἰερίεϑο 1 850 οοάϊοε, 

ἦτο ταιηθῃ. υενυν, ἁπᾶς νεποσίξ 
Π]υ ἃ βουνοῦ, ουἱ ἢ. 1]. π|81} τεϑροπάες 
ἴῃ ἰοχΌι ΕἸΘΌν. Ἡϊΐηρ αρϊιίσρε, τον 
ἔεσθη 8 6886 ἢδος σοχρθα δὰ ν. 12,, 
αδὶ Ἰοχίτυν ΓΔ ΠΩ οἵ Ιο- 

ΓΟ. φαρεμβολῇς βου Ραπάστα. 6886 σαῤ- 
ἐμβολῶν, ᾳυοά ϊθὶ ρυὰ, “ΤΗροάοῖϊο- καὶ 
Ποῖ ἰοριατ: (Οεεΐοσιτη ποίδπ τ 
εδῖ, Τμοοᾶοῖ. δὸ [πο. [πὲ νόοετα 
βουνὸς ν. 129. ργο ΗθφΡΥ. ΓΙ, )3.}. 

4ποὰ 68 ποῦμε Ὀσορσίυχη σρρία, 
Ροθυΐθδθ, -δϑάθοαιθ ΠΡ3 Ἰερῖβϑα, 

δ νοχϑίοπθ ἴπο, [π|. 1 ϑβση. Χ. 10. 
γἱά6 ΒΌΡτα 8. Υ. βαμᾶ. ---- Ψιά6 4]1- 
μὲ Μάρτυς εἴ Μαρτυρία. 

ΒΟΥ͂Σ, δος, υασοα. ᾿λδ 4» ἀποίον. 

Ρρ, ΟΧΙΙΠ. 16, Ῥασταυίανῖε συμ 
ΣΝ τ ΙΒ) ὲ ΡίαΣ. εχ ΝΣ 
γελΐα, 1. δουδϑ. Ὠδυς. Ἴ. 
ΧΧΥΠ͵ΙΙῚ. 4. 18. δὶ. Ῥεαΐτω. ὙΠ 
ἼΊΩΣΩ ἼὮΦ ἀτηιεπέωπι, ὅδ. ΧΠΠ. 

δ. Ἐκ. ἸΧ. 8. 1κδν. 1... 8, -- 
2». υἱπεα. 168. . 10. υν] ἄδοερ. 

τὰ Φιηρίρυϊϊταῦε' νοοῖβ γὼ σένεις, 

Βυ ρβετας δουεδ. ---- Ὁ, ρμζμα. 168. 

ΧΧΧ, 424. ..- ΓΤ, ὕαοοα.. Οεη. 

ΧΧΧΙ!, 1δ. ΧΙ . Ὧ. 8.1 δαῖα Υ]. 
΄. Αἀάθ ϑυτηζα, ἀχθοβ ἰΥ. 1. --- 
ϑὸ δος. ὅεῃ. ΧΧΧΙΙ. ὅ. Ἐχοά. 
ΧΧ, 17. ἴυ. 11. 18. ---- τἦὖῷῦ΄ν 
ἸΙάοια. (μα. Εφάσ. ν]. 9. δα. 
ΙΝ. 42. 80. Υ͂. 28. 

ΒΟΥΤΟΜΟΣ οἱ ΒΟΥΎΤΟΜΟΝ, 

λεγδα ραϊμδίγίδ, φμας δοῦδιιΣ οαδϊέιιν, 
οἴ φμα δουες υὑεδοιηΐξε. Ὑγηδν» σαγο. 

ἐκ; εἴυα. ΦοὉ. 111. 11. ἢ ὑψωθδ)ή- 
ἀῶ βουτομοὶ ἄνευ «ὅτου ; πυχα Βεῖ- 

ἰορίζωΣ ἐκ. σαρέμον 7 



Βούτυρον. 

α ΒΑ, 488 μονεβ γεδουπίιν, ἰῇ δἰζαμι 
στρβοῖξ ρίῃθ ΔΩ8Ὰ ὃ --- Γγχ» ΟΜΝ, 

ἐπέμενε, ἴοος οασποδις. ΖοΌ. ΧΙ, 16. 
αἿ; Οὐϑεσναηδ δεὶ ἀὰρ]οχ νογεῖο 
νοοῖβ ΓἹν» πάπυρον εἰ βούτομον. ὕ- 

[υσηηὰ6 1η .οοἿ8 Ῥδ᾽υβίτθ5 οτ69- 
τ βοϊεῖ. Ἡεβϑγυοῆ.. βούτομον, φυτὸν 

δωὶ διδόμενον ῳρ τροφὴν, οἷον γόρτης, 
εχ. στ} ΜΆ. Βτεσα. Βούτομον, 
εἶδος χύρτον ποταμίου. δυάδα; Βούτο- 

ὦ μον, φυτάριον “αρααλήσιον καλάμῳ, ὅπερ 
ἐσ᾿λίουσιν οἱ βόες. Αἀάε 5.8]. Ατῖϑ- 
ἴον, 'ἴπ ἄνὲβ νυ. 668. Τοχ. νεῖ. 
βούτομον, ερίπα αἴδα, αγτε. Ὃς, 

ΒΟΥΤΥΡΟΝ, διΐψγωπι. ΠΟΙ» 

ἴαο αρίασιων, ἰδεύν δωίψγεπι. Οεη, 
ΧΥΠΠ. 8. εις. ΧΧΧΙΙ. 14. 7υά. 
ΡΝ. 2δ..-- ΌΪ οσπᾶι εχ ΓΝ ΟΓΊ. 

ον. ΧΧΙ͂Χ. 6. εχ. Οὐ! ΜΒ. 
Βγειῖω. Βούτυρον, τὸ ἐλομῶδες τοῦ γά- - 

Ἔλαχτος, ῬΠΔνΟΥ. βούτυρον, τὸ λιπῶδες 
τοῦ γάλαχτος. Οομπξος ΒοσΠΑΓΕ ΗΙο6- 
τοζ. Ῥ. 1. 1.0. Π΄. ς. 45. Ρ. 473. 
866. 

ΒΡΑΒΕΥΊΏ, ραϊπιαῃ νεῖ ργανιδμπι 
οεγίανεπὲ αἥγμάτοο, ἐγίδιο, αἰ) μάΐοο. 
5αρ. Χ. 12. ἀγῶνα ᾿σχυρὸν ἐβράβευσεν 
αὐτῶ, οατίδεηΐπι!α ἔρτεῖς δὰ- 
Ἰυάϊσανις {Π|, νὰ] ἑπαϊςοαν, αυοά ἴῃ 
ΘΕΣ απ ΠΠῈ εἴ γοι0 νἱοίοσ Ἀγ ΤΟΡΟΥ- 

ἐ ἀνεσῖξ. Ὑδίλθ 8 νετΏϊ: οδευλάειηι 
εἰ ατμεηι σεγίατπεπ οοπεί μι. Ἐ6- 
ἐγεῖι. βραβεύει, διακρίνει, ἐπεψηφίζεται, 
μεσιτεύε;, διοίκησεν (1. διοικεῖ). 1,6χ. 
γε! ΜΒ. Βγχε. βραβεύει, διαχρύνει, 
διανέμω, διοιχεῖ, ᾿ 
 ΒΡΑΓΧΣΙΑ ΖΩ, γαμοεδοο. ὝΣ 

ΝΙΡΗ, 8 Ὑν ἐταγάεδοο, ἐσατέξοο, 

ἑέοτα. γἀλονοΐμδιο (νά Μιομδδ]ῖα 
Βαρρΐετη. Ρ. 1680.). ῬΕΊΧΧΧΙ͂Ν. 
4. ἐβρωγχίασεν ὁ λάρυγξ μου, ταυσυϊί 

ε συζέῦ του. ΟΟτδΣ ὨΙοιοΣ ΟΕ] 
Ιδίτευτα Ηἱρροσταί. Ρ. 293. ξεᾳ. 

,ΞΒΒΡΑΔΥΊΤΔΩΣΣΟΣ, ἑαγαμοφμμδ. 
ἡ Ἵ23: ὅτγαυὶς ἰπρμα. Ἐχ. ΙΝ. 

10. 1,εχ. Ογτ!! ΜΆ. Βγθιλ. βραδύ- 
γλῶωσσος, μογιλάλοςς Αἀὰς Ἰμποϊδῃ. 
ῬὨΣΙοραΐῖν. Ρ. 1192. Β. 

. ΒΡΑΔΥΝΩ, ἐαγάο, πιογον, ἷξ. τε- 
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ἑαγάο, ἀΐβενο. Ὑῷ, ΡΝ. Ὅδυς. 

ΠΕ. 10. ἴεβ. ΧΕΙ. 13. σωτηρίαν 
τῶν (4}11 τοοίδμϑ τὴν παρ᾽ ἐμοῦ οὐ βρα-. 7 
δύνῳω, βαϊυΐοιι χαρατῃ ΠΟΒ τούδσαο. 
Οοηΐ. Ἐφαβε}}} Ααν. ὅδοσ. 1“. 1. 
οΔΡ. 2. Ρ. 238. -- ΠΟΙ» ἩΜΕρ. 

ἃ ΣΠΓ7. “ἰρμοίοτι ὕεη. ΧΙ ΠΙ. τα 

- ΥἸΠΝΌ, Ἰακάαπέερ. Αηὰ. Ῥβδ]υι. 

ΟΧΧΥῚ. 2. βραδύνοντε. .΄ 
ΣΒΡΑΓΘΥΣ (βρς. Πίοβοου. [0.1 

ο8Ρ. 105.) γνεὶ ΒΡΑ'ΘΥ, ὀγιία, ἀδγ. 
δα φαδίσα, σμργέδθο δὶπιβς. χη. γ, 

ομργόδαμδ. ΑἹ, 108. ΧΤ. 10. βράϑυ ς 
ὀίϑδαάρ. ϑὲὶς οηΐτα ὑτὸ βραυδαὰρ νεὶ 
βραϑυδαὰρ, υἱ ὁχ ΜΚ. 1, διὰ. Ἰεροη- 
ἄυτα ορηϑος Οσαθῖυβ ἀς 118 ΓΧΧ 
ἵπιῖ. Ρ. 91., τοροποπάστα ραυίανὶξ 
Βίοϊυα. Νε, κί ὐἽΔ Ῥεν βράϑυ, 

ἴα ΣΤΊΣν αυοά ἴῃ τεχίῃ ΗΘΌγ. 86- 

αυϊζυν, ῬοῪ ὀϑαὰῤ ἐχρτόθβυμ νἱἀ6- 
ἴα. ϑγγαση. 168. ΕΥ. 18. πρὶ Μοπιξ. 

ΤΆτη Θαἱ }ι:ι8811 βραϑύ. Τμοοά. 
ε8.ὄ ΧΧ. 18. Ῥ]πῖυ8 Ἡ. Ν. ΧΧΙΝ. 
11.: Ηεγθα βδϑίπα, σαι γ “ρρεὶ- 
ἰαῖδ 6 ὕσεοΐ, ἀυογζῦτα σοπογιῃ 
δδί, δἰΐδτθ {διῃ}δτῖς, 8111}18, δ]ΐθσα 
σαρτοέθο. Θυδγα αυϊάδπι (Ὑϑιοδη, 
σΌΡτοβϑυτα ἀξχοσιηΐ. Ὑοίοσὶ ροξίθο 
δριὰ Ἑαρσίουμι. ΒΙΌ]. ΟΣ. 145. ΠῚ. 
ΟΔΡ. 36. γμαγ, 646. αἀϊοίϊας βράϑυ 
κυπάρισσος. Ιᾷοτηαμα ροδία Βοτδπι 
δὰ αδἴἴδτη χαμαικυπάρισσον ἀρρεὶ- 

ἸΑνὶ (εϑίδίας. Ρ]Ιπίαθ Γ10. Χ ΠΤ]. ολρ. 
7. Θἴδδτη Δρρεϊ]δῖ ὀγκμέαηι οἱ σμργεδϑο 
δα εἰριίΐδηι εβϑῈὲ ἀοοοῖ. ΡΊυγα εἦυβ 
ἴσα ἀρυὰ Οτεβθθοβ υδπὶ 8]1848 ζϑη- 
[ε8 ποτηΐπα γυἱάα δρυὰ Πεηαίογῆσμι 
ἴῃ. ποῖ. δα ροδΐἴατῃ Ἰαυάδέιπι ᾿. 649. 
Αρυὰ Ηεδγοβίυμι βράθυ Ἔχροπίςυγ 
φόα τις ϑεοῖς ϑυομένη. 146 ΟἹ. (6511 
Ηϊοροθοί. Τ. 1. ῥ. 78. 
“ ΒΡΑΣΜΟΙ͂Σ, ὥείμφ. Σγυ}}» σοημηο- 

ὼ» 

φς 

ἐΐο, ἐφ ΤῸ. Α΄υ. 68. ΧΧΥΤΙ. 10.ἃ 
Ιερι τνν νεὶ τῷ ΠῚ} αἱρυ ηο- 

Ὀοποιω, αμΆτΩ ΠΥ Βαρεῖ. 

ΒΡΑΧΕΏΣ, ὄὀγευδεν, ρμαμίέερεν, 
οίδ, αὐ ὄτευε ἰεπιρια. 9 Μαοο. 

. 17. Ἢ. 838. εἰ ΧΠΙ. 11. 



ὃ 

ἃ 
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Βραγιάλιον. 

ΒΡΑΧΙΑ'ΔΙΟΝ, ὀγαολέαϊα, ἀγπεὶὶο 
ἰα. τνΝ ατηβδέα. Ααα. 9 ϑδνα. 1. 

10. 0} ] εἰ βρωχιάριον εἴ βρωχιόλιον Β011- 
δυν. Μιάοδίαν δῖε “οἱ Οδηρὶὶ 
ΟἸοββδσίατι 8. ἢ. ν. -- ΓΝ , ῬῈ- 

γίδοοϊάος. ΤΘοα: [64. 11]. 420. ἘὈῚ 
γεοϊθιποηυογυπεν τὶ ἀος τὰ βραχιά- 
λια βἷδε ἀυδῖο δ Ααυΐ]ὰ ῥγοΐϑοζυπι 
6586. Ὑ 6 δά ἢ. 1. Μουίχης εἴ 
Ὠργυδίυτῃ ἴῃ ΕἾΆΡΤΩ. Ρ. 358. δ. πο- 
αιΐὰ ἱπέτα 8. ν. χλιδών. δα]α. χλιδό- 
νοῦ!» κόσμοι περὶ τοὺς βραχίονας. καλοῦν- 
ται δὲ βριαχάμα. Ἰ,Ἔχίοοη νεῖ οἷ- 
τληῖο Ὠγυβίο ]. 1. Βραχιάλιον, υεγῇο» 
ζα. 

ΦΒΡΑΧΊΑΡΙΟΝ, ὄδγαολίαγίμηι. 
Πινπὲν αγπλα. Ααα. 3. ϑδγὰ. 1. 

10. υδ᾽ ἰδβθη Οοἰβὶη. δῆς νρῖ- 
βίομθα ϑγυητήδοῆο ἃς ΤὨοοἀοοπὶ 
ταἰθυϊε. Οοηξ, Ηοχ. 
ἘΒΡΑΧΙΟΔΙΟΝ. Μιάθ δΌρτΓΑ 8. 

γν. βραχιάλιον.. 

ΒΡΑΧΙΏΝ, ὄγαολίμηι. ψ" » ἵ- 

4. ν"» ὅγαολίρη. 900. ΧΧΧΙ. 22. 

7ετ. ΧΧΧΙΊΙ]. 41. -- δ.) ὌνΝΝ, 
ααἰΐα απ. Ἐπ. Χ1Π]|. 18. δρυάὰ 
ἴῃο. --- Ἵλ, ὑυεοξίδ, πιεπάαοῖωπι. 

ὅ'γταιῃ. 68. ΧΥ]. 6. βραχίονες αὐτοῦ. 
ψυὶρ. γυνεκάο φ)κε. 51}. ὩΣ ἀϊ- 

οἰἴαγς αυδπάοαμα 6 πιεππδγὶς Θογρο- 
Τὶ, ἃ ΟΟΥ̓́ΡΟΥΕ ἐπδίαν ταπιοῦμηι δ6 
δοραγαηξίδιιδ. Οοηΐ. Θ᾽ πηοηΐ8 [(6χ. 
Ηδργ. Ρ. 909ς. Αἀάᾶς ἴησ. 96:. 
ΧΙΥΠΙῚ. 80. --- γ»}] ΟΠα]ὰ, Τδπ, 

Π. 88. -- Ὸν δαγδα. 1ε6. ΧΥ͂. 2. 
Ὁ] ἰάταθῃ δἷπα ἀυδῖο ῬΤῸ εβιαχίονες 
Ιεροπάστη οϑῦ χώγωνες. --- ὝΨ 86- 

πιέπ. Ασχα. Μαὶ. 11. 8. Τερὶς γῶν 

δνγαολίμηι. ---- νὴ» ὁγαολῆμπι. Ἔχ. 

ΨΙ. 6. λυτρώσομαι ὑμᾶς ἐν βρα" ἔοι 
ὑψηλῷ, ἸΙθόσαρο νοθϑ αἷδίο Ὁ 
86. ροίεπέδα τοθαὰ. ιὰς οἵ Ῥευς 
ν. 1ὅ. 4 Βερ. ΧΙ]. 86. Ῥβαδίιη. 
ΟΧΧΧΝν, 192. ϑυϊάδ8: βραχίων, 
φροσιχῶς ἡ δύναμες, ἐπειδὴ δ αὐτοῦ ἐρ- 
γάζεσγω πεφύκασιν οἱ ἄνϑρωπο. Δα- 
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βίδ᾽ ὅει Αια ἐν βρχίσς ἀρσστα, ακῶς. 
ΧΧΧΥΙ. 18. ἀρβυμ)ῖία 6536 ΟὔἾΒΟΣ- 
ναὶ ῬΘΆΓΒΟΏυΒ. δ. ΧΙ. 81. 
χήονες καὶ σαίρματα ἐξ αὑτοῦ ἀναστή- ̓  
σονται. Ὕόοῦσοθ χαὶ σπέρματα 1Π 718 .- 
δῖπ6 Ῥγίχαυτη ἐσ αἰϊο ἱπιογργεῖεβ, ααΐ 
Ἡφρτ. Ἐ ε8 τδῦοπε ρυποίαϊαπι 
ἰερῖς, χυδ ϑεπιῖπα ποῖδί, δαβοσῖριβ, 
οἴ 40.831 ΟἿΩ 88:5 αβϑβθηΐ, δΔΌ ἱπάϊοῖο 
ΠΡτασῖο ἱπ ἰαχίαμη τεσορῖβ νυἱάθη- 
ἴὰ. ἘἙδνοῖ δυο οοπ]δοίαχο, αυοᾶ 
ΑἹ]. δα Βαρϑδηῖ καὶ βραχίομς, 
ΑΙ. καὶ σπέρματα, οἱ ἴῃ 6]οβ8. Μ58. 
ἴῃ δῃ. ἴζὰ Ἰεραῖαν : Βραχίονες ἐξ αὖ. κα 
τοῦ στήσετοι, σπέρματα ἐξ αὐτοῦ στήσε- 
τῷ. Αὐοίογϑηι δαΐτι Ἀι}115 ρ]οπ36. 
1η οοά, φυοάδτῃ Ἰορῖεθε βιαχίονες ἐξ 
αὐτοῦ στἥσεται, οἱ 1 τοϑσρῖπο ε18 
σπίρματα ἐξ αὐτοῦ στήσεται νρτῖεῖτ "6 
ἐβῖ. Μα]ε δυΐϑτω ρμοβίδσίοσα νεσρβϑ, 
απ 6Χ 4110 ἱπίδυρσεῖθ τρδυσίηὶ δὰ- 
Βουρίδ Ἵγδῃΐ, ΤῸ δἰοδθοσηδῖδ Ῥσῖο- 
τυτα τῶν Ο Βδρυΐ. -- Ἵν» ᾿πάπιε. 

ὅδη. ΧΧΙΥ. 18. ΧΧΥΤΙ. 16. Ἐκ. 
ΝΙ. 1. Αἀὐάε δῃ. ΙΧ. 15. ες. 
ΟὨΪ8. - δὴν αἀπέπια. 7ετ. ΠΕὮῷὨ. 14. 

ὥρνοσε κύριος κατὰ τοῦ βραχίονος αὑτοῦ, 
-- δὶ, αἀγνηεμδ, οὐ. Εχ. ΧΧΤΧ.: 
42. [Ωγ μεν. 1]. 22. δῖ:ν. Ἱ1. 88. 
Ὁ βραχίων ϑῖπηε ἀυθίο ποίας ἐά, 
φμοά ἰαδογε ὁγαοϊβογηι 8. πιαπαεπι 
οὐπραγαΐεη δὲ ; 151 ὮΙΟ μα νημοξλι 
ΤᾺ Ἀἢ18 ἀγὸς ἀεχίγος οεπι 
φκὲ ἐπ δαογ βοῖο ραοΐβοο ἀαπαϊὶ ἐγαπὶ 
δασεγοἰδε, ὁ00]}}. 1[(ἐν. ΝἼ]. 84. 

ΒΡΑΧΟΙ. Ὧν. Ξϑυυασηδοῖ. 

Ηοβ. ΨΙΠ1. 10. βες. οοὐ. Βασβον. 
ὉὈ1 θη ῬτῸ βραχοὶ βου] θη υπι 
6886 ΘΟὨΪΟΟ βμ . Μοπεδαισοηυβ 
ΤΟΡΟΠΘΙΘ ΓΔΑ ράχει. 

ΒΡΑΧΥ͂Σ, ἀπὲ ὃς 5, ἐχίσιις 
ἼΡὉ πυριόγις. Ιῃς. ὅσο. ΧΧΧΙΝ. 

80. ἐν βραχεῖ, 5.1]. ἀρϑ μῷ, ἐπ ἐχῖσπο 

ἂν. 

ΠΜΜΙΕΤΟ, -- ὯΝ», Ῥατμπι. Τϑεαῖ. α 

ΧΧΥ͂Ι. 5. ΧΧΥΤΙΙ. 62. ἐν ἀρϑμῷ 

βραχεῖ, πωπιεγο ρατυο. 1 ϑδτη. ΧΙΨΜ. 
44. βραχὺ μέλι, ραιέμδεηι τ 6}}18, Ὁ 
οὐχ μικρὸν ἴῃ ςοἀά, ρογτηυίαζωσ. 9 
ϑϑιῃ, ΧΙΧ, 86. ὡς βραχὺ (8ς. διάστη- 



Κατὰ βραχὺ. 

« μα. (οπῆ. 1, ΒοΒ. Ε]}ῦρο. ν. 48.), 

»αείμίμι. ἩΒγοὮ.. βραχὺ ἀντὶ τεῦ 

οὐδὲν, ὀλήγον, μικρόν. ---- ΓΤ. Ρίυν. 
λοπὲπεε. Ῥβ. ΟἸ. 12. ἐν σῷ ταν ἴβα 
φοὺς ἀρϑϑμῷ βραχεῖς. Ἠδογοΐ. 
χεῖς, ἐηδμε [εσχ. Οὐ! ΜΆ. Βσοσα. 
βραχὺς, μικρός. --- “Ἔν ἅ» Ῥαγυμ. 
Ἀφᾳυ. Ζεοῖ. ΧΠῚ. 7. δ» ραγυιώ. 

Εχ, ΧΝΠΠ. 24. τὰ ὃ βραχία τῶν 
κριμάτων χριοῦσιν, ΟΆ588 ϑυζοτη ἐευΐο. 

ὁ χες Ταδϊοκθυπε. ὅαΡ. ΧΥΙ. 427. ὑπὺ 
βραχείας ἀκτῖῆος ἡλίου, ἃ ἰευὶ ταῖλο 
580]18. 4 Μδος. ΥἼΠΙ]. 36. Ῥχαΐοσοα 
Ιερίταν δρυὰ ϑὅγταμι. Ῥβδίτα. ΕΠὈὨΠΕΥ. 
15. 08] δΈΒΡΙΟΟΣ σου α : οἱ γὰφ ϑορυ- 
βιῶ ἐθέλοντές μου τὴν ψυχὴν βραχεῖς 
σις ἦσαν, (αυΐθιυ 181] τεθροπάοϑι 
ἴῃ ἰοχῖυ Ηοῦτ.) ἴῃ Ηδχαρὶδ ἵττορ- 
8596 6 βοσρίοτε δψιο βοο οἰ ΔϑΕοο, 
4πὶ 15 ᾿η τ͵θοιῖ5 (Γδη δία ῬΆΤΑΣΘ 

ε 8101] νο]υοτς δὰ σοῦρα βθαυθηίδ, 
ππδ βίπσαὶ ἀρραγοῖ, βραχεῖς Ἀ. 1]. 
ΠῸΠ φαμοὺς εἰρτϊβοιτο (Δηῦεδ δηΐτη 
608 σολλοστοὺς νΟσΑν ΟΥΑΙ), Βα ὄτευες, 
ἦν, 6. “πος ρεγίξεγοε. ΟὈΠΙΕΡ βδᾳ. 

ΒΡΑΧΥΣ ΤΑΙ͂Σ ἩΜΕῬΑΙΣ 
ΠΑΡΑ, ΤΙΝΟΣ, πεπογ παΐω, 70 
αίαΐε. ΘῸ ὝΑν 564. Ὁ. Αᾳυ. 

70». ΧΧΧ. 1. βραχεῖς ταῖς ἡμέραις, 
ὄγευεε αἰεδες, Ἀ. 6. ἡμηΐοτγες, ὉΌΙ νἱ- 

ἀ ἀρῃάιτ το χυΐ [πἰουρσεῖεβ. 

ΚΑΤΑ, ΒΡΑΧΥΣ, 9ς. διάστημα, νεἷ 
υὐριὸν τοῦ χρόνου, μαμἰμίωπι, ραμῖφρεν. 
ϑαῃ. ΧΙ]ἧ]. 10. 

ΠΑΡΑ ΒΡΑΧΥ,, ες. διάστημα, οἱ 
ἡπηοῦϊη “αραβραχὺ, ὀγευὶ, ργορέπιο- 
ἀμπι, ραιωίεηι. ὌΨΏΞ» Ῥτορεπιο- 

ἄκρη. Ῥβαῖγα. ΧΟΙΠ]. 17. ΟΧΥ ΤΠ. 
87. 

ΒΩΡΟῚΣ ΒΡΑΧΥ͂΄. “ἸἽρΡῶ» 4ε 

ε φγορῖπφιο. ἩΘ του ἴηϊ. θες. 560 8ο]. 
οἷ. Βοβ. 900. ΧΧ. δ. δα) θεῖ ἀε 
φῬγορίπφμο ἀϊσαπῖ Οτθηίδίθβ ἀ6 σὰ 
᾿υρχώμες μὲς ὄγευϊ. ὅ8ις Πδυῖ. ΧΧΧΊΙ. 
17. ΔῈ ες ρῬγορίπηιο σατῖ, φμέδια 
ποῦ Μὰ τὶ αὐλαεεγαηί. Ο. 
ΘΟΒυ δῆ βίθτα δὰ ἢ. 1. ἃς ῥδγβ]]6}8- 
ΤΩῸΤῚ 96 ηδηςίατια. Εἰδιῃ ΑΥΔΡ. 

415 Βρέχω. 

-ὉῬ ὄνευε πιοῖδι, Οομῆεν βου. 

(απο Οροτα Μίμοσα ρδᾷ. 39. 

ΒΡΑΧΥ͂' ΤΊ, θ6. μέρος, ναὶ ῥχο κατὰ ἢ 
βραχύ τι διάστημα, γ6] μόριον τοῦ 
γου, ((οηῖ. Π,.. Βοβ. ἘΠῚΡ6. Ρ. 48.) 
Ῥανίαἔωηι, »απίξδρεν. »ϑ , πε ίωϊωη, 

δερτπεπέμπι. ἴεβ. {ὸ01], 17. δ ἁμαρ- 
τίαν βραχύ τι ἐλύπησα αὑτὸν, ΡΓΟΡΙοΣ 
Ῥεοοδίιση αμδρεν ἀο] γα αἰεὶ 
ΘΏΙΩ. ---- [7.5. 1 ὅϑδ. ΧΙΨ. 20, 

βραχὺ τι, 86. μέρος, τοῦ μέλιτος, ματι» 
ἐμΐωπι τα }}}86. 2 ϑδιη. ΧΥΪ. 1. Ρβ. 
ΨΠΠ]. 6. νιάς [,μεχ. Ν. Τ. 8. ἢ. ν. 

"ΒΡΑΧΥ,. Ὁ, ρυσίϊωπι. ΤΒοοά, ς 

Ιε8. ΧΧΙΧ. 7. ᾿Νίά46 φυοαὺθ ξυργὰ 
8. ν. βραχοί. 

ΒΡΑΧΥΎΑΤΟΣ, δβυρενϊαϊ., ὀγευΐξ- 
δίηε. "δ. Ῥαγυμϑ, τιενιδγμπε ραγ- 

ϑμπι, ἀἐσιέμϑ πιϊπέπιιδ. ΒΤ οἱ .0- 
δβερῇ. δες. Ηοχ.  Βερ. ΧΤ]. 10. ὁ βρα- 
χύὑτατός μου δάκτυλος. ΨΩ. πιξπέπι 
γισδ ἀἰσίωα. Ἰπς. 4 Ῥαγ. Χ. 10. ---- 
ΝῺ» δίομέ ραγεῆι. ΑἹ. Ῥτον. Υ. 

14. ἐν βραχυτάτῳ, δβεἴ]. χρόνῳ, ἴπ Ὀγ6- 
ΥἸΒΒΊΣΩΟ [ΘΏροζα. Ά 

ΒΡΑΧΥΤΕΛΗΣΣ, ὄγουεηι ἥποης μα- 
δὄεπε, ὀγευΐ. ϑαρ. ΧΥ. 9. βραχυτελῇ 
βίον ἔχει, Ὀτόνοτα νἱΐδση μδρθί. ϑιυιὶ- 
ὧδε : βραχυτελῇ, σύντομον, μικρόν. Η6- 
ΒΥΟΒ. βραχυτελὶὲς, μικρόν. 

ΒΡΕΦΟΣ, ἐηίαηε. ϑυ), Ῥατυενιζια, 

ἰαοείες. Ααὰ. 5. ΨΙ11. 8. ϑίγδας. 
ΧΙΧ. 10. οἱ δἰ οὶ βεορίτ. 

ΒΡΕΧΩ, »ζμο, γἷρο, ἐγγίρο, ἐπι- 
γεξξίο, ἀοηεζο. ἼΥἷ ΗἸΡΒ. ἃ Ἴν 

ἀεεοεκάετγε ζαοίο. «οὲ]. 11. 28. βρέξει 
ὑμῶ ὑετὸν «ρώϊμον, ἀαδὶξ νοῦϊδ μ]ὰ-. 
να ταδί δτη : Ὁ] βε :ν ΟΒῖ 1, 
ᾳ. ἐπάγειν, 6011. Οδεη. Ι. 4. --. 
ὙΠῸ ΗΙρΆ. ὅξδῃ. 11]. ὅ. οὐ γὰρ 

ἔξρεξεν ὁ ϑεὸς ἐπὶ τὴν γῆν, ποῦ ΘΠΐπὰ 
Ρἰυνίδτα τηϊθοσαὶ Ὠ 6118 ΒΌΡΘΥ [οτγΆση. 
Ἰριὰ. ΧΙΧ. 44. ἔξρεξεν θεὸν καὶ αῦρ, 
ἀεδιηίδῖς ᾿ταῦγεπι ΞΌ]ΡΒυτθαπι οἵ ἴρ- 
ποῦ. Ἐχ. [Χ. 24. 8. ΧΧΥΤΪ. 
51. ἔδρεξεν σάρχας. ΑΑ46 ϑγτηχα. 0}. 

ὃ 



Βρίϑο. 

« ΧΧ, 38. --- ΠΌΏΓ ΗἸρΡΗ. δηιξία- 
οἷο, ἑγτίρο. Ῥεαΐτα. ΥἹ. 6. ἐν δάκρυσί 
μου τὴν στρωμήν μου βρέξω, Ἰδοτγτηῖβ 
τη σἰταίυται τροῦτῃ ἐγγίραδο. Εο- 
ἄετι βϑηϑα ἴκις. ΥἼ]. 44. --- “ὦ, 

Ῥγᾷ. ρεγίβοον. Ἐπ. ΧΧΤΙ]. 44. σὺ εἴ 
γῆ͵ ἡ μὴ βρεχομένη, τὰ 68. ἴρστα, 4 
Ἰανίδ ποῦ ρετξιπάϊυν: υδὶ νεὶ 
ἼΡεσθ νετίοσυηϊ, ναὶ ΣΙ οὔμὰ 

ΘῸ Ρεγιλυζασιηΐ. - Ὁ» ΝΙΡΒ. 

δα ὉΘῸ» ἠφμοῖο.- 168. ΧΥΧΙΨ. 8. 
βιαχήσιται τὰ ὕρη ἀπὸ τοῦ αἴωκτος, 
ΤΟ 65 ἃ ΒΒΏρΡ. 6 ΘΟ [ΔΠΘΌΔΙΩ 
Ῥίανϊα ρετίμπαδηϊυτ. ὁ 

ΒΡΙΘΩ, ἄερταυο, ἀοργένιο, δειρὶ 
ατανΐε, ὁπόγο. Ὠϊοῖταν ἀ6 δυρουῖρι8, 
υδπᾶο πισάθυ5 οπυδίρ βυῃῖ, ὅ8ρ. 

ΟΟἸΧ. 18. ΟἸοιδβ. ΜΒ. ἱπ ὅδρ. βρίϑε 
βαρε Ἠδεγεῖ. βρίϑεται, βαρύνεται 
- : Ἰάκια: βεΐϑοντα, βιοῦν τα, 
ΒΡΟΜΟΣ, εἰγερίἐιδ, ογερίϊιδ, 80- 

πἰέιΣ υεηὲ, τ. Κίον, χιδϑὶ βρῶμος. 
Ὑ ἰαπρώοτ.. 500. ΥΙ. 7. βρόμον γὰρ 

δρῶ σὰ σὔγά μου, ὥσαιρ ὀσμὴν λέοντος, 
τλπαυδτα οϊογεση δηΐ ΠΟΠΒΙ ἀθΓῸ 
6808 στῇθϑϑθ, ἥ85] Οὐοζαῖῃ ἰΘΟΠΙΒ. 
Αἃ υξε νεῦθδ 16 ποίδϊ βοδυ] θη. 
Απίτη. ῬΉ1]οἱὶ. ἴῃ 200. Ρ. 14.: νι- 

ἀεπίαν Ἰορίεβα ἼΔΓΠ Ὁ ΓΙῸ» 
αυς ΟΠιδίδίοα βϑιιπῖ, οἵ ϑε,βσω, 

ἀ ΄υοα ΓΧΧ ἀεάεξε, τεΐεγεπία. “Ὡσ- 

ϑο 

περ ὀσμὴν λίοντος 8114]8 τηλρΊηὶ 86- 
ΒΟ ρβογαῖ, αυὶ Ἰϑοῦὶ ἔτ 1 88ϊτνιπι 
6888 Βαϊατω, εἰ ἰηάθς ἐσίδρομον 8 
Ροδαβ ἀϊοὶ Ισρεσαῖ. [πᾶά6 ἴῃ ἰοχίυτη 
ἰγγθρβῖῖ. Ἀορτομιβὶῖ 88 δομυίθη- 
βἷὰ8 εχ Βοοματίὶ Ηΐογοσ. Ρ. 1..1.. 
11. ο. 3. ρ. 744. ψΙάΘ φυοᾳυθ ἴ,,. 
Βοβ. Ῥγοϊοῷ. ς. 4. δὰ Β.]. ΕσΚοΣ- 
ΤΩΒΠΠῸ8 νοῦρα βρόμον γὰρ ὁρῶ το ΐοττὶ 
ΤΩΡ] δὰ ΠΩ ἐΐα, αυοα οὐτὰ 

ὅγτο εἴ αὐδᾶρ ριοῃυπίδνυθσιπί 
ΠΌΤ: -- ΠῸ» οοριαίο. ΑἸ. 20}. 

ΧΡ]. 11. αἱ ἡμέραι μου «αρῆλϑον ἐν 
βρόμῳ, ἀϊεΒ ταθὶ ργβίθσϑγιηὶ ἴῃ 
βίσερία. Μδ]ΐθπι, ἢϊς ἰοσογο ὁρόμῳ, 
αὐ ΑἸοχ. εὐ Αἰά. βαροὴῖ. ΝΠ 
ΘηΣτα δϑὲ οορ Δ ΟΡ νϑ]οΟ 8. -- 

4 

416 

ΤΣῊ: Ῥμέοτ, ἡσίογ. ΑἹ. Ταβ. 11. 
90. ᾿ἀναξήσται ὃ β αὑτοῦ, Βθ06ῃ»» 
ἄοέ γιείον εἦαβ. 
μοί βρῶμες. ΟΥ Βοομασα Ηΐογος. Ῥ. 
11. Ρ. 49. εἰ Ρ. 1Π. Ρ. 816. εα. Πα- 
Β6Θῃτηὶ}}}. ὅαρ. ΧΙ. 19. βρόμους ιχμω- 
μένως καανοῦ, ἕωεῖοσετι βραγεῦμι ἃ 
ἤσπιο. Ηοόν ΟΒ, βρόμος, ἰδίωμα ἤχου, 
ἦχος, καὶ ὃ τόπος, εἰς ὃν ἔλαφοι οὐῤοῦσι 
καὶ ἀφοδεύουσι, καὶ σαΐρμα λεκτῆς. χρι» 
"ῆς, καὶ ὀσμὴ, καὶ χόρτος. 

ΒΡΟΜΩΔΗΣ διϊ Βρωμώδης, στα- 

δοβοχγοΐπε ἱθὲ μ4-.7 

υεοΐεπς, Κσίάμα, τ. ογερέδειδ 8. 77γε- 
τιδέμηι οἄεπδ. ὙΤΥ ἢν δϊμεα συρετν- 

δὲς, θεὰ απὶπιαὶ ζέῦοΣ. ὅϑγτωτα. 00. 
ΧΙ,]. 46. παντὸς βρομνώδους, οπχηῖβ 
ἔαιιαϊ. ϑΒιρηιβοκηζον μας νοῦς ἤέγα 
απὶπιαΐία, χυα είοτγεηι επεέειπέ, 8 
οϑρθοίδξίν μέδοες εἴ οπιπία 
φι ἱπ πιαγὶ υἱυμπί, ἀκ αυρυβ ἢ. 1. 
ΒΟΙΊΩΟ αὶ. ἔπ ποηπι}118 1 χῖ8 ἢ. ]. 
ἸερσίτυΣ δρομώδωυς, αυθ συσεὺ 6Χοεὶ- 
Ἰυπέ, αυϊα βιιηῖ Ὀγοοεσιϊδῖε ᾿πείσαςῦ 
(δὰ γον 6θὶ αυοαὰς ῬτοΟΟΕΓ Ω6), 

δυῖ Ξεγοοίεία. Οομξ, δίχαοιθ 1,6 χ. 
Ηρῦτ. 5. ἢ. νυν. Αἀᾶθς ϑάββθοηῃ. 
ὅδεορτ. Υ. Ρ. 377. Α. Αἰδοη. 11. 
Ρ. 3866. Ἐ. 1171. 190. Ὁ. 0]᾽ νἱάδ 
Οαβ80. 
ΒΡΟΝΤΑΊ, ὥρηο. Ὥνν ΘΠ» 

Καὶ εἰ Ηἰρδ., ἰάσι. 1 ὅπ, 11. 19. 
2ο0. ΧΧΧΥΙΠΙ. 4. Ῥεβαϊῃῃβ. ΧΥΤΙ. 
15. ϑυϊά. ἐδρόντησεν, ἤχησεν. ϑ΄ῖ΄Γας. 
ΧΙΙ. 40. ἐξρόντησεν ἀπ᾿ οὐρανοῦ. 
ΒΡΟΝΤΉ, ἐοπίτει. Ἵ.» ΠΙΟΝ8. ΑΥΩΟΘ 

ΕΡ. 18. 1οο0 ΤΥ Ἰερεγαπῖ ΠΩ.) 

δυῖ, υὐ Ὀχτυβῖθθ οοπ)θοῖξ, ΤΟ} Τ- 

--τ 1. ποῦ, 80. Πεὶ, ἢ. 6. Ῥοδεῖδα 

ἐοπίέτι. ϑγτήτη. 50». ΧΧΧΥΠΙΠ). 95. 
Ιης. Εχοά. ΙΧ. 23. ὅγτωσω. ΤἘβεοά. 
Ἐπ. Χ. 5. - ν᾿ ἰοπέγε. ϑγτησα. 

ΤΧΧ σοΡ. ΧΧΥΙ. 14. ΡΒ. ΙΧΧΥΙῚ. 
17. διν. ΧΙ.1Π. 19. φωνὴ βροντῆς. 

ΒΡΟΤΟΣΣ, πιοτίαἰϊς, ἄσπιο. ἘΣ Ψ 
λοπιο, ον. ΧΙΡ. 1. 10. ΧΧΧΙΙ. 
41. ΧΧΧΙΨ. 15. -- 12. 70. 
ΙΧ. 4. ΧΥ. 14. ΧΧΥ. 4. -- ὡξν 

ἝΝ 



Βροῦχορ. 41Ὶ Βρυχάομαι. 

α φάτο, δἴ εχ Αταρίβθο γνν».79 λοηνο. }. «αἱ μοὶ Ἵν᾽ οὕπι Κγτὸ οὺ (μα]- 

200. Χ. 4. Ἡδ:γοξ, βροτὸς, φϑαρτὸς, 
ἢ γηγενὴς ἄνδρωκος. 

᾿ ΒΡΟΥ͂ΧΟΣ, (δετίδιτυς αυοημδ 
βροῦχος εἰ βρῦκος, ἃ βρύκειν, εάεγε, Ῥχο- 
Ργῖα υογατε εἴδιπι αυἱάϊμες εἰ σωπι αἷ!- 
{μο ἀδπέξωνι δοπο.} ὀγμοΐια, ἰοοισίι᾽ 
Φρεοίες, δσϑὰ (δοσυπάπηη ΕΗ] ΘτοΣ. ἱπ 
Νδδυμ. 111.) φις πον τοΐαΐ, εἰ εἰπε 
αἷὰδε εεί. οὐκί Αήκιος, ἀξ Αὐίμ. 

ὃ Ί, οἂρ. 8. εἴ. 9. ΣΤᾺ» ἰοοιιία. 

1,ν. ΧΙ! 99. 1 εν Υ̓ ΠΙ. 51. --- 
"ΤΡ Ααα. Ῥραΐη. ΟΧΧΥΤΙ, 46. 

ΓΧΧ ῳ Ῥας. ΥἹ. 48. -- ̓ ν: Ῥε. 

ΟΙΝ. 338. 97οὲϊ. 1. 4. ἢ] 425. --- ἊΝ 

εἰ Σγδ ἡαβεῦτη. Νδῆ. [11]. 16. 

προ πιηι οογάωπι. Αταοα ΥἹ]. 

1. 1,μερεταπε ΡΝ» ᾳυοὰ νυϊρὸ ἰΐδ 

νεσίεσε βοΐσηξ. Οοπῇ ἘΔ]]ετὶ Μὶ»- 
(611. -55. 1.10. Υ. α 9. ν. 929. εἰ 

ς Βοοβετί Ηἰεσοζ. Ρ, 11. ἢ». ΙΝ. ο- 
2. Ῥ. 447. δε6. 

ΒΡΟΧΗῚ, ρίμυία υελεπιεης, ἐπιδετ. 
ϑῷν» ἰάριη. Ῥραῖμῃ. ΠΧΥΤῚ. 10. 

ΟΙΥ͂. 51. ϑγιθωι. Ργον. ΧΧΥ͂. 92. 

ΒΡΟΧΘΙΖΩ, ροίο. Σς ΔΙ; ΗΙΡΆ. 

“ογδεπάμοι ἀο. Αηὰ. Οεῃ. ΧΧΙΨΝ. 
17. βρόχϑισον, Κ. πιὲ ϑογδετε. 

ΒΡΟΥ͂ΧΟΣ, γεείϊς, ἰαφυειε. ρτν 

ὀέαπα μέοε. Ῥτρυ. ΨΊΙ. 91. ἦν βρόχοις 
ἀ τε τος ἀκὺ χμλίω. Νοη ἰερεσγυπῖ 
Δ» πε ἔυϊξ Ὑορεὶ δὰ ἢ. ]. 

εοπήεοΐαγα, 56 τόσα βρόχοι ἰάθο υιδὶ 
Βυπῖ, υἱ υἱρι, διαπαἐπιεπία, ἐΠεσεῦταϑ 
"πογεἰτίοἷἱς εἰδοβοίοσε νοσδθαΐο 6χ- 
ΡΥ οσοηῖ. Ἐχ Β|611} ϑεηίθπία 
ἔοτῖο γτο βρόχος Ἰερεπάυπι εδί βρο- 
χαῖς, εἰ νεῦρα ἰΐα τράάβῃάα δμῃπί: 
εἰ ἐπιδτίδμε, φμὲ α ἰαδὲἐς ἐρεῖιιδ ἀε- 
Σοεκαάεδαηΐ, ε)εοῖξ να] μεναϊαάδὲ εἶα. 

« Βροχαὶ, ἐπιότες νεὶ »ίμυϊα οορίοεα, 
ΑἰἴΔ6 δξίδτι δα Ὀ] ΘΙ δυανΐβ εἴ Θ0- 

1081] δουῃηοηΐβ 6886 δβοΐοί. Ὑιὰρ 
ευὐὲ, ΧΧΧΙΠ. 2. διν. 1. 16. -“ Ἢ», 

παν. Ῥτονυ. ΥἹ. δ. ψορεὶο δὰ δ. 

ἀαῸ Ἰερίδθα υἱ ἀσπῖν ἘΞ» δῖ 

Δ] Βυΐ8 εἰρτι βοβομϊβ νοοθθα- 
ἴυπ), δεδοπεσὶ ἤοπ ροδεθηι, ΡΟΌΙ8 
Οχἰβέτηο, 608 ΘΧ ῬΟΒΙΒΣΊΟΓΟ ΠΟΘΙ ΣῸ 
δὰ Ὁ ΒΌΡΡΙἜεπάυπι εἰσὶ διϊπιβδρα 

ϑλρ"- Ἑοχίρεθεα δυΐδη “ν οἱΐτη 
τ 

γείε, ἰαφμσμης εἰσνιὶϊβεινίς. (Οοτία 

Αγὰῶρ. ἡ ων ἴη6Γ 8114 ποιδί : 25.“ 

ἐδηίοτε Ῥεΐε ἐϊαφιοαία βξ ὑγαάα : 

εἰ ὡυ εὔδιλ "παπίοα αἀἰοϊζυγ. ΜΙ. 

Ορ. σία. Ρ. 388.--Ἰὐῦο Ὁ. ἰαφιίδι, 

Ῥγον. ΧΧΗ. 35. -- ΓῚ3}» ὕΐνπεε. 

ϑγταση. [68. Ὗ΄. 18.. Ααὰ. Ῥρδῖτη. 
ΟΧΧΥΤΙΙ. 4.- ΠΥ Ὁ) ὕδεδα, ὔθυεα. 

Αᾳυ. Ῥκδίτη. ΟΧΥΊΠΙ. 8. Ηδεγοι. Ζ 
βρόχος; εὐβρτῳ Δημόκριτος, νη, 
δεσμός. Ῥας βρόχους ϑρεοϊδετη 1πᾶϊ- 
σδυὶ γεία, φωῖδιις αὐες ἐγγείξιεῦ, 
ἀοουΐ! Ῥοίξεγιιβ δὰ ΓΥΟΟΡΕΣ. (88- 
βαυν. ν. 405. Ρ. 1456.΄ 

ΒΡΟΧΩΤΟῚΣΣ, οαἰξπαίες, ἰαφμεαίεε. 
ἌΓ ατγεχ. Ααυ. ϑγταμι. Ἐχθα: 

ΧΧΨΊΤΙΙ. 15. βιοχωτὺν (ἔργον), ορῶε 
ἐαφωοαΐέε. --- ΤᾺΝ» ἀν τ, 605- 

ἰογέωνε, ἑογίδίδ. ϑγχωταδοῖ. Ἐχοᾶ. ἃ 
ΧΧΨΉΗΙΙ. 22. ; 

ΒΡΥΣΜΟῚΣ, ,3)ενιϊένε, εἰγίάον, γιὸς 
ἔι. ἘΣ ἘΞ» τυσί. Ῥτον. ΧΕΧ. 

12. βρυγμῷ λέοντος, τιιρὶδιξ Ἰοοπῖδ. 
ΑἹ. Ρτου. ΧΧ. 3. --- ΠῸΠ) Φαίρί- 

ἐαίϊο. Αι. Ῥραΐῃι. ΧΧΧΥΠΙΙ. 8. 
ϑίγαο {ω.1. 4. δά χυτὰ Ἰοουτι Υἱᾶδ 
Βοοδεασγῖ Ηϊεσοζ. Ρ. 1. ὮΡ. 11. ςὰΡ. 
23. Ρ. 799. 

ΒΡΥΌΣ, Κείον. ΓΙ Γτῷ Ῥίον. 708]. 

Π]. 20. ἀναξήσιται ὁ Βρύος αὑτοῦ, υδὶ 
ΔΕ] βρόμος Βαρεπί. Ηεεγοϊήυ8: βινῶ- 
δες, δυσῶδες. 
ΒΡΥΧΑΌΜΑΙ, γερίο, “πεπιό, ἃς 

Ῥγσρτὶς ἀδ Ἰδοηῖρυδβ αἰοϊξαν, 1; “α. 
ὠφύομαι. χε» Ἰάεια. Δα. ϑγκαχω. 

Ῥρδία. ΧΧΙ. 14. Ἡδφεγοδ. Βρυχή- 
δασϑω, ὡς λίων. 
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Βεύχημα. 
ΒΡΥΧΗ͂ΜΑ, τηρίμδ, 7γενείέι. 

Ῥχορσῖς ἀδ Ἰθοηῖριυιβ ἀϊοϊζαγ, στπδία- 
ΡΒογίςβ ἀρ Βογαϊηίθυβ, φγείαξιο, ε7ι- 
ἐαέμα. Βρυχᾶσϑαι αυοαπθ ἀς ἐκηιδη- 
ἑαπέδεις Δα ον ἀοουϊς Γ,ΟΌεοΚ δά 
ϑόρβοοὶ. Α74ς. ρ. 960. --- πῶ» 

Ιάει. Αχυ. Ῥβδίχη. Χ ΧΙ]. 2. οἱ λόγοι 
φτοῦ βρυχήματος, «Ῥτοοαδ, 4085 ἔππαάο 
οἰυϊδηθ. ἃ. Ῥεαΐὶμι. ΧΧΧΙ. 8. ἴπο 
ὑπὴϑ ἀυθῖο Α4ι.) 900. 111. 24. 
γα]! νὸχ αβδὲ βρυχηϑμὸς, ηι6: ἀα 

δαγτίξμ εἰερλαπίοτεπι εδὶ ἀρυὰ Ζοε!- 
ἴηυμι 1{ΠΠ]. 80. 

ΒΡΥΧΩ, ,»επάεο, δἰτίάθο, πιογάδθο 
ομι σίγιάογε ἀεπέμρη. ΨΕΥΌατα ὑτο- 
Ῥευσα Ἃ6 ΘδΔη]Ρι8. ὋΡ ποῦ60, 

Ἐχ. ΧΙ. 7. βεο. Ὅχοῃ. οὗ βρύξει κύων 
φῇ γλώσσῃ αὑτοῦ, ὍΌ] τεϊϊαυ! ΠΠ τ] Π6- 
Ρεηΐ μή ει. Οοπέ, Βιτηοηῖβ ἴ6χ. 
Ἡδν. 8. ἢ. ν. -- ΡΝ σίγιαδο ἀ6η- 

δι, Πεπάεο. οὉ. ΧΥῚ. 9. ἔβρυξαν 
ἐπ᾽ ἐμοῦ τοὺς ὀδόντας, βιτἰἀΘρδηϊ ἴῃ τὰ 
ἀεπερυβ. Ρ8. ΧΧΧΙΨΝ. 19. ϑγσωσι. 
ΕΕΙΧΧ ρα. ΧΧΧΥ,. 12. ΟΧΙ. 
9. ΤὭγοη. 1. 16. ΨΜΙ46 1,εχ. Ν, Τ. 
8. ἢ. ν. 

ΒΡΩ͂ΜΑ, οἶδιιε, ὁδοα, ρτουεπέμδ ἰ6γ- 
γα, ἴξ. ἐέποα. ΡΟΝ ἰπῆνι. 20Ὁ. ΧΧ. 

31. --- υ5- ὕΘεπ. ΧΙ]. 86. τὰ 
βρώματα, υδοῖ β56}ο]. οἁ. Βοδ. ὈΘΏΘ 
τὰ γενήματα ἸηςεΓρΓεϊδίιβ εϑῖ. ἴμὸν. 
ΧΙ]. 84. ουῖ 1]. 6. ΡΒ. ΧΧΥῚΙ. 
21. “οῖϊ, 1. 16. Μαὶ]. 1. 12. υν] 16- 
δεγυπ ἡ)» εἴ δοοθρογιῃπί ῥΤῸ 

Ῥαγεοὶρίο, πο Ῥγοὸ ποωῖπο. --- 
ΠΝ. ἴον. ΧΧΥ, 6. ΕΣ. ΧΧΙΧ, 

ὅ. --τἰ 9, ραδμίμπι. 200. Ί. δ. 

-- ὨηἽΧ. Ρβαΐηι. ΕΧΥΤΙ]. 96. --- 
ΠΥ 32. ὅδ. ΧΙΠ. 7. υδὶ συγ 

δεΐτνον ἴῃ ςοἀὰ, ροττηυΐαίιν. Πυϊά. ν. 
10. - "ΕΌ Δ αγόπια. ἴπο. Εχοά. 

ΧΧΧ. 21. βδς. ἀπ οοᾶ, Εερ. υνὶ 
ἴδιλθη δίηθ ἀυθῖο ἰερεπάυμη ἀρώ- 
ματα. -.-- δ΄, συεγόμηι, το5. Ὠδαϊ. 

ΧΥΊΙ. 1. βδς. οοὰά. Ἡοΐπι. ὁ ρίοββο- 
τηδίθ. Νϑῃ ἀδ βδουιῆο 8 10] βεσϊωο 

478 Βρώσιμος. 
ἐδ. --- ΠΤ.» ΡΒ. εἄεγε γαοῖο, 
εὐοπάμπι ο. ΑἹ. 4 ὅδ. ΧΙΠΠ. ὅ. 
ποιήσει βρῶμα. ---- Εγγ12, Ῥγαάα, ἴδετα 
ὅεδοα. Ῥτον. ΧΧΧΙ. 156. --- 2 Ὁ. 

Οδη. ΥἹ. 21. 1 ερ. Χ, 4. 1 Βασ. αὶ 
ΧΙ]. 40. -- ΓΤ ἸῺ, ἀοοίοτ. Ζοξῖ. 11. 

428. ἔδωκεν ἡμῖῶ βρώματα εἰς δικαιοσίνην. 
80. ΓΤ ἸῸ ἰδ ποίίομο ρίανία ργένμς 

8. αμοίμηιπαἷ (ἃ αὰδ [ὈΥΈΠ ΙΒ ἴεστα 
Ῥομαεραῖ) δοοοροσυηῖ, δάδθοσια εἴς 
ἔδεοΐυτα Ῥοβυθγιπί ὑΓῸ οδυ8α οἢ- 
οἱδηΐθ, ϑοιηϊοσυβ ρυΐϊδέ, ἷο ἔυΐδθε 
ἰρβύῃα Ηοῦγαϊσατλ Ογαδοὶβ ἹΣΕΣΊΒ, 
δῖ Ἰορομάπτλ 6886 αρώϊμον, 8ς. ὑοτόκ. 
ΑἸ15 Ἰορίββα νἱ θην ;γν» αἴ 9 κα 

ὅδιῃι. ΧΠ]. δ. 7. 10. ΜΊΟΒΔ5]15 δὰ- 
δὰ ἴῃ ΒΙὉ]. Οὗ. Τ. ΧΥ. ὑ. δ9. οοἱ.- 

"εἶδ, δοδάεμι Ὁ 8 2. εἴδατε, 

»αρίπατε, ἀδάμυχίθθο. --α ΓἸΟνὮ» 

οὠμρεάϊα. Ῥγον. ΧΧΤΙΠ].θ.--- σὺ 5 Ὧ» 

οὔεπαϊοιίνηι. [ε8. 11]. 5. τὸ βρῶμα 
φὸ ἐμὸν ὑπὸ σὲ ἔστω. ἘΧ δΒεπΐρητ 8 
Μοπίξ. δᾶ Ἀ. 1. Ἰεροεγυπὶ. ΠΣ Ὁ 

(Ὡ ΡΓὸ 5» υἱ βεϑρα οομπεξη 1), οσρέμνε 
ναὶ οοοίοπεηι. ΟΔρρεϊαβ Τοομ)θοῖ, 
608 Ἰορίδ8βθ ΠΌΝΟ: ΘΓ ΘΣΙΒ 8 ἃ 

Βοοάουϊοϊπῖυβ ΟἸοτίσαση ϑεοὰῦ ζσο- 
Ροποηάυση οοπθοηΐ στῶμα, ῥρτεβουπία 
νυϊραῶο: τάπα αμέεης ἧκξο εγὶξ δῦ 
γιαημ μα. Εν. “6γ. ν. 9. ἄς ἀ1 
δεπέξιμῃ : οὗτοι δὲ οὗ διασώζοντα; ἀσὸ 
ἡοῦ καὶ βρωμάτων, Ἀϊ δυΐοτα ποιὰ ἢ!- 
Βεσαρυηίι δὉ ἵπ6 οἱ Ἐἰπεῖβ. 
γιάς Βοοδασὶ Ηΐογος. Ρ. 11. 1,10. 
ΓΝ. ἃ. 37. ν. 615. δὲν. 1.1. δ. ἐκ. 
βρυγμῶν ἑτοίμων εἰς βρῶμα, Ὁὶ ἱπιαρὸ 
ἀαδβυμηῖδ 6βῖ ἃ τυ ρίτυ θεβεδσυση νο- ἃ 
Του τη Ὀγ δε ΤΠ ΠΙΔΠΓχη. 
"ΒΡΩΜΑΤΙΖΩ, οἰδεση ἀρ. Ὀγοις 7, 

εὔεγε ἑαοὶο. Ααὰ. 866. οοᾶ. 108. 
Ηοϊμ. θουῖ. ΨἼΙΠΙ. 8. ἐβρωμάτισέ σε. 
Τεβίθ βοπηδίαθσο τϑρεσ τοῦ αυοαας 
Βεο νὸχ δρυὰ Οτεροτίυση Νακξίδῃ- 
ΖΘΠΏΪΆ. 

ΒΡΩΣΙΜΟΣ, δδοιίοπίεια. ὈΦΜῸν 

οἷδιιδ. 1ν. ΧΙΧ. 93. Νεὶ. [Χ. 95. 
ΕΖ. ΧΙΝΙ]. 15. ἴῃ αυἱθαδ ογηὶ- 



Βρῶσις. 479 Βυϑὺς. 

α τι ᾿οοἷ5 ἰοσίθιν ξύλον βρώσιμον, Ὦ. 6.ἁ δηΐτο εἴθυν ἴῃ ρμαγίδβ οοτατεϊπυθηΐ. 
αγὄογεξ, φιξ οἱδινηι 8. Ἔῆομο .-- Ἃ)), ἜΣΘΟΤΟΤ. Ψψ4όν. Υ. 8. εὖ- 
ἰεπίοε ἄαπὲ ὧς ἀμρρεάμαπί. ῬΆΠΟ ας ἐβ Ὃ . δι 

᾿ ὸ ῥω)ὴ αὐτῶν ἡ δίαιτα, 5818- 

καῖ ΤΙρρὶ Φυτουργ. ξύλον βριώ- (τὰ ΔΟθυτηρία εδὶ ᾿ΠἸόσατα Πδ ἱτα- 

“ὝΡΩΣΙΣ, εἶδωα, εεοα,, αδειηιρέϊο, 
εὐγγμρέϊο, ἰϊ. ἐἐπεά. ΓΟ δ: 1 Ηοκσ. 

ΧΙΣ. 8. ---- δον» ρασῖ. εὔσπς, ἐτον. 

65. ΕΧὙἹ. 10. Μαὶ. 11]. 11. διαστελῶ 
ὑμῖν εἰς βρῶσιν, Ῥτεεοϊρίαπι νομΐβ, Ἐ. 6. 

ὁπ σταίη νεβίσδιω, δΟβιτη ρΌΟὨΙ 
νεῖ οοττιυρίίοπὶ : υθὶ] βρῶσις Βαδγὰο 
10. ὕοτουι. δά ἢ. 1. σγωρίμϑης βι χη ῆ- 
οῦσα νἱάἀείατ, 8. πιογδιηι ρίαπίαγμηε,. 
ψμεηι αἰξας ἐρυσίδην οοοαπέ. (οηξ, [,ΕΧ. 
Ν. Τ. 5. ἢ. ν. - ϑνν ἰπῇ Καὶ, εἰ 

δεῖ 6] ΝΙΝ. 5: Ἅμα, 96ς. οοὐ, 

Μορβαα. Ὅει. 11. 17. ΧΧ [δν.Ψ 
ΧΙΧ. 7. 24 ϑεπι. ΧΥῚ. 2. ὕ9οῦ. 
ΧΧΧΙΝ. 8. -- 5}. ὅεῃ. ΧΙΜΠ]. 

ε 94. Ῥβδλῖω. ΕΧΧΥῚῚ. 34. ΤΉχεη. 1. 
12. 50. --- ΣΝ. Θεὰ, Ι, 99. 80. 

1εν. ΧΧΥΝ. 7. - ΡΣ: ΤὭτρη. ΓΥ͂. 

10. --- 9)» Ρδσῖ. ἼΡβ". Ῥραΐ. 

ΧΧΧΙ]. 424. -- ΡΝ. σει. 1]. 

9. 111. 6. Ψυὰ. ΧΙΝ. 14. -- πῦϑῷ, 

εαπία. ΗΔ». 11. 16. ΠΈΡΕΡΟΕΡΕ 
Ρτο ΓΞ ΝῸ» ᾳυοχιοάο 1 Βερ . 

11. ΓΑΩΞῸ οὐσαντῖῖ ῥγὸ ΜΝ 
-- πῇ οἱ. Οεη. ΧΧΥ͂. 28. τιοΐοηγ- 

ἃ χοῖοα ῬΥῸ εο, φμοά ἐπ ὁ8 ἱπρετγίξε. ---- 
Ὁ» ἥπεα. Αααυ. κες. συ. Ρ. 466. 

ες. 1, 9. Ψεγυμι ἡ βρῶσις ὁχ ῬΤο- 
ἐορὶλ ἢ βρωτὴρ ΟΥ̓ΓΌΣΩ Ε886 ὙἹ ἜΣ 
Κτεγπεῖρίο. --- "2 Ὁ, 7) αοἴο. ὅθι. 

ΧΙ]. 1. βες. ἴἶρτοβ ποπηυ]]οϑ. 
Βεοῖε: ἤδιο Ἵν) Ἀ. 1. σπποπαπι, 

3 επιεπδιρη ποίας. 

ΒΡΩΣΚΩ, ΒΙΒΡΩ ΣΚΩ, εἄο, οο- 
"πεάο, ἐπ 7γιδία οοπεπιέπεο. ΥΡΟΣ 

Ἐχοὰᾶ. ΧΙ]. 46. 908. Υ. 14. συά. 
ε ΧΙΝ. 14. ϑὅγημη. 920}. Ὶ. 6. --- 
ῬΡῚ οοπιππιο. ἴοΒ. ΧΧΝΤΙΙΙ. 27. 

τὸ δὲ κύμινον ματὰ ἄρτου βρωδ)ήσεται. 
ΘΘΏΞΙΠΣΩ ΟΧΡΓΘΒβΟΓη : Τδηἀθηῖ68 

τίο. ϑεπβυτη ἐχργεββεσαπί, εἰεο- 
ἔπι 50 ]]1οδζ ᾿πη ρΓΘοδ ΟΠ ἷ8 ἃς Τ18]6- 
ἀϊςσηϊβ ροποηΐεϑ. ---- 2 Ρίυτ. 

πιίσα. 08. ΤΧ. 19. δὶ ταπίδη Ἰοοο 
βιβρωμένοι εἰπα ἀυθίο Ἰερεπάυχα εεῖ 
σιτρωμένο. Ἐογίαθδβε ἰδιήδθῃ ΣΈβροχθ- 

τυηῖ ΑΓΘΡ. ωμλ» ποιὸν ἀξ, ογοξι 

ἡ. Ῥτεείεσγοα Ἰοριίαν ἀρυὰ ΤΠροά. 
06. 1Χ.ὄ δ. υὶ βεβρωμένον εἶναι Ὠοϊαξ 
πιο πὶ 6486, πιμοότοπι οοηίγαχί586. 
Οσπε, ΕἸΒοΒοσυσα ἄς  ογββ. αΟ. Υ. 
Τ΄ νυ. 125. 

ΒΒΡΩΤΗ͂, ἑΐπεα, ᾿’ἴἴὰ ἃ οοηβυ- 
ταθπᾶο αἰοία. υ}), ἰάσπι. Ααυ. (ἰεπἴδ κα 

Ῥχοοορῖο) [65. 1. 9. 
ΒΡΩΤΟΣ, εαμίξδ, εεομίοηζμδ. 

ΒΡΩΤΟΝ, αἰ επ μέν, οἰδιδ, ἐδοα. 
ΥΩ Θὰ. ΧΙΨ. 11. «ἄντα βρωτὰ, 

οἴπποῖ οἷδοεδ, οπιπῖα αἴηιοπία. ---- 
ΓΘ πος. ἴ1ν. ΧΧΥ. 6. -ἤὌ 

ὈΞΝΌ. ΙΧΧ ες. Ηοχ. 7υἀ. ΧΙΝ. 

14. εἰ ἀεῃ. ΧΙΝ. 11. 666. Ἰἶθγοθ 
ΠΟΏΠ1108. --- ΤΡ» υἱέα, οὔδει εα, 

σιρεί αὐ υἱίαπε σιιδίοπέαπάδηι πό- 
οοὐϑδατγία. ὅοὉ. ΧΧΧΊΙ. 20. ΗδευοἈ. 
ἀγάύαι βρώσιμον. άοτα: βρωτὸν, βρῶσιν, 

ΒΊΟΥ ΖΩ, ΠπιεγβῸ, διηιεγρο. 2 
Μδροο. ΧΙ]. 4. ἐβύϑι, σαν, ἐπ αἰέεηι ἀ6. 
ππεγδεγπί. Ἐογςοΐ. βιυϑίζων, ποντίζων ᾿ 
ἐν βυϑῷ. Σχύϑαι. δι 

ΒΥΘΟΣΣ, ργοβιπάμας, ργοβεπάμηι. 

ΠΧ, φγοΐιπάμηι. Ἐχ. ΧΥ͂. 5. Ῥβ. 

ΕΧΥΤΙΙ. 14. υν᾽ῖ] ΓΧΧ ποῦ βοσίρϑο-. 
Ταπὶ ἐπιστρέψω ἐν βυϑδοῖς ϑαλάσσης, 
86 ἐχ βιϑῶν ϑαλάσσης, αἵ οδἴίδμα 16- 
σίτυν ἴῃ νοσβ. Ασαῦ. 1014. ΟΕΧΥΤ]Ὶ. 
24. 10. ΟΥἹ. 94.- Αἀάε Αᾳυ. 2οη. 
1. 4. εἰ Ρβ. ΧΧΧΥΙ͂Ι. 7. 
᾿δν, ἐἐπέϊπηπαδεῖα. Αι. ΤΠοοά. 

Ζαςι. ΧΙΝ. 20. Ὠεάυχοτυηΐ που δ᾽ 
Γύνχρ, πε πηπαδωέιμη, βρὰ 4 ΓΝ Ὦ, 

ἴσος ργοωπάμς, ἃ δὴν. Οαἰοταπι 



Βυδ)ϑοτρεφῆς. 

α γο08 δο 6 ᾿γοΐεναο πιαγὶς ὑῦταΡ 
υοᾳυο ΑἸοερῆσχοι [410. 1. ΕΡ. 3. 
ὉΌΪ νά. Βεοσρίοσαβ Ρ. 10. -- 146 
8101 Καγαβυϑήζω. 

ἘΒΥΘΟΤΡΕΦΗ͂ΣΣ, φιὸ ἐπ πιατὶ υἱ- 
υἱέ. 83 ΜδΟΟΔΡ. Υ]. 6. τὸν δὲ βυϑοτρε- 
φοῦς ἐν γαστρὶ κήτους ᾿Ιώναν, Φοπδτα, 
4υϊ 1ῃ βίοιῃδοδο οί, δεοέμς πιατίηε, 
Βαυοραῖ. Ψ- 
᾿ ΒΥ͂ΡΣΑ, οογμίη, ρεϊϊα, ομίίδ. 

ὁ 2», ἰάεπι. ον. ΧΨῚ. 1δ. σάκκον 

ῥα ψα ἑαὶ βύρσης μου, οἰ] οίατα σου. 
δὰ] δα συ ΐθτ ΤλΘδτ,. ---- Ἢ}, 1ά πὶ. 
ἴμεν. ΝΠ. 17. υνὶ βύρσα οὐπιὶ δέρμα 
ΡετιαματΣ ἰπ οοἀά. αὐ νοσδ8 
διαηΐ αἰ νοβοσυ ἱπίοσργεΐιμι.. [Ὁ. 
ΙΧ. 11. 900. ΧΙ,. 26. : 

ΒΥ ΣΣΙΝΟΣ, ὀγεείπμδ, ἐα ὄψδεο 
ποία. Ἴ., ἴπμπι. 1 Ῥασ. ΧΥ͂. 27. 

ἐπὶ Δαβὶδ στολὴ βυσσίνη, Ἰ)δαντὰ ἰἴῃ- 
ς ἀυζι8 οτδί βίοϊα Ὀγβϑῖπδ. ἴῃς. 2 βὅδσιῃ. 
ΥΙ 14. -- Υ7Δ. 1 Ῥαγ. Χ{. 27. -- 
ὝΠ, οαπάϊ!άμ. ἘδιΒ, 1. 6. -- 52» 

οαγδασδ, υεἶι, αμἰσιμη ἰσπο δὸς 
ἐοεσυρίο. Ἐδι}. 1. 6. - ΓῊ2 Ὁ. 

τέρημηι. Εδῖμ. Ν]. 8. στολὴν βυσσίνην, 
αὰδ: ΠορῈ ΡΟΓΕΠΘΌΑΙ, δὰ ἰηδί σηΐα 
γεχύϊῃ. --- υ.)).. ὄψδεως, ᾿σνῆπεηι. 

6σεη. ΧΗ]. 42. Εχοά. ΧΧΥΊΗ. 55. 
Ἐς. ΧΥῚ. 18. γι [68. 11]. 2]. ἃς 

ἀ Ὥδη. Χ. 5..5ες. ΟἾ 5. ᾿" 
ΒΥΣΣΟΣ, ὀγόσωδ, ροεεῳρίιηι, ἰἷ- 

πηι συιϊπμηι, πιο έλο οἱ ζμίριαο σαπ- 
ἄογε ργαείηπίϊδοίππαπι, Ν ἸΔ6 Ἐ οτειετὶ 
χυτι ἂς Βγϑεο, 1,ὃχ. Ν. Τὶ 5. Ἡ. ν᾿. 
δὲ ΟἹ]. Οε]α Ηϊοσγοροῖ. Τ. [1]. ρ. 
169. ΥὙΔ' 3 Ῥάγ. ἢ]. 14. ΠῚ. 18. 
-ἸὙὙΠ[ο'Ρίυν. Ῥσὸ ΠΥ, ὕγαπείπο- 

δέηι, ἰζοτη  σαπα άμηι. 168. ΧΙΧΣ. 0. 
-- 710. δίπάον. 1685. 111. 42. -:-ἅἍ 

480 Γάβης. 

ϑῦ- Ἐχ. ΧΧΥ. ἃ. Ῥγονυ. ΧΧΧΙ. 

49. ἘΣ. ΧΥ͂]. γο. ΧΧΥΊΙ. 7. Οἴομι. 
ΜΒ. ἰπ Ῥγοόρῇ. τῷ βύσσῳ, τῷ βυσοίνῳ. 

ΒΥΏ, οδέμγο, οδείγιιο, οοοίμαο. 
ὈΝ- ὅγταμι. εἰ ΤᾺΣ Ρ᾿ ὙΠ]. 

4, βυούσης τὰ ὦτα αὐτῆς, οδίμγαπεϊξ 
ΔΌΓΕΒ 888. ἴ,6χ. ΟὙτ}}} ΜΆ. Βτεων, 
Βυούσης, φραττούσης. Ἠἐογοὶ. βυούσης, 7 
«αληρούσης, καλυπτούσης, κωφυδείσης. 
Ιἄετα: βύων τὰ ὦτα, ἐφιφράττων. αι. 
Ῥγον. ΧΥ ΤΙ. 19. βύων χέλη. ϑγαιιι. 
Ρε. 1,1. 6. βυούσῃ. Αχὰ. 1 Βεῦ. 
ΥΙ. 4. βιβυσμέῖνας. 

ΒΩ ΛΑΆΑ͂, εἴεδα. γ}λλ, ρυ οὶ. δοῦ. 
ΝΙΙ. ὅ. Ηδογοῖ. βώλαξ, βῶλος, γῆ. 
ἈΡρο]]οη. Ἀποὰ. Ατροὴ. [Υ͂. 1183. 
οἱ 1750. υὶ νἱά. ϑεδοὶ, 9 

ΒΩΔΌΚΟΠΕΩ, «μίοο, σροο, ΤῊ ὃ 

ῬΊΉ. ἰάἄεπὶ, ϑγυι. “[ε6. ΧΧΥΤΙ. 
45. βωλοχοκήσει.  ΟΟΟ ἢδο Εἴδηη υϑι8 
εδὶ Ατίδέορδαπθε Ῥδϑο. νυ. δθό. εἴἰὖὸἢ: 
1148. υμὲ νὰ β.οδοϊ. Αἀάο Ροϊιιιο. 

Οπου. ΥἼ]. 82. βοςί. 141. 

ΒΙ͂ΣΔΟΣ, ρίεδα, 1ξ. πιαδφα. γ] Ὁ, 

»ἱαπίαϊιο, ἱξ δου. ἴῃς. ἘΣ. ΧΥΙ͂Ι!. 
7. Οοπῆεσ Βεϊποβϑίυμι δὰ Ῥείη. 
ϑαῖγτ. ο. 567. Ρ. 374. Βυπα. 8. 

ΧΧΙΠ. 16. βῶλον αἱδήρου, πιρϑῶπε ὶ 

ἔδει... 

ΒΩΜΟΣΣ,, αγα, αἶίατε. ΠῸν “- 

οεἴτμηι. ἴεα. ΧΥ͂. 9. εν. ΥἹ]]. 80. 
Ηος. Χ. 8. --- πῃ» ἰπ Ρἱυγ. ΠῚ» 

Κα, πα. 5ῖς νοσδπίων ορριάα, Ρα- 
αὶ. ὅεν. ΧΙΙ͂Χ. 2. υδἱ ΓΛ ͵6- 

Βοτγιηῖ. --- ΠΣ]: Ἐχ. ΧΧΧΙΡΥ. 13. 

Νυχα. ΧΧΙΠ]. 1. σα ΥΠ. ὅ. Αἱ. 
ῷ Ῥατ. ΧΧΧΙΝ. 83. Ηεσγοῖ. βυμὸ 
ἱερὸν, τέμενος. 

Γ 

ε ΤΑ ΒΗΣ. [ιὰ ἴῃ ΑἹ]. Ηεῦν. δ υ "ΠΙυὰ γάβης ροῖίπι8 τεξετεπάυμι οἱ 

ἀοίον εἴετιατ. 1 Ραγ. 1Κγ. 9. ἴω δα ΥὙ3}»» “αλαδει, ἴῃ δηϊεοοεπῦ" 
ΒΙ6]8. 56αἃ δάἀτιοάυμι Ἔστανὶζ, πάη ΒὈυ8. 



α ΤΆΒΙΕΝ, Οαδῖη. 8ῖ15 οογτιρίο 

Γαβᾳν». 

]6- 
σιῖυν 2 Βερ. ΧΧΙΝ. 82. ργο Ηβθῦτσ. 
ιν Ρίυν. 4 5} ἀφτίοοῖα, υἱοὶ 

4111 γεωργοὺς ΠΑΡοηϊ. [πᾶθ ἴῃ ΟἿοΒ8. 
ἰπ 1.0. 4 ππὶ εἷς γαβὴν (βςοτΊΡ. 
γαβδὴ, εἰς γε 

ΓΑΒΙΣ, 6 “Ἔκ Ἡδθτ κ55.}, 

μπῖο, 'παγραγίία ργείϊδοδα. ὦ ΟΡ. 
ΧΧΨΝΤΙΙ. 18. μετέωρα καὶ γαβὶς οὗ 
μνησλήσιται, ΘΧροἶδα οἵ δι πϑηςίἃ 

ὁ Πο ΟΟΙΏΣΩΘΊΠΟΥΑΒυπέιν. ΘῈ ἴῃ [4- 
πατηξεσρσείδεοπε. ϑγτητηδοῦ. ὑψη- 
λὰ χωὶ μένα. ΐδτὰ ποίδὶ ϑοῦῆο- 
Ἰιαδῖεδ, γαβεὶς νἱάοτὶ δἰ χηϊβοκτὰ τὰ 
ὑπερῃρμένα, ἀμδυὰο εἷς εἴἶδην Το- 
το ΠΘ( σὺ ὑ ον φοῦ χεΐλους. τοῦ 
μεδίμνου. Οὗ, Νοῦημα οἱ Ὀτιείυτη 
δὰ ἢ. ], 
ΓΑΖΑ, ἐξεεαμγεα, βροοϊδίσα 

ἔσμς δὲμ γερίως, ορει. Ἵν 
“ ἴῃ γἷυσ. δ85.,}}» ἐκρραμναγένε, φικξε- 

(ον. Ἑρᾶν. ΨἼΙ. 90. ἔϑηχα γνώμην 
πάσαις ταῖ; γάζαις. υνὶ γάξα γεῖ 
τηθϑιοιγταΐδη ποίας ὥγατγίο Τεβῖο ὕγα- 
υξοίαν. --οὶ.ν ἢ ῥἱαγ. Ομ δ], ΝΣ 

ἘοᾶΣ. Υ. 17. ἐν τῷ οἴκῳ τῆς γάζης, 
ἴῃ ἄοτοο ἐποθδισί, ἢ. 6. ἴῃ ̓ Ξ ιασῖο. 
Ιν. ΥἹ. 1. Εδᾶι, ΙΡ΄ 6. --- ΓΤ» 

φρεΐωποα. Ψοῦ. ΧΤΠ]. 4. βπ: γά»- 
ζης, δὶ εἴπο ἀυρίο ΓΙΠΝΌ Ἰεσογαπί. 

ὰ Ηδξεγςοῖ. γάζα σὄλυς, “αρὰ δὲ Πέρσαις 
ἤλειον, ἢ οἱ ἐκ τῶν πολλῶν φερύμενοι 

φόρω, ἢ τὰ τίμια. Αἀ ἀυεπι Ἰοουπι 
ἴδ ποίαὶ Εα. Βογῃδγάιιβ : Βασίλειον 
Ουτῖῖο ἱπίεγργείβ ρεομπία τερία ΓὉ. 
ΠῚ. (ςϑρ. 18.) Μεῖε μαγίϊου 110. 1. ,)δοίεδ ατατίο. ἽΦ: Ῥγίνοερς, 
σα. 11. «γαγίππ, Οαχα Ῥοχοδσυτα 
Ἰΐπρτια οεησεα εἰ ἀἰυϊίασ ποῖδί, [ῃ- 
αυϊί ϑαενίτϑ δα Γ10.1. ἄζη. (ν. 128. 
εἰ δὰ 11. 763.). ὅ8ηθ εδὲ ΣΠ}) πο- 

ἐ τρ Ῥιωηϊοῦτα δυῖ Ομαϊἀδίουπι, ΠΟΙᾺ 
Ῥεχείουπι, ποῖ ἃ ΟΒΓΏΡΥ86 ἱπ Ραἷδ.- 
βιϊπα τεϊϊοίαω, αυποὰ οσαρθίῃβ 
νοϊαῖς. Ἡεεγοβίυ8 οἰΐδμαι γάζαν ἰη- 
[ετρτοίδίιν αλοῦτον, εἴ δυϊάδο ϑησαὺ- 
βὸν, εἰ ἴῃ 1εχ. ΟὙτῖ! Μ5. Βτεῖη. 
γάζα εχροπίθις 'ς. Ῥίασα ἀἊ 
[ες γοσῦ νἱδ δρυὰ Βεϊδδοηῖιπι ἀθ 
Ηδρτι. Ῥεσβ. 14}. 1. δ. 181. ΘΌΪΟΟΓ. 

γοι, 1. 

48] Γαι, 

ἼΒεδ. Εροῖοβ. Ἐ. 1. ρμαρ. 791 Κο- 
ἰαπάυτα θα. Μίβοε]]. 
184. 

ΤΑΖΑΡΗ͂ΝΟΙ, Οἰαχανεπ. Ἐχ 
ΟΒα]Ἱά. ΤῊ) εἴ δὲν» λαγωφρίοεα, 

αμδρίοεε. ὍΔ. 11. 27. ΙΝ. 4. Υ. γ. 
12. 

ΓΑΖΒΑΡΙΝΟΙ͂Σ, Οαχϑατίπι. ὟῸΧ 
ῬΑΥΙΟΕΣ Ἰοττοδῖδ ἐχ Οα]α. Ὥ» 

» ξοίι “τατίο, φμαξείογ. Ἐβάτ. Ι. 
(ἃ ΒΙ6] 6. ϑεὰ ἱπ οτρὶ. Ἰορὶ- 

ἊΣ 10] γαφβαρίου εἴ ἴῃ ΑἸοχ. γαρβαρη- 
νοῦ, ῬΓῸ 41.0 βογρεπάιιπι γαζβαρηνοῦ. 
1 οιρθλι ἰη Οὐ, 8. Ρ. 48., παβοῖο 
ὑπάο, γαξοβ - Βεθοῖ, χυσὰ τ60- 
(8 νἹἀοίυς. γ1ΔΕ ϑυρτα 8. νυν. γάζα 

ΤΑΖΟΦΥΔΑΈΙΟΝ, φατορλγία. 
οἴη, στατῆμπε ρηδίδσινν, δα ΓΗ δεῖ 
γέβέωπι. 12)» δέκα, ἐλεϑαμγι. Ἐπ1}. 

ΤΗ. 9. .-- πρ φῦ» ομδὲοιεῖιηι, οεἶζα, 

4 Βερ. ΧΧΠΙ. 11. Ἐράν. Χ. 6. 

Ρ. ΤΙ. Ῥ', 

--" 

Ψ 

Ναβ. Χ. 37. 88. Αχυ. Ες. ΧΙῪϑ, 17. 
ἘὈῚ νὰ. βοδμοὶ. 14. 1 ὅδ. ΓΧ. 22. 
-ποῦν Ιάετα. Νεῖὶ. 1]. 50. ΧΙ]. 

43. ΧΙ]. 7. 8 Ἐρᾶν. ΧΙ. 90. 45. 
ἴῃ (οχίυ ὦμαι Δ ΓΔ Ἐάν. 

ΥΙΙ. 90. οἱ γψ. "46. τεϑροπᾶεί τῷ 
ΡΌ.» γυοὰ Ἰορίδιν ἴῃ Τοχῖα 50}- 

ἡμοθπῦβ Ἐράγ. 111. 17. ΙΔ6 δείδτι 
8 Εϑαν. 111. 18. εἰ Εδάν. Ν]1. 20. ἡ 
1 Μδος. [1]. 238. ΧΙ. 48. Ἡδεβγοῆ. 
γαζοφυλάκιον, τάδ κυμνλαν βαλάν- 
τιον, σχευοφυλάκον. Οοπῆ. αὐποαυδ 
ποίδίδ 8 τη6 ἰῃ ΕΒ Ν. Τ. 8. ἢ. ν. 

ΓΑΖΟΦΥ͂' “ΛΑΑ͂, ταν ομδίοδ, γα. 

Ῥγαζεο- 
ἐμ. 1 Ῥαγαὶ. ΧΧΨΤΠ1. 1. 8 Ἐπάτ. 
1. 11. ΨΙΠΙΠ. 231. 48. τεβροπάεϊς 
Ηδερν. εἰ (μαϊά. Ι» Ἐσάν. 1. 8. 

ΨΙ]. 21. 
Ο͵ὝΑΙ, Οαὶ. Εχ. Ηερταο ν}),, ἰπ 

Ῥἷυγ. πὴ} ἀαοογυὶ, οὠπεμῖδ. ΝΌτα. 

ΧΧΧΠΙ͂. 44. 45. 
ΓΑΙ. ἴρεα νοχ Ηδρτ. 24} υαἰϊί.. 

Ἑξεοι. ΧΧΧΙΧ. 1δ. 1 88αι. ΧΙ]. 
18. ΑἹ. Ῥευϊ. ΧΧΧΙΡ. 6. Ες. 
ΧΧΧΙΧ, 11. νεὶ. 12. Ῥοδίοτίοτὶ 

ΗἙ 



Ταῖϊα. ᾿ 

α Ἰοοο Εταποοῖ. οἱ αἰΐθ. οἀϊις. ῥσὸ τὸ 

γαὶ ταλῖβ μαρβηΐ τόγι, ψιοά Ῥσοοι] 
ἀυρίο οοτταρίυτα 6χ τὸ γὶν, τ ἰ8 

Ἡεγναρίαμα ἰορίυτ. ΧΧ. δαίεπι 

εἱ Ηἷο ῥγίμηο βου  ρβίβθε γὸ γαὶ Εὰ. 60 

ΡῬΓΟΡΔΌ116, αυσᾶ ποη βοΐατι ἴῃ ςοά. 

ΑΙοχ. μος ἴρϑο ἰούο, 8εα εἴδγα νυ. 

15. εἰ 41118 Ἰοοΐβ γαὶ ῥχὸ δΔ"} 56 1ρ- 

ἴα Ἰεσαίυς, αυοα Ροδβῦθα ΟὟ βἴχηΐν 

Ἰθτ ῥσομαπ δθοπετω ἱπ γὲ αὶ ἵπα- 

ὃ τατδζυῃ. 

ΓΑΙ͂Α (ἰἄετα αυοᾶ γῆ), ἐέγγα, 

γερῖο. ΓΦ. ΡΒ. ΧΗΥ ΤΠ. 11]. ἐπὶ 

τῶν γαμῶν αὐτῶν, τι τορὶοιῖθι5 ἦρ80- 

τὰ! οὐ 2 Βερ. ΧΥΤΠ. 8ὅ. 

ἦν «σι τοῖς ϑεοῖξ τῶν γαιῶν, Ἰηῖοτ οἵα 

68 ἄεοβ [οσγασυ νοὶ σΟΠΈ ΤΩ. 

Ἐπὰν. 1]. 8.ὄ ΓΧ. 1.2. Αἀάε] Ῥασ. 

ΧΧΙΙ. δ. 5ες. ὕομρ!. εἰ Ὦδῃ. ΧΙ. 

48. δεες. ΟἸλ16. --- ΠΣ. αδοπιϊδα- 

6 (ἴη. Ἑβᾶν. [Χ. 14. υδὶ γαῖει τερίοπες 

φεπεϊϊδειιπι πιοῖλῖ, 4ὺρ5 υἀεῖθ Ἀρο- 
ταὶ ΠΆ 1168 ουδηῖ. [ω6χ. Οὐ! ΜΆ. 

Βγεῖι. γαιῶν, χωρῶν, ἔϑνῶν. [6χ. ΜΗ, 

Β10]. Οοἱβὶ. μᾶρ. 282. γαῖα, ἥ γῆ, 

«οιητιχῶς. Νίάδα αυοαὰθ Ἡεγοάοί. 
ΙΝ. ς. 198. ᾿ 

ΓΑΙΣΟΣ εἰ ΤΑΙΣΟΣ,. φαδιηι, 
2ασείη, οὐπέμϑ, ἐεΐρη, λαδία ζεγγέα, 

φιρ πιὸϊ!65 ἐπιέπια ρερπαδαπί. 112. 

ἀ 7οι. ΝἼΠΙ. 18. (ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου 

ἐν τῷ γαίσῳ, υὉἱ 1,δεῖπε : ἰευα οἶψ- 
ρει. ΤΒθοἀοτγεῖαθ : τὸν μὸν δὴ γαι- 
σὲν ἀσπίδα ἡρμήνευσεν ᾿Ιώσηασος, ὡσαύτως 

δὲ χαὶ ὁ Σύμμαχος. ᾽ιάα Ὠτυδίυτα 

αἃ ς. 1.) 96. Εχ 5.80} 18 δὰ ἃ. 1. 
ἀἰϊρείπιαν, φυσά Εὐιδορίνϑ Εγαϊββοπαβ 
γαισὲν ἰπιοτρ τείας, δόρυ, εἰ Ὠ΄ΙοβΘθ» 
ὨἰΔΗιΒ 1ἘΧΊ ΘΟ ΤΡ 118 ἐμβόλμον ὁλοσίο 
δηρον: 8111 κόντιον, οσπίαχα. 5:16 εἴ 

«ς ϑυϊάδδ: γαῖσα καὶ γοισὸς, κοντὸς, εἶδος 

ἀμυντηρίον, οἷον δύρωτος. Τάτ ἴῃ γέδοι" 

"Ἔσει δὲ ὅπλον ἢ κχοντὸς μακχρᾶϑεν κεντοῦν. 

Ἡδεγοῖ, γωισὺς, ἐμίβόλιον ὁλιοσίδηρον, 
καὶ ὄνομα ποταμοῦ. οἱ δὲ μισ)ὸν, ἢ ὅπ- 
λὸν ἀμυντήριον. Ρίυτα 46 86 νοςδ 

νἱάθ δρυὰ Βοοβατγίυγαλ Ηΐεσοζ. Ρ. 
Ι. 11. 11. ς. 8. ν. 187. οἱ Οδιδῃ. 
1Δ}0. 1. ς. 42. ρμαρ. 744. Ἡοάΐϊυν 
ἂθ Β[0]. Τεχι. Οὐ. 145. Π. ς. 8. 

482 Γαλαῖγηνός, 

. 178. κοᾳ.. Βοηροείατα δὰ ἤοξαατ ς΄ 

Ρ. 68. ϑομανίοηραν ει Δοίτα. Ῥ. ΕΠ 

μαζ. 18: 80ῃ-- δο. Εἰροίνετα ἐς 
ψεῖβα. Ο6. μας. 64. ϑβ6ε,.. Αἀάς 
ψυάϊα. ΙΧ. 9. 

ΓΑ’ ΔΑ, ἴαο. χὐ ΔῊ» "πεῖ. [ε8. Ψ ΤΠ. 

φφ, υἱοὶ εἰπο ἀυδίο ἰορο γάλές τὸ- 

Ροποπάυτα εδί μέλι. Π]ιὰ γάλα εχ 

δηϊοοεἀομΈριι8 ἐστόσα οου]ὶ ἱστερϑῖῖ. 
- απ. ὅεμ. ΧΥΠΠῚ. 8. ΧΤΙΧ. 

192. Εχ. ΧΧΠΙ. 19. οὐχ ἕψεις, ἄρνα ἃ 

ἐν γάλακει μητρὸς αὐτοῦ, πο ἙΤΟΟ 68 

ατὰ ἱῃ ἰδοῖθ τηδ 8 εμμ, Β. 6. 
δίμυς ἰδοίαπίοηι. [,6χ. ΟΣ} Μ5. 
Βτεῖα, ἐν γάλαχε; μηφρὸς, ὑπομώξιον, 

οοἷ]. ΧΧΧΙΨΥ. 426. [ον, ΧΧ. 24. --- 

γν. σἄερε. Ῥ6. ΟΧΥΤΗ. 10. Ἐς. 

ΧΧΧΙΝ. 3. ἴπ υἰτόψας Ἰοοο Ὁ 71 
Ἰορίβθβ νἱἀοπίυγτ. Οομξ, Βορβατα 

Ἡΐετοσ. Ῥ. 1]. ρα. 401. εα. Ἀοξεστα.. 
-ο Ἰὼ δεν γἱυὶ οἰεὶ, Ζο0. ΧΧΙΧ. ε 

6. Ῥυΐάγυμπί 8οἷ]. 1.6 οομψεη ποτ 5 

βεβὲ 8. ]. βεσίοἱ ογαϊοῃἱϑβ, 4Όδ., 
οἰδθτω. : 

. ΤΑΔΑΘΗΝΟΙ͂Σ, ἱποίσης, ἶαο “π 
βέπδ. Δ Ο7 ἰαο. 1 ϑδιω. Υ11. 9. ἄρνα 

γαλοϑηνὸν ἕνα, ϑρτιῦ Ἰδεϊθηῦουα 

ὑπ. Οοπῆος ὅ:ν. ΧΙΝῚ. 10. 

ΤΒοοο. [40], ΧΥΠῚ. 41]. 

Ηετοάοι; 1. 188. Ρ. 78. 11. Εὶ 
Αἰδοη. ΙΥ. Ῥ. 1839. Β. εἰ Ησπιεσ. ὁ 

᾿Οαγϑ5. Θ΄. 8386. Ηεεγοβ. γαλαϑηνὸν, 
ὑποτίτϑιον, νέον. Τ16χ, ΟΥΤΠῚ ΜΒ. 
Βτεῖω. γαλαϑηνὸν, ὑποτίεϑϑιον, τουτέστι 
ὑπομάζιον. --- ὈΝ Ὁ» δαρὶπατίμηι. ὦ 

ΑἹ. 1 βδ. ΧΧΥ ΤΙ]. 94.--- χύθῳ 
Ρἴπγ. οαδεῖ. 4 ϑδιη. ΧΥΤΙ. 49. θεὲς. 
Οοαρὶ. γαλάϑνα (υδὲ γαλάϑηνα 
βου θοπάυπι οϑί, υἱ Τοοῖ Ἶατι γϑο- 
πὺπ Βοομανίαν Ἡϊοῖοσ. Ρ. 1. Ρ. 
816.) ὦ, Ἰ᾿δοϊοπίεϑ νη. ]ος. 
ψιάοῖον πος ᾿ητευρτοςατπειζεη 6556 
ΤΩΔΡΡῚ δαβοῦρίθπι, ἄυο νοοᾶρε- 
᾿πὶ ορβουσα σαφὼνψ, αυδηαυδτα 
τ γροῖθ, δχρ) σαγείυγ. Μη 
οηΐτα τὶ αὐτί ἀεῖ ορίηῖο Βοοβασί. 
υὶ 1. 1. ες 6χ Ααυϊα, ϑ'ταιπδοδο 
δαΐ 4110 γψοδδ μη. δθ9εὲ Τροῦθε εἰᾶ- 
δ.Ὲ Ψψαυϊρ. εἰ ρίπρμες υαῖοσ. 1)ὲ 



Γαλωχτοχοτίο. 

α Ἰοῦο Βίτῥδό. ΧΤΙΨΊ. 19. οοπΐδυοηαβ 
Β τυβιι8. 
ΞΡΑΛΑΚΤΟΠΟΤΈΏΩ, ἰαὸ δίδο. 4, 

Μδοο. ΧΙΗ͂Ι. 40. ' 
ῬΑΔΑΚΤΟΤΡΟΦΕΏ, ἔαρίς αἷο. 

4 Μδος. ΧΙΠ]. 98. Ἐάγων. Μ. 618. 
48. 

ΙΑΛΑΚΤΟΤΡΟΦΙ Α, πωγίοωϊο,. 
φμσ Μέ ἰαοίε. 4( Μᾳος. ΧΥΪ. 7. 
5.δοῖ. Εαχίρ. Οτεϑί. 837. 
ΑΔΒΑΙΝΗ.. δὰ. ΧΧΊΨ. 16. 

86ς. Οὐτρὶ. δον δοιάϊεν εἶπ ἀυθὶο 
εδὶ χαλβάνη, αἵ τεϊχαΐ 1ἰρνὶ ἈαΡεηϊ. 

ΓΑΔΕΑΊῬΡΑ, οανέα- Κέγγεα, (6- 
οἱρεΐα. γγπ, ποι, λαπιια. Ἐσϑοῖ, 

ΧΕΧ, 9. Οὐηξ, Βοοματαὶ Ηΐενος. Ῥ. 
Ι. 125. 1Π. ς. 4..». Ἰ6δ. Ῥῆατο- 
ΤΊΠΟ εϑέ ὄργανον τιμωρητικὸν, ἢ τῶν “η- 
ρίων ὑποδοχή. 

ΓΑΛΗΙ, ναὶ] 'ροξυν γαλῆ, οοπίς. 
ΘΟ οχ φαλέη, παρέεΐα, ἴς. χεβὰα. ἡὔγη, 

Ἰάδπι. 1εν. ΧῚ, 420. Οομξ Ὑγολδο- 
πίυ δᾶ 
74. Βα. 

ΓΑΛΗ ΝΗ, ἐγαπᾳμε ας, τεγοηὶ- 
αα, εἰ ἀε Δαυιδ οἵ δέγε ραγί[δ δὲ 
ναΐτα αἰϊοϊζυν. ΠΟΘ» δἰϊοπέϊμηι, 

ϑγτώτα, ΡΒ. ΟΥΤ. 99. σεύσαντος αὑτοῦ 
τὴ χαταιγίδα εἰς γαλήνην. Βομα φυοδα 
βοῆβυτη. (οηΐ. 1,6χ, Ν. Τ'. 8. ἢ. ν. 
ΓΆΛΗΝΟΣΣ, ἐγαπφυΐζοεα, σεγεπι. 

4 Μδοεβϑρ. ΧΙ. 6, Ἡδαγοῖ. γαλη.: 
νὲν, ἤσυχον, ἱλαρὸν, εὔδιον, ἘΞοάστα (δοία 
Ῥτὸ γαλῃνὸν ΡΟΏΣΩΣ αἀυοαθδ γαληρὸν 
εἴ γαλερόν. 
ΓΑΔΟΥΧΒΏ, ἰπείο, ἰκοίε πμίγίο. 
ΤΡ Ὁ Ρατί. ἔωτα. Ηρ. Ῥὴ» 

συμ διχο, α. ἃ. ἐκοίαίγίοες ως. 
ϑγτασα, ἴ.6. ΧΕ ΙΧ, 94. γαλουχήσιυσί 
σε, Ἰδοῖ (5. πυστρηϊ. ---. γ᾿ δν. Ρίυν. 

ε ἕαταη. ἰαοίαπέεε. ϑὅγτητη. 1 ὅδτα. ΥἹ. 
7. γαλουχούσας. 16χ. ΟΥ̓ Μ5. 
Βκγετη: γαλουχεῖ; γαλακχτοτροφεζ 

ΓΑΜΒΡΕΥΌΜΑΙ, οοπηδδίο 7μη. 
δον, οοίογ, αβ[ὲπὲέαίοηε σοπίγαἦρ. 
Ἰγπστ Ηπαρ. αὐβηϊέαίονι ἕποο. 

ευῖ ὙΠ. 3. οὐδὲ μὴ γαμβρεύσητε 
πρὸς αὐτοὺς, Ἰδραυα αἰβπεέαίε σοη μη» 

488. 

Ῥβγείοϊορατα ϑγγυπι ρὲ 

. 19δ. (απ [ηδ.. 

Γάμος. 

ὑγαμβρεύσατο ϑολομὼν τῷ Φαραὼ, ῥέ- 
περ βεδαι ϑαϊοταο, Ῥῃαγασοῖθ ὦ 

ΓΑΜΒΡΟΣΣ, ρεέμον, απ, ἴξ. εο. 
ὁεγ. ΓΤ ἄεπον. Εχοα, 11]. 1. υδὲ 
οὖσι συϑερὸς ῬΟΙΙΘΟΪΔΌΪ ἴν οοἀά. 

. τα δ 80 ΡῈΣ (οἴχῃ 6. 18. Ψυὰ, ΧΥ͂. 
δ. ἀἰδί τὸ ὁ γαμβρὸς Υὶ αἴ. νυμφίος 
μαροι. Ναῖ. ΝΙ. 18. Ηδογεῖ. γαμ- 

, βιὸς, ὃδ' ἀνὴρ" τῆς ϑυγαφρός. --- ἸῚΠ 
ΔΟΟΩ. Νὰ. Χ, 920. 7υἀ, ΙΨ΄. 11. 
ΧΙΧ, 4. δ, υὐΐ ουτα νυμφίος ματτηι- 
ἰαΐαγ ἴῃ (οαά, ΟἸοβ8. ἰπ Οςίαϊ. γαμ- 
βρὸς, ὃ πενδερός. ῬΤΟ δοοεγο νοχ εἰΐδτη 
Ἰορίταν δρυά νεΐεγεβ Τσαρίοοβ ἠαχέα 
Ευπίαινη δὰ Π. Ε΄. Ρ. 572. Ψίἀ6 
ϑρδηβοτα. δα «υ]δη. Ρ. 72. ας 
διοκοηδν. δὰ Επσίρ. ΡΒαη. ρ. 957. 

- ἘΓΑΜΈΤΕΗΝ, σον. 4 ,δόο. 1]. 11. 
ΓΑΜΕΏ, ἀαόγφῆι ὦμοο, πο. 2 

Μαςο, ΧΕΙ͂Υ. 45. παρικάλεσιν αὐτὸν 
γῆμαι, ΠοσίαΡαῖ" 1] τὰ, οἱ Ὡχογοτη 
ἀποῦτει. 1 δὲ δρυὰ Ῥμοογ]άθηι 
ν. 102. γῆμαι δ᾽ οὐκ ἀγαϑὴν ἐριδαίνομεν . 
ἀφρονέοντες. ἩοΒΥ ΟΣ. γῆμαάι, συνοικῆσαι. 

Γῆμοι ΑἰΠοῖβ αἰοξξυτ υἱν, γήμασθαι 
πρεδεν, αἱ σατα - ἜΒοπα Μαρίθῦο 
ἄσοει Ευείκέηυ5. Ευσηρὶ δα δυΐοπι 
καὶ τὸ γήμασϑαι περὶ ὁ αἰχτέ, 
[εϑίε Βιβεῖο δὰ ΑὐἹείορ. ΝΡ. ῥα. 

δὰ Ἴδοιβ. Μ. 5. ἢ. 
ν. - 
ὙΓΑΜΙΚΟΣ, αὐ ππερὶϊαϑ ρεγ περ, 

περέαϊδδ. 8. Μδος. ΕΝ. 6. «αστὸς γα- 
μὠικὸς, (ΠΑἰδσαυβ πυρί 4115. Ῥο]υχ 

Ὁπόσοι. Π]. 48. γαμικὴ κλνη. 

ΤΑΜΟΣ, πηρίϊω, οοπυϊυδα πῶρ- 
ἐἰαΐε, ἴξ. οοηγωρίιαπ. ΣΤΥ» οὐη- 

οἱυϊηι περῆαΐο. Οεη. ΧΧΙΧ. 92. 
ἐποΐησε γάμον, ἔβοϊοαῖϊ πυρίία5, Ἡ. 6. 
σοηνίν τη πυραϊο, υδὶ Ααυ. οἱ 
ϑυτήχη. αὐτὸν ΠΑροπξ. Ἐδίῃ. 11. 18. 
ΙΧ. 22. Ϊπ Ῥοδίουϊοτί Ἰἰοοο γάμος 
βἰτα ) οἰἴον ἐρμέας, σοπυϊυένοα ποϊδῖ, 

υἱραῦαϑ. τϑηβθ}ς, 85}. 
ΤΩ Π116Ρ ἀρυά Ζϑορυμ ΕδΡ. 105. οο-, 
ὉΠ οὔδια 

ουγτῖς. Τοῦ. ΥἹ. 11. ΥΙΠ]. 14. Κ'8Ρ. 

8 

Ὁ» 

φ.. 

ΧΤΠΠ. 17. περὶ γάμων, Ῥγο οοηγωρίο. ΄ 
ἴῃ οδάῃ βἰρηιβοδίίοης ἰορσίτυς 19. 
ΧΙΝ. 44. οἱ 96. οο]]. Ηερσν. ΧΊΙΠΙ. 

ϑανῖπε οαπὰὶ 1|}18. 1 Ἔδρ. ΠΙ. 1. 83. γΙάε [εχ Ν, Τὶ 9. ἢ. ν. 

ἷ ἩΗἘ4 



Γάνωσις. 

ΤΑΙΝΩΣΙΣ, σίάππαίηγα, ἃ γανόω, 

2ρἰεπάεο. γι» Ρεγρεμαβομίμηι. Α΄. 

Αἴθοα ΥΙ1]. 7. 86... ΗἸ ΘΟ γτθυτΩ, 

ουὐδ παῆς νϑόθτῃ τοϑιζυϊ Μασίδ- 
πρρυϑ. εΐοξοβ οἀμπὶ Βαροραπί ἀλοί- 
φωαν. Βατροτίπιθ νοῦσ Ἰθοι οηθτα 
ΠἸατὶ γάνωσις {τῖθυϊς ϑγτοσαδοδο. 
δίρηίῆοας δυΐθια γάνωσις Βασυμάυτηα 
ΗϊΪογοι. δέαππαίωγαηι 8. ἔδέωγατη ἐξ 
“ίαππο, συτὰ αὐΐ5 τα θυΐατα, νεῖ θρα- 

ὁ γατι, νοεῖ αυἱαρίατω Ὠυϊμδτηοά! ἐΐδῃ- 

[η 

πο {Π|πῖτ. (Οοηνραϊ ΠῚ 4 ὩΣ ΧΌΣ 
᾿δῆο οὐπὶ ποίίοπθ ρέωπδὶ, υδηὶ 
ὯΝ ἴδ 1. ΑὙΡ. εἴ ὅτ. Παροῖ, υπ- 

ἂς οἱ ἀς »εγρεπαϊομῖο ρἰμηιδεο αἱοῖ- 
ΓΤ. 

ΓΑῚΡ, επέηι, ἴξ. μέῤψμο, ργοξξοίο, 
οεΤέε. ἡ λ8» ὍΤΕ, ργο ξοίο. ἴε8. ΧΙ, 

1δ. σὺ γὰρ εἶ ὁ ϑεὸς, τὰ μἴσμε 68 
ουδ. Οὗ δὰ Β.. 1]. σοι. ΧΧΝΊΠΙΙ.. 
16. 86 ἴοχ. Ν. Τ. 5. ἢ. ν. -- ἸΏΝ 

απ, πεπο. 400. ΧΙΧ, 28. τίς γὰρ ἂν 
. δοίη, αὔτη 411α1τι18 ἀδΓοί  --- ὙΠ 

ἰεγτα, 3οῦ. ΓΧ. 44. υδρί ταζωδῃ ρῖο 
πτιραδέδοντο γὰρ Ἰεροπάυτα εδἴ ταρα- 
δάδοται γῆ, ϑεουπάυτα ΟΥ̓ΔΌΪ εππθῃ- 
ἀαϊίοποιι. ---- ἡ Ῥτεῆχ. θοη. ΧΧΧ. 
97. ϑγτηϊω. Ρβ. ΕΙΣ. 12. 

. ΤΑΡΕ Μ. ἴμδθα νοχ Ηβθῦσ. Ὁ» 

ο8, {ερίμπι, ἀρυὰ Α], 3 Ἀερ. ΙΧ. 
18. 

᾿ΤΑΣΤΉΡ, υεμέεν,ς μέογμδ. ὙΔῸῊ,᾿ 

ἰάομι. Οεη. ΧΧΥ. 25. ΧΧΧΥΙΠΠΙΙ. 

97. δὲ οὐπὶ κχοιλίὰ ρογτηυίδθιν ἴπ 
οοὐά. 720». ΧΧΧΥΠΠ. 29. εἴ 4110]. 
- ῃὉ »ἷυτ. γἀοῖοδ. ὅο". ΧΥῚ. 

16. ἡ γαστήρ μου συγχίκαυτα, ἀπὸ 

κλαυϑιμοῦ, υ0]᾽ σὰν ἰΐα ἐγδῃβίυϊεγὶηΐ, 

᾿Ἰπάδρατ 6 ὩῸΠ νΔ]60. --- “1. ἱπέέο- 

ἰἑπωης, Ζοι. ΧΧ. 14..ϑες. ΤΠοοά. ες 
ΙΧΧ. .- Τ᾽ υἱεγις. Ῥρδῖτη. 

ν᾿ Ὁ 
ΟΙΧ. 4. 5ῖτας. ΣΧ ΧΥΤΠΙ. 6. γαστὴρ 
υἱοίωεπι οἵ οπιπῖα οπιπίηο ὅοπα ἀοοοηῖ- 
ποία λυμς υἱέ πιοιαῖ, ς0}}. ΧΘΔΟΡΆ. 
Ογτορ. ἴ. 2. 8. [014, ΧΙ; 2. ἐχ γασ- 
«τὸς μητρὸς αὐτῶν. 8. δου. Ἴ]. 1]. 
τοῦ γαστρὸς ἕνεκα τὰ Ξεῖα, σπαραβεβηκχό- 
τὸς προστάγματα, 506 ΘΧΙΘΥΠΟΓΙΠΙ 

: ὶ 
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οοχιηοάοτγυτι ἀυοῖ! νἱοϊδτς 1Ἰ6ρθ5 

ἃϊνίπαθ. Εοάοσιη βϑῆβυ χοιλία ἰορὶ- 

(ας. Άοαι. ΧΥ͂Ι. 18. εἰ ΡΗΠΙρΡ.." 
111. 19. υνὶ ν46 βεᾳαοπᾶκ. 

᾿ς ἘΝ ΓΑΣΤΡῚ ἜΧΩ, 56. βρέφος 8. 
ἔμβρυον, ἐπ “έενο λαῦεο επόγψομεπι, 
υεἰ ἐηγαπίενι, ρταυϊάα Ἔνι. ΤΥ, 

νψογῦυτα, οοποὶρίο. πη. ΧΥ͂Ι. 4. ὅδ. 

]αὰ, ΧΙΠ. 8. --- ΣῪ νεῖθαὶς 

ἔγευα. φταυίάα. Οεμ. ΧΥ͂]. 11. Ἐχ. 
ΧΧΙ. 22. 45 ὅδ. ΧΙ. δ. υνὴὶ᾽ Ῥγὸ 

ἔχω ἴῃ οἃ. Βοτα. Ἰερεμάυμι ἔχων. --- 
ΤΥ, ἰάρι. Ηοβ. ΧΙ. 1. - Τὴν. 

νἷυν. ἔσω. βεέα;, ἰαοίαπέεε. 168. ΧΤ,. 
11. --ο [χῈν υαορα, 7κυέποα. 300. 

ΧΧΊ. 10. Νοι ἀοδυχεγαπί 6 ὙὝΣν 

Βρὰ ἃ ΤΕ» υοίμπ ἤέγο. Ῥασοα 

βπιιοίμνι ἤέγοις εδὲ ρταοία, υὐὰς 
κὰν εδὶ ἵαίμω. Οομέ εχ. Ν. Τ. 
8. ἢ. ν. Ῥυεοδσει ἸορίτοΣ Απμοβ 1. 
8. Ὁ] νεῦρα ἐν γαστρὶ ἐχούσας, ααϊ- 
Ῥυβ πἰμἢ ἴῃ ἰοχέυ Ηοὕταῖοο σεθρου- 
ἀοί, ἀοϑυπιίδ βυπΐ εν. 138. (αῖο- 

τα νἱᾶς 1χ. Ν, Τ. 5. Βι ν. 
ἜΝ ΓΑΣΤΡῚ ΔΑΜΒΑΝΩ, ὅς. 

βρίφος νεῖ ἔμβρυον, ἐπι μίετο οοποέρίο. 
ΤΥ, νεῖριπι, ἰάστα. σεποβ. ΧΧΥ. 

231. ΧΧΧΥΊΠ. 18. Ἐχ. 11. 2. - 

ΓΦ» ρατί. ῬυΒ. ἔασπι εία, 

Ῥζοργ. οοἰδραία. αεη. ΧΧΧ, 42. 

᾿ ΦΠΑΣΤΡΙΜΑΡΓΤΑ, ἱπρίευϊοε, λεῖ- 
ἰναῆο. 4 Μαος. 1. 83. Οοπέ. ῬΒανον. 

404. 17. εἰ 1945. 8. Ζοπῆγαβ οοἱ. 

420. γαστριμαργία, ὄρεξις γασερὸς. ἐεὶ 

“λήϑει βρωμάτων ἀκρατῶς μοινομένη. 

ΦΡΑΣΥΡΙΜΑΡΓῸΣ, ρεΐίοεις, εἰδὶ 
αυἱάμε. 4 ΜερίαρΡ. 11. 7. Ηδεγοὶ. 
γασερίμαργοι, τῇ κολίᾳ μαπόμενο;, ἀκρα- 
τεῖς, ἄπληστοι, πολύφαγοι. 

᾿ ΡΑΥΡΥΑΜΑ, ρίονίαξδο, ͵7αοίαπέα, 
ἑπϑοίεπέδα, αττοβαπίδα. γγ 51» "πδηο- 

γία, οτίδτη τμοπιογίαΐε, τποπιιβεηίμπι. 
ον. ΧΙΣΙ. 12. υδῖ γαυρίαμα ποῖδί 
οτμε, ὧδ φμο φιὲς ρίογίαίεν, (0 δρεγ- 

δ. ΑτΑΙ. ωὰ ἴὰ Οοη). ΙΥ̓. 

ἰασμάανε. ---- ἤπρῦν, ἐσεδαίδο. Αηυ. 
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δ ζχτα ρσ]ονίδε οηΐϑ, 

Γαυριάἄω. 

10. γαυρίαμα, δὲ δρακόντων ἐσβίσγη. υὉὶ 
Ἰώ ταεϊδρμοσῖοο υἱγμδεπέξαπι εἰ ρ}ο- 
ἑεμπἥδανε κοείέΐεηι πιοῖδῖ, χυϊα Ἀ6]] 0:0 
ἀεπεθει πὸ ῥ]υσίπηυτη Ῥυβπαζο, 
ἰιαάσετε δὸ αἰδοεσρεσο δοϊεης. Οοπξ. 
ΒΌΡΣΑ δ. ν. 715} ἘςΚοΡιΆπηο δὰ 

Β. 1. Ἰορίθθε υἱάθηϊοῦ "δι 8. ταᾶ, 

[ε5. 1ΧΤ]. 7. 8] γαυρίαμα οδἦοο- 
Ἴ δῆς ποίδῖ, 

“ψοτοὼ. ΧΙΨΊΠΠ]. 2. γαυρίαμα ἐν ̓ Ἐσ- 
βών. πε Ἠἷς υϑζαΐοποϑ οὶ πογυπΐ. 
ΟΝ εἰΐκοι ἐξα 6. ν. γλύμμα. ἨφεγοἈ. 

αὐρίαμα, καύχημα, ἔπαρμα, φρύαγμα. 
͵, ΤΑΥΡΊΑΏ, ΟΜΑΙ, εἰογίον, διρεν. 

διο, 7αοίο πιε, ἐἤεγον, ἐχωίίο. Γ}3» 

τα ῆοο. 300. 111. 14. ἐγαυριῶντο ἑαὶ 
ξίφεον, αὶ ποηπυ 1118 Ἰορίεθε νἱάθῃ- 
ἴὰν Ὁ ΓΙ Ὁ Γ, δἰ 8 νϑτὸ 
“ὈΝΜΣ» ᾿’ν, 6. ἐμμεδάδ, ἑηβαιϊέ, σι» 

»ενδί. ϑοὰ Ἰερετυπὲ ροξίυ ΣΟ ΔΣΙΠ» 
ἃ ταῦ. π» νοὶ Δ» ουἱ ἐπε ἀξ»- 

«οἰχές εἰ ἐτογδιέακέ; σωρεγδί το- 

εἰστιααι δυΐεδα, ἄοσες Ασα. ἰ5π:». 
-- οὐϑῦι ΗΕ, ὁ 10, ἐἰσών. 

Μοῦ. ΧΧΧΙ͂Χ. 21. ἀδ δαυο ἀνορύσσων 
ἐν σοδὶ γαυριᾷ. Μετρατα ἂν Οτα. 
ἐῦ8 δευίρίοσεβ μαδαίπι οφμὲδ 

οὐϑοεναὶ Βοοϊαγίι5 Ηϊο- ὨΣΌΣΡΑΤΟ 
ἡ τρχ, Ῥ. 1, ΤΡ. 11. ο. 8. μα. 129. 
ἘΒΙ "ΩΣτον Ημρ. εἴεγο πιε. 

Νυαι, ΧΧΠ]. 24. γαυριαϑήσιται, 
86ς. οὐ, Αἰοχ. υδὶ γεϊψα! 1 τὶ 
Βαρθηί γαυρωδήσεται. ---- ἴ2}» ἐχιίο. 

Αφι. Ρα. ΧΧΥΤΙ. 10. εἰ 166. ΧΙΠ. 
8. Ααυ. ὅγπηι. Ρα. [1Χ,. 8. ὅγιηπι. 
Ῥρδ αι. ΧΟΥ͂. 19. Ργον. ΧΧΠΙ. 16. 
-- ὙΠ" [ε5. ΧΧΧΙΠ. 18. γαυ- 

ριῶσαι. »ν» Ἰάφια. Ααα. Ῥε. Ὗ.. 14. 

εΑαυ. ὅγιιωι. Ρβ. ΣΧ. 38. ὅδόυτηῃι. 
Ηδρ. 111. }). - ΓΥν ἥονο. Ψοῦ. 

ΧΧΧΙΧ, 28. πρὼῷ, ἰαίογυ. ΑἹ. 

2 ϑδῖαι. ἷἴ. 20. 5ῖτ. ΧΧΙἧ. 6. γεγαυ- 
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« Ηαβ.. ΠῚ. 14. --- γὴν ἄοιε. οῦ. 1. 

Γιϑϑεὶμ. 

ριωμένα,, ἷ συγτη οοπίυτηδοία οἵ ἵπηρ6- 
τἰεία ἑβεασδὶ διοτίης. ἩδογοΒ. γαυ- 

Κ, σεμνύνεται, χαίρει. Τα. ΟΥεῖ δ... 
κα, γαυριᾷ, σεμνύνεται, ἐπαίρεται. 
ϑ 1 ἀ49: γαυριᾷ, ὠγάλλεται, ἐπαίρεται, 

- Ἠδεγοῖ. γαυριῶν, χαίρων, 
ἀγαλλόμενος, ἑποαιρόμενος, ἀλαζονευόμε- 7 
νος. ἴ,6χ. Ὑεῖ. γαυριῶ, ρεείίο, ἐπε ζίο. 

ΓΑΥΡΟΏ, ΟΜΑΙ, ἰάεια. δἰ .Γγ-- 
ἩΠῆρ. εὔετνο πιε. απ. ΧΧ]ΤΠΙ, 94. 
ὡς λέων γαυρωδ)ήσιται, αἴ ]εο οβετεῖ 
86. ὅδρ. Ἴ. 2. γεγαυρωμένω ἐπὶ ὄχ.- 
λοις ἔδνῶν, χα δἰοεικθτις δ τλ]ε]- 
τυὐπο σεπάμντῃ. υΐπ. μὲ Ῥίαοείἐ 
υοδὶΣ ἐπ ἐνγδϊε παέίοπιπε, αυοα 6. 
τα] 28 ἱπαρογεβ, ἰάσιιβ βϑρε ῬῸ 
Ἰωθίδι οἱ ἐσ ἔδοῖϊ. [π ΟἹοδα. Μϑ. ἡ 
ἴῃ ὅ6ῃ. Ἰορίταν γεγαυριωμᾶνοι, δ 6Χ- 
Ῥοπῃίζαν χαύροντες, ἀγαλλόμενοι (66 ῃ- 
ἅυπι ἀγαλλιώμενο), ἐγκαυχώμενοι. 
Ε΄. Ἐπί ἴρε8 νὸχ ον. "»Ἄ 

υαἰϊίδ. 3 Ῥατ. ἈΧΧΊΙΠ]Π. 6. δες. γὰ- 
ἔς. πη Οοά. ΑἸοχ. ἰερίτυν γῇ. Υἱάθ 
ἰηἶτα 8. ν. γῆ. 
ΓΕΒΕΛΕΜ. Ὑιάς Γεμελά. 
ΓΕΔΛΔΕΙΜ, Οεὐάεῖηι. Ἐπὶ Ηορτ. 

ὉῚΝ Ρἴυν. γοποίομεα, ἱ. 6. τὲς ἔῃ- 

ἀρεσβῷ αἰη)εοϊμκεωπαα. ὙΒοοά. [66. 
ΧΙΝ. 6. 
ΓΕΔΔΟΥ͂ῬΡῬ (ροῦυπ Γιδδούδ). Ἐπὲ 

ἴρδεᾶ νὸχ Ηθρσ. 5) » ἐωγηια. 1 ϑασι. 

ΧΧΧ. 8. γτὸ αυο ΒΙεἷΐο Ἰεμίβθα νἱ- 
ἀεί ὙΠ. Ιὴῃ Ο]οδα. ἴῃ 1,10. 1 

Βερ. οχ ἢ. 1. Ἰερίίυγ: τοῦ γεὸδοὺρ, εἴ 
οχροηίξην τοῦ συστήματος. ΑἸ] [1 ΥἹ 
1. ς: Ββαροηῖ στρατεύματος, 4111 συσερέμ- 
ματος. ὙίΔδ εἴ 1 Ρασ. ΧΙ]. 21. : 
ΓΕΔΣΩΝ. Εεΐ ρεδ νοχ Ἡθῦτγ. 

ἡτ5 .» ΠΟΙΏΘΏ ὈΓΟΡΓ. Οὐεγδοη. «708. 

ΧΧΙ. 27. 
ΓΕΘΘΕΙΜ, γῶϑέμ. ᾿Ἐχ γῶϑιω, 

νῈ] ἰυχὶα «1ϊο8 ἐκ γεδδαὶμ, νεὶ ἐν 
γαϑϑὲμ, νεῖ ἐν γῶϑιμ, να] ἐν γϑέμ. 
1 ὅΐδαι. ΧΙΝ. 856. τοδάϊξυς Ηδφῦτ. 
ἘΞΙῚΔν 4υοὰ ποῖαϊ ργαυατίοοίξε 

ἐδίἐδ, ῬτῸ 400 ἰαπιεῃ Ἰορἶβ56 ν᾽ ἄδη- 

ἴυ ΠΟ ν εἴ ΠΠΙ ΡΓὸ πο- 
ταΐη6 ἰοοὶ δοοορῖβθθο. Ἐοφιθ ἔοζαὶ- 

1 Ν ἘῚ 



Γεῖσος. 

α ἴῃ  Ευδθερὶυ8 ΟἸσμα. γ. 
, Ῥεϑὰ, αὐτὶ Βος Ἰοοο ἀεβοσιρῦο δα 1: 
ἔστι δὲ καὶ ἄλλη ΓΑ εὶμ, αυοὰ Ηἱΐο- 
ΤΟΏΥΤΩΙΒ ἰηἰεσργχείδιυν: δεά εἰ αἴα 
υἱέα υοοαίων Οείδῆπι. 

ΓΕΙΣΟΣ, γεῖσον τοὶ γεῖσσον, Ἰζετη 
χεῖδον οἱ χεῖσσον, δισσγμπάα νοὶ δι9- 
ἐγμπδίμηι (αἴ ἘΘΧΙΟΟΡΤΑΡΆΙ ἐΧρ]σα- 
ΤῈ βοϊοπί, 1, 6. ῬϑΣΒ ἴδοι ῬΣΟΤΩΪΘΏ5, 
αι» ῥ]ανίατα ἃ Ῥδσιβριιβ εἰς γίαν 

ὃ σείει), ερἐδίψί ἐπι, οοτονα 58. σαριοίζεπι 
οοἴμριη, ρτοππομέα, νϑὶ σοτγομῖδ 
ααὐΠείοτγιηι οἱ αἰἰάγεηι δἰΤμοίγαγαπι. 
ΓΊΠΕ Ὀἷυγ, εχ Δ ΟΣ Ῥαΐπιια. 1 

Βερς. Ἴ]. 9. ἐκ τοῦ ϑεμελίου ἕως τῶν 
γεισίων, ἃ Ἑυτιλαταοιῦο ἀδαε δὰ οο- 
Σσῃϊήίστη. --- ὙΠ» οογομαηεοπένπε. 

ϑογετα, 11. 10. ὅ6ς. σδρρϑυτι ἰῃ 
Νοῦξε Οὗ οΐβ δὰ 7ετς. 1.11]. 22. ραρ. 
δ80. γεῖδος 651 ΥΟΧ Ῥάγρατα, ἀοῖοσ- 
ταδία 80 Ηθρυ. γὴν αυοὰ βἰρτιίῆοις 

δρυὰ Ψοβθρῆυτα ἴῃ βἰγασίαχα το }]}. 
Ρῃαν. γείσιον κα γεῖσος, τὸ ἄκρον τοῦ 
τοίχου, ἣ στεφάνωμα οἴκου. ἩογοὨσ 
ἴπ ν. δϑρίγκωσεν δου ἰτυν γεζσος, οἴ 
ΘΧΡΟΠΙΣ τῶν οἰκοδομημάτων ἡ ἀνωτά» 
τῷ στεφανίς. ἴτηγηο γεῖσα οἴίατα δὲ 
γεῖσον 60 δοιιδιι ΘΟσΌΣΤΕΣΟ, ὃχ δοσϑηὶ 
ἀϊἰδεοίγηυιϑ Οτδιησοδίϊοο. ἘῺ νεγρδ: 
Γεῖθα, τὸ ἐν ταῖς οἰκίαις ἢ τειχῶν ἐξέλχον 

ἃ κυμάτιν, οἱ δὲ (τὸ) σρὸς (6.6 «ρὸ ἐξ 
ῬΒδνοσίπο), τῶν ϑιρὼν στέγασμα, καὶ 
τὰς ὥας τοῦ ἐνδύματος γείσας λέγουσι. 
Ιάετα : Γείσας, ἐξοχὰς οἰκοδομῶν. 1. 
Γεῖσον, στεφάνωμα υἷκου. Βὶς οἰ [,6χ. 
Οντ ΜΆ. Βγεστα. γεῖα, τὰ ἄχρα τῶν 
δωμάτων, χαὶ φάντων τῶν χτισμάτων τὰ 
ἐξέχοντα. (Οομε, Κυμάτιον, εἱ ϑυϊάδλχα 
8. ΝΥ. γεισίσους. 

᾿ ΤΈΓΣΣΟΣ, πιαγρο, ἰαδτιμημ. ὧν Ἃ), 

ε ἑεγηβέπιδ. Ἐπ. ΧΙῚ,711. 14. 17. υδ] 
ΥἹὰ, Η!ΕΤΟΠΥΤΏΙ8. ---- Ὁ. ΓΕ» ἄυμὶ. 

ἑαρί(εε 70οατὶς. Ἐποοῖ. ΧΙ,. 45. υϑὶ 
Μοπῖξ. ἰῃ Ηρχ, οὶ ζυμεὶς γεῖτος, οἱ 
βετ γεῖσος λελαξευμένον ἔσωδεν ἰηΐο]- 
ερεπάδ εξὶ ἐέξοίξ ργοπεπεπέα, μα 
“ἰἰἰβοιαία ἐχοὶρίμπέμν, ἑμίις ὁσοαυαία. 

ΓΕΙΤΝΙΑΏ, υἱοίπμδ διίνι, τΩΘΙΔΡΉ. 
αβέπὲδ, οορπαίμε διηι. ΤΥ} )» Ῥδσῖ. 

486 Γειώρας. 

Ρ»ἷυν. λάδέπηεε. ϑγτώνα. οὉ. ΧΧΥΤ. 
ὅ. γειτνιῶντες. Ἐ768. γειτνιῶντες, α΄λη- 
σιόχωροι. ῷ Μβ8ος. ΙΧ. 25. γωτνιῶντας 
τῇ βασιλείῳ, νἱοὶποΒ τερτιο. ϑιβϑημ. 
ν. 4. ἦν αὐτῷ «αράδεισος γειτνιῶν τῷ 
οἴκῳ, ετγαΐ ἱρεῖ Ἠοσΐῃ8 ν]οΐῃι8 ἄστη. 
Ηδργοῆ. γειτγιῶν, ἐγγίζων. 

ΓΕΙΤΟΝΙΑ, υἱοϊπία. πο) 55.)0 

ἄυεϊ. ἄμα εαγοίπα. ϑγτώτα. θηέβ. 
ΧΗΩΙ͂Ν. 14. 081 τῦδη ᾿ΤῸ γειτόνων 
ἰςρεπάυπι νἱἀοίι» διγομέων, χαδ νοςςα 
εἰ ΑἹ. Ηεοῦγαϊουμα Φυα Υ. 
16. Τὰ Βιεἰυ8. ϑεά δαυυποάτα ἃ 
γΕΤῸ τα ἶμὶ δθασεββθα νἱάφτατ. - Νῶπι 
ἰσ 5} 16 ϑιστύδβοδτο φιοηυδ μοΐεες 

ὦμος ἑεγέποε, αἰ Βδυα ρμαπσὶ δηῦ- 
; ἱπίεγρτείυχα τεἀδικιοευηῖ, 

εἴ πο ὍΘὨ6 Ἡερτδῖοο σον ΘὨΙΣοΣ 

..} 

ΟΥΒΙΟ 9 
,. ΓΕΙΤΩΝ, υἱοίπε. Ἢν» Ρθσέ. 8.» 

οὐμεπιογοηδ, παδίίαπε. 900. ΧΊΧ, 15. 
. τ Δ} ὁεάεπε, δαδίέαπε, οὐπῶπο- ἀ 

γαπδ. Ηξεῦτ. οἱ ϑγτυθ Ἐπ. ΧΧΨΙΠ]. 
8. δ΄ ]Ποοὲ διάοαι οσαης νἹοΐηὶ [8- 
ΓΔΕ ΓΑ ΌΤΩ. --- 7η,ὺὑὁβ, Ῥασί, λαδέξαπε. 

ΟἹ λωποὶ Ῥγον. ΧΧΨΤΙ. 10. Ααυ. 
Ὠευῖ. 1, 7. δος. (οά. 1.158. δι]. 
ΠΧΧ 70». ΧΧΥῚ. 5. --Ἰϑ τ» τνοῖ- 

Ὅ6]6 τηδϑς. Εχοὰ. ΧΕΙ. 4. 9 ες. 
ΙΝ. 8. Ῥρδϊνλ. ΧΧΣΧΣ, 14. - Γ) Ὁ» 

βάνω. Ἐπ. 111. φᾷ. Βαια. ΓΥ. 17. 
ΤΕΙΩΡΑΣ εἰ ΓΗΩΡΑΣ, σάνεπα 

»Ῥοτοργίπιδ, ργοσείψέμξ. Ἐπὶ ΟΣ ὅτ 
ἂ 

κως, ΟΒα]ά. "}}} ναὶ ἀφ }}} ἃ 
Τα. “}, εγερτέπατὶ. Ηϊῃο, ρΡυῖο, 
βυχὶς νὸχ Τυγοεῖςα Ολίαμγες, αυὰ 
ΟΒτβύδποβ σοπίεπιπη δρρεϊϊαπί 
Μυβδιδττηθάαιϊ. Οὐδ" δα ἀἶσαθ Ἐ- 
ἰταΉΘΕν δ. ΤΥ} ἑκάϊρενα. Ἐχ. ΧΙ. 

19. [Δ ΒΙο τυ Τ οτησαΐυτη ϑθοιιῖι3. 
ϑδεᾶ υἱόγαιο ογσανὶς.  Ναπι νεσθδ ἐν 

Φν, 

ψοῖς γειώροως 1. 6. Ῥοϊζιι8 τεβροῃάεῃηϊ ἐ 
Ηφργ. Ἴλ." Οοά. Οχοι. μαρεῖ αροσ- 

ηλύτοις. --α λ» Ῥεγεστίπια. [ε8. 

ΧΙΝ. 1. ΑΔ. 1. Τῇοοάογχεῖι8 Τ. 
Π1. Ορρ. μας. 466. οἀ. ΗΑ]. ὁ γειώ- 
ρας τῇ Ἑλλάδι φωνῇ ὁ προσήλυτος ἑρμη- 

. 



Γελἄω. 

ἸίχοΣ οἰεθβ ἀξιθοὶ ἰχαποίαἷο- 
το, -(σπέεν Οο]οίπεϑὶε ΟΒδϑ. ὅΆ8οτ. 
Ραρ. 608. Ο]οε8. πὰ Οὐοίδϊς. Τεκύραις 

48 

α νεδενε:. 8Ὧὸ 6 ἰη ἢΠϊύ ἰοσο οἰΐαπὶ γ.. 

Γέλως. 

ΓΈΛΟΙΑΣΜΟ' Σ, εἀγείϑιο. Ῥ᾽ 

Ἰάοτη. 76. ΧΙ,ΨΠΠ. 27. καὶ μὴν "ἢ 
γελοιασμὸν ἦ ἣν σὺν Ἰσραήλ; ΠΟΠῺΘ Εἰ ΔΙ 
[ὰ τἱβῖ δαὶ ̓πρδδιογαν 

(εἷς ΦΌϊπι Ἰορεμάνμ ὕτοὸ γίώρας,. 
«υοσὰ ε Οοά. δὺο οὐϊαϊ Ἐδυτὶς ἐμ), 
φύλακας,» ἢ «αἀροίκους, Βρογομ. γεώ- 
ας, γερινας ἐξ ἄλλου γένους, οτος 
μπς τῷ ᾿Ιφαὴλ προσηλύτους, ἢ τοὺς 

, φὴν γὴν διχυσονουμήνους. 1,οχ. - 
ΜΆ. Βγειι. ὃ φὴν ΤΣ 

φυλάσσων, ἣ ὁ ἐξ ἄλλον πω α 

λώβενος ἢ τας ΓΙΑ. (ορ. «ρασι τρατγως 
".6). Ουτι αροά 
ἐμεε “τρὶ σὴν γὴν αἰὐαύβαρηξης αδβί δῇ- 

Θπουγοΐδ, Ἰυ6 66 Ἠοιάπρογο 
ΤΈρο. ΡΒΠΟΙ. μας. 16. αυΐα γεωργὸς, 
αυὸ ἀρυὰ Ηδεγοδίαγα τρϑρι ον, οἱ 
ΟΒδ]. χ 2 λ}}νὄ ΟΣ 4ᾳυὺο ΧΧ φσυυὰ 
γειώρας ἰοτταλτυμί, ἑοῖο ςαοἶο ἡἸδίδηϊ. 

ε ΨΙάς εἰ (βοϊίζοτηδυσα Βα. Ν. Τ. 
Ῥ- 122. [πὰρ οἴίδπι ρμαϊεῖ, φυοὰ ἢ 
Τεχ. Ογυῖ! χειώρας ῬρτΡοῦαπι εχ" 
ῬΟΏΣΓΩΣ ὁ σὴν γῆν φυλάσδων, αἰιδεὶ 68- 
βεῖ ἀκὰ τῆρὶ γῆς εἰ οὖρος, ζιμδέοι, εἴ ἴῃ 
Ο]οϑ8. ἱπι Οοἴαί. φύλαχας. . 
ΓΕΔΑΏ, τίαεο, μαμκάδο, ἱπίον. 

Ῥπ ἰάετα, ὅδ. ΧΥῚ],17. ΧΥ ΤΠ]. 

12. 18. 1ὅ. --- ΟΥΖ, οἴαπιο. «10Ὁ. 

ΧΙΣΧ, 7. ἰδοὺ γελῶ ὀνείδει, ἐοοα σϑὺ- 
ἐ ἄεο ΟρΡρσοῦγίο. Ῥεστωυίασυηξ ἴηνὶ- 

φεσα ΤῚΝ οἱ ΡΌΥ. ἔχ. Οὐ! ΜΞ. 

Βτετι. γελῶ, χαίρω. --- ΤΥ. 20}. 

ΧΧΙΧ. 24. 0] γελᾷν «ρός τινα ποίαϊ 
δεπέρηο αὐ δόγέηο υἱέ αἴδγμεηι αφρὶ- 
οετέ, αρᾶ ἴῃ 564. ΡὲΣ Σ2.29) “Ἰδν 

χρυ τα. ϑὙτατήδοίι μαρεῖ προσ- 
γελᾷν. ΑἸίαγο εἰρτυ βοδε οπέτῃ ᾿ιαθεῖ 
ἐοσπμεα γελᾷν ἐπὶ τινὰ, αὰεὸ ποίαὶ 
ἐγτιάεγε αἰέχωεα, δ Ῥοδῖγα. 1.1. 6. 

« (ομε]. 111. 4. ΤὨχεΩ, 1. 8. Κτὸ 68» 
ἄετῃ νοος Ηθοταίοβ τερεσίξις. Ααα. 
ϑγτασραςθ. ἸΤδοοᾶ,. τον. ΧΧΧΙ. 
25. «--- ποῦ 

ΧΧΙΙ. 19. 
ΓΈΛΟΙΑ ΖΩ, οοον, ἰσγίάδο, Ὀγγῷ» 

ΡΙΒΟΙ. ζοοον. εσιθβ. ΧΙΧ. 15. ἔδοξε 
δὲ γελοιάδων ἐναντίον τῶν γαμβρῶν, νἱ- 
ἀεθδξυν δαΐοιι σζΘ ΠΟ 8 8115 ἸΟΟΆΤΙ. 

» ϑαιάεο, ἰκίογ. “200. 

ΓΕΛΟΙΑΣΤΗΣ, ἐΥΤΊδΟΥ, οοαίον, 
ἀσεέμι8, ΘΟΉΤΤΟ, φμὲ γέϑεηι τιουεί. χὰ Ὁ» 

υαπίίας. 79». ΧΧΧΙ. δ. υδὶ γιλοιασ. 
τὴς ππιρίμπι ποῖδί, φμὲ γίάεί δἰ σοη- 
ἐεηιπῖξ ἱεέρες ἀἰυΐπας, δο εδῖ ἱ. ᾳ. γῇ. 

Β͵ΓΈ ΛΟΙΟΣ, γὶδεοιῖμε. 4 Μδοολρ. 
Ι. δ. 111. 1. ἩδδγοΆΒ. γελοίζον, γόλοιον, 

ἤει ΘαγοἾ. 8. ν. γελοῦς. 

ΓΕ ΔΩΣ, τρις. “Ῥπῷν παίιθ 

ῬΣΟΌΣ. 71πααοιϑ. Ατὰ. ΝἾἼ]. 9. υδὶ 
Ῥπφ ΠΣ Ὸ2» αἰίατία 1εααοῖ, ΙΧ Χ 

Ἐαπδαἰοευς βωμοὶ γίλωτος. Νοδ 
ῬὴῊῸ ΛΓ ᾿εραγαπε, πξ ποιαταν. 
115 νἱβιγα δϑί, ̓ ϑρἃ ἴῃ ταρηΐο ΒΑΒα6- 
τυηΐ οἰγταοϊορίατη ΠΟΙΏΪΠ18 ἴβδδο, ἃ 
Ῥπν; τίάενο, ἰοαῖα όϑορδο Α. . 1. 

1Φ. ὅν "Ἰσαχον ὀνόμασε. τοῦτο γίλωτα ἡ 
σημαίνω. Ἰάστα (οϑίδειν ΕἰιΒοΌ 1.8 ἸΏ 
Ῥγαρ. Ενδηρ. τὸν ᾿Ισακὸν ᾿Ελληνιστὶ 
γίλωτα ὀνομασθῆναι. ΡΊαγα νἱὰδ δρυὰ 
Ὀγυβίυση ἴῃ Απίπι. 1,0. ἴ. α. 9. ---- 
Ἵ2» ἰγαπβοο. ΜὶςοΝ. ἴ. 11. κατὰ γί- 

λωτα. [ορογακί ΡΣ ᾳυοᾶ ν. 

10. φοάεμα χηοῦο νοσίᾳπί. Μ᾽ άο β6- 
ιοπεῖδ. --.- [Π9» “ρᾶάτγα, ποτωθῃ 

ῬΤΟΌΥΓ. υγ0 ]8. ΜίοΝ. 1. 10. κατὰ γί- 
λωτα. ἸῖΑ εἴ Ατγλρβ. Ἐογίβββε γέ- 
φωρα ΒΟΣΓΊΡΒοσγαηϊ, ΤΔΉΖΌΔΤΩ ΠΟΙΏΘΗ 
Ῥτορσΐυτα. ---- ΤΣ εκ. ΧΧΙ. 6. 

ἘΣ. ΧΧΙΠΙ͂Ι. 39. “πο ρῆπν» ἴπβη. εἰ 

ποιλθῃ. 9200. ΊΠ. 921. Ῥτον. Χ. 
84. Οομδεὶ. 11. 9. Χ. 10. υδ᾽ γέλως 
ἰφσίμέαπι, ἀϊαγίἑαέεηε τιοῖας. ϑγτητη. 
Ῥτονυ. ΧΙΝ. 18. -- γῶν ὡρηραπίχα- 

ἐἶο. Φον. ΧΥΤΙ. 6. Ψυΐᾳ. ἐκεπερίωπι. 
Οοη͵θοξυτασω δε ῦ! ν᾽ ἀθηθιν 6 ΘΠ" 
(ἀχξυ ἀποίατι. ΜΙοδ 4811 ἴῃ Θαρρίοιῃ. 
Ρ. 3372. ργαουμίε βου ζοηδβιο, γοὸ- 
σε ΕΘ γ. ἐχϑρωλβοπεπι το α1. 
βαρ. Υ. 8. ὃν ἔ ἐσχομόέν «οτε εἰς γέλωτα, 
4ίρϑιι Βαρυΐϊπιυ δἰαυδνὰο 1π ἀεσί- 

ἢ 4 

ἄξιον. Ψίά6 χιοαυο [πίϊ. δᾷ ὁ 



Γεμελὰ. 

α τα, ἢ. 6. 4πεπι δἸἰαπαινο ἀοτίδίτουκ. 
ϑίν. ΧΙΧ. 96. (80.) γέλως ὀδόντων, 
ἀοπίυχμη ρμεῦ σίδυσα πιιάδιο, δυιῖ υἱο- 
ἴυτα ἀἰἀιισαη, σΣἰἱδ1ο. 

ΓΕΜΕΛΑ, (81. γεμελ, εἴ γεμε- 
λὰχ), Ηεῦτ. ΠΌΤ ΝῊ» υαἱδα δα- 

ἐὲς. 4 Ἀερ. ΧΙΨΝ. 7. ΓΧΧ αἰϊαρ το- 
ἄυηὶ χοτλάδα τῶν ἁλῶν. ΨΊ146 1 ῬαΓ. 
ΧΥΠΙ. 19. εἴ οομέ. Βοηδουῖὶ ποίαβ 
δὰ Επ5ο 0 Οπμομ. ν. Γημελά. 4ὶ ὕδσῃη. 

ὁ ΜΠ]. 18. γοβελὲμ ἀϊαλξαΓ. 
. ΓΈΜΙΖΩ. ἐμερίεφο. ἸΝΔ0, οπερο. 

σε. ΧΙ. 17. 
ΓΕ ΜΩ, ρίοπεδ δηι, οπιδίμδ δε. 

Ὁ)» νεῖθυμι. Ῥ8. ΓΧ. 29. οὗ ἀρᾶς 

᾿ τὸ στόμα αὐτοῦ γέμει, καὶ πικρίας, σὰ- 
ἦι.9 οβ ΘΧΘΟΓΘΌΏΟΠΘ δἵ διμαν} ] θη 
Ῥίοπυτα 6δοξ. [πᾶς δρυὰ ΗἩδβγοδίυτῃ 
εἴ ἱὰ [,6χ. Ογυ}} ΜΆ. Βγϑ}. οὗ 
ἀρᾶς γόμει, οὗ χατάρας «λήρης. ἐστί. 

ς Αἴηοβ [Ϊ. 18. .-- Ν Ὁ» το, ροτγίο. 

εη. ΧΧΧΥΙΙ. 94. χάμηλοι αὑτῶν 
ἔγεμον ϑυμαμάτων, οδταρὶ! θοσυχῃ 
ΟὨμδοὶ ογδπΐς δζοιλδερυθ. Ααυϊῖα 
αυοαιο ὶς Βαβαί ἔγοεμον, Β0α ν]46- 
(ῸΥ τη] Προ νὸχ ϑυϑρεςοία, οἵ 6 
γεῦβ, Δ]οχ. δυς τυδηβίδία. 3 Ῥαγαὶ. 
1Χ. 21. «λοζὸν γύμον χρυσίς καὶ ἀργυρίου, 
ΠΑΡ 8 ΟὨυδίΑ δυ7Ὸ οἱ δυρεηίο. Αἀ 46 
ῷ Μδος. [1]. 6. εἱ 80. 

ὰ ΤΈΝΕΑ,, ρεπεγαΐίο, σένς, ζαπεδα, 
φτγοβεπῖε, ροείεγέέας, αίαδ. ἜΥΣΟΣ ἴῃ 

Ρίυσ. ον Ὁ Νν» φμεγοιδ, ἵξ. ἀνν- 

δογεξ. ἴε8.ὄ 1,Χ]. 8. κληϑήσονται γενεαὶ 
δικαιοσύγης. ΝΟΣ, 4116} Ἰορογυηῖ, βοα 
Βοηβυχῃ βδοιτὶ διιπξ. Οοηξεν Ο]Αβ5:) 
Ῥμ1]ο]. 8: Ρ. 1107. οα. Ὠ δίῃ. -- 
ΓΛ. Ρδτῖ. δὲ, ἔζεπι. ρωγα. ϑορΆ. 

1.10. Γεροτυπΐ ἢ 1. ΘἸΤΟΡΟ 

ΤΩΔΡΊΒ, αὐδγα βθηςθηζεΒ οϑι88, αι 
114 ᾿π6α86 υἹάοίυγ. Ὑ]ά6 δὰ ἢ. 1]. 
Μοπίξ ---- 3), δεπεταϊίο. αφῃ. ΥἹ. 
9. τέλειος ὧν ἐν τῇ γενεᾷ αὑτοῦ, αυὶ 
Ῥογίδοϊιβ γαῖ 8116 εἰαΐβ, οὐ]]. Υ 1]. 
1. θὰ. ΙΧ. 12. εἰς γενεὰς αἰωνίους, 
1 ΒεροῦΪα δρίεσΏ 8, ἢ. 6. ἱῃ δἰρσῃυση. 
ὅρα, ΧΥ͂. 16. τετάρτῃ δὲ γενεᾷ, αυδτία 
βομοσαίίομθ. ἴον. ΧΧΙΠ]. 48. ὅπως 

488 Γερεὰ. 

ἥδωσιν αἱ γοναὶ ὑμῶν, δ δοϊδηῖ ροείενὶ 
ψεβαὶ. θοῦ, ΧΧΊἸΠ. 8. ἕως δεχάτης 
γενεᾶς, ἀβαυς δα ἀδοίμηδσι ρΈΠΟΤΑ- 7 
οποιη. 16 εἰ “οὉ. ΧΙ,11. 15. 
Πευῖ. ΧΧΧΙΙ, δ. γεκὰ σχολιὰ καὶ 
δμσεραμμόνη, ργοβεκδεα Ῥχανὰ εἴ μετ- 
ψοῦβα. ΥὙἱά6 οἴ ν. 40. 9011. Μδιί. 
ΧΙ]. 39. Εφ. ΙΧ. 97. χατὰ γενεὰν 
Ἀαὶ γενεὰν, ῬΕΣ ΟἸΠΣ68 ΖΣΘΠΟΥΔΌΟΠΘΒ. 
Ῥεδῖπν. ΧΗ]. 7. ἐν γενεᾷ δικαΐς, ἴκ 
βεηίε νοὶ "αηεῖδα απ. ν14ε εἰ Ῥα. 
ΧΧΠΙ. 6. Ῥβαμι. ΧΧΙ. 84. γενεὰ ἡ 
ἐρχομένη, ροϑέεγίαα. Μιὰδ οἱ Ῥβαῖτι κα 
ΧΧ, 20. [εβ. 8.11]. 8. τὴν γενεὰν αὖ- 

φοῦ τίς διηγήσεται; ἀέαίδης Θἶπι8 αυ8 
Θρλυρα Αἀάδ πο, .06. ΧΧΙ]. 
38. --- Ὑ. ΟΠα] ἃ. ἰάδμ. θδη. Π|. 

84. Ι΄. 81. -- ΠὋ[ ΥἽἼ, δεπεγαίίο 
ἑεπεγαίϊο. ἴεα. ΧΧΧΙ͂Ν. 10. ,Χ}. 
4. --- ν)» δέπιεν. ἴ)δι. [Χ. 1. βες. 

Ομ ἰ8. Εβει. ΙΧ. 28. ΟἿ 8 βάν. 37. 
οΟ]1, Ἐϑασ. 11.590. --- Ὡν, ἴὰ μὶυν. 
ὩΣῺν ἀϊεε. ἴεθ. ΧΧΊΝ. 22. διὰ πολ- 

λῶν γενεῶν, Ῥ6Ὶ ταῦ 85 αἰαίοα. δὲς οἱ 
Ἡτλοτιι ἐθρμδ υἱέα; ποπιίπμρε, 
1,Δθηϊ αἰαίξης νοσδτιῖ, γενεὰν ἀρρε Ἰδὲ. 
Ἠδεγοΐει: γενεὰ, φυλὴ, ἐπὶ διασεήμα- 
φὸς χρόνων, τῶν μὴ χατ᾽ αὑτὸ βεβιωκότων, 
δκἀὐάυςῖο Ἰοοο Ηομ. Π. Α΄. ν. 950. 
Οοπέον 16χ. Ν. Τ. -α ον, παέτε. 

Νυ. ΧΙ]. 98. 99. γενεαὶ "Ενὰχ, 
Ῥτορεπῖες Ἐπδεῖ. Ψαὶρ. ΑΙ Ἐπαο. 
-- ΓῚ) Ὁ» φγοβέηῖεξ. ὅσ. ΧΧΧΙ. Ὶ 

8. εἰς τὴν γενεάν σου, δὰ ξανελξέαπε ἴαδτα. 
νὰ. ΧΙ]. 7. Νυὰι. Χ. 80. .-- 
Πϑυ ϑανιϊία, ξόπι. [ν. ΧΧΥ. 

41. 2εγ. ΥΠΙ. 8. -- Ὡν. Ῥοραΐω:. 

εν. ΧΧ, 18. ἐκ τῆς γενεᾶς αὑτῶν, ε 
βεηΐε Βι. --- 3» ροείγομμεε τεὶ, ἴξ. 

»ταπενηι. Ῥτον. ΧΧΙΙ. 4. γενεὰ σο- 
φίας, δ] πα ἀμ ]ο γένημα δετῖίθοσε 
γοϊυοταπί, δυΐ οετίε νοοῖ γενεὰ 1115 

.ΠΟΌοΠοσΩ δι )θοεσαπξ, υξ τιοίαρδο- ε 
τίοα εἰἤεοίιι ποῖοι. --ὁἰ ΠΥ Π 

ἔυγ. Οοη. ΧΧΥ͂. 18. Ἐρ. 7ετεια. 8. 
ἕως γενεῶν ἑπτὰ, ὑδαμ6 δὲ σεπογβῆο- 
Ὧ68 βαρίοϑιη. ΕΗ]ο νοχ γεγεὰ πο ροῖ- 
δϑῇ ΠΟ ΒΙρΏΠΟΑΤΕ ΟἸΠῸΣ ἀξοέπ 
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Ηορᾶ. 8.» παεοὶ. Ὅεη. ΧΙ 90. 

Γενετὴ. 

α 5ῖν. Η. 11. Ψυϊᾳ. ΜαΙοΝ δ᾽, ῬΤῸ βὲ- 
πεγαδοπος. Βασυρθ ΚΝ]. 8. γεναὶ ἐπ- 

χ, δαρξυδρίπίδ ἀπηὶ. 
ΠΟΑΔΑΙ ΓΕΝΕΑΙ, πορΐα βενθ- 

ταίοπες νεὶ ἐξέαίεδ. “ὙἹὙλ ὙΥἽ» δδιέ» 

ταῖο εἰ ρεπεναίίο. 1ε5. ΧΙΠ]. 80. 

ΤἘΝΕΛΛΟΓΕΚΏ, μεήεγαίίονον δ6Ὰ 
ἀπεδέδαττπε οτίρίπες γοῦεθ3θ0, ΟΉΠΝ- 

ἀρὰς ΤΠ Ἠπδρ. 1 Ῥαν. ν.1. 

οὖκ ὀγενεαλογήϑη εἰς «ρωτοτόκια, ΟΠ 

ὁ αππιρπογαδαξεγ Ὀγιτα ρθη 18. 1 Ῥδσ. 
ΙΧ. 1. «ἂς ᾿Ισραὴλ. ἐγενιαλογήνϑησαν, 

οτηηἶδ [6:48] μὲν Καπιας γεσεπδεδα- 
ἐμγ. Ἐϑάν. 11. 69. ἐφήτησαν γραφὴν 
αὐτῶν οἱ γιμπαλογοῦντες, αυθγερϑηΐ 

ΒοῖρΡΌιζατη δοσζαπι, αυἱ ζεπεγαίίοπεε 
γεοενδεδαηί. ΑἸ} οἴδαι δας νοοδ 
υἰϊαπῆιν 1 Ρασ. . 17. 3 Ῥαγ. ΧΙ]. 
15. Ἐπάν. ΥΠ]. 8. 
ΓΕΝΈΑΛΔΟΓΥΑ, ρεμεγὶδ τοεηδίο. 

ε ΤΠ ΗΝ Ρ.1 Ῥας. Γ΄. 88. 860. 

σσωρὶ. δὶ συτὰ καταλογισμὸς εἴ χα- 

ταλσοχισμὸς ῬεττηιίδἭιν ἰῃ οοὐα. [Ρ. 
ΨΙΙ. δ. 7. εἴ ΙΧ, 32. ΑΙ Ενᾶτ. 

ΝΗ]. 1. 
ΦΓΕΝΕΑΔΟΓΙΤΖΩ, μεπεαϊορίχο, ἷ. 

4. γνκαλυγίω. ΤΌΤ. 1 Ῥαν. ΙΧ. 

1. ἐγιυκαλογίσϑησαν 560. Οοταρ]. [ἴῃ 
ΑἸΔ. Ἰερίταν ἐγενναλογήϑησαν. 

ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ, παίαϊ. 4. Μδοο. 

ΑΥ͂Ι. 7. λον ἡμέραν, ἀΐαπι παΐδϊοσω, 
8. ἸΌυπι. 

ΦΡΕ ΝΕΙΟΝ, "πεμέωπι, δαγδα. 4 

Μδος. ΙΧ. 28. μέχρι τῶν γενείων. Οοπῖ. 
Ζούλτχεο ἴ,οχ. ς. 480. 

ΤΕΈΝΕΣΙΑ' ῬΧΗΣ, ογὶρίπὶς ργὴν 
οερε, αιἰρίογ. ὅαρΡ. ΧΙΠ]. 8. ὁ τοῦ κάλ» 
λους γινσιάρχης, Βροοϊεῖὶ ργιοίρμμξ 
δϑεπεγαίοτ. 

ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΟΣΣ, ογίχὶπὲς ἀμοίον. 
4 ϑαρ. ΧΙ]. δ. ἀναλόγως ὁ γινισιουργὸς 
αὐτῶν ϑεωρεῖγαι 8810, οζεδ- 
ἴοΥ ᾿ἰοσυτα πιας 5680]. 
Ασϊδιορα. Ὑβοθπορἢ. νυ. 1000. ΤΟΣ 
γενεσιδοργίω Ἰερίταν ἀρυα Οοετα. [πά. 
ἴῃ Μοπεί. Νον. (ο}}. ΡΡ. 66. 1. 
Ῥ.- 138. Β. 

ΓΕ ΝΕΣΙΣ, ρεπεγαίϊο, ΟΥΙβῸ, παΐξ- 

υἱέας, ανῖϊα, ϑεπεδ, ἡνυεπίε, τ. 

υἱέα. Ἵ2» ΕΣ ΥΆΣ ἱπῆῃ. ΝΙΡΒ. εἱ 

ἡμέρα γινίσεως ἦν Φαραὼ, ἀϊ68 τι6.Α]}. 
ἄσ οταὶ Ῥμδσγδομῖα Οοδοὶ. 1]. 2. 
-- "νι τοπερ, ροείεγί. Ὦδῃ. 11. 

48. δε. ΟἸἴδ8. τἰοὶ γύνοσις ῥγοίδη, ργὸ- 
ἑεσι ποδὶ, (ομξ, ΕΥΠοΒΌ δά 

Ἦοαι. 1). Ε΄, 501. --- ΠῚ Ὁ. ξεπε- 

γαϊδο, παῤἑυϊας. Οεη. ΧΧΧΙ, 18. 
δὉϊ εἰς τὴν γῆν τῆς γιενίσεώς σον, ἴπι [6 Γ- 
τατὰ παΐυϊέαί5 τυδρ, βῖνο ἴῃ Ἵ 
ἴυδια, ο0}1. ΧΧΧΊΙ. 9. εἰ Ἀυ1}. 11. 
11. ἘΖ. ΧΥῚ. 8. ἡ ῥίζα σου καὶ ἡ γί- 
νεσίς σου ἐκ γῆς Χαναὰν, ταάϊχ τυδ οἱ 
οΥρο ἴὰΔ ΕΧ ἴοιτα Ομδπδδη. Ὑ166 
εἴ γ. 4. -- ΠΠΌ Κ» ͵ζανέδα. Ἐχ. 

ΨΙ. 24. αὖται αἱ γενίσεις ἸΚορὸ, [μὲ 
απ χα Κοτο. ΝΌμ. ἰ. 18. 
1 Ῥαγ. ἵΝ. 2. 31. 88. --- Σ)3}»» 

Ῥίαν. μυεπίς. Ἐπ. ΓΝ. 14. ἀκὺ γε- 
γήσεώς μου, ἱπὰθ ἃ ῬΓΙΠΙΑ Τη6Ὰ δεἰδῖοδ. 
- ΛΊΠ Ρίπτ. ργοραραβοηεε, βε- 
πεγαΐίοπες. Ὅει. 11. 4. ἡ βίβλος γε- 
γήσεως οὐρανοῦ καὶ γῆς» Ὠιἰδίοτία οΥδα- 
ἐϊοπὲ οὐ δὲ ἴοστρο. [0]14. Υ. 1. 
ΥἹ. 9. αὖται δὲ αἱ γενέσεις Νῶε, ως 
γΌ Τὸ εϑὶ γεοεηδῖο 7 πε ΝΟΔΟΙΪΙ. 1. 
Χ. 82. υδὶ ουὐτὰ νοοδ συγγένεια Ρ6ΓΣ- 
τηυϊδίαχ ἴῃ οοἀὐ. ὅΐδρ. 1. 14. σωτήριοι 
αἱ γενέσεις τοῦ κόσμου, δαϊυΐατεα (᾿ι. 6. 
νἱί Βοιιίυτα πὸπὰ ποκα. ΥὙἹά. 
566.) βυῃξ γεγμης ογεαίατειηι δρεοὶδα 
γεὶ Ἄν δὶς φυοᾳυς Ἰορίτυν 10. 
ΧΥ]. 26. ΧΙΧ. 10. 11. ὅ6Ρ. 1. 
18. ργορεπῖεα. [τὰ ϑγτυβ. ὅδρ. ΥἹΙ. 
δ. γίνεσις 681 ογίμα, ὍΘ παίξὲυϊέας, 
(0]]. ν. 2. 4 Μδος. 7Ἴ]. 81. Ἰοὺ 
ὁ «λάσας ἀνϑρώσου γένεσιν, καὶ πάντων 
ἐξευρὼν γένεσιν, ααἱ Βοτηϊηυτα σέπμδ 
ξοττααντῖ, οἵ οχοσυιΐυγη ΣΟΓΌΪΩ 4 
ἐχοορίίαν!. ᾿ϑ6Ρ. ΧΕ. 26. οὖχ αἱ 
γινάσεις τῶν καρπῶν τρέφουσιν ἄνδρωπον ; 
ποσπδ ργουεμένς ἴοττα πυίϊγ απ Βο- 
τοΐϊποα ἢ [Ρ". ΧΙΧ. 10. ἀντὶ γενόσεως 
ζώων, ῥτὸ διϊτοδιίυτα ρηορεπίε. [δά 
γ. 11. "αν γένεσιν ν πω ΠΟνΆτΩ ΡῸ- 
φεπίεηι ανίατα. Τυἢ. ΧἼ]. 18. παρὰ 
τάσας τὰς ἡμέρας τῆς γενέσεώς μου, ῬΥε 
οσροΐδυι3 ἀἸοθιι8 υἱέας τη 688. 

ΓΕΝΕΤΗ), παΐϊυξας, ογέωδ. ἌΡν 

ὃΞ- 

δ" 

Ὡπαδ και 



ΤΓενέκες. 

“πο. ὁ σγρε ζω. ον. ΧΧΥ. 

47. ἐκ γενετῆς σροσηλύτῳ, ἈΠ ΤΙΜΙΣ ΡΡΣ 
ὀεἰγίο. Α ἀἰνρδεν ἀϊξ, Βρῖβον. ΧΊΝ, δ. ἐγὼ 
ἤδλουον ἐκ γενετῆς μου, ἃ παῤῥυϊῥαϊε ταθὰ 
Ἀαἶν1,. Ὑυ αι νετῊῈ: 4 ραίγε 
ὅπ60, }ὶ ἸΟΉ ςοσίο β6.0, δὴ δἱϊυὰ 
ΧΟΟΔΌυ]υχη (ν. ο. γεάφης) Ἰερχογῖί, δαί 
Βοηδυχη ΠΠΌΘΓΘ ἘΧργεββεσῖς. ϑυϊδ8 : 
χετὴ, πατριὰ ἣ γενίόια. (ομπέ, ΤοΧ. 
Ν. Τ' 8. ἢ. νυ. 

ΓΈΝΕΙ ΤΙΣ. ΚΙ βᾶπιδ οϑὲ ἰβοίο 
ΪΙοοῖ ἴπ ᾿ἴρτο ϑὅδρ. ΨΊ1. 12. ἠγνόουν 
γὰρ αὐτὴν γενίτιν εἶγοι τούτων, ψοολθυϊο 
ἡμαρίς ὩΟΙ͂Ο ψεμἐγ οὶ 8. πιαίΓΊΣ {τ|- 
Ὁ ΠΑ οσῖί, πδτὰ Ψυ]ραῖυβ νεγεξ : 

ἐξ ἱρπογαδαηε, χιοπέαηι δογίονε οη:- 
πῆρ ἨΔ ΟΡ 6εί. ϑδεὰ αυΐὰ πεθο ψῸχ 
ἴὰ Ὠυ110 δοείρίοσαε ὅτεοο γορουίτωσ, 
τλέσῦσα ΠΡ ΤΑΥΤΊ! νἱείαπι νἹἀοἴαΣ, τὸ 
υο γένεσις Ἰερῖ ἀερθοδί. (εγίδ ἴῃ ΑἹὰ. 

ς γένησιν, ἰὴ αἷ. γένεσιν, τι 8]. γέννησιν ΥΓΕρΘ- 
ΤΊΣΙ ποίαν Γ,. Βοβ. ἴῃ ποίίβ δὰ ἢ. ]. 

ΓΕΝΙΚΟῚΣ, χεπες γεὶ γαπιίαγε 
ἐπάϊσαηα, 8. Ἐϑᾶχ. Κ΄ 61. ζητηϑείσης 
τῆς γενικῆς. γραφῆς ἂν τῷ καταλογισμῷ, 
ρχῃ Βοξυμλ βεποβὶορία ἀαρογοσθῖτῦ 
ἴῃ οαἴαϊορο. ἴῃ ἰεχία Ηθρσ. Ἐδβάσ. 
ΤΙ. 68. Ἰερίταν τ  ΓΌΣΙΟΣΙ Ὀϑμτο, 
ἑπάδα δέγρὶΣ σι. Ἡγοάΐδη. 

ἀ 1. 1]. 
ΓΕΝΝΆΔΑΣ, ρεμέγοϑμξ, υἱρέϊὸν, 

ϑον. ἃ. Μαοο. ΧΙ]. 44. ὁ γεννάδας 
᾿Ιούδας 865. ΑἸά., δὶ Εοπι, γενναῖός. 
Ψαϊχαῖο ἐχρομίζυΣ ζογἝδδινμις οκ- 
(65. Ηδβγοβιο γεννάδας εδὲ γενναῖος, 
ἀνδρεῖος, εὐγενὴς, συγγενὴς, μέγας. 
ΓΕΝΝΑΓΌΣ, ἴάἄοτη. 1ξ, ργαείαηξ, 

Ῥγαοίατιδ. ὈΝΤῚ 1» υδίδις ζογεἰμά- 

πὸ. 5 . 3 ὅδ. 11. 7. γεννοῦδι. 
εῷ δος. ΥἹ. 48. Ι1]. 21. ΧΙ]. 2. 
Ἠδβγοῖ. γενναῦὸς, ἀνδρεὸς, εὐγενής. 

ΒΡΕΝΝΑΙΟΤΕΡΟΣ, μεμεγοείον. 
4 Μεςς.. ΧΙ. 12. γενκαότεροι «ὅροι, 
ὑελεπιεπέϊογεα ἀοϊοταϑ, πὶ ααΐδυιβρεσο. 
ξἔδυϑιι 18 σοῦ ΚΘ ΠΘΓΟΒΙΑΒ ΔΏΣΩ 86 
Ἔχϑετί. ΄“ 

: ΤΈΝΝΑΙΟΤ ΤΗΣ, ρεπεγοσίίαδ, ζ0᾽- 
ἐμιο. 4. δος. νῖ. 81. ὑσόδειγμα 
γινοαιότητος, ΦΧοΙηρίτη) νἱτγίπε!δ. 8. 
ἈΡΌΟΙϊ8, 

490 Ζ ἀρνᾶα. 

ὙΈΝΝΑΓΩΣ, ρεκονε, ζον δεν. , 
ἙἘ Μαδοο. ΕΝ. 85. 2 Μϑος. ΥἹ. .98. 
ΝΠ]. δ. Ὁ} ἀδ ἐΐϊθ δά διβϑξαν, «αὶ 
Ῥγοιαρὶδ εἴ ἐοσαϊεν τοσίεσ δι 
δυπὲ, Ρὴ νί. ΨΙΠΠ. 16. ἀγωνσαοσδϑαι 
γενναύως,. 

ΓΕΝΝΔΏ, άομω, ξίξηο, “επετο, 

Ῥαγίο, ΜαΘΟΟΥ͂. ΝΥ 12» ὅτ. ἘΣ. ΧΧΙ. 

85. ἐν τ φοῦ σα!, ἴῇ 

Ιοοο τὸ ἘΠ μ᾽ όμα ΧἹΔ 
ΡΠ. τιαρπεηι ζαοῖο. 168. 1.3. 1.6- 
815866 σάώις ᾿ ΠῚ) ουπὶ ΟΠ δια. 

(011. Επ. ΠΥ. 49. 7ε-. ΧΧΧΙ. 9. --- 
Ξ|} 2}, ΗΙΡΒ. 8. ἢ2)»» αὐιδωΐατε 7- 

οἷο. Ἐχ. ΧΧΧΥ͂Ι. 13. γενήσω. Τ,9- 

Βοταπί ξοτίωσθα "7777: --- ΓΤ, 
δμηι. ὅεν. ΧΥ͂Ι. 1. -- ἌΣ Ηΐρῆ. 

αοφμῖτο. Ζδοι. ΧΗ]. ὅ. ἐγίννησε με, 
86. τοιοῦτον, [Ἀ]ΘΊ ΠΟΣΩΡΕ ΩΤ 
ΘἴΔτα τὴ σΘΠΟΪ, ---- ΤῊ γ οὐποῖρϊο. 

1 Ῥαν, ΙΥ΄. 17. -- οὺ ΗΙΡΗ. ἃ 

ἘΩῚ Ὁ. Ῥοπο. Ἐϑάγ. Χ. 44, τῶν γυναι 
χῶν, αὖ ἐγέννησαν ἐξ αὐτῶν υἱοὺς, ξορτηΐ- 
δύση, ἀπε ῬΘΡΟΥΘΥπὶ Εχ 1118 
Ἡαγοβ. ὅ8Ὶς 4145 Οτεςοῖθ ἀθ ζοθιηὶ- 
ΗΪβ υϑυγράξυτ, Οοπέ [,χ. Ν. Τ. 

.8. ἢ... -’ 7 ΡΥ. ἃ ϑηγη ϑόρπα- 

ἐμδ δια. Ῥτον. ὙΠ1Π. 95. -- Ὧν 

91 Καὶ εἰ ΗἰρΒ. ἄξω. 1ἴΥ. 1. 

ΧΕΙ. 18. οὗτοι οἱ υἱοὶ Δείας, οὃς ἐγέν- 
γνῆσε τῷ ᾿Ιακὼβ, ἮΣ κυσὶ Π116 ἴ,δρ, 
αυο8 Ῥδρεσῖ Ψδοοῦο. [68.ὄ ΕΧΥἹ]. 
9. ἰδοὺ ἐγὼ γεννῶσαν καὶ στεῖραν ἐσοΐησα, 
δῦοδ ερὸ ̓ιεουπάαηι εἴ β[οΣ ]οσα δεῖ. 
ΑἹ. Ψυὰ. ΧΙ. 1. Ῥγο 21} ἸερίτοΣ 

Ἐπάν. Χ. 8. --- ΓῚ)» “υυεπία. Ῥε. 

ΟΙΧ. 4. -- 2» παΐμα. 05. Υ͂. δ. 

3 ὅδτα. Ὗ'. 14. --- ΥἹ Ὁ. παείοϊέας, 

οορπαίίο. Οευ, ΧΧΙ͂Ρ. 4. 7. Τκν. 
ΧΥΠΠ]. 9. --- γυν οδο. Ἐπ. ΧΊΧ, 

ὃ. ἐν μέσῳ λεόντων ἐγοννήϑη. ϑδοὰ ργϑ- 
ἔεγθηα τοϊῃὶ 101 θ886 νἱ ἀθέων Ἰεςῦο 
ἐνεμήϑη, αυδτὰ ἸΒεοἀογόζιβ οχ θεῖ, 
οἵ ποηη}}}} Πἰρσὶ μαρθης. ὅδιν. {Π|. 
6. τοῖς γεννήσασιν αὐτὸν, Ῥατοπεθυβ 
818. ᾿ 

29 

ἃ 



ἀ πμα 6 τεοὶαυΐβ 

Γένγηῤια. 

ΤΕ ΝΚΗΜΑ, (τὸ αὐο εἴ ᾿ηΐον- 

ἄσπι γένημα ϑοτΊ ταχ, Υ. Ὁ. δρεὰ 

ἸΧΧ Όααι.- ΧΙΥ͂. 29. Βτεῖῖ. δὸ 
Ααυ. οἱ ὅγωπι. 706. . 123.) ῬγΌβε- 

πἰεσ, βίας, ἴῖ. βενπκεπ, ἡγμοίμα, ῥγῸ- 

νεπίωδ. “ἱὰ» ὕ7ωοίωα τέρεπα. δι. 

ΨΙ. 10. ---- Ὀ5Ν, οἰδια. Οε. ΧΙ. 

85. πάντα τὰ γενήματα, ΟἸΛΏΕΙα ΩΠ- 

ποπάπι, ἦυεθ ψευθα ϑυτασιδομο [1- 

μυϊε ΕἸβοβογὰβ ἰῃ ΟἸανὶ  ετβα. σΟ. 

δ ἢ. 36. ἃυϊ οἰπμηῖπο πο ςοπέοσεπάυϑ 

δϑῖ. --- ἍΣ δέγπιο, υεγδιαπ. Οθῃ. 

ΧΙΕΙΧ. 21. ἐπιδιδοὺς ἐν τῷ γενήματι 
κάλλος, οιλεπιό ρυϊοτοθ γαθοδ. ἈῬψϊπς 

ἀπθῖο Ἰεροταπε ὙὙν8 8» πόρον, 40] 

τεϊδῖθ δᾶ δύροσεῖα οοπιτασᾶθ γίννημα 

ἀϊοὶ μοεβαπέ. -- Ἃ» )᾽πρποπέμπι. 

700. ΧΧΧΙΧ. 4. υδὶ οεὔδπι ΤΙΘροά. 

γοοῦ γέννημα υδὺ8 εϑ, αὐε ἂδ οτἵὰ- 

εαἴθυδ ῥτονθητῖδυβ ἴεττεβ, ἱπρσὶπαὶβ 

ε ἴἴ5, περ ϑροηῖθ παβουπίασ, Δ Β106- 

τὰν. πᾶς εἰγαυΐ δρραγεῖ, ἄσηοβ 

ΨΠΙ. 6., υδὶ Ναῖ. εὔδιι γεννήμωτος βΘ 

Ῥ͵ΙῸ ἽΔ οχ ροεῖ, ΟΧΧΟ ποιὰ ἸερΊ856 

ἌΡ ΒΟΠΠ11}18 νἱδῦγα ἔιμς.----Ῥ 

»αρρΐαπε, υαομμηι. ὃ ΤΗθοα. 

Ρχον. ΧΙ͂Ν. 4. υδὶ ἸΙεμογυηί (964 δά- 

ταοάυτι ἱπορίθ) 2» ὑγμηιενμέωπι ἃ 

α δεραταίμηι εἰ ρυτραΐμπι. , ὉΠ ΠῚ 

μεθ γένημα ἐκλεχτὸν, ΠῸΣ τα γέν- 
{π|ϊ.- ᾿στορϑῖ856 Υἱ- 

ἀείυς. --- Ἔν σεΐοα. ῬΕ. ΤΧΙ͂Ρ. 

11. ὉὉὲ εἶπε ἀυθίο δμίοος τπεοην- 

χοΐςα ἂς δερείε πιο] χεοχαπί. --- 

Ὁ δν, »γουεπίιδ. 1εδν. ΧΧΥΙ. 4. 

Ηρ. {Π. 16. γενήματα ἐν ταῖς ἀμαύ- 

λοι, 
12. ἡ γῆ δώσει τὰ γεννήματα αὑτῆς, 

ἰοστα ἀδθοὶὶ ρῥγουεπίιδ 506. --- ἣν 

ἕως. ΗΙΡΒ. ἃ 7)» φγογιοῖο, ἱε. ρίμετε 

ε [πεῖο. Εἴτης ΠΟΙΠΙΘΏ πὸν ρἱωνία 

ἱεπερεείϊοα. Ηρϑ. Χ. 13. ἕως τοῦ ἑλεῖν 

γενήματα δικοωοσύνης ὑμῖν, δα αιοηὶ 

Ἰοοῦτα νἱάε ποίαϊα 4 Βαβγάϊο ἴῃ 

Αγνραζϑδι Οὐοο Ρ. 84. 8εᾶ. -Ὁ 

Ἴ)» παίμ. 706. ΧΥ͂. 14. γενήματα 

49] 

ιοῖμς ἴπ νἱρυβ. Ζεαςὶ. Υ111.᾿ 

Τννησες. 

σοῦ “Ἑνακ 660. Οσιαρ)]. το σαὸ ἔσπι. 
ο(, τοὺς υἱοὺς κ- τ΄ Ἀ. τι δὲν Ραχί. 

ἐπὶ, οἴϊατα ργοάμοίιιϑ, Ὀγουεπίένϑ. 

σου. ΧΙΝ. 28. τὸ γίννημω τοῦ ἀγροῦ 

φὺν. --α ΠΡ. γρίεπμωάο. Ἰγουϊ. 

ΧΧΙΙ. 9. υδἱὶ νοχ Ηθργ. τπεῖβρῃ. 
ἄς γγιοίεδμε Δἀμίροτας, οἵ ῬῈν ν.; ἴῷ 

864. ΘΧΡΟΙΣυΓ. --- ΝἼ8),, βαοίιω. 

Ὁοῦς. ΧΧΥῚ. 10. ΧΧΨΊΠΠ. 4. [ς6. 
111. 9. γωνήματα τῶν ἔργων αὑτῶν φά- 
γονται, "πεγοοίε ἰδθοτυτα ΒθαοτασΩ 

ἔγαθηςα. -- ΠΡ9 Ρϑεῖ. ἴωσπαι. 7γω- 

εὗετα. [.6. ΧΧΧΊΙ. 12. ἀμπέλου γεν» 

νήματος, νἱεῖα ἔγυοίυδ, ἢ. 6.. 18 ἔτυ» 
εαἰΐοτεα. --- “τῷ ἀπηῖ. ἸΙΧΧ δες. 

Ηοχ. ἴεοθ. ΧΧΙΧ. 1. ὅ'ο. ἀηηεπὲ ας 

Ῥτοὸ ,ηιοίίδιες ἀππιὶδ, θεὰ ἐξ, μα 
ῬΕΓ ἀππὺπὶ οζ ἔεττα φτουεπὶμπὲ, 80- 
οορεσγυμῖ, Οοηξοσ ὀπώρα, εἴ αἰϊ6 Ηϊ8 
Βα 1] 18, ---- ἢ ΔΓ τγουεπίμδ, ΒΡ6" 

οἰδείῖτα ἐεγγς. θη. ΧΙΥΤΙ. 28. σπεί- 

τὸ τὴν γῆν, χαὶ ἔστη τὰ γωνήματα 

αὐτῆς. Ἐχ. ΧΧΙΠΙ. 10. θευῖ. ΧΧΗ. 

9. μετὰ τοῦ γενήματος τοῦ ἀμπελῶνος, 

«οἵ-,. Μεαίῖι. ΧΧΥῚ. 99. --- 

ξεπογαίζοπεε. Αφι. ὅεαῃ. ΙΝ. 1:..--- 

Π2}) ρὑτουεπίια. Ὥεαϊ, ΧΧΧΉ, 

138. Ψυά. ΙΧ. 11. ΤΈγχοι. ΝΡ. 09. 
διν. Χ, 10. γωνήμασι γυναικῶν, παίἐξ᾽ 

ταῦ ]οσι. 1 Μδος. ἴ. 40, ἐγένετο ἀλ- 
λυτρία τοῖς γωνήμασιν αὑτῆς, ἰαεῖα ο8ῖ 

Δ]1θ μα παίἐδ᾽ 5υ1.β. Ηοβγ Ομ υ 8 : γίν- 
᾽ημα, παιδίον. Οοπέεν [π||. δὰ ΤΒοπι. 
Μασ. 85. ἢ, ν. Ἐδάσση υοχ, υ{ἱ τύκνον, 
0] 46 ὠτὸς δῖ οἰυαίε βοτίπο οβῦ, 
ποίας ἑποοίας ἰἰτδὶΣ αἱ οἰυϊίαί(δ, δυΐ 
δ᾽ως οἷυεδ, ν. 6. 1 Μδοο. 1. 40. υὉὲ 
γεννήματα 'Ἱερουσαλὴμ Βυπῖ, 4] ροδῦδδ ὁ 
τέκνα αὑτῆς αἰσυπίωυ;, Ἀ. 6. ἐποοίω εἴ 

οἷυδδ.. | 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΙ ΖΩ, ρεγηιῖπο, ὕγιο- 

μην ρτρήετο. 5}, αδειπάε ρα. 
Ἀφαυΐ. οἱ Ἑά Ψ Ῥε. ΧΟ. 14. γεὺ- 
νηματίζοντες.. ΔαἸεσῖνυπι γενηατι 

κὸς οσουχτῖς ἐξες Ζοβερδυτα ἀ6 Β. 
5.1. 8. Ρ. 398. 
: ΤΕΝΝΗΣΙΣ, ρεπεταίϊο, παῤῥυϊίαδ, 

ανάϊα, οτῖρο. Ἵ). 1 ἱμῆμη. ΝΙΡΗ. ἃ 



492 Το. Γεννητὸς- 

7ω.. ΧΧΧΙ. 386. γένος ἐξ Ἰσραὴλ, ρξιδ᾽ α “,)», παδοὶ.. οβ. 11. 8. καϑὼς ἡμέρα 
ἘΣ 1ρτδδ]8. Οοπξ 1 Μδαςςο. Υ. 2. 9 δος. ὃ (ἐσ ἡμάρῳ) γενήσεως αὑτοῦ, βίο 

ἔα (απ ρΟΥα παϊῥυϊέαξῖδ.---- ΓΙ] Ὁ» 

ανιϊα. 1 Ῥατ. ΙΨ΄..8. γωνήσεις ἀδελε 
φοῦ Ρηχὰβ, ζανπιδα: ἔναϊτὶβ ἈἘΘΟΒΔΡ. 
βαρ. 1Π1, 18. ἐπικατάρατος ἡ γόννῃσις 
αὐτῶν, τρκλϊοαϊοῖα 7αμεϊα ἸΠ]οτυτι. 
Τρ] 4. ΝἹ]. 13. ἡγνόουν δὲ αὐτὴν γέννησιν 
εἶναι! τούτων, ἸΟΠ δύϊοτῃ πον γΆτ, 1]- 
ἴδτι ογίρίποηι 6886 Βοσιι. ὅϑέῖγϑο. 

. δ᾽ ΧΧΙ͂Ι. 8. ἐν γιννήσε; ἀπαιδεύτων, ἴῃ 
. ἔδετὶΣ Πα Ιθο Ρ]ηδεβ. ἡ 

ΙΤΕΝΝΕΤΟΣΣ, χεπέδιδ, παίει. ) 

Ῥαιί. Ῥαἢ. 7905. ΧΙΝ. 1. βροτὸς γεν- 
γητὸς γυναιχὸς, Ὠοτη0 παΐμδ 6Χ την» 
Ἰΐοσο, οο}]. ΧΥ͂. 14. οἱ ΧΧΥ. 4. -- 
Ἴ2}}» ΝΊρἢ. ἃ 2» 20". ΧΙ. 2. 

ΙΕΝΝΗ ΤΩΡ, κχεπέίοῦ, Ῥατγθη5. 
δὲν. ΧΧΤΙ. 7. Ξες. (ουρὶ]. γεννητόρων. 
Ἡδεγοἢ. γεννήτορες, γονεῖς. Αἀὰο Ροὶ- 

ς Ἰαςῖ9 ποι. [11]. 9. 
ΓΕΝΟΣ, ρέπμ, παίδο, ρεπε, ἴξ. 

δροοῖεδ, δεγίδ, ογάο. ἤζτΩ» δέη, 

παϊίο, Ὅεῃ. ΧΧΥ͂. 16. ἘΞ δ, 
σεσπάερε Καπιμας σμας, κατὰ γένος 
860. Οχοη. -- "ἣλν. δέπε. Ααιυ. 
ϑγιώτῃ. εἱ Τβοοά. ϑορῆ. 1. ὅ. --- 
ἸΡ» ἴῃ ΡΪυγ. 39} δρεοίεϑ, 48 Ῥαν. 

ΧΥῚ. 185. γίνη μύρων, βρΘοῖθβ ὉΠ Ό 6 η- 
ἴογυχῃ, ψοὶ γδεῖδ ππρυθηΐδ. ---- 1. 

ἃ δεγίοα, ογάο. 4ὶ Ῥασ. ΤΙ. 8. 13. δύο 
γένη ῥοΐσκων, ἄνιϑε δεγὶ68 γλϑἸουυτη Ρὲ- 
ΠΙοοτύτΩ. ---- Ὁ Ν. παίίο, μοριίμδ. 

Ἰμεοά, [68. 1]. 4. --ο ΚΌΣ ΝΜ Ὸν οἰδεω. 

ὅεη. ΧΙ, 17. ἀπὸ πάντων τῶν γενῶν, 
866. ΟἸΊΠ6Β ΠΙΌΤΟΒ νεΐεσοβ, θχοορίο 
(οά. ΑἸΪοχ., αὶ τοοξία8, αἴ νἱἀεἴαγ, 
γενήματων Ὠδεῖ, υἴ Δ60 δἸΐετα 16ὸ- 
ο γενῶν εχ ΠΟΙ ρΘΠαΪο βου ρθεπαὶ 
ογία υἱ ἀθδῦιγ. ---- 1.72» ΦΡεοΐες. ἴδιο. 

1κν. ΧΙ. 15. ΧΧ σδη.]. 11. 14. 
ΝΙ. 20. Ι1. 14. -- ΠΤ ΤῸ» Ἀ- 

πα. Οδη. ΝἼΠ. 19. 9ε:. ΧΧΧΙ, 
1. τῷ γένω ᾿Ισραὴλ, βρεπέδ ᾿Βτδ δ ]19, 
ς0}}. Ῥ]. 111. ὅδ. τ» ϑέηιθη. 

1εν. ΧΧΙ. 16. Ἐδίβ. ΨΙ. 18. ἐκ γί- 
νους ᾿Ιουδαίων, 6χ ρσεπίς Φυάξοογθπι. 

ΝΠ]. 9. σεν. ΧΙ. 1. ἐκ γένους τῶ 
βασιλέως, εχ «ἰἔγρε τειχία. παρα .]ἤ 

Ῥοραΐιδ. Της. Οεη. 1. 9. ΕΧΧ Οεη. 
ΧΙ 1. «γένος ἕν, ρορμεῖια ἀπιι8, (0]]. 
ΧΧΧΙ͂Ν. 16. Εκίδεν. 1. 10. οὐχ 
ὑσέδειξεν ᾿Εσϑὴρ τὸ γένος αὑτῆς, Ὥοπ 
ἰπάϊσανις Επίθογα ραίΐτίαηι, δαῖ, ρο- 
Ῥμίαγες βυοβ. ὅσ. ΧΙ.ΠΠΙ. 90. τὸ γέ- 
νος μου τὸ ἐκλεχτὸν, ρορεῖες τηθαδ αἶθο- 
ἴι.8, 00]}. 1 Ῥεῦ; 11. 9. Ζυά 18}. ΧΥ͂Ι. 
924.. γένος οοπμδαηρπῖπεος ποῖαξ. 9 Μδος. 
ΨΙ]. 98. τὸ τῶν ἀκ)ρώπων γένος, 
Βυχίδηυτα. 8 Νίδοο. 1]. 2. 6. υδ] 
γίνος ἢσ6 ρμοείζομι κατ᾽ ἐξοχὴν σεπέεξνν 
εμάζσαπι ποιαῖ. 

ὙΙΓΕΡΑΙΟῚΣ, δέμες, ἃ γίρας, ἐπὶ- 
"πῆι ἤοποτ, οἵ γεραίρειν, υεπεγατί, Οὗ 
ῬγαΞίαπίϊαπι, χες φεποοίμίς ἰγέδιϊων. 
Οοπέον Ρ]αΐασοῆ. Τ. ΙΧ. ρ. 156. 
Βοῖοι. 8 Μδος. {Π|. 27. ἀπὸ γεραιοῦ 
μέχρι νηπίου. Γοϊά. 1. 28. ὑπὸ τῶν γε- 
βαιῶν καὶ τῶν πρρηβυτέρων, ὉΒῚ δΔα)ιποία 
εϑὲ ποῖϊο δυσίογιδι!8. (ὐπέοσ δὰ ἢ. 
Ἰ. Οτοὔυαι. Ηρεγοΐ, γεραιὸς, πρεσ- 
βύτης. Ιάδτι : γεραιῶν, γερόντων. 

ῬΓΕΡΑΤῬΩ, ργινιο ουσπὸ αἰέγιενι 
8. ἴοπο, σχ δα)]υποῖο : ἐκέϊέεα αἰβοεῖο, 
ὉΠᾺ 6 ἢ Ῥαδββῖνο ἀέζαγεηε ὅϑεὲ εἰ ἐκξε 
ἔμπι βιστβοιί. 8 Μδος. Υ'. 10. «ἀρ- 
ἥνει τὸ σαρὸν τῆς συμποσίας ἐαιπκολὺ 
γερομρομάνους εἰς οὐφροσύνην καταξϑέσϑαι 
μόρος, ᾿.. 6. Βοτίαθαίωσ εοδ, υἱξ ναϊὰς 
ἀδίαγεος ἘΠΕ ΙΑ ΘΣ ΟΟΌΥΙΥ δ. ἴπ εἴα 
δρεύθηῖ. ΓΙΘΒΥΟἢ. , τέρπει, τι- 
μᾷ. ϑυϊάδδ: γε ρας πάγος 
καὶ γίραιρε, ἀφέαζι, τίμα. καὶ «ἀροιμία" 
γέραιρε σεαυτὸν ἀντὶ τοῦ εὔφραινε σεαυτὸν 

μεγαλοῤῥημονῶν. 
ΤΈΕῬΑΣ, ἀοπεηι, ργιδηιΐεηι. Ἢ15.. 20. 

μηποίο. Νυὰ. ΧΥ ΠῚ. 8. σοὶ δέδωχα 
αὐτὰ εἰς γέρας, [0] ἀεαὶϊ 1118 'π »γα- 
“πίωνι. οχ Ηοῦτ. Βαροῖ Ἀ- 1. ποῖο- 
ποῖα δῆς βίηρυΐαγθηι, υἱ ἀρηεηδιη 
δἰ ρτῆοοῖ ἐχ αϑι. 1. ΑΥᾺΡ. εἴ ϑγγία- 
οβ5. ϑδρ. 11. 22. γίρας ψυχῶν ἀμώ- 
μὼν, ργαπιεΐμηι δυϊγαδύατη ἰπουΐραῖα- 
τα, 86 ἱπποοδηςζίδ οἵ νἱγίυ, 
αυοά Ῥτοχίπιθ απίθα ὐοίτιν μωσϑὰς 

ἄ 

ἂν" 

οι 

ϑ- 



Γερουσία. 

: πε τὰ 

ἃ ἰσότητος. ϑγταβ, αὐἱ ἢ. ], [:.λ:9) 

βαθεῖ, Ἰερὶϊ γξαν; διίτηρο ΒΘΉΏμτα 
ἰπουλραΐοτατα. Η βγοδ, γέρα, φιμὴ, 

σέβας, ἄϑλον ἀρετῆς, ἀμοιβὴ, ϑίαμα, 

δωρεά. Ὑίάε υοαὰδ ἱπῆτα 8. δευτε- 
ξεύω. 

ΤΈΡΟΥΣΙΑ, δεπαΐμξ, δϑέηδογεϑ. 

τ)» Ρἷπτ. 81.» υἱἶες. 1,εν. 1Χ. 8. 

τῇ γερουσίᾳ ᾿Ισραήλ. ΝΟ. ταδὶθ, οΟ]]. 

ν. 1. --- γ;γ, δεπέα, δεπῖου. Ἐχ. 11]. 

ὁ 18. 18. ἸΨ. 49. ΧΙ]. 91. εἰ δἰ ὲ 

βρορίιβ. Ηεεγοῖι. γερουσία, «ρεσβυτί- 

ριόν, α΄λῆϑος γερόντων. Ο͵Ἰοεοθ. ἰπ Ὀο- 

ἐπΐ. γερουσίαν, τὸν ἀϑροισμὸν τῶν γερόν- 

τιν. (απῆ, ϑρδηβοῖη ΟΡθα. δὰ .90- 

Ἰΐκη. ρ. 196. [π Ἰοτίβ Αροσσυρβὶβ 

Υ. Τ. εἰ δρ. 7οοορίιυτι ῥδϑδῖπι γέ- 

ρουσία ϑυπεάγίωης πιαρημηὶ ποία, Υ. 

ς, Φυάϊῶ. ΙΝ. 6. ΧΥ. 9. 9 Μδος. 

Ι. 10. ΙΥ͂. 44. 8 Μδος. Ϊ. 8. 

- ΤΈΡΣΑΤΣ, ἐδγγεσίγί. ϑαρ. ΧΙΧ. 
18. γερσαΐα γὰρ εἰς ἔνυδρα ματιβάλ- 
λιτὸ. 

ΤΈΦΡΩΝ, δεηπδχ, 96η)|07. Ὁ» “ἐπεξ. 

1 ὅαα. ΧΧΥΤΠ. 14. υδὶ ῥγὸ υδοὶ 

ΤΡῚ Οσταρὶ. Βαρεῖ γίρονγα, υοᾶ 

βοβασέδηβοῦς. ἃ σόθορδο (Α. 7. ΥΙ. 

14. 2.) μοῖζιιβ αυδτα δῷ ΑἸεχ. ῥγοὸ- 

ξεοΐαμα 6586 οοηΐοῖς. 90». ΧΧΧΤΙ. 

9. Ρχου. ΧΥ͂Ι.6. ΧΧΧΙ͂. 28. 

ΦΥΕΤΟΙΤΙΣ, Οεἰἐλεα, ποιῆθῃ 

15. οἰατασυσι ουὐυδάδιι, 408 

ἴα νἱἀεηςαν αϊςῖα, αὐυἱα Οδῖδο, 

ατῦο Ῥαϊεεβείβοτγιπι, ἔμοσῖπί ἰηνθη- 

με εἰ ἔδςία. Γν ἰάεπι. ΤΒεοα, 

Ῥε. ὙΠ]. 1. Οομέ,. Εἰβομοσὶ (]ὰ- 
να ἢ. 87. 

ΤΕΥΜΑ, φμείμθ. Ὀν, ἰάσεται. 

Εχ. ΧΥ͂Ι. 831. Νυχ. ΧΙ. 8. 90}. 

ΨΊ. 6. 7ετ. ΧΙΜΊΙΠΙ. 11. Ηρογοῖ. 

ε γεῦμα, γεῦσις, ἴδεσμα. Αᾳυϊα εὔδτῃ 

υἱϊυς δδο γόσθ Ῥγὸ 3} Ῥβαῖγα, 

ΧΧΧΙΠ, 1. υδῖ ἴδσιθη, ἀοοοηΐθ 

Μοπίδδιυοομο, πιοάμηι, ζόγπιαπι, δρε- 

εἷδης ἀομοιαί. 4 Μδος. ΧΠῚ. 18. 

86ς. ΑἸοχ. εἵ Οουμρὶ. ᾿ 

ΤΕΥ ΣΙΣ, ρμείμσ, ἰἴ-. οἶδμα, ἐπρέ- 

4908 Γεύω. 

τὑπιοπέμης. ΤΙ ΟΒαΙὰ. Πδη. Υ'.. 2. 

ἐν τῇ γεύσει τοῦ οἴνου, ἴῃ ριδέει νἱηὶ, ἢ. 
8.,ὄ ἃἱ ΜΙοβδδϊθ ἱπέεσργοίδιν, ἐπέεγ 
ροσμῖα 5. σεπι υἱπὲ ἀμίοεαϊπε ριδίμηι 
οδἰεοίατεὶ δμηι. ϑαρ. ΧΥῚ. 3. ἔην 

γεῦσιν τροφὴν, ῬΤῸ τροβὴν ξίνης γεύσεως, 
εἴδυμπι πονὶ οἵ δΌ 10Ρ618 δηΐεα ὩΟΏ 
ἀορμυσῦκι βαροεκίβ. 1014. ν. 8. ξένης 
μετάσχωσι γεύσεως, μετορτιπὶ οὐδέ Β6- 
τεπῖ ραγΕς 68. 0. ΧΥΙ. 20. «γὸς 
πᾶσαν ἀρμόνον γεῦσιν, Δα σπίοιι 60Ὲ- 
ψοηϊοηΐδπι οὐδερη. 8 Μδος. ΧΙἧΠ. 
18. εἰληφὼς γεῦσιν τῆς τῶν ᾿Ιουδαΐων 
εὐτολιώας, ΟἸΠᾺ ᾿ 
7Ζυάεδοσυτα διάδοῖεο. ϑ'οα νϑυϊοχθαι 
Ῥυΐο βοτὶριΓΣδτη γνῶσιν. 

ΤΕΥΏ, ΟΜΑΙ, ριμίαπάμνι ἀρ, 
Κυσίο, οοπιρο, ἘΣ ΡΕΥΊΟΥ. »» αδεογ- 

δεο. 700. ΧΧ. 18. ἐξ οὖ οὗ γεύσεται, 

ρεγσμίμηε ἐδοϊβϑεῖ Κα 

εχ αὰο ποῃ οὐοπιξάεί. ---- ΡΠ» 

ΗΙρβ. ἴον» οογδεπάμην εἰνθ βμδ- 

ἑαπάωπι ἀἄο. ὕει. ΧΑ. 80. γεῦσόν 
με (βεῖ!. τῇ ἀεὺ τοῦ ἑψήματος τοῦ αυῤ 
ῥοῦ τούτου, ξχο πιε ριδίατε αἰϊαυϊὰ 
δἄμ]ο Βοοοα σταΐο. -- ΤΟ)» δμείο. 

1 ὅδ. ΧΙΝΥ. 4234. οὖκ ἐγεύσατο «ἂς ὁ 
λαὸς ἄρτου, ὯΟΠ ἴδυνῖξ οὐληὶβ 

μαγη  χὐθρυ σα ̓Ξ τίμα οοπεθαι “- 
πῖβ ρΡορυϊυ8. ΥιὰΔ6 οἵ 23 ϑδιι. 11]. 
85. οἵ οομῇ, Τοῦ. ΝΙ]. 18. 2 Μδος. 
ΨΊ. 20. 1 ὅδ. ΧΙΨ. 90. ὅει ἐγευ- 
σάμην βραχύ τι μέλιτος, φυοα ρΡᾶζυμι 
τη6}]1}5 οοηισα ογῖηι. Φοη. 111. 7. μὴ 
γευσάσϑωσαν, οἷδειπὶ πολ οαρίαηξ. 
Οουξ 1,χ. Ν. ΤἘ. 85. Β. ν. 00}. 
ΧΧΧΙΝ. 8. λάρυγξ γεύσεται βρῶσιν, 
συΐταν ριδίαί οἴθυμ, Β. 6. σκσίμ ἀ- 
γυαϊοὰΐ, αἱ τοοῖα {τδηβίυλ Ν᾽ αἱρχαίιι. 
ῬοχωυίϊδῖυςΣ ἰδὲ οὔὐὖὖὸ δοκμμάζειν. 

Οοπίον δὲν. ΧΧΧΥ,Ι. 10. Ῥβδίῃι. 

ΧΧΧΙΠ. 8. γεύσασϑε καὶ ἴδετε, ὅτι 

χρηστὸς ὁ κύριος, ἐπρετίεπία οαοοίὲ 

“δ, ααδτὰ θοηΐσηυδ δε Ὠο- 
γαΐπυ5, Οοπξ, 1 Ῥεῖγ. 1, 8. Ῥχον. 

ΧΧΧΙ. 18. ἐγεύσατο, ὅτι καλόν ἐστι τὸ 

ἐργάζεσϑαι, ἐπρεγέϊεν, ἀύδηα ΒοΏυτα 
βἷς ΙΆβοσᾶσθ. 0 ϑόρβοςὶ. Τ δοίη, 
1108. ἄλλων τε μόχϑων μυρίων ἐγευσά- 

μῆν, υδὶ 5.Πο]. ἐγευσάμην, ἐπειραάδλην, 

τιζαν ἴσχον. Νίας αυοαιθ ϑρβδῃ- 

-- 

ἂ 

[οὰ 
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, Γέφυραν τίϑημε 

α πεν, οἱ ΚΌΜμΜοσπι ἃ Αὐδίορἢ. 
Ἦδη. ν. 465. 8 Εϑάτ. ΙΧ. 2. Ηθρσ. 
ηὶῷ. Εβάγ, Χ. 6. 

ΓΕΦΥΡΑΝ ἸΓΘΗΜΗ, Ρο- 
πο. Ἢ» )7οῶο. ἴε«. ΧΧΧΝΤΙ. 48. 

ΜΟῚ χαϊδὶ ΒΕΠΒΊΣΩ ϑεσπα 6896 υἱάεη- 
δα τ. 

'ΓΕΦΥΡΌ᾽ Ὥ, ροηἴεπι ἐπεροηο, ᾿ϑνε 
πηιηΐο, ργαδεο ἱγαπδίέηι. ὃ ΜΑος. 
ΧΗ. 18. 
- ΦΡΕΩ' ΔΗ͂Σ, ἐεγγεπεΣ, ὁ ἰέγγα 568 
ἀμμο ζογηιαίμδ. ὅαρ. ΓΧ. 15. σχῆνος 
γεῶδες, ΠΟΡΡῸΒ (δΥτθηυτη, ἱ. 4. 
τὸν σῶμα ἴῃ δηϊδοοάδοπεθυ. [Ὁ. ΧΥ͂. 
13. ὕλης γεώδους εὔϑραυστα σχεύη, 6 
400 ἴοοο ἔογίαβθθ ᾿ἩἨβυοδία8 Βδυδὶς 
ΒΙΌΕΕΝῈ γϑώδους, πηλώδους. 
ΤΕΩΜΈΤΡΥΙΑ, μούπιξέρεα, ἑογγενη 

ἘΡΡΉΞΕΣ ᾿δριοπίϊα, ἰογτ πιεηδῖο. 
Ηΐϊης σταρτίον γεωματρίας, ωβοιΐως 

ο ξδευοπεείτίσιε, γερυία. ΠῚ ἥέπεα 

ἀρζογπιαίἑοπὲς 8. ἱπαπίαξιϑ. [ε5. 
ΧΧΧΙΨ. 11. “ 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣΣ, ρεοπιείτίοιι, αὐ 

δεοπισίγαπι υοἷ ρθοπιείγίαπι ῬΕΥΙ ΠΕ Ήδ. 
Ἡΐπς σχοπίον γεωμετρικὸν, ιπέσμζεις 
δεοπιείγίομε. ΓΘ Σ᾿ ἡ δον 

πιδησμτα. ΖαοΒ. ἯΙ. 1. 
ΤΕΩΡΓΕΩ, ἀρτυηι οοἷο, ἀρτίσιϊο 

ἐμγάπι ἐχέγοεο. ΓΝ ΤΓὲ Ὑ3}» 
ἀ οοἷο ἰογΤαΉι. ΠΝ 4 ϑαχη. ΙΧ. 10, 

-- ΠῚ. ΠΌΝΟ ΓΝ» υὑδοῖο ορι 
1 Ῥᾳ:. ΧΧΥΊΙ. 86. 8. Ἐϑάν. 

ΓΝ. 6. 1 Νίδος. ΧΙΝ. 8. 
ΓΕΩΡΓΙΆ, ἰομίεγα, σον 

ἐΐο. ϑῖτ. ΤΙ]. τδιο ἰωμα 
᾿ ΓΕΩΡΓΙΟΝ, αργίιομωτα, αρτίοο- 
ἐκῆο, ομέξμσα, ἴξ, ἀτύώπι, ἀρετ. Ὧν 

γοδοτο. Ῥτον. ΧΧΙ͂Ψ. ὅ. ἱρυ 

γιώργινν. Ιἐρῖεθα νἹ] ἀΘΠΓῸΣ ὙΠῸ» 

4 8 ψ008 γνῷ» ΑΥ̓ΔΌ. λειηιδδ, ἀερτεϑ.- 

τς Πιξ- Τιώργιον ϑαΐοατα ἢ. 1. ἔρα- 
Ταῖθ γεωργὸν, 1. 6. αρτίοοίαπι, ἀξπο- 
(δῦ. - [ΤΠ ͵αηπμέιν. ει, 

ΧΧΥῚ. 14. δὶ ουσι ΑταΡ. ἂὉ Ἴ3.» 

οοἰκδί, ἀοτϊ αν αηξ, -- ἼΩΝ Ῥαν 3.- 

ΠἸδΉΖΟΥ ὐρυσίσεΝ. ζει. 1.1. 88. 

494 ᾿Ανὴρ γεωργὸς. 
ΘΟ] Ποεῖ νοχ Εοῦτ., αὐ 1,δἱ. ἡπριηπ 
ει υρέγωηι, τ ΕΟ, ΤΩΪΟΒ ποῖδί ἐαη»- 
ἔπε: ̓ἀρτὶ δραϊέμηι, φμαπένηε τὸ ρατὶ 
8. 760 δοιπε αἀγαγε ροίεεί. --- Ῥν»7 

ἄμα, ρτίμοερε. Ργονυ. ΥἹ. 7. 12: 
τυηΐ Ἴγν}» αὐοα ΠοῊ ΒΟΪ χη γῈδ 5 ΘΗ, 

ΒΕΡ ον ΕΑ ΡΘΕ ΒΉΜΕΤΙΝ β 
ποίας, υἱ δίδο ἱποοσίυχα εἰ, δὰ 
γεωργίου ἢ. 1, ἃ γεώργιον, τὰξ Ὁ γεώρ- 
γιὸς ἀοΥνδπἀυτῃ εἰἷξ. ---- ΓΤ)» ἀθεν. 

Ῥτον. ΧΧΙΝ. 80. ΧΧΧΙ. 16. 8ιτ. 
ΧΧΥΊΤΙ. 6. γεώργιον ξύλου ἐκφαΐνει ὃ 
καραὺς αὑτοῦ, οεγατι ΔΥΘΟΣΒ ἀ6- 
ἐΐαταὶ ἔδσιιςῖιι8 οεἾι8. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, βο. ἀνὴρ, αρτίοοία. 
ΥΩΝῸ ρϑτί. ΡΝ. γοδογῶνϑ, δ γι. 

(απ. Ῥζον. ΧΧΙ͂Ν. 5. Δα ϑυργα 
8. Υ. γιώῤγιον. 

ΓΈΩΡΓΟΣΣ, αρυϊοοῖα. "πε ὩΠν 
ἐενγάμ;, ᾿.. 6. αστὶοιμέωγα; ἀ6- 

ἀπ, αἱ γυϊσαίυβ (ταδί. ΤΧΧ 
8βθς. εχ. 4 Ραὺυ. ΧΧΨΥῚ. 10. υῦ] ἴῃ 
ἄυοριιβ ἴῃς. [ηϊῖ. ἰοριίαν φιλογεωρ- 
ἐμ εἴ ἀνὴρ φιλογεωργός. ΑἸϊα6. ἀϊο!- 
ἴων ΓΘ δ [πὸ οἴαπῖραδβ Βὶδ 

ἔουταυ δ ΠΝ αρτιομίηγαηε ποία. 

ἽΝ» ἴρερον ἔεγτα, ἱ. 6. αρτίοοῖα. 

7ετ. ΧΙΝ. 4. 7οδῖ. 1. 11. Απιοϑ Υ͂. 
16. -α δψν σρτίοοία. 76τ, [11]. 18, 

23 Βορ. ΧΧΥ. 12. δβες. (οὶ. --- 
ΓΘ. ἀέρεθοῦ, βνώο. ϑγιώσω. Ῥβαδῖχα. 

ΟΧΙ, 7. 

᾿ΑΝΗΡ ΓΕΩΡΓΟῚ, αρτίροία. 
ὈὩΡ ἽΔ)»» δεγυίεηδ ἐνίδιίο, Ἀ. «. 

ἐγιδιμαγα. Οεη. ΧΙΙΧ. 15. ἀνὴρ 
γεωργός. Ὠ[νοΥβὶ(Α8 εβὲ ἢϊης, αυοὰ 
Ηϑφδνγ. ἼΩΝ βἰατιίβοεοὶ δωδαϊξῥεεηι ἐξξο, 

εἴ ἐεγγαηι αἀγᾶγε. Δρυὰ αὶ. εἰ 
ϑγταχα., Ὁ] Ἰορσίτν γεωργὸς ὑπηρετεῖν, 
ΝΟΣ γεωργὸς ΠΟ ΤΩΪΉΪ τοξεσγεπα 6886 
νἱἀοίυν δὰ Ὁ) (Ῥτο αυὸ Οτγαρῖιϑ 

Ῥυΐανϊξ 608 Ἰεχῖββο Ὁ, χυοὰ αστὶ 
οοἶομαὶ ποϊοπεμ ἢ. 1]. Βαθυιῖβθα σοη- 
᾿ς οχ νοδδ Ἴρ υα Ζυὰ. 1]. 

831. ποίδϊ ἀροτρύαοδα), ϑεἃ δὰ 15} 

ἐ 
) 

ἔν. 



"Δυϑρωκος γεωργὸς. 

4601. ὕφϑῃ ΧΧΥῚ. 14. ϑαρ. ΧΥΤΙ. 17, 
Γ᾽ΑΝΘΡΩΠΙῸΣ ΓΕΩΡΓΟΣΣ, αρνίοο- 

ἔα. ἽΝ νιν οὖν ἑεγγα. Οεπ. 

Χ. Φ0. γ]᾽άε 8. νυ. ἄιϑρωετος. 
ΤῊ ((ᾳυδλεὶ σομῖγ. ἐχ γία, ῬἈΓῸ 

γαῖε), ἕεττα, ἐείζειε, ἐενγϊϊοτίεπι, τές 
σίο, ἴα. πτὸσ, εἴ πατ᾽ ἐξοχὴν 7υ6:8. 
τ ν» ἐλεδαιγς. Ησβ. 1Π]. ἽἾ 

Τα ροσυηῖ ἸΧΉδ: -- Ὁ) ν,» 48, 

Ῥεαΐτ. ΧΟΙΨ. 8. βασιλυὸς μέγας δα] 
ὃ φἄσεω τὴν γῆν. ϑδεισισι ΘΧΡΕΘΕδΟΡΌΠΙ, 
βδτὰ ἘΝ Φ Β. 1, γέβεε πιοῖαϊ. ---- 

ΓΉΓΊΝ θαι. 1. 36. 11. 6. 4 θα. 

1. 2. καὶ γῆ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὑτοῦ, 
Ὡ] γῇ οβὲ ρεέσϊα, ἱ. ἃ. κονιορτὸς οἴ χό- 
νς. Ψυΐᾳ. εἰ ρκίνεγε ἨῺΣ σας 
Ῥυί. Ρβ. ὨΧΧΧΊΠ. 11. ὡσεὶ κόπρος 
τῇ 75, ΤΣ ΤΤΌΓΟΝΕΣΙ αρτγὲς ρτοίογκηΐ, 

ψΊ ΟΣ Βαρρίβνεσγιηῖ. [εϑ. 
ΧΧΧΙΙ. 18. υδὶ ΡτῸ ἡ γῆ Οταδίι 

ς τοοῖς βυρβεϊςαϊς ἐσ) γῆν. Ηἰδτοη. 
δερεγ ἰεγανι. Ἐθαυϊτὶξ αὐοηϊμο 
δδσιο ΤΑᾺ ΑΙ ΟΠΟΙΩ δβοχίαϑ γεχβοσζι, 
αυ88 δἰϊβϑ Οὐμπὶ ΟΣΣΕΓΘΙΐζ θΘΏ 1). --- 
ἘΝ» πίλείμιηε. 1.6. ΧΙ,]. Φ4. 1,6. 

βεταπὶ γ Ὁ. --- ἸἿΘ ἽΝ» Ῥαίαῤμιπι. 
6γ. ΓΧ. 20. εἷς τὴν γῆν αὐτῶν. 1.- 
ϑεγαπὶ ἡ ΓΘ ΔΡ ΓΙ Ἴδ)" τα 
ΣΓὁ» Ομ), Ἐφάτ. ́ . 11. {ετ. Χ. 
10. Ὅπη. 1]. 85. --- σὴν ὁ Οδα]ά. 

ἀ ὅετ. Χ. 10. --- ΥΝ: ϑγταχα. ΡΒ. 

ΓΧΥ. 2. οἱ ἐν τῇ γῇ. Βοπδ ἰἢ ἢδῈ 
ΟΥΒΈΟΣ8 ϑοτίθ. [Ρὲα. ν. 4. 1 ΧΧ 
ὅεῃ. ΧΙ]. 1. ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου, 
ἐρτούεσε 6 ραΐγα τυκ. ΤὈἱά. γ. 10. 
ἐγίνετο μὸς ἐπὶ τῆς γῆς, ἴθτηο8 ογαῖ 
ἴῃ ἴεστδ, Ὦ. 6. ὕδῃβδηο. ὅδ. ΧΙ,11. 
80. 83. ὁ κὐριὸς τῆς γῆς, ἀογηηι8 

ΠΗ υ5. ΨΊάδ εἰ ἄκη. Χ7.11. 
11. ἃ ϑβιη. Χ]. 920. Εχ. ΥἹΙ. 19. 

ἐν σπάσῃ γῇ Αἰγύπτῳ, ἵπ οταπὶ 28. 
βάν Εχ, ΧΙἼ]. .19. 13. .οἱ 

ολναῖνν. 111. 22.. 561. 1Ν. 20. σ“ἄσα 
ἢ γᾶ, ἴοῖι αϊκείέκα, (οι. Ἐπχ. Ν. 
Τ. 8. Ἀ,. Υ. --- αὶ» ἔθυσα, Ῥχον. ἢ 
12. ἄρωμεν τὴν μνήμην ἐχ γῆς. ϑεῃ- 
δυτι τηῖρὶβ ιαπὶ ΨΕΣΘ ΔΙ ρ]οχὶ 
δκυηῖ. Νδηι “Δ Ἔν ἹΔΟΣΓίῸΪ 96- 

ΠΗ 

498 Ἐπ, 

Ρυϊύψιυρ, ρβυϊαύτῃ δρουδὶ 'π Οἷε- 
νίοπειω. ἴθβ. ΧΙ. 1δ. υρὶ γῆ ,0» 
ὑεατι 8. ϑορείογισα ὨοΐΑΥα τη νὶ- 
ἀείυν. --- ΣΝ» ἑοεγηιΐπια, εἰῖδηα ἐδν- 

γα σενίἐε ἐεγπιίπὶε. οἱγοιημογίρέα." φῇ 
ἑποῖα. Νυχ, ΧΧΙ. 28. δρο. Οχση. 

14. -- ϑ φαῖϊδ. 4 Ῥαν, 

ΧΧΥΥΠΙΪ. 8. ΧΧΧΙΠΙΙ. 6. Ἐς 
ΧΧΧΙΙ]. 56. ἴπ ἀυονυβ ῥτἱοῦῖρυ8 
Ἰοοΐβ χη] ν᾽ ἀεηζυν νούόδστα ΗΘΌΥ. 
ΘΟ ξοεῖσ Ἰἰθτίδ οἷ νοϊυῖκθα. 
-- Τῇ» υἱα. )ου. ΧΧΧΨΥΤΠΙΙ]. 19. 

“τ ἼΠ, πιρης, γερὶο Ἰποπίαπα. Ἰπο. καὶ 

Ὁδυξ 1. γ. ΩΧΧ ἘΣ. ΧΧΧΥΊΤΙ͂Ι. 
8. - Γ» ἄύππι, υἷα. Ῥᾳ. ΧΥῚ. 

18»: κἼΩΠῚ ἐμόωηι. 05}. ΧΧΧΥΠΙ. 

14. γῆν σηλὸν, υδ ἄσεε νοταίσπαϑ 
σοὶ υογυπξ, υπᾶδ ροβῖθα ΡΓῸ γῆν “Ἢ- 
λὸν ἴπ 4118 δχειαρ ασίθυδ ἜΧΘΌΕ 
γῆς πηλόν. --- Ἰὼ 3» αγέάωηι, ἰογγα. ὦ 

ὕοη. ἴ. 138. ὕδη. 11. 10. βθο. Ὁ Ϊ8. 
-- Ὁ» πιατε. Ιε5. {,ὡΧΜ11Π|. 11. 8.6. 

Θ᾿ ἄε ἰεγγα οοοϊἀρπίαϊς ΔΟσΘρΙ. ἃ 

Οὐπῇ, ΟἸδεοία ΡΆΙ]οΙ. 8. Ῥ.- 1378. -- 
“ἼΝ» υαἰάε. ΖοὈ. [. 8. ἐπὶ τῆς γῆς : 

δϑῆϑιι θοᾶειω, υἱ βάδο Ὠση χ 50 δ᾽ 

ἰεβίθθε- ν] ἀεδηίΣ. ---- ἽΝ 7» οαίωϑ. 

Τοῦ ΧΧΧ. 28. τρί ἡ γῆ σερυίετωπε πε 
ἀὐυδῖο ποίδϊ. «--- Ὅν οοποτγεῖο. ᾿ 

Φοῦ. ΧΧΧΥΤΙΙ. 838. Ῥτο ΡΥ ]6- 

δεταπί ογίδεθα Υς: 25: 

ΤΡ» ἰοσωε. Ἔχ. ΧΧΙΙΠΙ. 90. -- 

ΠΑΡΝ λαδιαοσμζα. ϑγτητα. 200. ἱ 

ΧΧΣΙ͂Χ. 6. γῆν αὐτοῦ, υΌϊ γῆ τινὸς 
ἐοοιππ λαδίἑαἰϊοηῖς εἰ οοπιιοταἰοηὶδ 
ποίδί. ὥδζιωο δωΐτη [01 δῖ ἀβ οὔδ.ο 

ὅτο. --- [ΩὩ.2}}» Ῥασί. ρίας. ΝΊρΡΒ, α 
ΡΣ υρπία. ον. ΧΧΧΥΊΠΠ. 16. 

λϑις ἐαὶ γῆν αλάσσης, υἱοὸΐ 811} Γ66- 
ἔπ σηγὴν ΒΑΡοΠΐ. ---- ἣν» οομέμεα, ἱξ. 

πε. Οεη. ΧΥ͂Ι. 7. ΧΧΙΝ. 18. 
εις. ΧΧΧΙΠΙ. 28. 700. ΧΧΧΥΤΙΙ. 
16. Βεὰ ἴῃ ομηηίθιι8 ᾿16 Ἰοςῖθ γῆ ἴῃ 



Γῆ. 

α φηγὴ ταυϊκπά στ δτὶς, αἰ οἰἔατα αἱδὶ 
ΔΌΣ Βα]θηΐ. --- Ὕν» υγὸε. Οδθῆ. 

Χ]ΠΠ]. 18. βες. Οοιρὶ. απ δβί βἷπο 
ἀυρῖο 8]10.8 ᾿πίοσργαιίθ σογβῖο. «716γ. 
ΧΧΙΧ, 7. ΧΧΧΙ͂Ν. 29. υδὶ 411] 
πόλιν ἈδΌεπί. 10. ΧΧΧΥΤΙ. 7. ΧΙ, 
ὅ. ΟοπΐοΣ [ισχ. Ν, Τ. 8. ἢ. ν. οἱ 
Ομ], Χ. 16. υδὶ ΥἽΝ. σός τοῦ- 

ἀϊευτ. .-- Ὧν» φορωΐισ. 1 ϑδτα. ΓΧ. 

2. -- Ρῷ"» υαἰιε. 208. ΧΥ͂. 8. --- 

ὁ ξγνν »υϊοῖο. ϑγτυβ ΤὭτεη, 1{Π|. 20. 
ἘΧΧ ἀεη. 11]. 14. 190. ΧΥ͂ΤΠ]. 
27. ΧΧΥῚΙ, 15. 68. ΧΙ]. 4. υδὶ 
Ἰοοο εἰς γῆν Ἰοεροτο τ ]οτα ὡς. γῆν νοὶ 
ὡς χοῦν. 200. ΧΙΧ, 45. υδὶ γῆ, τα 
νου δου] Οὗτὰς, φαγίλ, ποϊοπθσα 
φερε ογὶ Βαθει. ΤὨδοαοξ, ᾿ χώματος. 
200. ΧΙ, 8. υδὶ εἰς γῆν ἔξω νἱἀεΐυν 
οι [1886 εχ χαὶ γὲ ἐγὼ, αὐυοὰ οἐἰ- 
δὴ δβί ἱπ Οὐρὶ]. Ῥβαΐπι. ΧΧΙ, 32. 

6 Ὁ] ῥζτὸ τὴν γῆν ϑγτατη. χόνιν, ΤΗοοά, 
χοῦν ΒΑΡοί. --- ὙΠ: ΠΟΙΏΘΏ ὈΧΌΡΓ. 

ὉΣΡΙ8. ὅγτωσα. ἴοβ. ΧΥ͂, 8. ὅς. εἷρ- 
ἰβοδί γγ0 Ηδρσ. δοίμπι, ᾿Ἀιαάο. 

ποηέα, ξιπάμηι. Ὠγγαβῖυβ εἰ Μοπί- 
ἔδυο., ΕΠ ΒΘ: δυσίογίζαῦ οοτητηοί, 
δοΥθ γα τη] υθγαπὶ εἰς ἔδαφος. ---- 
Ὁ) πας. Ααὰ. Ῥε. ΠΝ]. 8. 
γῆς ἐντίρῳ, ἴδετοι ᾿ηςαβΕπο. ---- ΓΝ» 

αρεν. ἴδῃ, 11. 18. ΠΙ. 1. ΧΙ,ΊΪ. 
420. 34. --α "ΓΛ ἿΦ, ἀγυα. Ἰῃς. 
Δ᾽. 111]. 17. --- “εἰν. ἑωδα. Ησοα. 
ΥΠ]Ι. 1. ὡς γῆ. Ἰρεταΐὶ ἼΒ.),5. 

αιααὶ ἔεστα 8. ρυϊνίδ. ---- Ὁ, 7γ, ογδίδ. 

1 Ῥὰᾶγ. ΧΥΙ,. 80. ἴε8. ΧΙΨΥ. 21. 
ΧΧΥῚ. 9. 18. --- ΤΠ, αδψεϑεδ. 

Θεη. ΧΙΙ͂Χ. 256. Ῥγαίεγοα Ἰορίίυτ' 
δέορ 08, ὉΔῚ 11] αϑὲ ἴῃ τοχία Η6- 
Ὀγαῖςο, ν. ς. Ψυά, ΥἹ, 11. υδϑὶ γῆν 
εχ αὐίίσιϊο τὴν οτίυχη ϑυυτῃ ἱταχῖΐ. 

1 ϑδιω. [1]. δ. υδὲ ρμυΐοπί ἔογίαββο 
Δἰχυΐ γῆν 6886 ΔἀαϊΠπτ, εἰ ΤΧΧ 
ἰδηζα νον θα. σαρῆχαν: Ὀγεοῖοῦ- 
ΤΑἰΒΟΤ ἢ ὨΘΙΙΡΘ ΒΕΓ ὰπ| δὲ ορὺβ 
ἃς ΒΕΥν ΘΠ]. δ'ϑα σόνοχα 
Δἰἀϊζατη ἐδ ἃ 1, ΧΧ 4110 βϑῆδι, αἱ 

4906 Γήδνος. 

δ᾽ ηὐοιτοπῖ, ἔδαι  οοΒ ἰῃ ΤΘΥΤΑ 6886 
ἀἰθβιῖβθθ, 90}1. ἤθους. ΧΥ͂. 7. 76. 
ΧΧΧΥ, 19. σάσας τὰς ἡμέρας τῆς 
γῆς δες. οἴηποβ οοἀὐὰ. ΤΗοοάογεΐυτη 
ἃς (οα, ὅγε. Ηδχ. ὉὉ]1 Ἰοοο τῆς γῆς] 
ξογίδβϑα τϑοϊυ8 Ἰερίξαν τῆς ζωῆς αὖ- 
τοῦ ἀριιὰ ΑἸπδπαβίυμ Τ. 1. (Ο]]θοί. 
Νον. Ρασιω 66. οἃ. Μοπεῖ. Ῥ. 567. 
Ζυάϊι. 1. 19. ὉΝὲ ρορκίμπε βοὺ ἐη- 
οοἶαδ- αἰξοωσ τερίοπὲς ποίδι, ς0]]. 
11,1. 2. δῖν. Χ. 9. γῆ, Ἀονιένεε Ἢ 
ἔεγγα ζογηαές, 1. 6. ἐπιδεοὶ , τπογία- 
ἔες, οοἶ!. ΧΥ͂ΤΠῚ. 89. ὅ8αρ. ΧΥ͂. 7. γῆ 
εϑὲ »παδδα ἀτρίϊαορεα, αὰεὸ Βοτη. ΙΧ. 
21. σηλὸς, οἵ ̓πῆτα ν. 18. ὕλη γεώ- ξ 
δης ἀϊοίξυγ. ῷ Μαος. ΧΙ, 7. γῆς 
τυγχάνειν, δερεῖγὲ, ἀμητατὶ, δα ἰτηϊ- 
ἰδθοποιι Ηρτ. ΥΝΝ εἴ Ἴθν ([ε5. 

ΧΧΥΙ. 19.), δὲ Αταν.  Ν (α:. 

ϑας, 28.114.) οἱ (57 Ηἰἶσι. Τα- 

ΤΟΥ, Ρ. 8242, 1 Μδος. 1. 90. ἕεγτα 
οοπηπουογὲ αἰοίζυν, ἀπδηο Βοτοΐτιος 
[διτοσα ρϑγου]ϑὶ ϑυπί. 1 Μδος. 1. 8, 
ἐεγγα διενε οογάπι αἰέχμο ἀϊοίζατ, 
αυλπο οἴηπιθβ αἰϊσιιεπὶ [ἰπθηϊ, ὦ 
εἦαδαιθ ταϑῖι ἱ εἱ τεείβίεσε 
ΠΟῚ διιάδηί. ---- 1Δ6 4101 "Ανυόρος, 
Διαπίετω, Διψάω εἰ Φονεύς. 

"ΒΑ ΔΛΩ ΤΙΝΑ ἘΠῚ ΤΗΝ 
ΓΗ͂Ν, οῖο αἴφωενε ἐπ ἕεγτανε, 
ἴῃ γον μῆς 39 ὅϑδιη. 1. 156. Ηρδσ. 
ΤῸ Τεβροηᾶθο. (οῃδεαυοτβ ῥσὸ 
διηϊδβοθάθηξδε ροϑυΐί, ἢδηλ Ῥοδίσαδηι 
ΣΟΥ μυ8 ογϑῖ, σθαι ᾿π ἴδγγδίη, δὺς 
Ῥγοϊθοθγιηξ Θπ ἰῃ (ΟΥΤΆΙ,. 

ΓΗΓΕΝΗ͂Σ, ἐεγγίρονα, δα ἔεγτα 
καί, ἱπάϊσεμα. ὈΣ1.» λόπιο. ες. 

ΧΧΧΠΙ. 90. -- τον 7» υἷας 
ὀοπεὶπἶδ. Ῥα. ΧΙΨΊΠ. 90. --..- ΔΕ 
δίραε, ἴξ. πιοτέιι. Ῥτον. 11. 18.ὙΧ. 
18. ϑαρ. ΝἼ]. 1. γηγινὴς σρωτύαλασ- 
τος, ᾿εΙτοηυ 1116, αυΐ ῥχίτηυϑ ἐδοῖις 
ἐδ. Ἐχργεβεὶς οχίρίπετη Αἀὐδηιὶ. 
Νδῃ) ΓΟ Ν᾽ 65 ἑεγγα. ϑὶς 1,κὔπίς 

λον δ ἄμπιο. Ἠδδγοῖ. γηγενὴς, ὃ 
ἐχ τῆς γῆς τὴν γένεσιν ἐσχηκώς. 

ΤῊ ΤΙΝΟΣ, ἐεγτοπι. ἼΡυ:» ἐπ 



Γηραιὸς. 

Αᾳυ. Κυτατη. 205". Ι΄. 19.. Ρωΐυενε. 
ν. Ἐπεκιαῖ. δὰ ἢ. Αα'. ρ. 32. 97. 

ΞΤΉΡΑΙΟΣ,Σ, δεμέζ. 4 Μδβδος. ΥἹ. 
9. ἼΠ|. 2. ΧΥῚ. 1. Οοπξ. Ετλγιωοὶ. 
Μ. 430. 46. οἱ 417. 99. 

ΓΈΓΡΑΣ, φεπεοίμ, φεπίωνῃ. "ἢ 7.» 
ἐε.  βδια. ΧΙΧΣ. 33. τὸ γῆράς σου, [6 
ΒΟΏΘΙΗΙ οἴ Οὐ ἔξ ζιδ, (0]]}. 
ν. 84. ΤΊΡοτα νεσίθγιηί. ---- 7155 

ῬΓ. Ῥεῖ8. ἃ δ» »εγξιδιι δωπι. ΑἸ 

ὃ γρίπηϊ 6666 ἱπῆη. ΡΙΒ. ἃ Γ)» νεί 

σαδοο. Ῥυ. ΧΟῚ. 10. τὸ γῆράς μου Η 
ἐλαίῳ. σίο. [Δ -αἀυοαμα Ψψυρα» 

ἴυ οἱ Η:ἰοτοῦ. ΑΥ̓Ρ. Ιλ, εἰ ϑ'γτιι 

ἰδ. δεὶ υεἰεταξοετε, υεἰμξίωπε εὐα- 

ἄετε. ---- ἸΡΠ ϑέπες. ὅδα. ΧΙΨ]Π. 

10. -ι 0» φεπεοίμε, δενέιι. 1 

Βερ. ΧΙ. 4. ΧΙΠ. 28. Ῥβ. ΧΧ. 
10. 19. 64. ΧΙΙῚ. 4. -.---. ΣΡ 

Ρἷυν. “νέα. Οοη.ΧΧ].9.7. ΧΧΧΥΙ. 
ς ῷ, υἱὸς γήρως, Β]ὰ5 ἃ μΑΐΤῈ 7 βθὴθ 
βιιϑοαρῖιδ, αὔτ ῬΉΙοΟ Ρ. δὅ58. 6α. 
Ῥασῖβ. ὀψίγοιον νοσαΐ, εἱ αυΐ Οεῃ. 
ΧΙΙ͂Ψ. 20. παιδίον ἐκ γῶν ΔΡΡΕ11ὁ- 
ἴυτ. -- ΠΡ» οδεάϊεπέα. Ῥτον. 

ΧΧΧ. 17. Ῥεάυχοταπι ΤΡ 5 

ΤῸ (φσεροιδῖῖο 2οα Βιθεταδηοο), 

χιοά “έπρεγε, λαδεδοετε πιοϊδῖ ; Ἔὐρὸ 
ἠεδεέμαάο, οἴ δῷθο οοῃἸθοΐασα 181] 
ΟΡ δἱξ, --- 2, τιδβο. οαπίξες. 1 

ἢ ρρ. ΧΙΨ, ἀπλολν ἔατα. ἰάετη. 

σευ. ΧΙ. 1ὅ. ἐν γήρῳ καλῷ, (0]]. 
ΧΧΨ. 8. εἰ 1 Ῥαγ. ΧΧΊΧ, 98. 
Ὅεη. ΧΙ.11. 88. μου τὸ γῆρας, τὰῦ 
Ζεπεῆε, (0}1. ΧΙ ΘΙ͂Ν, 29. 81. Ῥμδίτη. 
ΧΟΙ. 14. ἐν γήρει αίονι, ὉΌΪ οὔδτα 
νἱὰ. ϑυπτηδοδισ δὲ ἸΠποοὐοίξοῃ. 
δὲν. 11. 11. ἐν γήρᾳ. Το. 11. 7. 
ἐν γήρει. Ποῖ. διυσΖζίυτα ἀ6 Ὠ14160- 
ἴο ΑἸοχ. Ρ. 1δὅ. 
ΓΗΡΑΣΚΩ, Ξεπέϑοῦ. ᾿γνν ἐχϑρίγο. 

ϑγτάτη. οἱ ΓΧΧ ον. ΧΧΙΧ. 18. 
ἘΔ γηράσχειν Ὡοίδτο υἱάσι χὰ 
ξεπῖο ἐχερίγατγε, ρίαοιἀε ποτὶ. Ὑαὶρ. 
ἐπ πιάμίο πιὸ Ἰπουίαν. -Ί» εἴ ε6- 

ον. 1. 

491 Γι γαρτώδης. 

τοδὶ ἱηπ ΗΒ; ΡΉπ ὅεη. ΧΥΠΠ. 

13. ΧΧΥΤΙ. 1. 9. ὅοκ. ΧΙ. 1. δἴο. 
ἌΡ Φεηΐμηι. σε. ΧΧΙΨ. 86. μετὰ 

τὸ γηράσαι αὑτόν. ---- ἌΡῸ ΔΝ ἐπ 26- 

πεοίμέε. ὕγτητοω, Ἐβ. ΧΟῚ. 16. Ἐξίδτη 
δρυὰ ΤΗροάοῖ. Ἰερίταν [Ὁ] ἀρτεν ͵  
ἊΝ ΥΠ1]. 6. γηράσκουσι ἐξ ἡμῶν, 6 
ΠΟΡΙΒ Βεῆ68 ὑσοάιρυηί, δυΐ 08 αυ0- 
΄6 8ΟΏΘΒΟΟΣΘ ῬΟΒΒΌΠΊΙ5, ΠΕΑΤῚ ΠΟᾺ 
ΟΙΔΠ68 84 βϑηϊστη ρεγ ρσυηί. 

ΓΗΣΑΣΑΡῈΜ, νεὶ], υἱ 411 το 
ἐμ, φεφαξατὶηι, ρὲ- 

ελαταδῖηι. ἐπ ἱ δε νοχ Ηεοῦν. 
ὈψΠ δΝδ}}, υαἱδΖε μαδτογισπα. 1 

Ῥας. ἵν. 14. Ὡβὶ εἰ] χάρακος τυχτό- 
γὼν ΒΑ δῆ. 

ΓΉΓΣΙΟΝ, βεείμηι, 7, δαδὶε. ἴπιο. 

Εχ. ΧΧΧΙ͂Χ. 89. δοὰ Κγογεβίσίο 
ἀεϊεπάυτη 6886 νἱἀδῖιν μος νοοϑθε- 
Ἰυτι, δὸ Ἰορεπάυτῃ γείσιον. ΊΔα 8. 
γεῖσος. 
᾿ ΤΉΩΑΣ. ΜάΘ Γωώρας. 
. ΓΊΓΑΝΤΩ ΔΗ͂Σ, ρίχαπίειι, ξωρεν- 
δια. 5ὲν. ΧΧΙΠ 4. γιγαντώδης ψυ- 
χὴ, διίτηιβ σίσαηίειιβ, ἢ. 6. ὅχοὺὶ- 
Β.8, [ὈΤΩΙΔ8, 86 ΒΌΡΓΆ ΟΣΏΠ68 ογὶ- 
ἔεπδ, οεεἴοτοβαιθ ἀδϑρὶοίθηβ. Οουξ 
δὰ ἢ. 1, Θχιυιδίυτη. 

ΓΙ ΓΑΡΤΟΝ, αοἷπεδ υἱπαοειΣ, χοῦ 
ἐπ, αοἷπο υἱπάοεο ἰἑρποειπι ἐεί, ργα- 
πὶ υἱπαοέμης, ἰϊ. δοογία, μα τεικα- 
πε ρμοεί μεγραίωπι αΥβεπέμηι. δῖ, ον- 

ἐὰξ οασίετίον πὐαγωηι. Νύχτα. Ψ]. 4. 
--- »Ὸ» φοογία. ὅγτοιη. Ῥσον. ΧΧΥ. 

4. κάϑαιρε τὰ γίγαρτα ἐξ ἀργύρου, 
Ρυγβδ δυροηζι) ἃ δοογξ: ὉὈ1 νἱὰ, 
Μοπιῦ. Ησεχ. Τ᾿. 11. Ρ. 591. Ουὰ 
δι στ βολῦομπο οὐγοῖ Τἢρβδυχυβ ϑίθ- 
Ῥίιδηὶ. Ααυ. ΕΖ. ΧΧΙ]. 18. Ηφεγοδ. 
γίγαρτον τὸ σταφυλῆς τὸ ἔνδον. Ϊ,οχ. 
Ογτῖ] ΜΝ. Βτοῖα. γήγαρτον, ὁ κόχχος, 
ὁ ἐνδον τῆς σταφυλῆς. 

ΓΙΓΑΡΤΩ ΔΗΣ, φμὲ ρίεπως ἐεὶ 
αοἱπὲς υἱπαρεὶξ, 5. δοογίἑδ. γ.75, 800- 

γί. ΤΒοοᾶ. [68. 1. 45. υνί Ῥτοῦσο- 
ἴὰ8 : ὥσπερ οἱ ασυροῦντες χαλκχὸν ἢ σί- 
ἐκ φὴν μέ λα; ἡὐρόνιθὲν, οὐηλαι καὶ τὸ 
γιγαρτῶδες ἐν τοῖς ληνοῖς. 

11 

ὧν» 



ΓΊΓΑΣ, σίραδ, ἤοπιο υσεία! ποῖ! 

εἰ ἐπεοίϊία πιαρπεαϊπῖς, ἴτ. τοδωδέμ, 

)ογεῖδ, Δ, τί, φοδμαίμα, ΟΘΏ. 

Χ. 9. γίγας κυνηγὺς, ροίεηδ υφπαϊίρηε. 

1 Ῥασ, 1. 10. εἶναι γίγας ἐπὶ τῆς γῆς; 

6886 Ροΐεπιά ἴῃ ἴοττα. [ε6. 1Π]. 2. 

᾿ψίγαντα καὶ Ἰσχύοντα; νἱσῖθυα οἵ το- 

δόχα ναϊθηΐοιη. ΕθθυοΣ. γίγας, δυ- 

νάστης, ἰσχυρός. 168. ΧΙΙΧ. 94. μὴ 

λήψεταί τις παρὰ γίγαντος σχῦλα; 

δ υτὰ 4]14 18 ϑροΐϊα δοοίρὶοῖ ἃ γοῦτι8- 

νι 

ὁ Αὐθ κ Ἀλώ ἴὰ Π. ἐπέπμί, 

ἰοὺ Ηδεδγοδ. γόγαντος, μεγάλου, ἷσ- 
χυροῦ, ὑπσυρφυοῦς. --- ὭΥ22 Ὄὲ Ὁ 
θτίες τοδιδίοτιι, ἱ. 6. τοδιιρεἐδεϊπιῖ. 
ΕΖ. ΧΧΧΊΙ. 21. --- 5) Ρἱατ. 

εἰραπίεα. Οεπ. ΝἹ. 4. Νυχα. ΧΠΠ. 

84. Εχ βοηϊεπεδ Βοβθητ ]]εσὶ δὰ 
ὅδεη. ]. 1. ςοπίυ]εταηὶ ἔογίαϑβα οὔτῃ 

ὉῈ)) ΑΤΔ. Δ}... ἐμογεηιξηΐο σμοΐτ 

εἰ, --α ὌΝ ΡίυΣ. Ῥρυΐ. Ι. 238. 

«- 

ὭΤῸ- 

τεγων βώϊ, ἴὰ ΙΝ. ἰοηρμα ἢμϊξ, ---- 
ΜΡ οἵ ἴῃ Ρἷαυ. ΘΒ. δι, 

ΧΙ͂Ν. δ. 708. ΧΙ. 4. ΧΙΙ. 12. 
700. ΧΧΥ͂Ι. δ. υνὶ ϑγιωπιδοδυβ 
ϑεομώχους Βαρεῖ, ἐααθ δὲ ῬΓΌΟΥ. 
ΧΧΙ. 16. 8:ν. ΧΥΊ. 7. Ρδὲ γίγαντας 
ὶ (αν 111}, υΐ τείβροσε ἃ1- 
Ἰανὶ Νοδοδιοὶ ν᾽ χογοπί ᾿ραγησηαῦς 
ἴατα οογρογατα ταπὶ ὈδΙ]τατα, 16- 

ἀ ἰτοοϊπϊογασα δ ογυσιαθθ δβοόϊογ 

᾿ δὲ πεποίϑϑύτες. 

Βυορυχα ἐμαίσηθθ, 90}}. ὅ80. ΧΙΥ͂, 
6, β'γευϑ Ῥὲν γόβὲς ᾿σϑηβίυς. 1 
Μδοο. 111. 8. υδῖὶ νὰ. ΠΟΙΕΙ͂Σ 3 
ἥκλος. [1]. 4. γύγαντες ῥώμῃ καὶ ϑρά 

΄ “νας ΠΥ ἐὐνοῖα 
Ὀυκοῖ. ΧΙ ΙΙΠ. ἰπ σπαϑ. ϑυϊοοσὶ 
ΤΈες. Εοοῖ. δὸ Ἐσποϑιὶ Νοίδβ δᾶ 
Ἡ Θυ ΟΝ ΟἸδεδ. ὅσον. Ρ. 68. 

ΓΙΝΟΜΑΙ, ρίσποτ, παδοοῦ, Ὸ, 
ὁ ὅπηι, οδίίπρο. "-γ 4» ἀἶοο. ὅετ. ΧΥ͂. 

11. γίνοιτο. Τ,ρετυπ γ ᾷ- --ο "ἬΌΝ: 

7200. ΧΙ,. 28. υδὶ νοτῦδ καὶ μηκέτι 
γινέσθω ἴῃ ΗΘΧΑΡΙΐΒ ταα]6 ἰτδηδέδυ- 
ἴων δ 71}5} ἢ ΤΌΤ Ἵν Ρεγμθηὶ 

ἐπίτα ροϊίαϑ δὰ ᾿γ 7) ὲ ἴῃ ὅπα 
ν. 27. πεὸ εἴἰγα αὐάαα, αἀποᾶ ἴτ8}}8- 

498 Γένοβναι. 

ἑαϊοσιιπί: εἰ πῶπ εἷἶτα εἰδ. --- 
ἼΔΥΓΙΝ, Οδαϊα, Πρεῖν. δ ἼΞΥ- 

Ἐπαγ. ΙΝ. 10. Υ͂. 8. --- Ἵν ῬγἘ. 

ρτώπππι ρίρπον. Ικν. ΧΧΨῚΙ. 96. 
-τ Ν᾽» ὁγοο. [ε856. ΧΙΥΠΙΙ. 7. --ὄ 2 

δ}, Ῥεγερτίποτ. 1δν. ΧΧ, 2. βες. 
νι. γεγενημένων, σαὶ α Ῥγοεείψεις παίὲ 
φιπῖ. --α ΜΔ» 1 ΤΠ. ἃ ΣᾺ» ἑαπρΌ. 

δι}. ΙΧ. 26. ὅσα αὑτοῖς ἐγένετο, χυε5 
ἐρεῖ υἱδοταπὲ. -- ΤᾺ» δώπι. σεπ. 

ττ 

ΧΧΥΠΙ. 49. Νεῖι. ΥἹ. 6. σὺ γίνῃ 
αὑτῶς εἰς βαασλέα, ἴὰ 5.5 φασι ΓΟκ. 
Οὐμεὶ, 1. 422, --.ὄ γ"»"» τπυὦ. 16ς. 
ΧΧΧ. 7. Μιαι. 11. 1. ἴῃ υὔσθαπο 
Ἰοοο ἰερεγυπξ ΣΤ], δαζ γ Ῥασ "!- 

τργασυῶ τρί θβίη. -- ΓΙ ἰάρτῃ, 

εἰ ἰὴ Νίμδ, ΓΝ οὐ ἤοῖον, ὕγαπραν. 

Νυχα. ΧΧΧ. 7. ἐὰν γενμένη γένηται 
"» 8ὶ πωρία τ νἴτο. Υιᾶς εἱ 

Βλ1. 1. 12, ἘΣ, ΧΧΙΠ]. 4. ἐγένοντό 
μοι, πιδεδαηξ γαῖ. ΑἹ, Ψυά. ΧΙΝ. 
40. ἐγίνετο ἑνὶ τῶν φίλων αὑτοῦ, πιδεδαῖί 
Αἰ ἰσΌΣ ΔΙ ΟΣ. 6.18 : ὉΪ ΠΌΤ σὺ»- 
οἰκίζειν ἴπ οοαα. ρετταυΐδέιτ. Οοσξ, 
εἰ ἴεν. ΧΧΙΠ. 12. Ἐς. ΧΥ͂Ι. 8. 
ΗοΞ. ΧΙΠ]. 8. Ἐοββοὶ Αἄνοτνβα. 58. 
1 ,Ὁ. ΠΠ. ο. 90. Ρ. 152. ας [,εχ. Ν. 
Ἐ. 45... ν. 4. 11]. 1, ὁ ὕχνος αὑτοῦ 
ἐγένετο ἀπ᾿ αὐτοῦ, βοτηπυϑ 6}118 ἀέξεε- 
ἀεδαὶ «οἷν ἴΐο. ἴε5. ΧΙΝΊ. 1. υδὶ 
γετθα ἐγένετο τὰ γλυπτὰ αὐτῶν εἷς ϑη- 
βία ἃο 1Δ0}15 ἀπ᾿ πιαϊζιιτα δἰ τα] ξιάϊτιο 
αἰδοῖ προ] ρροπάα δυπέ. Δαὰδ 20}. 
ΨΙ. 29. υνὲ ἀρυὰ Αι. ῥγὸ μὴ γέ- 
νησθε τοροπρηάυχα νἱἀοίυν μὴ γένη- 
ται. ἴῃ ἰεχίυ Ηδῦτ. ομΐτα Ἰοριτυν 
πΝ Ουοά 8ὶ ἢ δατηϊίογο- 

ἴων, σπαρανομέα Ῥοκίίαιτα Θδθεῖ ΡΓῸ 
σαροόνομοι, ΔΒΙΓΑΟΐΩ ροδίξο μγῸ οοῃ- 
ὁξεῖο. γυϊρπαιϊε: ἀὔδαμε οοπέεμπέονε. 
-- "ΤΣ δορε. Ἐχ. ΤΥ. 106. ἐγενήθᾳ. 

Ἀεοίθ ᾿υχία βαπβυχῃ. --- ΕΙΣ 

(ᾧ Ρῖὸ Ὁ), ΗἸρἢ. ἀρρίαιάο, αοχεῖ- 

8.0. ἶεβ. [1]. 6. τέχνα πολλὰ ἀλλόφυ- 
λα ἐγενήθη αὑτοῖς. ἘΣ δοηϊοηῦα (δρ- 
ΘΙ ἴῃ Νοιία Οτἰτς. δὰ Ἀ. 1. ῥ. 493. 
τεβροχοσυῶΐ δὰ βρη! βοπιίοπεμα τὸ: 

φι., 



Γίομαι 4 

α οἷα ᾿ΕΝ, 4ιοὰ σιβέοαγε ἰπίετυπι 

φΦ. 

ἔν] 

ἃ 

1 

βἰσιίδοδέ, τααχῖπηα ( ΒΑ] ἀαίοθ. Μ|Ηὶ 
ΨΕΣῸ ψ6] γροϑβῖ ἐγενήθη αὐτοῖς δἰϊχαίά 
οχοϊΐθδο γίδαισ, νοὶ ἰπ τηδηΐα Πα- 
Ραθσευπὲ ἰσευσι ραγδιεΐστα Ηοε. ', 
Ἴ. ανὶ δαδεοεῖ μετερτίῃοσ α 05 σοηθ. 
ἦα586 ἀϊουπέυν, Β. 6. θοβ, χεΐ βιβεῖσι 
ἃ Ῥτίτηβ Ἰυνοπἕυξα ΤΌΣΩ 
βαρευειἰσπὶ αϑϑυρῆβογοσῖ. --- -τπν 

υἱάδο. [ε8. 11,1. ὁ λόγος, ὁ ὁ γνέμηᾳ 
σρὸς ᾿Ησαΐαν, ἰἠκν κὰς ἐἰξῆς ροπίϊρι 
[6βαῖδε. --- δι ἴπ. Καὶ, ΝΙρα. ΡΒ. 

οἱ Η:ρῆἢ. βίβπο, ρα βρατῖο, παδοογ. ἀδῃ, 
Ιν. δ, τῷ Σὴϑ ἐγίνετο υἱὸς, ϑεῖδο 

παδοσῥαίμγ ἧϊιυ5. ὙΨιᾶδ. οε ὅδῃ, 
ΧΧΙ. 8. 6.9. ΧΧΧΥ. 86. --- ὃν 
26 .. ΧΥ͂Ι, 9, οηξ, 661. ΙΝ. 4 εἴ 
δα Β. 1. ΑἸἹΡοσι Οὔθοσν. "Ὁ. 8563. -.--- 
ἑὸν ὅζεο. 7Ζο8. ΧΥΊ. 1. ἐγένοντο σὰ 

ὅρια ---- ἀπὸ τοῦ ᾿Ιορδάνου, ἐαέδαηέ ἤηοη 
Φὰ Φοιάλμα. Ὑιάθ δὲ 1 ϑδχ. 
ΧΧΙΙ. 8. 1 Ῥαγ. ΧΙΨ. 17. --τ 32 : 
Ἂ 5» Καὶ εἰἐ ΝΗ. δαί. ΧΥΤΙ. 4. 

20». ΧΧΧΙ. 15. -- ῬΠ ΠῚ» ρα- 

γέτε εἰαϊωμέωπι. ΘορΡΆ. 11. 2. τοῦ γενέσ- 
9.αἡ ὑμᾶς. 1,Ἔρ΄ῖδ486 νἀ θην ὩΣ ΠῚ: 

--πρ᾿» Ῥγᾷ. σαρίογ. 7060. ΧΧΥΠΙ. 

4. -- ἽΟ» "ηξέϊον. 3, ϑα. Υ11]1, 4. 

1ροτο ψοτέρσις, --- ΝΥ Ὁ, εαίέε. 

7200. ΧΧΥΤΙ]. 1. ὅϑεν γίνεται, απ 
ἐ ἴεττα εἐγμΐξατ, (01. ν. 9. ---- κὸ 

ἐπυεπίο. Ἐχ. ΧΥ 1]. 8, ΝΣ Β. Ἷ 

οδέϊηρσεγε, οδυεπῖγε τποῖαϊ. --- δ 2» 

Νίρῃ. ογέοτ. ὅδῃ. 11. 4. Ἐν. 
ΧΧΧΙ͂Ψ. 10. [ε58. ΧΙΨΤΠΠ. 7. 
2» ἄμοο. ἃ Βορ. ΤΧ. -40. υδὶ ὡς 

Ἰλεαι Ἰοοο ἐγίνετο ξοτίαδββ6 Ἰεχοηάυμι 
ἤγετο. --- ἾὟῚΡ» σεπισία. ὅ6γ. ΝΊ. 2. 

ὈΝῚ Ῥ͵Ὸ ΜῊΝ τὐσρν Ἰεσοσγυπί 

ΓΤ τ ὅΞ): ἢ (δὶ ἃ. οσάο. 

Ἐς. ὙΠ]. 1. Ἠδα. ἵν. 28. ὕυοθὶ- 
4π εἰοβαηίδυ πᾶς βασι τηθίδίο 

τα πὸ» ΝΙΡΒ, φὲν 
εἶϑον. ἃ Βερ. ΧΧΠΙ, 34..- ν»ῦν» 

499 Γρομαι. 

ΝΙΡΒ, ακαδον. .16.. ΧΥΤ11. 42. ...ὦ 
ἹΔ» ἄο. Ῥεμι. ΧΧΙ. 8, -- ἼΞ}» 
ἑφανδεο. 1 αι. ἘΧΤΙΆ. 90. .-.- - ΓῸν» 

αδοεπᾶο. Οοπ. ΧΙΧ. 15. --- υνὺ 

Ῥγβ. δ Ὧν’ )αοίμα ἐκηι. ΤΏγσοει. 

Ι, 12. -- Ὧν δίο. 1 Ῥασ. ΧΧ. 4 

ἐγίνερρ ἔτι φήλεμος, ρρϑέεᾳ ρχοεϊίο ἄρι. 
οεγίφζατη ρεῖ. Βϑὴθ αυοβᾷ ΒβΠΘΠ), 
- σν Καὶ, ματί. αν. εἰ Νίρμν,. 
ἡ οῖο, 338. δεπ. “ΧΙ. 86. 9. Ἔερ. 
ΧΧΙ. 22. οὐκ ἐγένετο σὺ “άσχα τοῦ- 
ψὺ, 80 1416 σεὐεδταϊιῆ, ἐγαὲ Ῥαβίδα. 
ΥΙδο εἰ ν, 28, (οπέον Ἴμχ. Ἦ. Ὅν 
8. ΠΡ “τ. Ἔχ, ΨΊ1ΠΙ. 46. ---. 

γίπεο, Ἡ. 1, ἐφωπάο. 10}. πεν 18. 
ἴὰν γένῃται σλημωύρα. αυοδή 
βοιιϑιτα. ΝΙΒῚ δαϊῃὶ Αὐϑρῖρυβ ἔγρ- 
υθπίίαθ θθῖ, φυτὰ υἱ Ἠυπιϊπθου! 
οἴη πυ ΠἀδηΌδιι8 1} θαι ἰσὶ- 
θυδηί. Μίηε φἀ Β. 1, Βαυιογυμι. .- 
ΠΟ ἐεγπΐπο. ὅεη. 11. ὅ. σάντα 

χήστον ἀγροῦ πρὸ τοῦ γενσιγαν. ---- ΤΥ 
αηρωδέιηι δοὰ ἢ. 1. ἀπριδίϊις εεί. 

[6ς. ΧΧΥΗ͂Ι. 40. Ὁ}] 808- 
Ῥίοοῦ Ῥραΐ ἐγίνετο ἀχοϊάϊεθε εἰϊαυοᾶ 
ψοολθυ υ τη, ν. ς. στενὴ, συοὰ ΤΠ6ο- 
ἀοείοι βαρεῖ, χαδπαύδτι οἱ Βοο 88]» 
γΟ ΒΕΏ8ι δεββα ροββδξ. --- [9 }» 

δεῦρο. 9 Ῥαυ. Υ]. 10. ἐγενήδην ἀγεὶ 
Δαβὶδ, οοποίιέμδ φιπὶ Ἰ)ανι] 880- 
σροϑοσ. ἴῃ ἴἄγομο [βγαδοο. Ἐδη- 
ἄστη δἰ εἸβοδθοποαι Βαρεῖ υοαθθ 
Β, 1. 1950, υἱ ΔἸ101 βρορῖπ, ---- ἽΣν 

υοοίζετογ, μδὶϊο, οαπίο. ὦ οὗ. 
ΧΧΧΥΙΠΠ. 7. υδὲῖ ὄδρρε]]ο 
Ὲ Ἰερίββ6 νἱἀ δηΐου Ἰνν» εἰ ᾿Πυὰ 

111 δοοθρίβϑε ὑγὸ ἡ» 80 "7, υἱ 
Ἰ8 δἰξ ἐν τῷ εἶναι, γε ΙΔ οοὲ- 

ὃν» 

Ροσυπῦ Ῥτὸ 852 ̓ογεαυϊέ ἡϊ]αν, ὍΔ ὦ 

δαυδηάο δ Ἢ Ἵ3 τον Ὁ 1ρ0818 

ῬῈΡ γίνομα, οἵ ̓ γινάω. Μιδὶ αὐΐοτα 
δοΏδυμι δβοοὶ: δδθθ ψ᾽ἀθπίου. --ὶ 
τ : τ, Καὶ εἰ Ητρῆ. ροπο. 

1 ϑαυ, ΑΧΧ. 25. 20». ΧΧΧΥΠΙΠΙ. 
38. σεν. ΧΙ]. 1]. -α πὸ ΡΙΠ. 

114 



Γένοιτο. 

α γ»μίο. 1 Ῥαν. ΧΙ]. 10. Τοῦ. ΠΠ. 1. 
ΠΡ ἄριστον, Ῥαταίμπει μὲ Ῥγδὰ- 

ὕσχη, υὐ οΟἷθ᾽18 δὴ βοενὰρ δ οδϑοί 
ΤΏ 6 η88: ΤΌΡ. ἢ 8. σρὶν ἢ γενήσγα! 
αὐτοὺς μετ᾽ αὐτῶν, ὡς ἐν γυνωξὶ, ἀπῖο- 
4ύλτῃ 11}} σέπι οσὐῆὶ εἰς Καδεγοηί, 
ἰπαύδιῃ Οἴπὶ τ] ΟΣ Ρ5. ϑϑι 86". 
ν. 20. γενοῦ μεϑ᾽ ἡμῶν, σοποιηιδο οὐτὰ 
ὯΟΡ18. ΟοὨΣ 24 ὅδ. ΧΙΠ]. 90. οἱ 

Ἐφ 8861} Αἄάνοσβ. ϑδοσα [1Ὁ0. 1]. Ἂὃ.Ψ 
ὃ 20. ν». 15ὅ3. ὅδρ. 1]. 8. γινόμενος. 
ψυϊρ. καί. 4 ρος. ΨΠΙ. 327. «ερὶ 
τὸ σάββατον ἐγένοντο, εἶχολ Βα αίιπι 
ογδηΐ, διυΐ: βδρδίισα οεἰεδγαδαηξ. 
" Μδρο. ΕΝ. 85. τὸν «άλιν γενηϑίντα 
στρατὸν, Ἔχατοίζατα ᾿ΐετιιπι οοἰδοέειπι, 
Ροδίχυδιηῃ ἴῃ ἔπχατα ῬΕΓΒ8 δγαῖ. 3 
Μδος. ΧΙ]. 1. ατρὶ τὴν γεωργίαν ἐγί.- 
γοντο: ΟἿ γίνεσαι περὶ τι Ἰίζαταπι πο- 
(αἱ οσομρατὶ αἴχωια τε, ἰγασέαγε αἰξ- 

ο για, υασαγὸ αἰομὲ τε. Οοη. Ὠοτ- 

ἀ 

Δ 

ψΠο δὰ Οδαγίϊοη. ἱ. 14. ν. 985. εἱ 
ὀρδϑμμιν ἐν ἀμυυὸ [χ. ῬοΪγ. 8. Ἡ. 

ΓΕ ΝΟΙΤΟ, νὸχ ορίπαι νοὶ οοῃ- 
βχτηδπᾶϊὶ, Μαί. Ἰϑνν» ὕέγε (ἀληϑῶς, 
υἱ τοἀάϊτν (06. ΧΧΥΊΙ. 16.). 
εις. ΧΧΥΤΙ. 15. 16. 1 Βερ. 1. 
86. .6;. ΧΙ. ὅ. ὅ. “πο ]ῸΝ» υεγὶέαδ. 168. 

ΧΧΨΥ.Ὶ. 

ΓΕ ΝΟΙΤΟ ΓΕ ΝΟΙΤΟ, ρὲγ ἀυρ]}- 
σδίίοηεαι,  αέ δαί. ἸῸΝ» 8616] [ἴΔΠ- 

ἴυτη. Ῥβδίῃ. ΟΥὉὮ. 47. .-- ἸῸΝ Ἰνν: 

Νυ. Υ. 22. Ῥεαΐη. ΧΙὺΡγ 14. 
ΓΧΧΧΥΊΠΙΠ. 51. .- ἸΌΝ ἸῸΝ: ἘΒ. 

ΕἘΧΧΕΙ͂. 21. 

ΜΗ ΓΕ ΝΟΙΤΟ, νοχ δροιηϊηδηάϊ, 
πε 2 αὲ, αδεὶϊ. ἈΡΑΥΔΑ ἰάδαι. δῶ, 

ΧΙΙ͂Ν. 17. 7208. ΧΧΠ. 29. 1 Βορ. 
ΧΧΙ. 8. 706. ΧΧΙΝ. 16. .--- Υἱὰο 
ΑἸΡὶ ΑἹ , Αχάϑαρτος, ᾿Αχουσ- 
φὸς, Ἄλαλος, ᾿Αφουτάνης, ἌΑριξος,᾽ Αφα- 
νσμὸν, ᾿Αφϑογγος, Βασιλέα, Βαρὺς, 
Γυμνὸς, Διάδηλος, Δυνατώτερος, 'Ἕαυ- 
τ ̓Εγκάϑετος," Ἐχλελωμμένος, Ἐλάσ- 

ων, ̓Εμφανὴς, ᾿Ενδεὴς,"Ἔντιμος, "Ἐξοι- 
δίῃ ̓ Εξουδένωσιν, ᾿Εαϑυμητὸς, Ἔσι- 
χαρὴς, ᾿Επονείδιστος, Ἕτοιμος, Ἐδ, 
Ἥδεως, ᾿Ηδὺς, Θέρμνη, Θηριάλωτος, 

δο0 

)αἰετὶ αἰφωϊά, ἀν 

Γρωυώσκω. 

νόβρωτος, Ἵλεως, Καϑαρὸς, Κάλλος, 
οπρίθιν Κατάφοβος, Κραταιὸς, Κριτὴς, ἢ 

Διστὸς, Λωμὸς, Μακρὰν, Μακροήμερος, 
Μακχροχρόνιος, Μέγας, Μείζων, Μέλλει, 
Μετανοιῖ, Μνεία, Νεκρὸς, Ξηρὺς, ᾽ολι- 
ος, Ὅμοιος, ᾿Οργὴ, Οὐδὲν, πάλην, Πα- 
μόρων Πεσοϑὼς, Πυκρὸς, Πιρίβλεα:- 

τος, Περιχαρὴς, Τλείων, Πλημμύρα, 
Πλήρης, Πολὸς, Τόῤῥω, ὠς; ππαρς 
Σεαυτοῦ, Σχληρὸς, Ὑελει "Ὑκεὺ- 
ϑυνος, Φανερὸς, Χυδαΐς, βιβμαι 

ΓΙΝΩΣΚΩ, οοβορου, ἐπέοϊίορο, ς 
ἀρποϑοο, δοὶο, υἱᾶοο. "ον αοο. 

Ψυά. ΥἹ. 40, 860. Βοχη. εἰ με. ΝΙ:- 
ΟΘΡΆ. ἔγνωσαν. Λὰ βεηβῦτα τεοΐε. -- 
"ΠΟ ἐπα σίμοῦ, οορίίο. Νατα. 

ΧΧΧΙΠ. δ6. εοο. Οχοῃ. Τινώσχοιν 
νου ἢ. 1, ἀεοογποηαϊ Ὡοϊομοτη 
Βάθοσο. Οομξ. ΘΈΌΣΣΙ: [,6Χχ. Χοπορἢ. 
8. ἢ. ν. -- "ΩΝ, τοίεπίδα, ἀοοίτινα. 

ΡῬγονυν. ΧΧΙ]. 17. ΠΡ» αα φεἴθη- 

ἔσηη πιραπε, ἵνα γνῷς. Ἰωεσοταπὶ 

ΠΥ). τ ῬᾺΠ: Δ ΗΙΡΒ. 
εἰ Ηρ. 4 75..1 Ρασ. ΧΧΥΠΙΙ. 9. 
Ρτον. ΧΧΙΨΥ͂. 12. ἴςβ. ΧΙ, 91. --- 
Δ ΗΕ". ἃ ὭΣ ἐπάϊοο. ἴ68. 

ΧΙΝῚΠ1. 6. γοχ Ηδρτ. Β. 1. ποίαϊ 
πὶ τῆς δαζὶε 

ποίαηι. -- ΣΙ ΗἸΡΕ. ἃ 2) 3 

βδιη. 11. 36. ὉὉ1 γιώσχων 6556 νἱᾷἀ6- 
ἴυγ οἷὐπ υοἱμρίαίε δὲ αὐπεγαξίονε 
ΟΟρΡΉΟΒΟΕΤΕ 8. σβηοεοέγα αἰϊχαλά. 
ΖΈΙΒορ. “5 ἴὰ οοπ). ΓΝ. αὐνόγατί. 
-- γυη ΗΪΡΒ. 6 νυ, οἷαπρο. 

ΜίςΒ. 1. 9. Νατί ἔγνως κακά : υὉὶ 
ῬΓΟ Ἰερσοσγυηΐ Υ , δοῖγε 

ὑβιοῖο, δὰξ γοῖδιο γ. ὙΨΊΓΙ ΓΙΌΣ, 
φιὲ γαοίμηι οσὲ, εὐ ἑαπέα ἐδ ὀρρυδεθεγὶὶ 
οσαἰαρημίας ἢ --- ΓΤ» σἱάεο. 68. 

ΧΧΥῚ. 11. --ουϑ, εμδίο. 2 ϑδτὴ. 

ΧΙΧ. 85. γνώσεται 8ε.. Α]ά. 00] ἔογ- 
ἴλ886 Ἰερεπάιτα 6δὲ γεύσεται. ϑ'οὰ 
εἴ σϑοθρίδ ἰεεῖῶο ἀοξοηάϊ ροσΐῦεδι: 
ΠΆΩ γινώσχεν ἴῃ [Δ]1 ογδ[ ΟΠ 8 .Β0 16 
εϑῇ 1. 4. γεύεσλω --- »» εἰ Οιαϊα. 

ἴῃ Ἐβάτ. εἰ 1)6η. ...γχν. ΤΒοοά. «000. 
δ . 

ὼ» 



Γυώσκω. - 

α ΧΧΧΥ͂. 16. υρὶ γιπώσχεν, αἱ 1μΑἱ. 
απεριαδυετγίεγε, Βαρεῖ βισ τυ βοκιίΙοῃοτα 
ἡυα!οίαϊοτη, δ ποίδξ ραπαᾶξ φῆ ΕΤΕ. 
ψυϊᾳ. πεὸ μοί δοϊέκν. ΤΧΧ Οεη. ΤΥ, 
1. ἔγνω τὴν γυναῖκα, γέηι λαδιιὶξ στη 
ὕχοζα δυ8. Ἰΐὰ εἴ ν. 16. 94. οἱ 4.10] 
Ῥδϑεὶπι νεερυσα {ΠἸυὰ υὑκυτγρδίυν. 
πᾶὸ δρυὰ Ηδραγοίδυσι ἔγνω ἜΡΣΡ 
ἴω ὡμέλησεν ἀνὴρ «ρὸς γυναῆκα, 1 
ἐππαρ τρπι καὶ τὸ συνουσιάσα:. Οοπῆ. 

ὁ σε. ΧΙΧΣ. δ. Ὁ ΓΧΧ » ἰηἴο:»- 

Ῥζοίδηζυν μετ συγγήνομαΙ. Νοὴ 80- 
ζυτα δαΐοτῃ (6 ΥἹΣῖ8, βοὰ οὔδιλ ἀς 
ξατοϊυβ δα διρεῖαῦ βεῆδι δοάστη. 
Ιὰ αεπη. ΧΙΧΣ, 8. ϑυγατέρες, αὖ οὐκ 
ἔγνωσαν ἄνδρα, 4πε τέπι ουτα Υἶγο 
μὸν λαδεεγμπί. ας οἱ 904. ΧΙ, 
80. οἱ οοὐΐ, ἴμλις. 1. 84. Νυΐλ. 
ΧΧΧΙ. 17. γυναῖκα, ἥτις ἔγνω κοίτην 
ἄρσενος, ταυϊϊοτοτα, 485 Οὔτ ΨΙῸ 

ο γέπε ἐσδιίέ. Μὰ εἴ ν. 8δ. εἰ υά. 
ΧΧΙ. 11. 12. ὅεη. ΧΧΙΣΧΣ, δ. 7.- 
γώσχετε Λαβὰν τὸν υὴν Ναχώρ; οἱ δὲ 
εἶπαν, γνώσχομεν. ποϑέϊδηε δ ἢ- 
Ἰέυτα Νίδοεδον ἢ 11} διεΐθσω ἀἸοθσδηξ, 
πουύπηΣ. 1 ϑατη. ΧΧΙΙ. 6. ὅτι ἔγνω- 
σεται Δαβὶδ, ααοά ἀρπέμια γεὶ υἱδεδ 
Θεϑεῖ Πενία. [Ιϊἀ. 17. ὅτι ἔγνωσαν, 
ὅτι φεύγει αὐτὺς, αυοά δοἶγεηί, υοά 
ἔυρετεῖ 116. 1 Βερ. ΧΧΙ]. 9. ἔγνω 

ἐ Δαβ!δ, ἱπίεϊϊερεδαὶ Ἰ)ανϊὰ. ΨΊάδ οἱ 
1 ἤε;. ΧΧ. 42. 4 ὅδ. Υ. 12. 
ΧΙΝ. 422. 2 Βερ. ΧΥ. 11. οὖκ ἔγνω- 
σαν «ἂν » 768 11}16 ρϑηϊίυβ ἰρῃοία 
εταῖ, 23 ἤεογ. ΧΥΠ]. 10. καὶ οὐκ ἐγ- 
»ώσϑη τὸ ῥῆμα, αἴ το8 οὐσουα πιδ- 
πεζεῖ, 1 Ρᾶσϑὶ. ΧΧΨΤΠ. 9. γνῶῶ, 
φὺν ϑεὸν τῶν ασατίρων σου, ἈΘΏΟΘΟΒ 8. 
οοἷε Ὠευτὰ τὰοχυτὰ. (δπί. 
ΨΙ. 11. Ρὶ ῥτὸ ἔγνω τερομεημάυχ 

ἐ 6δὶ ἔγνων, εἴ δὶς ΗἸΘΓΟΏΥΤΩΙ : ηεδοὶ- 
οἱ. 2 Ῥαν. ΧΙΠ]. δ. οὐχ ὑμῦ γνῶναι; 
ποηπε ἑπομίέας οοὐὲε ἀαία εεἰ ϑοἱοπαὶ ὃ 
Μέομ. {11.1. εὖχ ὑμῶν ἐστὶ γνῶναι τὸ 
κρῖμα ; Ἰσπηο ἔδου [85 νοθὶβ ἀδία δϑὶ 
βοίθῃαι, αὐἱά Ἰμπδίυχα δ (οηξ, 
Μαίδ, ΧΙΠ. 11. 2 Ῥαν. ΧΧΧΊΙΙ. 
18. οὗ γχνώσεοδε, τί ἐποίησα ἐγώ ; ἨΟΠΏΘ 
τοἰὲς, αμἱὰ ἔδοεζῖπι ἐροῦ «00. Υ͂. 
97. σὺ δὲ γνῶϑι σεαυτῷ, τὰ δαΐετηῃ Ὀθι 
μοία. ον. ΧΙΧ. 18. ἔγνωσαν ἀλλο- 

80] Γινώσκω. 

86. 
ἀμεραι κῦμ ἐν αυδα τη6. (οηῆ,. Ὀγτιι- 
δίυπι δὰ ἢ. Ἱ1, Ῥεδαα. ΤΧΧΧ, 4. 
γλῶσσαν, ἣν οὖχ ἔγνω, ἤκουσεν, Ἰἰσιιδτη, 
4υδῆὰ ΠΟῚ ἱπίεί εχ, δυάϊνι, Ὠδη, 
11. 8. τοῦ γνῶναι τὸ ἐνύανιον, τὸ Βογι- 
πίυτη ἐπέεϊΐεσεγεπι. Αι. ϑυτασηϑ ἢ, 
ἸΤμοοᾶ. Ῥγον. ΧΙΪ. 10. ὅχαιος ,7νώ- 
χε; χΧχ αἰχεσείρε!) ψυχὰς χτηνῶν αὖ- 
τοῦ, θα δϑποβοῖῖ ἧι 6. ομγαΐ) 
ΔΠΪΠΊ88 ιτηδηίζογιτ δυόσυω. Εἰ κα 
δας ἔχ. 1. 8. υδὶ αγιαγε, πυφπογαγὶὲ 
ποῖδλί. Εχοίΐ. 1. 25. οσὰ ἐπιγινώσχειν 
Ῥοσταυ 8 ἰῃ οοὐά. --- ΓΝ δύπιοο, 

ῃς. Ῥεβαΐη, ΟΧΧΙΧ. 4. υδὶ νεσθα 
δὲ Ἢ ἢ ἸΝῸ ἑάοο ἐϊμιεδετὶδ, ἰτδὴ5- 

βταμξυς ὃ ἕγεχεν τοῦ γνωσϑῆνα! τὸν λόγον 
δου. Ἰιερὶϊ ΧῊν δαϊ ν7}Π 8. γῆν 

οΟβπΟΒΟΕΤΕ, εἴ τὸν λόγον, ῬγῸ απο ἔοΣ- 
4586 τὸ ὄνομα τοροπεπάμυμτα οτῖ, 46 
βυο 8 Πα . -- ΓΟ» ρεγτοίοτ, ,- 

πίον. Ὅδῃη. ΧΙῚ. Τ᾿ γνώσονται φάντα. 
Βεπθ αὐυοδα δβοηδιη. ϑεγηο δηΐπι 
οδῖ [01 ἂς νδίς 8, φυοσιπι νου ἑ[α8 
ενθηῖι οορποδοθηα εζαϑῖ. --- πρν» 

αοοίρίο. 1 ϑατα. ΧΥ͂ΤΙ. 18. 70. ΧΙ]. 
30. σύνεσιν ὕγνω. - το ἐπυσπῖο, 

οἴίατα ἐπέεϊϊερο, δεηξωπι ογαϊίοπῖε 
οἱρὶο, ἐπίεγρτγείον. 7 να. ΧΙΝ. 18. --- 
ἽΝ;» ΝΙΡΒ. δ Ἴγλν οοπφτέβοτ. Ἐχ. 
ΧΧΧ. 86. Νυαι. ΧΥΤ]. 4. ϑοι]τοεῖ 
νοχ Ηεὔταϊοα ᾿ι. 1. γεξροηϑδα ἄσγε 
ποία, Υἱάθ ἱπῆγα 8. ν. συντάσσω. 
Ἑσίαβϑβε δξίδτι Ἵ2 εὐ ν»}}} ἴῃν!- 

(6 1} Ῥθιτηι δ Πί. --- γν}})» ΝΊΡΒ. 8 

γ. οομδῖϊο. 165. ΧΙ͂ΙΝ. 21. --- 

2». ἀεοῦπο. ϑγταμι. 700. ΧΧΧΙ. 

7. ΠΣ ὉΝ, δὶ ἀεοϊηαυϊέ, ἀντὶ τοῦ 

χαὶ γνοίη δες. (ΟἸ]Βοτί. οἱ Βεβ., 4885 
γεγρα αὐἱα 610᾽ νηΐ, 86 ΠΟΘΟΙΓα 
αϊεῖαῦΣ Μοπίξ ἴἢ ποῖ βυδ]θοΐδ. 
βοα συπὶ πέος νοσῦα δ] 6 ηο ἰοθο ρο- 
δἰῖδ, δ εἷῃθ ἀυλῖο τεΐοσοπ δ δὰ 
ΡΝ αρρονάαϊΐ πιθ, ν. 6. εἴ σ0ῃ- 

εἰπεης τρθγατι βοβοϊϊου ογΐατι 6χ 
»ν ᾳφυοά ἰπ δἰΐθῦο χῃθιγο 6 Χ- 
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μᾶλλον) ἣ ἐμὲ, πονογυπί ἢ 



Γρυώσκω. 

α γόφμοπίβ οατ88 δἀἀδίξις. δὲς χ᾽ώ- 
σχεν ἃρυὰ Εἰχχ αὐυδηάοααο ὕτο 
131 5. 15} Ῥομίζυγ, υὐ πιῖτα ἀο- 

ΘΘὈΪτυΓ. - -- ΠΝ υἱάοο. Ἐκ, ΧΧΙ͂. 

10. Νυαι. ΧΕ 28. 74. 11. 7. ... 
») εἴ ΠΝ Ἢ βἰτηι], 76:. ΧΙ]. 8. ---- 

ΟΝ Ριδ. ̓ Ῥόγυετσισῃ αοὶο 5. ἀε- 

οἷαγο. ἴπο. 705. ΓΧ, 90. οὗ γνώσομαι, 
αυοὰ Μομίξ. πιᾶῖθ ΥδΏϑΌΙΪ  πὸπ 
οορποδραπι, οὐτα Ῥοίι8 τοδἀθηάιμαι 

ὃ βαϊβθοῖ ποι ἃ ΟδΟΩΥ͂, 86. ἱπποχῖμδ ὦ 
εο. ϑεὰ ἰογίδββε ἢδοε γᾶ 1ῃ- 
ΘΙ [Ὡξ. χοΐοσοηα βιιηξ δα ν. 921. 
ὡ- » αἀοϊιπον. Ἦσϑ. ΧΙ. 18. 8. 
ΧΙ]. 1. νῦν ἔγνω αὑτοὺς ὁ ϑεὸς, αἰδίὶ ῥΓὸ 

Ὡν τν ἀοπιπαίμν οηι, Ἰοροναπὶ 
ΏὭ γ᾽ Ῥοῖεβί ἰδυδθη γινώσχειν μ.1. 

δεϊαπι ἐπ ποίσῃ ρμπίεπαὶ βοοῖρί, ἂς Φπρ 
408 ΒΌΡΓΑ Ἐχροϑίξιιπη εβῖ. ---- "νῦν 

ΘΟ ΕΤῸΤ, δἰΐδιι »ῈῪ Ῥγου. ΧΙΠ]. 

ὁ 90. Ἴμαοτμπὶ »γ}»- Ἐδολϊα Ἰδμϑδ, 

δὲ δαταϊ((αζατ, ἐχβοσιρίπμι οἰἐτὰ δαΐδ- 
56 Βοσ νεῦρυσα χγγη.) δι. ΝΊΡΗ. δ 

)).5» Ὑπιοοάσε, σὲ 1,ΙΧΧ 7εε. ΧΥ. 
12. “αρὶ Τμοοά. Ἰερὶς γ»7 1 ἸἸΧΧ 

ΜΠ: γιά «4.1. Μοπε-.--." ΣΟ» 

νοσίεγον, ζμδέϊος 1 ϑατι. Χ, 94. 
Ιερᾳ. »ῈῪΥ Ιάετα να]εῖ 6 ἰοοο 

Ις5. ΧΥ͂. 4. -- ΠῚ, Ῥαδῦο, ἐδεραέοσ. 

σαότεια. 11. 16. Ηΐς υοαυδ ν.7) 16- 

πξ Ιάστι ναὶϑὲ ἀθ Ἰοοὸ Ῥῖονυ. 
Ν. 14. υδὲ ρῥχο ΓΝ.» Ῥαβοείιτ, 

ἜΞΕΝΣ Πντν υἱ ϑαεβεταβ δὰ Ἀ. 

1. τεοῖθ οὐβϑογναν. Αἀᾶθ Ηοβ. 
ΙΧ. 4. υδὶ παν α Ἰοβεσαπί. .- 

»γ: αμάϊο. 165. ΧΙ,ΨΊΠΙ. 8. --- 

ἭΝ υϑνίκα. 1 ὅδπι. ΧΧΥΊΙΙ. 14. 

τί ἔγνως, ἢ. φ. ἀπέδλιι οδῖ 6ἦ19 07 
ἴΏ8 : Πδῖῃ γινώσχειν ἧι. ]. δεῖ 
ΟΕΤΘ. -«-- ἸΏ ΓῚ: Ἰ3Γν Καὶ οἱ ΡΙἢ. ἐες- 

6 μεμπάο, ἀϊγίσος Ῥτον. ΧΧΙΨΥ͂. 15. 
166. ΧΙ, 18. 56}]. νοχ Ηφῦτ. τωοία- 
ῬΒογῖοβ αυοαια ποίας ἀἰϊέσεηίον αἷΐ- 

δ02 Γλυχαίνα. 

ψιδὰ ὑορποδοῖγε. ϑαῃ. ΕΥ̓. 1. ταῦ ϊίον 
ἡποέρε. χηρδισλερα ἈαΝ μρτα ρῤΑψι τορε ον σα 
ἀνδρώποις, ἃ 60 ῬατὶζεΣ δὸ Βοιηϊηῖ- 
Βυδ ἀπιαΐωτγ οἵ ρχγοδαΐετ. Οοπῆ Οα- 
(οἰκεῖ Ομ. σε, μ. 82. εἰ Ιεχ. Ν. 
Ἑ.... Β. ν. βαρ. 11. 2. οὐκ ἐγνώεϑη, 
ποῖι ἑπησέπιί, ποῦ υὲδε ἐεί. ϑδαρ. ΓΧ. 
10. γνῶ, δοῖγε τπῶΔ ζαοϊαί 8. εὐοοεαί. Κ᾽ 
Ὁ οπέον νυ: 1]. 81ν. Χ]]. 1. γνῶϑι, οὔ- 
δεγυῶ, κι: δέὲπε οσορπίιηε λαδε ας 
Ῥεγερεοίμηι. δῖν. ΧΝ]Π,. 98. γινώ- 
όχειν ὥρργοδαγε αο αἰέσογε πιοῖδι. 1 
ἽὍΜδοοορ. ΙΧ. 34. ΜΙοΒδδ] 5 νοοῖ γι- 
νώσχειν ΠΟ ΟΠΟΙῚ ἀφο Υ ὁπ αὶ 8. οοπϑὸ- 
ἔδωηι οαρίεπάϊ αἵρυϊ, 

᾿ ΨΧΛΑΖΩ, ἐχραπάο αἷας, οἷαπιο, 6:- 
Ῥαπάο γιὲ εἰ ργοξίογηο.. Ἵ722» Ῥγόπαπι 

σιδ, εσραπάο. ΑἹ. (Ὑμοοὰ) 4 Ἡδβ- κα 
ΕΥ͂.. 94. ἔγλαδε, γτὸ αυο ἐπ αἰἴε ἐὰ- 

ἰανῖριιβ ἰερίταν, ἔγλας δὲ, ἴῃ αἸτῖ6 
ἐλαὰδ, ἴῃ 415 ὁλαδέ. ϑεά τοροπασι- 
ἄυτα. ἔοσίαδβε οβὲ ἔγλασε. Ἡφεγο οὶ. 
γλάζει, πεούσσετοω, χίκῥωγε. Μιὰς 
4ύσαιϊο ϑοβοὶ. ΤΠϑοος, [ἀ. Α΄, 3. 
ΓΛΑΥ Ξ, ποσίμα, εἰπία, α γλαύσσω, 

υμῖεο, ηαἰα ποοία οἰ νἱάοί. 
ὈΌΓΙΠ: [εν. ΧΙ. 16. Ῥεῖ. ΣΙΝ. 

156. Ὁγ5, διδο, ϑεχί. Εὰ, [εν.Ψ 
ΧΙ. 17. εἱ Ρᾳ. ΟΙ. 17. 

ΡΓΛΕΥΚΟΣ, πιμδίμιπι, υἱπεπι τέ- 
Θδηδ. γγν» υἱπμηι. ον. ΧΧΧΙΠ. 19. 

Ἡεογοΐ. γλεῦχος, τὸ ἀπέσταγμα τἧς 
σταφυλῆς, «ρὶν σατηϑῇ. 1,δχ. ΟΥ̓ΤῸΝ 
ΜΒ. Βγαδπ., γλεῦχος, οἶος. Οοπξ 
Ιχ. Ν. Τ. 8. Ἡ. ν᾿. --- νἱὰς χασᾳαθ 
᾿Ασχός. 

ΓΛΥΚΑ' ΖΩ, δοῖνο ἀνίοεαΐηε αὐ- 
οἷο, Ὡδυϊσα ον ἀπίσοθοο, δυδακμίσξε 
διρη. βὰ ΠΡ» αμίοῖϑ. Ἐπ. 11]. 8. ὡς 

μέλι γλυχάζον 

ΓΔΥΚΑΙΝΩ, ἀεῖρο σοάδο, φιῶνε 
εὔοῖο. Τλυχαΐνομαι, ἀεπιϊοὶδ. ἐμῆα βΒοὰ 
ο, πιδέεϑοο. Ὁ ῬΠΏ οὲ Ῥι ΠΣ, Καὶ 

εἰ Η!;ρΆ. ΟΝ Ρμαϊΐα. ΤΙΝ. 15. 
ὉΡῚ γλ υχαΐνειν ἀπόῤῥητον οϑὶ αἀυ]οϊῖοτν 
οἵ απιὶσα ουπιὶ αἰΐααο σοτλγηππίοασο 
οομ 914. ΤΧΧ Εχ. ΧΥ. 95. 705. 
ΧΧ. 19. ΧΧΙ. 55. Ῥε, ΠΙΝ. 15. --- 
μὰ ΠΏ» ἀυϊοὶς. Ῥτον. ΧΧΙ͂Ν, 13. --.- 

δ 



Γλύκασμα. 

“ ὈΠΌ» ἀμίδεάο. Α4ὰ. ὕτογ. ΧΧΥΉ. 

Ὁ. γλυκαΐε. Τωαρὶς ΡΩ ΟὟ ἐτΐ- 

δῖ ποήοπεοαι ΗΠΙΡΒΙ]ΠΊΟἝτα, ἰδέ ρο- 
Εἰυ9. [01 Ἰερεπάσπι οὶ ἑγαῖος ΙοσῸ 
ἑταῖον. ὅϑ:γ. ΧΙ]. 90. γλυχανεῖ ἀδῖ- 
οἷα Βοὰ διηςθμδ εἴ σταῖα Ὁγοίδγεῖ, 8. 
Ἰαθμβ εὐᾶνα ἸΙοχυεπᾶϊυθ υἱοίζαγ, 
Ψυϊᾳ. Βαρος ἐπάμίοαί. 10. ΧΧΥῚΤΙ. 
38. γλυχανεῖ στόμα σου (Ἰερε αὐτοῦ), 
οοπεροηδέ οδ δαυτα αὐ ὀἰαπαΐίας. [Ὸ. 

ὁ ΧΙ, 20. ζωὴ γλυκανϑήσεται. ΤΟΙά. ν. 
84. γλυχανϑήσιται ἐπαΐτησις. [ΤΡ]ὰ. 
ΧΙ͂ΊΙ. 10. γλυκαίνει μέλη. 
ΓΛΥΚΑΣΜΑ, ἀμίορεάο, σοπαϊηπεη- 

ἔμης ἀμίοο, βθὰ τὸς ἀμζοῖξ. ῬῚ ΤῸ, 

ἀκίοῖσ. Ῥτον. ΧΥΊΪ. 94.- -ΡΩΘὉ 

Ρἷυτ. Νεῖ. 111. 19. αἴτε γλυκάσ- 
ματα, «011, 3 Ἐβάγ. ΓΧ. 52. Βίγδε. 
ΧΙ. 8. 
ΤΑΥΚΑΣΜΟΣ, ἰάθ. ΘΟ 

ο Ῥίυτν. (δηΐ, Υ͂. 17. -- Ὧ9»» ἀεείϊ]α.- 

0. Ααυ. (δπηέ. Γ΄. 11. ϑεύσωο θὲ 
οδὲ ἀδ ἀεείεἰϊαξοηπε ζαυογμηι, οἴ νῸΧ 
ἩεΡτ. τε] ἃ ἔδνὶβ βροηΐα ἀ65:111415, 
τπλεὶ ἄχοπον ποίαΐ. --α ὈΛΌν» τεαδένπι. 

«7οὅ]. 111. 18. Απιοϑ ΓΧ. 13. ἀκοστα- 
λάξει τὰ ὅρη γλυκασμὸν, 5 ΠΔΡαης 
τ η85 ἀυ]ο αἴ ποτη. ---- ΠΡ τ» “Ρυ- 

γα. ὁὅοξϊ. 1. 17. εἰς γλυχασμὸν, να] 
ϑϑοιπάπ, 8116 Ἄχοσιρίδσία τη] 8 

ὁ χλασμὸν δυιΐ συχχλασμὸν, οοηΐγαο- 
ἑδοπενε 
ΤΔΥΚΕΡΟΙΣ, ἀπμίοῖδ. Ἡπις ΓΛΥ- 

ΚΕΡΟΥ͂ (βου. γλυκερὸν) ΠΙΝΩ, 
ἀμῖοε δὶδο. ῬΓΏ: τον. ΙΧ. 17. 

“τ 

866. Α]α, εἰ Οοχηρ!., υδἹ] σήτε (6 
850 δα ἀϊάσγυπέ, πο ἰδιηθῃ σηϊΐδίο 
(581 ἰῇ δηίθορ θη θυ8 8 Ό ΔΉ Εν ]9, 
αυϊ δὸὸῪ ἅψασθε ῥοπάοί. ᾿ 

ΥΛΥΚΥ͂Σ, ἀμίοὶα, ομαυὶδ. ΨΩ, 
ε αἰέν σοῖο. Αηυ. ον. ΧΧΥΝΤΙ]. 12. 
Ὁ] Ρ]ογίαυθ βδίδίασπίς οὔτ ἰορ1986 
ῬΙΔΏ; εἰ δαθυΐββ αἰΐψυοπι ῥγβεῖθ- 

βεπέομω, οἰ ἰμίεσ δυἀϊδηάυχα γὴ ουμὰ 
ΤΆ Β]εεβίυβ ὑρσοπιμαδίβ, Πἰζοσατα γΈΓῸ 
Ἵ δυσγίυια ῥτοϊδίατη οὰπὶ ἢ οοηξα- 
αἶδθθ. ὅ'δα πιῖρὶ βοηδιπι Ἔχργαββίββθ8 

δθ08 Γλύμρια. 

νκείιν. . Νίδιι ΤῸ 864. Ὁ ποίει 

ἢ. 1. ργαξετγε, αἀπίδρομεγε. Τλυκχὺς 
δαΐετη, υἱὐ [,Δἴ. ὠωΐρίσ, ποίας ονιπε, 
φυοά ἐπ ργαίπηι σὲ σορερέια. δος ἢ 
ΟὟ οδιιβδῖα ᾿προίΤγα αυοαΐῈ ἃ τη 6 
ΠΟῚ Ῥοβϑιπι, πἴ στϑάδγη, ψεγβίομθση 
ἧἢππο νοῦ δ Δαυΐδ γγοΐδοϊδηι 
Θ886. --- ἢ ΓΙ» ἀμίοα. Ζαὰ, ΧΙΥ͂. 

14. ἰξ Ἰοχυροῦ ἐξῆλθε γλυκὺ, 6 γορθιδίο 
Ἔχ ἀϊοθ, Ἡδαγοῆ. γλυχὺ, μελεχρόν. 
Οὐ 6). ΧΙ. 7. γλυκὺ τὸ φῶς, ἰὰχ ἀυϊ- 
εἷς οἱ σιαυΐϊδ. 168. Υ. 30. Οβηϊ. 1]. 
8..-- ἢ ΓῸ» ρατῖ. Ῥδῆ. (οὶ. Υ. 

11. γλυκὺς ὕπνος τοῦ δούλου, δμαυῖς 
βοϊωπυϑ βοῖνΐ!. Η δυο. γλυκὺς, ἡδύς. 
--Ρ Ὁ» ἀμίοεάο. Ῥτον. ΧΥῚ. 21. 

γλυκεῖς ἐν λόγῳ, δμαυθ8 δΕΥΠΙΟΉΕ. 

ΤΛΥΚΥ͂Σ ΕΥ̓ΜΙ, αἀεμϊοὶς διρῃ. 
γῦθ}» ἀμίοοιοο. Ῥεαῖπι. ΟΧΥΨΊΠ. 
102. 
ΓΛΥΚΥΎΕΡΟΣ, ἀμοίον. τὴ ΠῺ, 

βεᾳ- Ὁ: 7υά. ΧΙΝ. 18. -- Ὀ5ΠῸ 

Ραῃ. Ῥέαϊω, ΧΥ̓ ΤΠ. 11. ϑ'ν. 
ΧΧΊΙΠΙΠ, 84. οὐδὲν γλυκύτερον, τ 1] 
δμαυΐμδ οί. 

ΓΛΥΚΥΎΗΣ, ἀκίρεάο. ᾿Γγῶ» 
ἰάστα. Φυά, ΙΧ. 11. 166 εἴϑερ. ΧΥ͂Ὶ. 
9291. υδὶ γλυκύτης ἀυ]ορα!ηοτη δλοσὶβ 
εἰ Ῥεπονοϊοπίδ ποίδῖ, απ ἢ. ]. 
ΟὮλ ΤΏΔΠΠ8 ΟΟΣΩΡΑΓΔΙΙΥ. 
ΓΛΥΜΜΑ, δομίρέωγα, οαἰαίμγα, ἃ 

γλύφω. "ΌΣΌΏ» ἐεριμηιεηένη, Ορεγί- 

πιεπίμπι. Ἐχ, ΧΧΧΥ͂. 11. υδὶ ἑαπιθα 
β γλύμματα, αυοὰ (οἄ. ΑἸοχ. εχ- 
ἱρεῖ, ταροποπάπμι εβεὶ χαλύμματα. 

Οοπέ Ἰριά. ΧΙ,. 10. -- 05» σφονίρ- 

ἐϊ6.. 166. ΧΥ,. 20. --- 55 τοκῖρ- 

ἐμγα, οαἰαίμγα. Ἐχ. ΧΧΝΤΙ]. 11]. 
-- δῦπ|ν, ἴαωξ. ἴεα. 1.Χ. 18. αἱ 

αὖλα; σου γλύμμα, υΪ Ῥτο γλύμμα 
Τ,. Βοβ. Ἰεροηᾶάυτῃ 6886 σου ]οὶς γαὺ- 
ρίαμα, ᾳφυοὰ ΧΧ Ηερν. νοσόπι βἰς 
τοαά! ἀοσιπί. [ε8.ὄ ΣΧ1]1, 7. ΥἹἱάθ 
Ῥχοϊεσα. ε)8 ἴῃ υΧΧ [μπτ. ο. 8. 
βϑιηΐοσο τοροποπάπῃηι νἀ είυῦ ὠγαλ- 
λίαμα, ςο}}. οΔρ. .Χ]. 11. 1814 Βᾶ- 

14 

ι.} 

θὸς 
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4 οἴδμπι “θεὸν, 

Γλυκτὺς. 

α Ῥεΐ δομρέμτ᾽α. ΑΥ̓ΛῸΝ ἸορΊδδ ν  ϑίαῦ 
κάλυμμα, ΓΟἸοείοιβ θο8 ἰοβζί8886 οο- 
Ἰεεῖει ΠΟΤῚ ἵν τεϑρίείθηβ, Ἵγεάο, δὰ 

ποϊίοπευι ρεγθάϊεπαϊ ἱπ ν. Ὁ. 
ϑγ. ΧΧΧΨΥΨΙΠ. 81. ΧΥ͂ΙΝ. 13. 

ΓΛΥΠΤΟΣΣ, δονίρέις, φομρεϊὲἐε: 
γλυπτὸν, δοιίρεϊε, οἱ ἴῃ γμὶυτ. τὰ 
γλυπτὰ, «οιυἰρίδεα, ἰἸαϊτὰ ἑὐοΐζα. 
"σῦν: ἀξ. ΨΦυά. ΧΥΠΠ. 24. τὸ 

γλυστόν βου, ἑαοίπεπι τοθυτη. ---- Ἰ» 

ὃ δογέωδ, ΓΛ ΟΪυγ. λογίὶ. ἴπο. [68. 
“Ἵ 

1,39. υδὲ δειαίοτὰβ χυϊάσηη εχ ϑα- 
τηϑῖ νοῦ ἐπὶ τοῖς γλυπτοῖς αὑτῶν ρο- 
δ δα δηϊθοθάθῃϑβ πρὶν 179. (συ) 

Ἰοοο Ἰοχοτὶς ὩΝῸ» ἑάοῖα, ςο]]. 168. 

ΧΙΙ͂Ψ. 10. 15.) τοξδοσομάυτ 6886, 
ΤΩΣ δυΐοτθ ΠΟῚ χδὶς δὰ βϑῃβιτη 
γεγίίββε νυἱάδίυσ, αυϊα 7}} λ Ἀ. ]. 

δυῃΐϊ πέριογα δάογα, ἔπ σμέδιις ἰάοία 
οοἰοδαπέων. Οουδ, 68. ΤΧΥ]»ὄὠ 8. οἱ 

9 4 Βορς. ΧΥ͂Ι]. 10. -- ΠΞΌῺ» ὐεείε. 

ῳ Ῥᾳν. ΧΧΥΤΙ]. 9. Ρᾳ. ΟΥὟὮ. 90. -- 
Ὁ» “ἰηικίαογωηι. 8. Ῥαν. ΧΧΧΙΠΙ͂Ι. 
15. Ξ ΡῚΣΣ ΗἰρΒ. νύν, ἷηβο, 

ἔβίηρο ἱπιαρίπεπι. Ττο. 76.. ΧΙΙ͂Ν. 
19. τῶν γλυπτῶν αὑτῆς, ΒευΡΌ]Ἠ τι 
ει. 1,ορὶς Πλυν 3 ν Ῥίυν. 

ἑάδοῖα. ϑγταγα. 4 ϑδζη Ὗ. 91. ΧΧ 
Ῥμαΐω. ΟΥ̓. 84. 86. ε8. ΧΙΥΊΙ. 1. 
Ῥανοῦ. γλυστὸν, παρὰ τῷ Δαβὶδ τὸ 

ἀ εἴδωλον. ---- Ὁ» ϊ. 4. 864. 05. 

Ῥευς. ΥἹΙ. δ. συά. ΠΙ. 19. υδὶ 
γλυπτὰ οὐτὰ νοοα εὔδωλα Ῥοττη δία 
1ὴη οςοαά. [Ρ]4. ν. 96. --- 9995), φομέρ.- 

ἐς, ἑάοίμι δοιίρέωπι. Ὁδαξ. Γ΄. 95. 
γλυατὸὺν ὁμοίωμα, βουϊρίσχη πβἰτηυ]α- 
οζυμι. Εχ Βοος ἰοθο ραϊεΐ, αὐυοᾶ 
νοχ ὁμοίωμα οἴίδιῃ [ἢ 4}1}}5 Ἰοςὶβ ἴῃ 
γλυετὸν θυ ὶ πιο] οροπάα εἰς. οίεβε 
Ἰδιηθῃ οἰίδηῃ δι} 1] 61] ρὶ εἴδωλον, ααξ 

ᾳυοα ἀϊκοτίο δάάϊξυγ 
ἴε8. ΧΙΙ͂Λ. 17. Φυὰ. ΧΥΠ]. 8. 9 
Βερ. ΧΧΙ. 7. γλυττὸν τοῦ ἄλσους, 
᾿τῆδρῸ βου ρῖδ 011 ἴῃ Ἰυςο ροκίτὶ 
οἴ συἱεὶ. Ῥραΐω. ΧΟΥῚ. 7. Ααἀάες 
ϑγτωσ. 3 Ηερ. ΧΧΙ. 7. Οἱ λοιποὶ 560. 

δ04 Γλώσσαι. 

οοὗ, 180. Ηοΐηι.. Εχοά. ΧΧ. 4. 
γλυπτοῦ, αὶ Ἰεμεμάστη γλυπτὸν, τ 
Ἴαα υἱάϊς Ηοϊπιδβῖυβ. ---- Γ} Π9, 

Φομϊρίωγα. ὕγτωτα. ΤΒθοάοί. Ζδοῆ. 
111.9. -- ὈΒῚΠ Ῥὶυν. ἰΔοία. Ἐπ. κα 

ΧΧΙ. 21. 
ΓΛΥΦΗΣ, δομίρίμγα, οὐἰαίενα. 

ΡΝ» οαγδωπομέια, ρεπππα τμξὶ- 

ἴαηβ ϑυίατα. 168. ΓΑΙ. 12. υδὶ 
Μοπιξ. αυἱάοτη εχ ΕΗ Ἔσοῦγταο δαἱ 
7αϑοῖς γλύφους, ϑ6ἃ τεροπομάντα οδὲ 
γλυφῆς. Οεγία τὸ γλύφους Θδ Π01}1π|5 
τοοτηθῃίὶ, βεσίβεπάυπι ροϊία5 διϊεθεῖ 
γλυπτούς. ---- ΓῚ Γ"» οὐτοπαπεπέμηι. 

1 Βερ. ΨΙΙ. 41. --α ΣΝ)» ἐπερίε- 
ἐΐοπος, ἱπείδοπες. Ἐχ. ΧΧΥ͂. 7. εἰς τὴν 
γλυφήν. υὶς. σἀ ογπαπάμια. ΤΌϊα, 
ΧΧΧΥ͂. 8. -- ΓΝ ΟΝ Ρασῖ. Ῥδβ. 

ἔσααι. {αοία, οοπῥδοία. Ἐξ. ΧΙ Ὶ. 45. 
-- 59: ὅγιιπι. Τμπεοὰ. Ζδοβ. 

111. 9θ.ὄ (ΧΧ Εχ. ΧΧΥΠΠ. 9}. 2 
Ῥαν. 11. 7. γιά6 ὅϑ.δοὶ. ΑὐἹβίορῃ. 
ΤΆδβυα. Υ. 484. 

ΓΛΥΦΩ, φοιΐρο. τῆν, ἨΙρΡΒ. 

αδοσπάενε Καοὶο. 4 Ῥας. 111. 5. Ψοχ 
Ἡοῦδτ. ἢ. 1. ροὲῦ ἐπδενίρεγε τοὐἀθηάδ 
68. --- ΟἽ» ἱπιρομέρο, ἐσάγο, ἐποϑάο. 

ψεχει. ΧΥ]]. 1. - χυ» δοιΐρ- 

ἐμγα. 1 Άδρ. ΝἹ. 18. βεο. Οσιρ!. ---- 
πων» ͵)οῖο. Ἐπ. ΧΙ]. 18. --- θεν 

Ὡομῖρο, ἀοῖο. Ἐν. 11. 18. ἔγλυψαν. 
Ῥγο ἔγλυψαν, ᾳαυορὰ Ατδῦθ ἰυείυσ, 
τ ΔΙ οι Ἰαβοσα ἔγλυψεν, φυΐα 5640}- 
(ἋΣ ἔσλασεν. δε Αγὰρβ [δὶ αυοαὰς 
ἔπλασαν μεδεί. ---- ΠΛ ΡΤ, ἑπροιρο, 

ἑποῖάο. Ἐχ. ΧΧΥΤΠΤΙΪ 9. 4 Ῥασ. 11. 
7. 14.111. 7. Αἀάς ϑὅγιιμι. Ζδβοῖ. 
ΠῚ]. 9. ϑὅδρ. ΥἹΙ. 2. ἐγλύφην, εἴ χια- 
[υβ, ἔογελδίιϑ συ. [ϊ4. ΧΙ]. 18. 
δῖγσ, ΧΧΧΨΝΙΙ]. 81. “Ἡδεβγοδίυϑ: 
γλύψαι, ξύσαι, “χαράξαι., 

ΓΛΩΊΣΑ, ἔἥπρια. 2» δἰοτία. 

ῬΡε. ΧΡ. 9. ΨψΖυάϊςεο ἘΚοΘΏΪ]ΟΤΟ σο- 
Ῥοποηάιυχῃ οϑὶ ἢ. ]. ἡ δόξα μου Μὶά6 
τδθη δα ἢ. 1. Εοβοηι  ]]ογαπι ἴῃ 
β.δο]. εἰ ῬΒ. 1. 1δ. -α ἡωδ. σεπ. 

θι 

ἃ» 
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α Χ. 5. ἔχ; ΧΙ. 7. .108. ΥἹ]. 91. 424. 

Γλωσνσόκομον. Γγαφεὺς. 

ΤΛΩΣΣΟΎΜΗΤΟΣ, ομὲ ἥπρια εεὶ ἢ 
τὴν γλῶσσαν τὴν χρυσῆν, ᾿Ἰησυδτι δὺ- 
σόδϑσα. (ΟἿ ᾿πέτα ἴῃ ν᾿ χρύσεος. ΑΡυὰ 
Τηο. Φοῦ. Υ. 421. νοχ γλώσσης Ῥοδῖ 
ἀντιλογίας, αὐιδὲ οὶ ἴῃ δδο ΟΥΔΊΟΙ 8 
ϑεσία δαιοοάμτ 6] Π8 8 βιιροεγῆιπα, 
αἰηο ἀυδίο ἀο]οηα εδὲ, δὸ α ΕΧΧ 
1ππ|. δυο ἱγγορϑίββεα νἱάδίυγ, υδὲ] 
Ἰερὶταν μάστεγας γλώσσης. ΑἸιὰ8 ἰπ- 
σεγίιδ ἴδ] βία] οί τον ἀπὸ συχοφαντίας 

ὃ Βδρεῖ. --οἰγῦ Βα, Τδη, 11. 4. 7. 

30. Υ͂. 21..-- τξν ας. δυᾶ, ὙΠ. 6. 
-- πϑῷ; ἰαδίμπι. Οεα, ΧΙ. 7. ἈΒ. 
1, ΧΧΧ. 4. 165. ΧΙΧ. 18. δ». ΧΥΠῚ. 
6. γλῶσσα Καομϊαίενι ἰοφμεπαάςξ ποία. 
Τριά. ΧΧ. 16. φαῦλοι γλώσσῃ, 1886 

, βυηΐξ, ἢ. 6. σοΥδη οἱ 1π ἔδοὶα 
Βοεῖο εὲ ἀοϊοϑα ] πα! υπίυγ, βεα ροβῖ 
εγζύτα ἱττιάοπί. Τ01]4. ΧΧΨΊΙΠ. 1ὅ. 
γλῶσσα τρίτη πολλοὺς ἐσάλευσεν, Ἰἰσιυια 

ὁ Ἰετδ του ]οβ οοτηχοονΐς. ΑἸ] ον 
δὰ Ἰ᾿τηρτιατα ἰτἰδαΐίσατα δουροηίυμι, 
σαὶ Πρτια το Ἀ] θα ἱοἱ 86 ἀοἷοδὶ Βουη]- 
τἷβ αἰτα}}}8β εδί. (οπέες Βοςβαγ 
Ηΐετος. Ῥ. 1. 1,1. 1. ο. 4. Ῥ. 95. δ 
Τ)γυαδίυτα Θυπεῖ. ΕΌΥ. 12. 1. Θυ. 
4. Ουἱὰ δυΐεπι, δὶ ἰοροσεῖυῦ γλῶσσα 

» ἦν 6. ρεγέμδα εἰ ἰευὶΣ  ὅ6ῃ. 1. 
. θδυβ δρρεϊ]δίσ γλώσσης ἀχουσ- 

τῆς, ἢ. 6. αἰοίογιπι ὈΟΠΟΣΌτΤΩα τη δ]0- 
ἀ χιπῆνο δυάϊζον, 9011. δυ. ΧΧΥΤΙΙ. 

18. 580ᾳ. ΧΧΝ.11. ΧΧΧΨΥΊΙ. 21. [Ὁ. 
ΧΧ. 18. γλῶσσα εοἰ ἤπρια ζαΐξδα, 
πεπάαΣ εἰ ξαϊϊας. Ἐϊρὶδῖ. Ψ6γετα. ν. 
8. οὶ ῥσὸ γλῶσσα ἔοτίλδθε Ἰεσεπάυμι 
ὕλασσα, Ἦν. 6. ἡ ξυλεία καὶ φρυγανισμὸς, 
ἱπίοτρσείε Ηδεγοδίο. Οοηξ. Ψἐγοπι. 
Χ. 8 
ΤΔΩΣΣΟΊΟΜΟΝ, ργορστῖθ ἐΐέεοα 

οοπαεη ας ἱέρεια ἐἐδίαγειπι, ἀεϊη 6 
ε ἐζλεεα αὐ γεοοπάεηπάμηι, αγοα ἴῃ αἢ]- 
νέσυτη 1}, σγοα. 3 ῬΑΓ. ΧΧΙΝ. 

8. 10.ὄ 11. Αἀάς 95 ὅδ. ΥἹ. 11. 
ΠΡ συτὰ κιβωτὸς ἰπ οοὐά. Ῥεττουῖε- 
ἴῃσ. 1 Βερ. ΥὟΓἾ. 19. Αι. ὅεῃ. 
ΧΧΧΥΠΙ. 1.1, 25. 1 βαμ. Υὶ'. 1. 
Αρυά Ηεδγοδίυτα γοχ δχροῃϊίζυτν 
ἤχων, σορὸς ξυλίνη τῶν λεμψάνων. 1.6χ. 
γει. Οἰσίοἴΐα, γλωσσόκομον. (Οοπῖος 
αασααε [(χ, Ν, Τὶ. 5. ἢ. ν. ἂς ϑίυγΖ. 
ἧς 1214]. Μαοβά. Ρ. 158. 

ἐχεεοία 8. τεϑεοία, ηριαηι ργιξοίσαηι 
λαδεν. ᾿ὰ οἱ ἐτοὶδιιδ, γεδεοίμ. 

1ν. ΧΧΙ]. 22. Ἐοχίαβθαε ταυτὶ 
ΤΧΧ ορνογβαρδίοσ Ἰἰοοὺ Εχοΐ. 
ΧΙ. 7. 
ΓΛΩΣΣΟΤΟΜΕΊΏ, ἔηριώαπι γε3ε- 

οο. 3 Μίδοοδῃ. ἼΙ1. 4. 4 Μβος. Χ. 
109. 

ΓΛΩΣΣΟΧΑΡΙΤΟΏ, ὶ. α. χαριτο- 
γλωσσέω, πρμα ὀϊαπαϊον. 1 8.Ἀ. 

ἡ)ωῦ, ΗΐρΆ. ἔκυεπε εἰ ὀίαπάαπι ιοῖο 
ἔπρωαηι. Ῥτον. ΧΧΨ ΤΙ]. 48. γλωσ- 
δοχαριτοῦντος. Ψ]ρ. φμὲ μεν πιο 
διαπαϊπιεπία ἀεοὶριέ. 
ΓΛΩΣΣΩΔΗΣ, ἤπρμας, ἴοφμαῖ, 

ξαγτεΐμα. ἡ» ἥπρια. ῬβαἾτα. 

ΟΧΧΧΙΣ. 19. δυϊάαβ δὰ Ἡ.]. γλωσ- 
σώδης, ἔστιν ὁ λείδορος ἄνθρωπος. δ΄ν. 
ΝΠ. 4. Νυϊρ. πηρεαίως. Αὐρυδῖ. 
δηριοσις, ἢ. 6. ὍΜΝΗΣ; ἀἰσαι, πι0Γ- 
ἄαα, αυὶ ὈΣ5 βαπιτηα βυισοθηβιβ 
Ῥἰδυϑῖνα ᾿π]υτίδτιιηλ ογαοίδί. ΒΥΤῸΒ : 
οοπέεπέϊοσια. 10. ΙΧ. 28. ΧΧΡ. Φ2. 
γιάς ϑ'ριοϊ]ορσίυτα τηϑυτῃ 11. 1, οχίο. 
ΒΙ6]. Ρ. 88. --- ΟἸάα φαοαὰθ Μάχε 
βιὸς. 

ΓΛΩΤΤΟΤΟΜΕΏ, ἔπριαπι τέ- 
δέσο, ηπρπα ργῖυο. 4. ΜδοοδΌ. ΧΙ]. 
18. ΡῬ]αΐατοι. Τ. ΙΧ. Ὁρρ. ρΡ. 8375. 
4. εἴ 18. Βοίεϊ. 

ΓΝΑΘΟΣ, ἑἐέπεριμδ, ρατ5 σαριἐς, ἃ 
ἐεπμέαέε οδδίμηι εἰο αἰοία. ΠΡ ἰάδμα. 

Ψψυά. ΓΝ. 21. υδὶ ουτὰ χρόγαφος ροΓ- 
χαυϊδίυῦ ἴῃ οοὐά. Π0, ν. 92. ΑἹ. 
Ψψυά. Υ. 96. 

ΓΝΑΦΕΥ͂ΣΣ, (βου ἱϊυν εἴ κναφοὺς,) 
υεϊϊο. Ὁ) Ῥτοργ. ἑαίον, φμὲ ἰαυαί. 

9 ες. ΧΝΙΠ. 17. 166. ΥΠΙ. 3. 
ΧΧΧΥΣΙ. 2. --- "29, υεϊο. Μαὶ. 

11. 2. ϑγιωσα. υδἱὶ ἰδίθῃ ἰθρθσα 
τη Δ 16} γναφέων ἰοσο γναφέως. ἘΖο68γ- 
ΟΕ 8 γναφέως, χκαϑϑαίροντος ῥύπον. (ομνέ. 
δοδοείίχεη. Απῦαᾳ. Ευϊΐοῃ. Ρ. 4, 
Βε4ᾳ. Νοππ] 1} ἱπίεσ γναφεὺς οἱ χνα- 
φιὺς αἀἰεθηραυης. δ΄᾽΄ς. δηΐῃι 1,6χ. 
γε ΜΆ. Βγεμι. γναφεὺς, ὁ λευκαί- 
νῶν τὰ ἱμάτια. κναφεὺς δὲ ὁ τὰ δέρμωτα 
ξύων. "Ἔστι δὲ κνάφος ἀκανδῶδές τι, ᾧ 

ὼ»" 

ΓΝ 



Γνήσιος. 

α ξύουσι τὰ ἱμάτια. Ἐδάσδπι ἔδτο παροὶ 
Ῥμανοσίημβ. δ'ϑα ὃς σοὶ 
Οτγαοογυμπι ἀϊδἸοςῖο, οἵ χναφεὺς ΑἰΠ66 
ἀϊοὶ ἀοοοὶ ϑυϊάα8 ν. χναφεύς. ΟΟΠΓΟΓ 
οἱ ὅς δοὶ. Αὐιβίορἢ. ἴῃ ΡΊ αἴ. ν. 166. 
80 [εχ. Ν. Τ. 8. ἢ. ν. 

ΓΝΗΊΣΙΟΣ, βεπιέπμ, δε αη8. 
Βίγ. 1]. 19. ἀδελφὸν γνήσιον, ἔγαίΤοΙΩ 
βετταδηυτη. 8 Μδοο. 11]. 18. γνήσιον 
φέρειν ποίδτα νἱ ἀθῦιν δεπευοῖε εἰ ἀπιῖοε 

ὃ 86 ρΈΓΟΤΕ, Ὀϊ τὸ γνήσιον 510 αἸΟΥ, δεπε- 
υοἰεπέα. ϑγταβ οεγίθ ἢ. 1. Βαθοῖ: 

135... υοά απιόγεπι ποῖαι. ΤΙ 

Ἵ. 4. γνησίῳ τέχνῳ, αἰϊεοίο ἀϊβοῖραο. 
Οοπξ, [6χ. Ν. Τ. 5. Ἐν 

ΓΝΗΣΙΏΣ, σεπιῖπε, δἴϊατα απιση- 
ἰετ, δεπευοῖο. ῷ Μαοο. ΧΙΝ.. 8. ὑπὲρ 
τῶν ἀνηκόντων τῷ βασιλεῖ γνησίως φρονῶν, 
οἷν, αυς δὰ τοβϑπὰ ΡεγὨπεηΐῖ, δ᾽. 
δῖα βίυδηθ, υὐϊ, αἱ δια οὔθεσνδ.. 

« γὶϊ αὐ ἢ. 1. ΒΑάμ6]]ιΑ, γνησίως Φρο- 
γον ὑπὶρ τιὸς εαἴ δεηπε υοἶΐε, δυϊ δὲέπε 
σμροόγε αἰϊοιιδ, οὐμᾶσψμε εἰ: ανέδεις δίπε- 
ἄετε. 8 δοςδλῃ. 11]. 38. τοὺς «γὸς 
ἡμᾶς γνησίας διαχειοίνους, ΕΥ̓ΚΧᾺ ΤΙΟΒ 
ἈδΏΥοΪο δηΐσθο υὐεπεῖρτι: υὉ] νἱά. 
ϑγχ, Αἰδδυδο. 1. 8365. Ο. οα, Βοπδὰ. 
γνησίως ὁρᾷν, δέγεπο εἰ ρίαοϊο σειξέμ 
Ἱπδιοσὶ. 101Ἁ. 11. 17ὅ. Α. γνησιάζειν 
νὰ νυὐαριϊατγίίετ ουπι δἰαυο ἀφέγε. 

ὰ ΥΨΝΟΦΕΡΟΣΣ, οαἰρίποριι. τηρὸν 

ταπὗτα τιογί δ, 8. ἀδηϑέδδιηε5 ἰοπεῦγα. 
Ζο". Χ. 21. 

ΓΝΟΦΟΣ, ραΐσο, ἐεπεῦτα;, ἰμγῦο, 
υϑδονιθηα ἱεπιρεδίας, φμῶ οαἰἰφίποπι 
εἴῆοι. "ΓΘ Ν)» ἴεττοτ. σεπο8. ΧΥ. 

19. δος. Ὅχοῃ. εἰ Οοτφὶ. --ὐεν» 

οαἰξρίποτιδ. Αταοβ Ὑ. 90. --- ΒΏ Ν. 

900. ΧΧΊΠΙ 17. ὝΨΟΣ Εχ. Χ. 22. 

Ζεαχεα. ΧΧΙΠΙ. 19. 7908]. 11. 2. --- 
εἼΦΠ: Εχ. ΧΙΝ. 20. 990». ΧΥ͂ΙΙ. 

18. ὅορῃ. 1. 16. -- Εν Ὁ' “08. 

ΧΧΙΝ. 7..... "Ὁ, ἐπ δῖο, πάα, 

Πνοίεδ. ϑγταπι. οη. 11. 4. αδὶ ποῖδι 
νεδοιηθηΐοεη ἰετηρεδίδίοια, 48 
ΠΑ ρίηοτη οἴει. Ῥοΐεβῦ ἰδιηθη 4π0- 
406 ἀδ πιαγὶ οοπιπιοίο ἃς ἐπγδέαῶο 
ἐΧρ σασί. --- 570». ἑαγόο. 0}. 

806 Ενήμη. 

ΧΧΥ͂ΤΙ. 20. --- 7}. παῤαε. φας. 
ΒΕ. 11. . 22. ἴε6α. ΧΤΙ͂Ψ. 9... 

ΓΔ» Ἰάσα. 70. ΠῚ. 5. τ 9: ͵  

Εχοά, ΧΧ. 41. 4 ϑ6πι. ΧΧΙ]. 10. 
20». ΧΧΙΠ. 13. -- σὺ (ὦ ὑσγο 

Ὁ)» ἑμγρόο. 300. ΓΧ, 17. ϑῖτας. ΧΙΝ. 
ὄὅ. ἩφυγοΝ. γνόφος, συνέφεια, ἕδος, ἄνε.-- 
μος, ἀχλὺς, σχογομηνίαι. ϑυϊάδδ: γνόφος, 
σχότος βα)ὺ, συνίφωα, ἣ ὃ ΠΩΣ ἐρναμε 
ἀρςι «αρὰ τὸ χορὸν μιν μές , Ἀνόφος 
καὶ γνόφος. 
ΓΝΟΦΟΏ, οαἰϊαίπε οὗέερο, οὔεοι- 

το. 9 Ηρἢ. δ 3)}» οὐδνωδέίο. ξ 

ΤΆγεη. 11. 1. Ασα. ψιξ ἑαέμῖᾷ. 

-- νῦν σέο. ϑγτωσα. (δαὶ δοοῦ.- 

ἄυπι Ἡδτεδοϊθοίπι δὰ ἢ. 1]. Τ. Π. 
(δἴομε ΡΡ. 66. ρας. 364. Α4υ1}4) 
Ῥβ. ΧΧΧΙΝ. 18. γνοφωθήσονται. Ῥετ- 
ταπαν ἷς ΤΠ λ 2 1.2.0 ἢ οἵ ἣν» εἴ 

ἧκιι Ῥοοἀουϊοἰπίτε οοη͵ραξ. 
ῬΝΟΦΩΊΔΗΣ, οαἰρτποσις, ἱεπεδτγ- 

οοϑ118. ἜΡΙΝ οαἶρο. Ῥγονυ. Ι]. 9. 

αδὶ ἴῃ σοᾶ. ΑἸοχ. γνόφος Ἰερίοιτ. --- 
Ἴδῳ; δταυΐδ. Ἐχοά ΧΙΧ. 16. νεφέ- 

λα γνοφώδως. Νκῦδε ἔταυεε σέ 
ἄἀδηβεο Ὠυ568, δάξοηι!ε ΕἸ ἰσίμοδδε. 
ΓΝΩ ΜΕ, δεπίεπδα, οομενέωοε, ἀἄ6.-- 

᾿ῤαίπας; εὐἰϊοέμηι, μεγηπεδείο, οὐποεεδῖο, 
.- ΝΩῚ Ομαϊὰ, ἴδ, οὐϊοίπνε. 

ὐμα Π. 15. «ερὶ τίνος ἰξῆλδεν ἡ γνώ- 
μη ἡ ἀναιδής; ΔΙῸ ΟΧΙ ας ἀξοτγείπετῃ 
Ππὰ ἄυτγυπὶὺ --- Ὀνῷ, ΝΌΟΝ 

Ομβαϊὰ. Εϑάγ. ΙΡ΄. 19. σταρ ̓ ἐμοῦ ἐτέϑηῃ 
γνώμη, 8. τα οαϊζὰ μη εὐτοέμνι. 
Ἐδβάν. Ψ. 8. 18. 17. Ν]. 1. 8. 8. 
ἤδη. 1Π. 14. τότε Δανὴλ, ἀχεχρίγῃ 
βουλὴν καὶ γνώμην. θεοὶ. γνῶμαι, 
ὰ ψηφίσματα. ---- "Ὄν9 ΗἩροδε. 

δεηίεπίϊα. Ααὰ. 1 βαι. ΧΧΥ. 353. 
ὉΌ1 γνώμη οοηδίϊενα πσῖαι. ϑγτώσω. 
Ῥγονυ. ΧΧΥΙῚ. 16. -οὐὐν» αο- 

ἐΐομος, εἰκάδα. Τποοᾶ. Ηοβ. Ὗ. 4. 
Αρυὰ Χεπορῃ. Ουγορ. ἼΙ. 8. 4. 
γνῶμαι ὑἐμάΐεπι υἱγυεῖν οἵ ν᾽ Πογύτη 
ποίαϊ. --- "Πνῖ Ἵ' ονγανδ, ἃ η 

τὰ Β ὕεται. ΥἼΙ. 6. γνώμη, ατο 

8.»- 



Γρωρίξν. 

α δέέγαξι,, ογδι νέων. ϑγιυα ἀδάπχι 
Αγ  υἱ ἐς δεκερίασίδιιη. ---- Ὁ» 

αγοαπνηι οοποίϊεηι. ΡΒ. ἘΧΧΧΊΤΙ. 8. 
ἔπ) τὸν λαόν σου παφεζανουργεύσανφο 
γνώμην, σου μορυΐυτα ταυτη τηδ- 
Ἰηχπιιοι ἰπϊογιεης οὐηδλδιω.. 51. οἵ 9 
Μδος. ΙΝ. 80. μετὰ τῆς Μενελάου γνώ- 
μης, Μοποῖΐαι οοπεὶϊο. ϑυϊᾶαβ: γνώ- 
μη, ἢ βουλή. Ἠδεγοΐ. γνώμην δίδωμι, 
συροβουλεύεμαι. ϑαρ. Υ11]. 16. ἐμοὶ δέ- 
δωκεν ὁ ϑιὸῤ οἶδε κατὰ γνώμην, ταῖ δὶ 

ἀοαϊε θυ Ἰοχυὶ “μέ σοησϑδδμηι, 
ἢ. 6. οὐ δναίς, δαρίεπέεν, υγμάθη- 
ἐεν. --- διχφν» υονομδέμνι, ἀξοτείππι. 

ϑγτατω. 00. ΧΧΧΥΤΙΠ, 4. Ἰης. 
Ῥβαΐτη. ΧΠ. 8. --- γλ 7 ν ββοεπέϊα. 
ΑΙ. Ἐξάν. Π]. 7. διὰ γνώμης Ἱύρου 

"λέως, ζικχία ρεγηεϑδίοπεπηι νο] 005 
ἀαίεῤιορος δ τεας τορῖϑ. Οομῇ. [μεχ. Ν. 
ΤΌ κα. ἢ. ν. 4 Μδος. [Χ. 90. χατὰ 
γνώμην, ὁοχ αἀπὶριλ δεπέεπέα, 6Χ υοίο. 
ῷ Μδος. ΧΙ. 87. ἐπιγνῶμεν, ὁποίας 
ἐστὺ γνώμης, σορποδβοδχη8, Οου}Ὲ}8 811}8 
δοπίεπες. Ἰθια. ΧΙ͂Ν. 90. ὀμοψήφου 
γνώμης, σομθοη 6 Π18 σεπέοεπένα. 81. 
ΨΙ. 424. υδὶ᾽ εοὐτι συμβουλία Ῥετταυ- 
τδλῖυτ. ᾿ 

ΓΝΩΡΙΖΏ, ομα,, ποίμπι 7οῖο, 
πιαηεείμηι ζασῖο, ἀεοίαγο, ἐπέεγρτες- 
ἔοτ, ἱπηποίοδοο, ἴξ. δοῖο, οορηοδοο. 

ἀ ὩΤῚ ΗΙΡΆ. ἃ γ»γ.. δῖ 5. Ῥδβδβῖτ, 

δεα εἰ ἱπ Καὶ εἴ ἰπ ΝΙΡΗ. Ααι. Ρε. 
ΧΧΙΡ. 13. υδὲ ῥζγοὸ γνωρίσει Ἰεβθῃ- 
ἄυτ) δϑῖ γνωρίσαι. Τ]οοάοί. Ῥχον. 
ΧΙ]]. 16. γνωρίσω, ὉΔῚ ΡΥῸ »Ὴ)» οὐρ- 

ποϑοείετ, Ῥγσηυπίαν!ς 1)»0}», βοσῖοὶ 

οτδιισηΐβ δὐπιοάυση Ποηνοπί ον. 
ΨΏΙρ. ἐκάϊραί. ϑγτατα. Ῥα. ΟΧΙ.11]. 
8. ὅτι γνωρίσεις αὑτόν. ἘἈΘΟΙ08, δἱ αὐἱά 
νἱάδο, ἰερίτοῦ δρυὰ Ηογδοϊθοίδτα 
π᾿ Οδίεμδ ΡΡ. 66. Τ' 11]. ν. 767. 
ὅτ; γνωρίζῃ αὐτῷ, φμῖα οορποδοετὶς αὖ 
ἐο. χχ Ἐχ. ΧΧΙ, 86. Ρτον. 
ΧΧΙ]. 19. γνωρίσῃ σα. 1ρετατί 
ΠΗ ΔᾺ, Ιοοο ΓΤ: Ες. ΧΧ. 

ὅ. ΧΙΙ͂Ν. 28. ἀναμέσον ἀκαϑάρτου καὶ 
και ϑαροῦ γνωριοῦσιν αὑτοῖς, 85. διακρίνειν, 
ποέμεηε [αοϊεηέ 11118, ἀυοταοᾶο ἀϊ5- 

50] Γνωρίζω, 

εὐίσαθη ἔμβοδνς ἀερααπί ἱπδεν ἵπηρυ- 
τάχα οἵ Ῥύσγυχι. --- ὙΠῸ (ΒΔ). 

Αρῆ. Εδάσ. ν΄. 14. Υ. 10. δι. Π. ἡ 
ὅ..--ὦ ΣΙ ΕἰρΡἢ. « ἽΖΣ. ὅσ στα. 

0". ΙΝ΄. 16. ἔστη τις, ὃν οὐκ ἐγνώρισα 
τὸ εἶδος. Μοπιίαυσοηυβ ἰοοὸ ὅν Γο- 
Ῥόπορα τδ] οὗ. Νοι σπα]θ. Οοη.- 
βετηδῖ σετῖα δῆς οοπ]δοΐαγδαι Υ]- 
δαῖιιδ, αυὶ παραὶ: σέοί ἐ φμέάαπι, σιι- 
,2μσ ποπ ἀρποεοεδαπι υὠϊέμηι. ϑθὰ οἱ 
δΔηΐδ τὸ εἶδος; ῬΥΡΟροβίο κατὰ δρ- 
Ῥ᾽δαΐαν, δἰίδτα μας οοη]εσίαγα 88- 
Ῥεγβθάδθσε ροίοσιηιιβ. ἀρυᾶὰ Ὁγτυ- 
βίαι Ἰο ΊΓαν ἐσιγνώσομαι ΡΥῸ ἐγνώρισα, 
4086 ἰοοῦίο 6βὲ τηθγα Ἔχρὶἐοδέιο νοὶ 
γνωρίξω, ααοὰ Ὦ. 1]. δοῖγεα, ΘΟρΉΟΘΟΟΤΕ 
ποίδί. ΓΧΧ 70». ΧΧΧΙ͂Ν. 28. γνω- 
ρίζων αὐτῶν τὰ ἔργα, ὁθη8 ΟΡΘΙΆ 
ΜΠ] ογαμ,. Οομξεν ῬὮ1]. 1. 29. εἰ Ἐδε- 
861}: Αἀἄνογβ. βὅδοῦ. [4}Ὁ. 1. ς. 3. ῥ᾿. 
28. -- 7: ἽΠΙΙ ΟΒδιά. Ῥδβ. οἱ 

Αρῆ. δλαπ. 1. 6. 10. ὃς τὸ ῥῆμα τοῦ 
βασιλέως δυνήσεται γνωρίσαι, αὶ νοτ- 
θυχι σορῖθ ροίεγιξ ἀδοίαταγε, νοὶ ἐπ 
ἐεγργείωτέ, ΗΠ ΒΥ οι. γνωρίσαι, Φανερο- 
σοιῆσω. Ψιάα οἱ ἰν. Υ. 7. ..-- “ιν 

᾿ρμπῖο, τοίδοοτ. ϑγτατα. 700. ΧΧΧΥ͂. 
1δ. ὍΌῚ γνωρίδειν, αὐ [.Δἴ. απὶπιαάυοτ- 
ἐεγε, ποῖδϊ ρωπαδ δμπιοσε. Ἄς. πος 
μἰοϊφοίξαιν. ---- γγ.}} ΝΊΡΒ. ἃ Ἵν» οὐπ- 

υεπῖο. Ατηοβ 117]. 8. ἐὰν μὴ γνωρίσω. ᾿ 
σιν ἑαυτούς. Τ,Ἔροτυμί 1 οσῖβ σδηϑρο- 
5118 ἼΝ112 8. »») ποῖδε. Ι͂ὰ 4υο- 

406 Αγδθβ οἱ [ἴαἶα. ---- 5) Μ1)), αἵο 

ἐοῖϊο πιάπιμη. Ἐπ. ΧΧ. δ. Βεῖϊ. αἱοῖ- 
ἴεγε νκαπίπι τιοϊαῖ τηδίδρἢ. ροίεηπέϊαπι 
δὲ υἱγίμέεπι πιαηεεσίαγε δὲ δα δΟΥ ΟΥ̓, 
-- Σ1ν», γεϊϊπφιο. Ῥτον. ΧΥ͂. 11. 

ἴτὰ Βιο᾽ 18 Ττοτησηΐσι βοασυίι, βοά 
ΤΩΔΪ6 : πᾶσα γνωρίζεται 101 ἀδ6 δυο δἄ- 
ἀϊάεσυης δὰ βαγοϊθηάυμι ογδίίοηϊϑ 
Ηφῦσ. ἴῃ σνοσρο ἀοίδοζυχῃ, ἃς ἔογ- 
ἸΩ1}]88 ΓΝ Δ} τεβροπάσί ἴῃ ἰδχίυ 

ὅγθοο ὑπὸ τῶν σαριόντων. ---- "ὴῶ» 

ἡ ποῖο. ἴπςο. 1 Ῥατ. ΧΥΤΙ. 19. 860, 
αχ, ϑεά νεῦρα σοῦ γνωρίσαι πάντα 

τὰ μεγαλεῖά σου ῬΕΥΌΠΩΘΩς ροίυ5 δά 

{1 

ἄ 



Γνώριροος. 

α βοχιετιίία 7.}}} ὑνγ  --- "ΝῪ» 
ἴρρο. πιο. Ὠδῃ. Υ. 15. 

ΓΝΩΈΙΜΟΣ, ποίωδ, γαπιξίανίε, 
ΟἸΟΝΣ, οορηαξμα. νὴ Ὦ» οορπαίμε, 

αἰδκὶς. Βα. 11. 1. Ῥτον. 11. 4. 
ἘΌ1 γνώριμον οὐρπαίαπι 8, ἀπιίοαπι 
ποῖδξ, πδπὶ γνώριμοι δυπί ἡαπιδῥαγεϑ. 
-- ν᾽η» ορπαίίο, αβίπεέαε. Βυ. 

ΠῚ. 2. Βδοΐα: πδῖὰ δρϑίγβοίυσα ἰδὲ 
Ῥοπίζιτα ἐδ ῬΥῸ Ποπογείο. ---α Ὁ), 

ὃ αηιομδ. 4. ϑαᾶτα. 111. 8. του 
ᾳυοαθθ γνώριμος ἐδ, ἀ6 φιο αἰχωϊά 
οὐπείαἑ εἰ πιαπὶ εείμηι εδί. Βατ. Υ]. 
14. ὅϑεν γνώριμοι εἰσὶν οὖκ ὄντες “εοί. 
Ψυϊρείιθ: ὠπᾶδ υοδὲς ποίμπι δἰέ, χμία 
ἨΟΉ διιπΐ ἀξ. ϑγγυβ Βαρϑῦ νϑυθυσῃ 
Ὄραδι, οοβποδοαπίνγ. Ἐιοάδιῃ 

Ἰηοο Αγδῦβ. [πέτα ν. δ0. ἰπ δδύϊουῃ 
ΤῈ ΔΌΟΙΟΣ ΠΠρτὶ ἔΟστη]18. γνωσθήσιται 
εἰ φανερὸν ἔσται υδὺ8 εθῖ. ΗεθγοΝ. 

,. 6 γνώριμος, οἰκεῖος, γινωσκόμενος. 
ΓΝΩΡΙΣΤΗΣ, αἰυίπια, λατίοίω. 

7} ἰάεα. Αι, θοῦ ΧΥ ΠΤ], 

11. γνωρίσσῃης. ἸῺ Μομᾷϊ 6 Οοά. 
ΒΔβὶ]. ϑϑὰ νοοϑῖῃ βαῆς σοζηχυίδη- 
ἄδιη 6586 ἴῃ γνώστης ἱπιο!]ορττ ε 
1εν. ΧΙΧ, 81. ΧΧ. 6. 201 Αᾳυ. 
«τὸς τοὺς γνώστας. 

ΓΝΩΣΙΜΑΧΕΊΏ, γεσέριδοο γῶν 

, ἀεργίηιο πιὸ, ᾿ἀμπιδο. ϑγτώτω. 9 
ἀ Ῥαγα]. Χ]]. 7. ἐγνωσιμάχησαν, τγοδὶ- 
»μεγμηΐ, υδ᾽᾽ νἱὰ. Μοηξ. Ηδεγοβ. 
γνωσιμαχῆσοωω τινὲς μὲν τὸ γνῶναι φὴν 
ἑαυτοῦ ἀσϑέγειαν, τήν τε τῶν ἐναντίων 
᾿σχύν. ἄλλοι τὸ γνόντα, ὅτι πρὸς κρείττονα 
ἔχει αὑτοῦ μάχην, ἡσυχάσαι ἢ μετανοῆ- 
σοω. ἴάδτα : ἐγιωσιμάχησεν, ἑαυτοῦ κατ- 
όγνω, μὴ δυναμένου μάχεσϑϑαι «ρὸς τοὺς 
ἀντιπάλους. Ἔχ. Ογτ}}}}: ΜΒ. Βτοια. 
γνωσιμαχῆσω,, μετανοῆσαι, μεταγνῶναι. 

ε (οπξο ϑυϊςοῦ ΤῊ6β. Εδοΐθβ. ΤΌ. 
Ι. νας. 769. ; 

ΓΝΩ͂ΣΙΣ, οορηπεο, δοϊεπέϊα. πνν 

ἰάσπι. 1 ὅδτιω. 11. 8. --- ΝἽ: ϑγυασα, 

ἴεβ. ΧΙ ΝΠΙ. 10. 00] γνῶσις ϑθῆϑι 
τααῖο ἀθ αγίδιΣ πιαρὶοὶς ΔΗ ον. 
ΓΧΧ ρα. ΧΥ͂ΙΠ]1. ἃ. 1ΧΧ]Ὶ]. 
11, ΧΟΙΠ]. 10. Ργον. ΧΧΙΧ. 7. 

508 Γνώκις. 

υδὶ γνῶσς Θὲ οοβηείο οαπρῶ. ΑΥδΡ. 
(Ξ “530, αοΐϊο, ροείμίαξο. -- τοῦ 

υἱα. Ῥτον. ΙΧ. 6. Μιάοηίαν Ἰαρίβϑε 
ΤΡ» δὺὲ ροίπ8 Ἰἴθεγε νεσίεσυπς. 

γιάθ δὰ Β, 1. ὕδεβογυσω. -- ἡ 

Ἰηῆη. 106. ΧΧΙΠ]Ι. 18, 1εγἡ. ΧΙῪ. 18. 
-- 9νγ3» ὑπαϊσπαίίο. (οΒεὶ. 1. 18. 

δὶ ἐπ νοοα γνώσεως δῖη6 ἀυδίο ταϑῖ- 
ἄυτα ἰαίοέ, υξ θεαπεπῦδ οἶδγα ἀο- 
οδηΐ. δὶ οοπ͵δοίογεε 1οο8 δβϑεῖ, 
Ἰερογεῖω κακώσεως. Ἐογίλδδα ἴδπιθε 

᾿ οἴλοσυηι 6ϑὲ τῶν χαχῶν, 
δι γνῶσις ἂς ἱσπέα τιαίογενε ἐχρεγιεηῖα 
Ἔχρ !οδπάυτη εβῖ. --- “ἡσο, ἔἄπρπα. 

ϑγτητ. [68. 1... 4. γνῶσι. τὰ α Ῥ͵το- 
οΟΡίο δαἱ 1.881 Μοηοΐδ αυδτ νεῖ- 
δἰομθη 4}8 'ρ96 νἱάεραὶξ π.}}0 
τοοῦο συσὶ ἰοχία ΕἸΘΌΓ. ΘΟ ΙΠΠΑΣῚ 
Ῥοβ86, ἰοοὸ γνῶσιν Ἰερεπάυμη 6536 
οοη]εοϊξ γλῶσσαν. ϑδ6α ᾿Ἰῃερεοῖο Ἰοοο 
Ῥχγοοορὶϊ Ρ. 578. ἀρραγοῖ, γνῶσιν Ρὸ- 
υ8 δα ἿΝ τείδσομάυτη 6886. |ὰς 

Ορυθο. Οττς. Ρ. 8364. Ἐοχίδβϑε ἴδ τὶ 
ΤΏΘη ᾿ Ὁ» Ἰΐησυ, ἢ. ]. εἰοφιεπίδανν, 

Ῥετίδέαπι ἀϊοεπάϊ διρστάβολι. ---- κΓν, 

ἐεπιρμς. Ηβ. Χ. 12. ὍΡῚ ρῥγὸ ΓΡῚ 

ἰερογυπῖ ΠΝ -- 5». "παΐμπι. Ρτον. 

ΧΙ]. 20. Γερονυηῖ Π»» ᾳυετηδά- 

τπιοάμπι ἴν. ΧΙΧ, 928. .)»Ἵ ἰεοβϑγιωι, 

φύυλγυτ. νοουΣα Ῥεγρεῖυβ οδἴ ῬοῪ- 
ταϊχιίο. --- ηρεον πιαΐμηι. ὙΠπαοα, 

εἰ ᾿ΧΧ Οομεὶ. ΨΠΙ. 6. [ρεγαπιὶ 
ΤΡ 1 Ῥαχδὶ. ΓΝ. 10. ῥχὸ πρ Ὁ 

Ἰεροσπης ΓΙ» πδπὶ Ὁ Ῥτὸ 

2 ΟΒαἰά. ποῖδξ δοίεπέδαπε, οορπὶ- 

ἐΐοηιεηι. χτεῖεγεα Ἰερίέυς Ρτον. 
ΧΧΙΠ. 21. υδὶ νεσρα γνῶσιν ἀγαϑὴν 
ὑπακούειν ἃ ἰαχῖι ἩΡγαῖσο δοβυπί, 
πἶϑὶ δὰ Ἰογὺρ δ] χυϊβ τεξεγγε τὶς 

Ηδεγοδ. γνῶαις, σύνεσις, εἴδῃσις, νόησις, 
Εϊγιμοὶ. ᾿ἱπϑάϊε, γνῶσις σοφίας διαφέ- 
ρεται. γνῶσις μέν ἐστι τὸ εἰδέναι τὰ ὄντα; 
σοφία δὲ χαὶ τὸ τὰ ὄντα γινώσχειν, χαὶ 
φὺ τὴν τῶν ἀντιπιατόμτων λύσιν ἐαίστασ-. 
αν. 



Γνωστίον. 

« ΤΝΩΣΤΕΌΝ, οδρηοθοεμ μη, δοθεη- 
ἔμηι. ΕΡ. ὅεσγ. 44. 

ΓΝΩΊΣΤΗΣ, ΦΉΣ ΟΤ, ἐπαγδ, οἱ 

βρεοϊδεπι υαίεα. Ἦ1) 71. δοίεῃξ, ρετὶ- 

ἐμ. Αφὰ, ὙΒοοά. εν. ΧΧΤΊΧ. 28. 
-- ὩΡ[Ὶν αγοΐμα, αἰοϊπαίον έξωτο- 

Ι ταπι, α. ἃ. δοϊοῖμα. ἴῃς. 1δν. ΧΙΧ, 
81. ΧΧ1 βα. ΧΧΥ,Π]. 8. 9. 
39 Βερ. ΧΧΙ. 6. υδὶ νἱα. β.δο!. δς 
Μοηῖῖ, 1». ΧΧΙΠ). 94. Τῃοοάοεο- 
[12: γνώστας τινὰς καλεῖ καλη τοὺς μάντεις, 
φοὺς οἰομένους τὰ μέλλοντα εἰδένοι. "Ὦσ- 

σας, οὕτω καὶ τοὺς μάντεις γνώστας 
ἐχάλουν, ὡς καὶ γινώσκειν τὰ κεκρυμμένα 
οἰομένους, καὶ «ρογινώσχειν τὰ μηδίπω 
γιγοημένα. Οὐπΐεῦ Ὀτυδίαχη ἴῃ 
Εταστα. Ὁ. 2974. - ΤΡ. Ρασί. 

Ῥγβμ. 2 Κερ. Χ. 11. 560. οοα. ΑἸοχ. 
ς ὍΝΙ τε]αα! [ΠῚ γνωστοὺς Βαρθηί. 
᾿ϑαδδηῃ. ν. 44. ὁ τῶν χρυπτὼν γνώστης, 
αὶ οοςι]ῖα ποδοΐβ. 

ἘΓΝΩΣΤΗ,, δΔΌΓΟΥ, οορηπία, ὈγῸ- 
ρέπχεα. νὼ, πο, μωειατί. 

Ααυ. Τπεοά. Ῥτον. Ι. 4. γνωστὴν 
φὰὴν σύνεσιν χαλέσεις, ΒΑΡ ΙΘἴδπὶ νοῦᾶ»- 

δὶβ οὐβηαίαπι 5. απεοαπι, αἱ Ψαΐμα- 
ἴπ8 γεσζῆί. Μίπυδ δοουζαῖθ νοτις 
Μοπεξ, ποίαπι εἰ οορπίέαπι. ἩΘΒΥΟΒ. 

ἀ γνωτὴ, ἀδελφὴ ἣ ἐρωμένη. Τὰ. γνωτοὶ, 
ἀδελφοὶ, γνωστοί. Ψιαδ ἱπῆτα 8.᾿ ν. 
γνωστός- 

ΤΓΝΩΣΤΟῚΣ, οὐρηδίιδ, ποίει δ ΓΕ 
ἐϊατς, απείοιδ, οὐσπαΐ8, γαίεν. 
ΓΤ οϊεηία, οοκπίξο. σεη. 1]. 9. 

ΤΣ» τοῦ εἰδέναι γνωστὸν, ὉΌῚ αἷπο 

ἄυριο ἄσδ νογβϑίομθβ Ὗοδὶ ποσιηΐ, 
δἴαυθ γνωστὸν οεβὲ ἔογίαβδθε Ααυϊεο, 
(0}}. ν. 17. - Ῥατί. -ῬυΗ. 

εῷ4 Ἐερς. Χ. 11. Ρ5. ΧΧΧ. 14. 
ΤΌΧΧΧΥΊΙ. 8. ἐμάκρυνας τοὺς γνῶσ- 
τούς μου ἀπ᾽ ἐμοῦ, Ἰοῆρε διηονὶϑι ἃ 
ἴλ6 οὐρπαίο εἰ γαπιείίατεα, ΤιΕχ. 
λάδι ΜΆ. Βγϑηι γνωστοὺς, ἀδεὰλ- 
φούς. --- })7}2) Ρατί. ΝΙΡΒ. ϑγζημι. 

Ῥτον. ΧΧΧΙ. 48. αδὶ γνωστὸς οϑῖ 
ποις. 1ΧΧ Βαροης τερήβλεατος. 

δ09 Γογγύζω. 

ἘΧΧ Ρε. ΧΧΥ. 1. -- Ἣν» Ῥφεν. 

Νρὰ. Ὗ. 10. οἱ γνωστοί μον. δοῖδ 
φιοδά βεπβυτα. Νδηι δαῖ α 
δεγυοτωπε Ὡοῖϊο Δ Ὦ. 1. δίθῃδ δέ. 
ΟΒδιἄβουθ ρὲ "ἰέοα Ἰηϊευρτγοίδίιβ 
Θϑῖ. 

ΓΝΩΣΤΟΣ ΕΥ̓ ΜΙ, ποίμς διηι. 

δ 7 ΟΠΒιαὶ]ά. Ἐβάν. ΙΨ. 12. 18. 

Υ. 8. Ῥαη. {Π]. 18. - »ἹἹἘμΟ0ὴ ΝΙΡΒ. 

Ἐχοά. ΧΧΧΙΠ]. 16. [ε8. ΧΙΧ. 21. 
ΕΧΥῚ. 14. 

ΤΝΩΣΤΩ͂ΣΣ, ποίογίε, αρεγίε. γὴν 

ἰηῆη. Ρτου. ΧΧΥ]]. 28. 

ΓΟΙΒΑ. ὅς ΣΟ ΡΤΘΒ ὉΠῸ5 ἰμῦδτ- ν 
Ρτείδίυῦ ΡΘΟΣ ἰοσμδία, 1ον. ΧΙ. 

99. ὉὉ]᾽ ΟΧΧ βροῦχον Ἀαρεπί. [18 
Βιο 8. ϑ'οα ῬΘΓΌΠΕΣΕ ροΐί8 ΒρΟ 
νΟΧ στρ Ὧι νον δα ΒΕ 6 8 Ἃ )Π ἊΝ 

αυοά Ἰἰϊοσῖ8 Οταοὶβ ἜΧΡτίπιοτα ἵνο- 
Ἰυϊξ ἱπίοσργεβ 1116 ἱποοτίιθ δα τρδῦ- 
αἴποση οοα, Οὐ 8 ̓π|δηϊ, ὃς γόγβα 
βου δεπάυῃι 6ϑ. 

ΓΟΓΓΥΖΩ, ωγημιτο. νον 

ΠΡ. ἰαπιενέογ, ρίαπρο. Νιτα. ΧΙ. 
1. ἦν ὁ λαὸς γογγύζων φ«ονηρὰ ἕναντ! κἢἡ 
κυρίου, ῬΟΡΌ]ὰ8 ἔπεριε φμϊτίίαδαΐ οο- 
τάγῃ ᾿ϑοιαίηο. ΤΉσχο. {Π1, 88. τί 
γογγύσει ἄνϑρωπος ζῶν, ἀνὴρ τη ἁμαρ- 
τίας αὑτοῦ; εἰ οοπφμετὶ γε} Βοῦδο 
Υἰνθβ, 4φυΐϑαιι!α 86 'ρ86 οὗ ρεοοδῖ 
88 γερτελεπάαί. --- ηδ, ΗΙΡΒ. 

γδ. Εχοά, ΧΥ͂Ϊ. 7. γογγύζετε χαϑ᾿ 
ἡμῶν. Νιυχη. ΧΙΝ. 97. ἐγόγγυσαν «τρὶ 
ὑμῶν. 10. ν. 20. ἐγόγγυζον (ἴπ Κ δῖ. 
Ρεροσδια ἢ. 1. Ἰοριτυσ ἐγόγγυζαν, 
ὍΝ νεὶ σορομεπάσπμι ἐγόγγυσαν, αἵ 
Βαρεί ΑΙοχ. νεῖ ἐγόγγνζον βες. Α]α.} 
ἐσ’ ἐμοὶ), ς01}. ΧΥΤ]. 5. δα πο. Εχ. 
ΧΥΙΙ. 8. Ρ8. ΤΙΣ, 6. υδὲ τεμν- 
ἬΗΓΟΤΟ ὉΓΣ ἐπιραϊδεπέϊα Ὠοῖδῖ, 86 

νἱἀοπάυβ οί οβθησα ]]οτυ8. --- 
ἸῚΡ Ραστί. ΝΊΡΗ. αἐδοερίαπς αρμά 

46. ἴης. 9 ὅδ. ΧΙΧ. 10. -- δ» 

Ῥατί. ΝΡ. ἃ 1}, ρεγυεγσι. 168. 

ΧΧΧ, 12. Τρογυπῖ Ἔχ, Γν δυῖ 

ΝΙΡΗ. 8 ον αυοὰ οἴἴδιι τ ΜΉ ΓαΤΕ 



Γόγγυσις. 510 Γομὸρ, 

α ποίδί. --- Πγῷ ἀἰσεῆϊο, πιὲ αἰεπεδίο. 

ψυά, 1. 14. ἐγόγγυζεν ἐπάνω νοῦ ὑπο- 
δυγίου, δὶ οοπ)θοίαγα τρασα 1 νασ- 

ιιδὲ Θ886. γλάσπίυγ. .-- 5! 

ἸΣῚν Καὶ εἰ ΝΊριν. Ῥβ. ΟΥ̓́. 36, ἔεδ. 
ΧΧΙΧ. 24. δὲν, Χ, 28. οὗ γογγύσει 
παιδευόμενος, υΐ,. ποπ πιμτγηπιιγαδὲξ 
οογγορίμξ, Ἦ. 6. ἸὈΘΠΙΟΥ δαπυιτοί 
ΘΟΥΓΘρΡΌσΏοΣ. ἔἸδογοδ. γογγύζειν, 
φϑέγγεσθαι, τονϑορύζων. ῬΈΔΥΟΥ. γ07- 

ὃ γύξειν, ἐπὶ περιστερᾶς λέγεται. σημαίνῃ 
δὲ τὸ τονϑορύζειν. 

ΓΟΊΤΓΥΣΙΣ, τηωγητεγαἶο, χμογοΐα. 
ἍΡΥ, ἵν Ιἄθριη. Νυῶι, ΧΙΝ. 97. 

ΤΓΟΓΓΥΣΜΟῚΣ, "παρηιὰγ αἰΐο. Ἰν» 

ἐπίχμίέας. ἴε5. 1.011]. 9. 08] γογγυσ- 
μὸς πιεπάαοία, οαἰμηιπίας Ὠοϊαῖ, σμ 
ἄε αἰκξς φρατριπίμν. ---- ἡ "» ͵ ἥΖίιι. 

γτητηβδοῆ. γον. ΧΧΙ͂Σ. 21. Ἐχ 
ϑ6η θη 8 Ῥ]Τοσσηααο [π|ϊ. ἔογία886 

ς ἰοσὶς 7, δΐϊ κἰπι}]6 νοσδθυϊυτ 
ι ἡ .ο 

ἃ 1η5. δεὰ γογγυσμὸς οδὲ Ἡ. 1. 1. ῳ 
γ ἧς, δυῖ γόγγυσος ( υϊμραῖ. 
606 : δεμέδεέ δεπὶ σομέμηια οη:), ΔὈ- 
ϑέσδοίο ροβίῖζο ᾧγο οοποσϑοῖο, 86 ἡ 

ἐπρββοππάμπι ἢ. 1. ε8ῖ ὁχ Ασδρ. 

τλάλο, υοὰ δεπρποίογωπι ἐζρτο. 
Ὡ . 

ὀναίογεηε Ἰποιαῖ, ἃ τδῇ, (μὸν ἔσρτο.. 

ὅγαυϊέ δεποποία. Μιὰς ΜΙοἢδδ]18 
ϑΌΡρΡὶ. Ρ. 1697. -- δὴν 11)7- 

ἀ γοιεγαίίο. Ἐχοᾶ. ΧΥΪ. 7. 8. 9. 12. 
Νυα. ΧΥῚ]. 5. 10. 

ΓΟΊΤΥΣΟΣ, νι  αἰθν. Ὶ ἊΝ» 

τᾷ ΝΙΊΡΒ. δυδεγγο, ἨπΗΤ ΓΤ αἰοΥ. 
οοἄ. τον. ΧΥ͂Ϊ. 98. ϑαοιαϊοσιιϑ 

σΟὨ] οἷς Ιοροπάυχη γογγυσεὴς, υἱ 
τΡ. ΧΧΥῚ. 21. ϑοὰ συν Δ ρεπᾶα 

, 81 ἢυ!ο Ἰοοο στηθᾶθἶα, πι]}}6 σδιιδ8 
ΔΡΡατεῖ, δηλ υἱγυχηαῃ6 ἴῃ 1811. 6δῖ. 

ΓΟΓΓΥΣΤΗ͂Σ, 1άδω. Ὶ 7.» Ρατί. 

4 ΝΙΡΗ. πιωγπισαηδ. ΤῊδρά. τον. 
ΧΧΨΥῚ. 21. ὅγιωη. Ῥεον. ΧΧΥ͂Ι. 
22. 

ἼΟΕΡΟΣΣ, ἐμρσωδτὶα, εδεϊὲε, ἰα- 
πενίωδείς. Ἐπὶ γοοβρθυϊυτῃ ἢοσ χηᾶ- 

δὶ6 Ῥοδείσυξη, σαἷτπαε ἴοοῦ ῥγοβαδίεί5 
τϑἰτδίλι8 6ϑὲ γοώδης. 8 Μδος. Υ. 16. 
ἐν μέλεσι γοεροῖς, ολτιαπῖθιδ ᾿υρυδθη- 
θυ8. ΗδΕγΟὮ. γοιραῖς, ϑρηνώδεσι, σε» 
καῖς. Θ΄ 1185 : γοερὸν, ϑρηνῶδες, λυπη- 
ρὸν, κατανυχειχὸν, χα] γοιροῦ «ύνωα. 
ΑΡο]]οη. Ἀποάᾶ. Ατρ. ΓΥ͂.18. Αὐλοα, 
᾿αῖρη, 00. ΓΝ΄. ραρ. 114. Ε. 
᾿ΤΟΒΎΤΕΥ͂Α, ἱποαπίαθο, ἀδοορῆο, 

ἑπροείνγα, δωρρίες “σε ζαϊίαΣ αο ἀ0- 
ἴορα μεγεκαεο. 2 δορδν. Χ]]. 24. 
ἠξίου μετὰ «ολλῆς γιητώας, τορεθεῖ 
οὐ χρυ ἱτωροκῖανα: Ὁδὶ γ., υἱ 
τθποὶ Βαάυδῖσβ, υἱάθεον εἰμὶ, 
ΟὝΣ ταΐϑανεδ οαπδαξαιβ Ἀβοίαε; φον 
ως ἐἰϊϊὼ ἀοέοτε ρεγεμαάεδαί, υἱ ἐρεῖ, 
ἐμηέίεγσηζ. Ἐπὶ ἃ γόης, ιὶ Ἰυχὰ 
Ρ Ἦδν. οϑὲ ὁ «αλάιος, ὁ ἀσπατιὼ!, ὁ φαμ 

μακὸς, ὁ μάγες, ὁ “ψεύστης. 
ΤΟΗΤΊΚΟΣΣ, πιαρίοιε, ἐποαπίαίο. 

Ηρ. ἃ 2)» Αταθ. ἰ, αυίόε 

ἀεριωετυλ. Ἑγρο οδϑὲ ἑὰ φιοί αὐἱάϊ 
ἀερίαιων, δειοσεῖα “φανί, Δ4ι 
Ρτγονυ. ΧΧΨΥΊῚ, 22. λόγοι τιυνόρυσγου γϑῖ᾽ 
φιχοὶ, νοΥθα δυδβυγτομίθ ἀθοορίοτ!. 
Νοῦ τηδῖο αιοδα βδϑησυπι, Εοτίδϑθὲ 

ἰδηθη σεεροχεσζασς δὰ Ασοῦ. νθ 

ἐπερίταυῖ, ατᾶο ΤΑ ὑμρίτα. 

νης αροπς. Ἡεδγοΐι. γοησικὸ, ἀεατη: 

λὸν, μαγικὲν, τὺ ἀῤ ἑπιποιδῶν ἰσκυαόμέ 
νῦν. 

ΓΟΜΟῚ, οἱ ΤΟ ΜΟΡ, «Με, ἐο' 

ἼΟΥ, ᾿πεπεγα αγἰάογιπι, ΌΤΙ Ἰάραι 

Ἑποοι. ΧΙ. 11. 14. Ησ. ΠΙ. 2. 

Οσπῇ. Βιεἰἴατ ἰῃ Αςί. Ἐπιβ. ϑυρῃ 

Τ. ΥἹ. βοςῖ. 6. Ῥ. 956. εἰ ἰεΐτα "Ὁ 
λεϑέκ. --- ΓΤ, αφέπι. 1. 581), 

ΧΥῚ. 20. γόμορ ἄρτων. ΟἸετίουβ σαι 

4119 εχ ̓  βεϊτηδί, 608 16 1896 Ἵν 81" 

τουϊψυς ταομποῖ, βου ρθη Πιϊϑϑὲ 

χόμορ, 4088 δβὲ δδάδῃι τρεηϑυγὰ δ 

ΘΟΥα8, ΠΟῚ γόμορ, απ 68 οδάομα δ 

ἽΌΡ» δὲ αι τοῖπον πιϊθο εθ: [360 

ϑιγα. ϑοά τυΐδί νἱἀεπίοῦ τ 
ψαϊυϊήδα νοορῃ Εεργαίοδαι, Ἢ 

δὰ ἢ.}. Βοοβατ Ηίογοα. Ρ. 1.}»}" 



Γόμος. 

α ς. 13. Ρ. 184. --α ΜΝ» οεπέμηι. ἢ 

ϑδη. ΧΧΥ, 18. υδὶ μὲν γόμορ ἵν εχ- 
Ρτϊταίϊατ. --- Ὁ Ὁ, οπωδ. 2 ερ,. Υν. 

17. υδ] ἰαπιθα γόμος Ἰοζοπιάαγῃ 6888, 
χυΐδ πο νἱάοεὐ (οπά ἔχ. ΧΧΙΠΙ, 
δ.-- γοῦ». Εκ. ΧΥῚ. 16. 18. 432. 
82. 38. 85. 
ΓΟΜΟΣ, ομῖ. δ Ὁ» ἰάετα. Ἐχ. 

δ 

ΧΧΙ. δ.  Βερ. . 17. 00] υἱά. 
ΒΟΒΑΣρηΡ. : 

ΤΟΜΦΙΑ΄ΖΩ, ἀεδεϑοο, φίμρεο ἄδη- 
ἐἶδτις. “πῦρ; λεδείον,, οδέιισειδ πο γοὶ 

αοίωα κων... ϑγτασι. εἱ ὩΧΧ ἘΣ. 
ΧΥῚΙΠ]. 4. ὀδόντες τῶν τέχνων ἐγομφία- 
σαν, ἀρηῖοα ΠΡετοσυτα Βοθοίθβ ἔβοςὶ 
βαης. δῖ:. ΧΧΧ, 10. ἐπ᾿ ἐσχάτῳ γομ» 
φιάσες εἰς τοὺς ὀδόντας σου. γυϊᾳ. ἢπ 
πουϊεείπιο οδείμροδοεπὲ ἀεπίρξε ἐπὶ, Ὦ. 
6. Φοϊοτοι ἱηρσοπίοστη σοποῖ 68; Πδχῃ 
ἀρηΐοϑβ δίυρία! ἐσ εἶρο πο νοϊυρία- 

ς ἴδια 864 ἀοίοτεια βοπυπε, Τισυ- 
τα: ἰδιάοιιαυα ἀσπίδα [α18 1ἢ- 
Γτοπάδδ9, ἢ. 6. ἱπΩ χποΣ]8 οἵ ἔγοσοδθ 
ΟἹ» ἱχαρτοβιδίθπι 4111. 1,6χ. Ογτη]! 
ΜΚ. Βτειω. γομφιάσμς ἹπίοεγρτοίδιιΣ 

σνγλθλψειοι 
ΓΟΜΦΙΑΣΜΟΣΣ, λεδείμαο, φἰμροτν 

4επέξεηι. ἦν» πμπα 65. ΑΤΩΟΒ 

ΕΝ. 6. δώσω ὑμῖν γοεμφιασμὸν ὀδόνεων. 
1 ορετυπί ἔοχίδδϑθο ἢ} ΠΡ2 8. ΠΤ: 

ἃὰ Ἠδεγοῖ. γομφιασμὸν, συνϑλασμὸν, ἢ 
συντριμμὸν ἣ αἱμωδιασμὸν ὀδόντων. (1988. 
ΜΒ. ἴῃ Ῥυσρῇ. γομφιασμὸν, γλοχασ- 
μὸν, αὶ οχ δυῖβα ἸΙρχζϑηάιμι νἱάρίιν 

χλαασμόμ.᾿ : 
ΓΟΝΑΤΙ ΖΩ, 7μδεο 56 Γχοῖο Ἀγο- 

οτπεδεγε ἐπ ρεπμα, ἡπδθο γεσμξεϑοῦγοε, 
εἰίατη Πεοίο σέπμα, μα Δὲ' δὰ ἰιὰ υἱ 
παρε Περδίιν ἐμαυτόν. ἢ. 7. δέππα 

βεείενε {αποΐο. Ααὰ. Οεπε8. ΧΧΊΨ. 
ε11. οἱ ΧΙ]. 48. υὐἱ Μοπίεξ. ἴπ ΑΡρ. 
ἴοοο γονατίζειν παϑρ᾽ ςαῖαγ ἰεσοπάστα 
γονατίζει, Ἀ. 6. ρεπμα Πεοίίέ. Ἐεοῖε. 
ἌΤΑτα 16 Ἰερίτατ ἴῃ Οοα. Μοϑαπαμϑῖ. 
Οοπέεν ΕἼΡΟΒοσὶ ΟἸανοηι Ὁ, 57. 866. 

ΓΟΝΕΙ͂Σ, ρΡΙαγ. εχ γονεὸς, ραγέη- 
ἐε5. ΤΩ» "παίεγ. Ῥτον. ΧΧΙΧ. 16. 

“,,.-.- .» ίμδ. Ααα. 5090. ΧΥΤΙΙ. 19. 

51] Γόγυ. 

Θυομοῦο ἐπ μᾶς ὀγαξίοιιϊς βοῦς Α- 
4114 μδγεηΐεβ δὲ ἢ] οβ ρϑυτωηι τς 
Ροζυοτιῖ, δαυάοθτῃ ποη νἱ 
ταν Ἰοσο γονεῖς ποπάζστῃ 6886 6χ- 
Ἰδεϊη0 γόνος, φυοαά, εἰουΐ σαίρμα, 46 
εἰς δὸ οταπίηο ροείεγὶΣ δἰ δξυγ. 
Οοπβτγτηδξ ἢδης ΘΟ; ͵δοζζαμι δυςσῖο- 
τα νυϊροῦ πὶ, αυἱ ἀροτία ἢ, ]. 
Ααυΐίδτη βϑοιζυ βαρεῖς πνοὴ δγὶς 86. 
6 678. 
"ΤΟΝΟΠΟΙΕΏ, ειῥβοο. γγ:)» ἡ 

ρυοίμηι ξέγο. ἴπο. ἴεν. ΧΧΥῚ. 9. 
ρων α δες. οοα, 18. εἴ (οἱΦ- 

ω, Κ. Αἀάδ βοβοὶ. ζγοοργ. 897. 
ΓΟΝΟΡ̓ῬΎΕΏ, δουμπεμο, βοη 7. 

γλακ Ἀ. 6. δεπιδπὲ ργοϊμοῖο ἰαδογο. 
45}. ἱμο, εβῆμο. Τιεν. ΧΙ. 82. 5θο. 
Οχοη. οἱ Α]ά. [νυ14, ΧΧ]ἧ]. 4. 
ΓΟΝΟΡ ΡὝΗΙΣ, 5εηιημμξ, ρὸ- 

πογγῆαα ἰἴαδογώηξ, βεὰ ἡ πὰ Ἃ» 
«- 

ἥἥμεπ,, εβέμεης. [ὃν. ΧΥ͂. 4. 6. Νυμι. 
ν. ἃ. 4 ὅδπι. [11]. 29. Ηδβυοῖ. γο- 
γοῤῥυὴς, οὗ ἡ γονὴ φέρεται ἀκουσίως. 
ΘΟΣΙΒΙΓΣ αἀποαυς γονοῤῥοίης. ΨΙάΘ 
ϑυϊάδτα 8. Ὦ. ν. ἣ 

ΓΟΊΝΟΣ, ϑεπιδη, ἩΘΤΩΡ6 ΥἹΣΙ. “1, 

γεεῖ, Καὶ οχ “νν φαξυανέί, βωκε. 

Ι,ν. ΧΥ͂. 8. ; δ 

ΓΟ ΝΎ, θέμα. ΓΙΛΞῚΝ (δια, 

»ορίες. Ὦδῃ. Υ. 6. - ΤΉ» ψ6πιι. 

σεη. ΧΧΧ. 83. συάᾷ, ΝΠ]. δ. 6. 168. 
ΠΧΥῚ. 19. ἐςσὶ γονάτων παρακληδϑήσον» 
σαι, 'π ζοηΐθυ8 οΟὈ] οί παιν. 1..- 
σοὶ ἔωπογδίυῦ δὶς Ἰοοπ8 εχ ΤὮθο- 
οστς. 1Δγ]]. χγ΄. ν. 68. 5βεαᾳ. Νύμφαι 
μὲν σφετέροις ἐπὶ γούνασι κοῦρον ὄχοισοω 
Δακρυόεντ᾽, ἀγανοῖδι παρε ύχοντ' ἐπέεσ- 
δῖν. -- ὙΠ} “παχεῖα. 00. ΧΥῚ. 10. 

Ὁ Ϊ ἰδτλθη ὑγὸ τὰ γόνατα Ἰερεπάυτα 
6886 τὰ σιαγόνια γυάίοαί ΟΥΑΡΙΒ 
Ῥγοϊορ. πὰ ΟΧΧ [πὸ Τ᾿ ΤΡ. 6. 4. 
δ. 2. δίαπια ἱπάς οἐ Η]Θγοηνταί νοσ- 
βἰσποσα οοστι ρὶς, ἴῃ αι ῥτὸ ἐπ βέμαϑ 
1816 Ἰορίεν ἐπηχοηδ. δα ρδγυϊω 
εἰτα τς }8 ἱηῦοΥ τὰ γόνατα εἴ τὰ 
σιωγόνια ἰπιετοοαϊ, 51: σομ]θοίιγεο 
Ἴοουϑ οδ8ὲ, βεσθεπά χη ἔογία δῖ εἰς τὸ 
γένειον. Ἐογΐαθβα ἴδυλθη Ἰἱρεγίδῖε ἴῃ 
γογίοΠ0 ῬΓΤῸ ΤΩΟΣΘ 8110 1181 51 η1. --- 

ἰςὶ. 

ΓΝ 



Γόνυ κάμπτω. 

α Ἵν ἐνγγμδ. 9 δου. ΙΧ, 34. ἴχαμ- 

ψεν ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ. ΝΙδὶ ἢες 
γογβῖο οσίαστα ϑαυτι ἀοροῖ “οβαρῆο, 
(αι! Α. .ὄ ΓΧ. 6. 8. Βαρεῖ σεσὼν ἐσὶ 
γόνυ,) ΤΟ 292 Ἰερογυπΐ ἸΣἼΣ» 

ΒΕ 739» ἐπ ρεημα 5μᾶ. 

. ΤΟ ΝΥ ΚΑ ΜΠΤΩ, ρέπὲ Ἡδοίο. 
ΤΊ» σεγίδοοηι ἐποίϊπο. 1 Ῥαν. ΧΧΙ͂Χ. 

40. 
 ΦΡΟΌΣ, ρίαποίε, ἱμοίμδ. Μ᾽ οΟΔ- 

δ ϑυϊυτα Ροξ συμ ἃ γοάω, ρόπιο, ἀφρίο- 
. τὸ, ἀοῇεο. 8 Μαος. 1. 18. Ι΄. 8. 16. 

ἀντὶ τίρψεως μεταλαβοῦσαι γόους, σϑὺ- 
ἄυσσα οὐτὰ ΟἸδ[ἰὰ Ῥεοιταυϊδηΐαϑ. 
[δ] ἀ. ν. 38. ϑυϊάδθ: γόον, ϑρῆνον, Ε16- 
ΒυΟἢ.. γόος, Θρῆνος, ἢ (166. γοερὸς) ϑρη- 
νητικός: Ἰάστη. γοοῦσα, ϑρηνοῦσα. 

ΓΟΡΓΕΥΏ, υεἰοοῖξον εο, ζεείϊπο. 
2, ἱπέ ΗΙΡΆ. τεοίωπι ἤάοεγε 8. 

᾿ποϊοπάο. ϑγτατα. (ομεὶ]. Χ. 10. ὁ 
ὁ γοργευσάμενες, αρὶ8. Ὑιά. 5. ν. γοργό- 

της. ἨεΕγοδίυδ: γόργευσον, τάχυνον, 
σαεῦσον. 

ΓΟΡΓΟΊΤΗΣ, φἰγεμμίαδ, αἀροπαὶ 
7 ,μοϊίμας εἰ υοἰοοΐίαδ, ἱποϊἑαίμς σγαάμιδ. 
ΗΠ Ὑ75. φεοίϊμαο, ϑγτητα. (οδΒοὶ. 11. 

91. Ὁ] ἴῃ οα, Βουλ. ἐν γοργότητι ἴδτα- 
᾿ 4υδια βομο οι Ἀγοίδεϊυσ. 018. Γ΄. 

4 
ΙΟΥ͂Ν, ἐρήωγ. 3 ΜδβοΟλΡ. Υ.. 

ὰ 391. ἩδογοΝ. γοῦν, τοίνυν. 
ΓΡΑ'ΜΜΑ, ΤΟὶ, “έογα, ἥἔέοεγας, ἴῖ. 

᾿ ἤἔδεγ. ((ομξ. Ψαϊοκθη. δὰ Ατωσηοῃ. 
Ρδξ- ὅ8.) "Ὦ22.}}» Ποπιθῇ ὈΓΌΡΓΊ. 

Οαπίηι. 708. ΧΧΊ. 46. γραμμάτων. 
ϑϑιλίθγο ἰὰ Αρρ. Οσοο ρᾶρ. 804. 
ἰπ ἰοχσχίυ ἔνϊθ86 νἸἀοῖυν Γανὲμ, υπάδ 
ΟΙΤΌΓΕ Οσυ]οσγυτα ἔδοοσίης ΠἸΡΓΑΣΊΣ 
γραμμάτων, αυοά ταὶ οεγία ΟΠ 
ῬΓΟΡΔΌΙ νἱἀρίυτ. Ὑι46 ἱπέτα δά 

« ΠῚ 8. τε ποίδϊα. ---- Ἢ, υογδιρη. 

ἘΒΝ. ΙΥ͂. 8. 1Χ. 1. --- - 5» ἐπ- 
φογίρίϊο. 1,ονὶς. ΧΙΧ. 28. γράμματα 
στικτὰ οὗ σοιήσετε ἐν ὑμῖν, δι ιρτηδία Ὧ6 
γο 8 ̓ ΠΒΟΌ]ΡΔ[18. -- "“Γ)Ό» δέηα, 

ΒΟΙΊΘΩ Ῥχοργίιπι. ..08. ΧΥ͂. 49. σό- 
λιν γραμμάτων. Ὠοάαυχογυηΐ 8 δ)" ; 

δ12 Γραμματεῦς. 

αυα νὸχ Ὠεπί. ΥἹ. 1. ἐπομίοατέ, γέ. 

ρείεγε ποιδῖ, αυοᾶ οἰἶΐαπι ἴῃ ΒΟ 0 18 
δι ἀοοεπάο. Αγρυάὰ Ομαίάβεοβ εἰ 
ΦΎΓΟΘ Ὁ εβὲ ἀοοίε εἰ ασοέφ «ἄλρετε, [ 

εἴ Σ))}Ὁ δὲ ἀοιρμεπ ἐπρεπῖ, ναὶ 

φυδρρίαπι αομέε ἀοίεπι. --- Ὁ)» 
δεν. Ἑδὰ. ΝΙ. 1. ΝἼΠ]. δ. 10. Πκῃ. 
Ι, 4. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΓ,Α, δογίρίμνα, ἰἰετα- 
ἐιγα, οοπιριεπίατίιδ, ΓΘ ῬὶυΣ: 

πιρποτγὶ. ΑἹ. Ῥβ. υΧΧ. 15. υδἱ γραμ- 

μακεία εδῖ πικρις δοτίδις, ου)ὰ8 οἰἧ- 

οἴυτα ογδΐ ΠΕΙΠΔΘΤΌΓΩ ΤΟΓΌΠΙ, 608 1ῃ- 

ξοσοδαηΐαῦ γν6ὶ ἰῃ ρυθ)συπι ἀτα- ὅ 

τίσ, νοὶ ἰῃ Βοχτθῦμ, δεὰ Εἶἴδπὶ 

τοΣ]ΠἸξατα οἵ ΒΕ ροπάϊοσιιπι ἀοβοτῖρο- 
το. τὸ γραμματείας ἴπ πὸ 
Οοάαὰ. τααὶ]ς ἔβοΐαπι εϑέ σραγματεία, 
αἰ οἰίατι Ἰερῖς Εοϊεηρίυ8 Μοπδοδυμ, 
ππᾶδ εἰ ἱπ [δῦ πιαβ ΘΟ Π68. ἹΓῈΡ’ 

εἷς περοίἑαἰΐοπες. ϑυυϊάδβ ἐν. 1, τεβρί- 
οἴδθηϑ γραμματείας ἸηΓΟΥΡΓΕΙΔΌΙΓ ἐζα- 

εϑμήσεις, ἀι85 ΝΟΣ οἴδπι Ἠεϑγοο 

τοδάθηδα οϑὲ 1000 τον 
ΠΟῚ δυΐο ματείας, αυοα δ᾽έ- 
1ο νίβυμι δὐς Ἃ οἢυ8]. 6. [ι- 

Ῥεῖ ἐξαρϑιμῆσαι. δῖν. ΧΙΙΙ͂Ν. δ. φνν- 

σει γραμματείας λαοῦ, Ἡ. 6. ρεδΣ 
1ἰτογδίυσεο βουῖθασυτα ρορυὶὶ, δίπ 
ἀυρῖο επίπα ἰδὲ δία λαοῦ ἐχοι(ξ ΤῸΧ 

γραμμῥιατίων. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΥ͂ΣΣ, δοτίδα, ἵ- ἈΓΩ- 
οι, ργέποορε, 7μάει. ἽΔΙΣΝ ἔς 

ῬΙΠεὶ. ἔοφμαν. 720». ΧΧΧΥ͂Ι. 90. 

γεσρα ἢ γραμμασεὺς 1. ο. Ῥοδα8 δὰ 

ὝΒΌ"» 4ύ8πὶ δὰ ἡγγ}} (συ! ῥγοτ' 
θὰ. Ογαΐβίββθ νἱἀοηζυτ) Γεΐοστε τρλὶ- 
οι, υἱ να] ἄπ νογϑίομθβ, υἱ βαρ 

οοδ]υοτὶπῖ, νϑὶ ρίοεθοτηδ δὰ γόσσῖθ.ς 

βίβλος ρεγποῃβ Ἔχ: θδηί. --- 50, 

Φδογίδα. 7Ζυ4. Υ. 14. ἐν σχήαγρῳ διηγ Ὁ 

σιὼς γραμματίως, υδὶ γραμματέως δΠ6 

ἀυλῖο εἰ μίοββαπλα 6 τρδγρπε ἢ 

(Ἔχίυτα οχ δἷϊα ἱπιθυργείβ[ιοῃα ΥοῦΣ 

ΗΘ γ. ̓ πδ]ζυσα. 4 τῷ Μτεν " 

ΧΧ. 95.1 Βοσ. ΙΝ. 8. ΝΟΣ Ό1 τ΄ 

συστὶς ἀκα πες τερῖϊε. δε θάμ 
γοῖο, αυΐ ἰῃ οοαΐοθ βϑοτο σέο ἄἀε., 

βου θθπὰο οοοιραίαβ δι, ἰερίίαῦ 

Ἐν- 



Γραμματεύν. 518 Γραφεὺς, 

« Ἑδὰγ, ἼΙ. δ. 10. 11. Νεῖ, ΝἼΠΠ. αοίογ. Αὐρυδιίίπυε Ουκοί. 69. ἱπ 
8. 6. 11. ΧΙ]. 26. --- ΠΕΡ.» Ομαὶά. Ἐχοά. ποραῖ, ἔΔς116 βεῖγί ροββε, αιιῖ- 

Ἐρᾶς. 1. 8. 9. 17. 98. --- γῶν θτὰ γραμμακοεισαγωγεῖς βλετῖπέ, αο- 
᾿ 5 ὩΔΊ ἢος ΠΟΙΆΘΗ ἰῃ Πυ]]ο ὑδι. ΠΑ- 

ΠΡ)» ποίεηε ορμε. Ἐδίμον. ΓΧ, Ῥβαιν νοὶ οἰδοίογατη ναὶ ΤΊ Ἰδί6- 
8. --τ , ργαζεοίωα, φογὶρίου ρεδ- τίοταχα, εἰ 19,30. ΧΥ 111]. ἀ6 Οἰνιι. Ἀεὶ 

τ ΟΔΡ. 890. ριυιαῖ, [4 608 ἀεὶ, φυὶ ἀο- 
ἔξει, ἃ γο», δογίρει. Ἐχ, Ψ. Θ. οδμα!β ἰιοτῖὶβ ργεβαδθθῶς, Ηΐπο 

ΦΨῃΝ Ἰτογησηϊυ8 ἴγαηβῦα τε ἐέεγαγωπι ἐπ- 
ὯΡῚ Ρεγρέσατα Τυομβεμίαβ ἴπ Τϑη- ρέμρμον, »ιαρίδίετ. ϑιρουὶαδ ἀς Ηθρ. 
ἴπι, Ρ. 85, Ρυΐαΐ ἐ08 ἼΒ)Ο ἀϊνίπαθ- ἩρΡγ, Ψ]]. 7. ἱπιδι]ερὶε δοσ, φμὲ ἰξ- 
56. ΕἼ]]οσιις Μί90611. [Π. 19. αἷέ, ἔξδ 8. οαιδας αὐ ἐη εγίογες ἡμαΐοσος ἀ6- 
γεγϑίσῃίβ ἰβεϊυβ οὔἱρίπομπι 8 ϑυσὶβ ὕέγγεπί. ΒΊ6 118 ἘΓδηβίις ρεὀ[ἰοα- 

ὑ ἀεἀυεσίαμι εβε6, φυΐ οὐέγοργαρλιην γμπι ἐεγατμπι : »τοπιμίρσαίογ, ἐταοίον. 
86 σγησταρλαπι ὙῸ ἀΐοετα βοϊεηι. ΜΙᾺ δυΐθτῃ ν᾽ θμξυν 6886 ἐδ, φωὲ 7μ- ἃ 
Νυμ. ΧΙ. 16. 9 Ῥαγαὶ. ΧΧΥῚ. 11. ἀέρμπι δεμέοπίας εἰ ἀδογεία αμὲ δοτὶρ- 
ΧΧΧΙΨΝ. 13. Νιάε Μιοδαδδ)β 7059 ἐσ εαοὶρίωπέ αμξ αὐ αἴδος ρογζεγωπέ, 
Μοραίουμ Τ', 1. δ. 61. Αἀάα ϑγτοσα. ἕξσε ἱ. ᾳ. ργώοοπες, αἀραγιέογεβ, ἴδο.- 
γον. ΥἹ. 7. υδὶ γραμματεὺς ργαξεο- ἴογεδ, υἱαίοτες ἀρὰ Βοταδηοβ, "δῦ. 
ἱμπι, ρτἱποίρεηι, τέβεηι ποῖδί. σοηξ. Τγρας, 1, 15. ΧΥ͂Ι. 18. ΧΧΙΧ. 10. 
ΟΡυιβοι]α (ὐϊεῖοα ρμαρ. 291. δ. [εχ ΧΧΧΙ, 98,ϑ, Αἀάε Εχ. ΧΥ͂ΠΙ. 26. 
Ν. Τ. 5. Β. νου) ὐνάες, ΟΒα] ἃ. μος, ΑἸεχ. εὲ ΑἸά. ΟΘ]οβϑβ. ἴῃ Οείαῖ. 
Εδάν. ΥἹ]. 94. ϑῖγδαο Χ. δ. γραμμα- γραμματοεισαγωγεῖς, ἐχβιβαρτὰς (Ζο- 

ς τεὺς οϑὲ ργαζεοίμα, ρτίποερδ, πιατὰ ἴῃ Πᾶγα8 ἐχβιαστὰς Ἀαροῖ.) σαιδευτὰς, 
ΔηϊθοθἀθῃΕρυ8 θαττηο δὲ ἀθ τπαρὶ8- ὕπαρ σογτίρεπάυπι νἱάείας [μχ. Ογ- ἃ 
ἀὐπείρυθ. 880. ΧΧΧΥΝ ΤΙ]. 95. ἢίε. ΤΥ ΜΒ. Βτοῖω. πὶ χυο ἰΐα: γραμμα- 
γαέμε, ἀροίον, ἀροο. τεϊϊρ᾽οπία Ψυά, τοεσαγωγεῖς, ἐχβιβασϑεὶς, «αἰδευϑείς. 
1 Μδος. . 49, υϑὶ νὰ. ΜΙΟΒΑδ116. [δρ. ἐχβιβαστα), σπαιδευταί. ΜιαΘ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΊΏ, δέ δογίδα, δοτ- Ἐ6586}1} Αάνοτβ. 3. 110. 1. ς. 1. Ρ, 

δ ρατγίεε αρο, ργαζεοίωσ φμπι, 18. δεη. 8. Μανίίηϊ 1,6χ. ῬΆ]]}. 8. ν. 
δ ῈῸ. ΗΙΡΒ. πεδίέατε ζαοῖο, Ὦ. 6. Ῥριποῖρο ροριηὶ, 

ἐπ τὲ πηϊίατὲ ἐχεγοθο. ετεα. 111. ΤΡΑΠΤΟΝΝ, δογίρέμπα. ΠΩ» 
934. --- ον» »Ῥγαϊζεοίια. 1 Ῥαταὶ. ἴάδτη. 4 Ῥαυ. ΧΧΧΥ͂Ι. 49. 3 Ἐδβάσ. 

ἀ ΧΧΥῚ. 90. 1.92. 9 δος. ΧΙ. 15. ΘΟ 6]- 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ), βοϊ], τέχνη, σγατι- ἰδβεπάυχα δυΐοιι [0] νἱάδίαν βιβλίον. ἐ 
πιαίέοα, ἐϊογαίωγα. "Ὑ) 0), δεν. δι. ΤΡΑΦΕΓΌΝ, φταρλδιηι, εἰψίμς 

1. 17. 86ς. Οῖ8. εεὲ Τβϑοάοι. “οτηρίονιεις, μοπὶοϊίια. Ἃ Γγ Ὁ, δοτὲρ- 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣΣ, ἱπεγαίον, έοενγα-ὀ ἐμγα. Ααυ. Πεαῖ. Χ, 4. Ἵὕοοο γρα- 

ἐμ. ΒΓΧΊ Υν}» δοίδν δοίεπέδαπι. φεῖον ῬἩΤῸ δογίρέμγα ὑδυβ δβὶ εἰίδιι 
Τλαπ. Τ. 4. βϑό. ΟΝ ΐδ. --- 8)», σογές ΟἸοσαθηβ 1 Εγρ. δὰ Οουπει. δ. 98. 

δα. ἴδει. ΧΧΧΙΠ ᾿ Ὁ] νἱ 6 Οο]οτηθεΐυχη. --- Ὧν» δέψίιι. 
. 68. . 18, 1}} ἱ γβαμμᾶ» 9 

ΣΟΙ ἐν γραφείῳ σιδηρῷς 8ῖὶ΄ς δηΐτα ἰορθη- 
ἰάτεε. Οοηῖον Βυϊοετὶ ὙΜΕδ. Ἐροῖδα. ἃ ορῃρρε Οταθίυϑ ἀδ Ψ εἶ ΤΟΧΧ «ς Ἐοτῖε ἴδταθῃ [Ὁ] Ἰεβρεπάυτι εβῖ γραμ- 1 

π» Ὠϊ. Ὁ. 73. ὅγταω. 8. ΧΙ ΓΝ. ᾿ς 
ματεῖς ἴοοο γραμματιχοί, ΝιαΘ οἱ 8 Ἀ Ως : 
Ἐάν. ΝἼΠ]. 24. ὉΡὶ ῥγὸ «ραγματικοῖς ΓΕΑΦΕΥ͂Σ, οργιρίοτ.. ὩΒῚ5, 
4111 1γῚ Βαροαϊ γραμματικοῖς. δοτίδα. ϑγτωτα. Ῥβ. ΧΙΙ͂Υ, 2. ἡ 

ΓΡΑΜΜΑΤΟΕΙΣΑΙΩΓΕΥ͂Σ, ἤέε- ἀκα μου γραφεδν γραφέως ταχινοῦ. 
γαγηπι ρμδιοατγιρ ρῥγοπιοίραίογ, ε5- Ψιὰο εἴδη Ἐπ, ΓΧ. 2. τη Ηοχ. Κ. 

γοι.- 1. Κα 



ὃ 

ΤΡΑΦΗΙ, τογερίπχα, δοτγιρίμηι, «δ. 
φογερέϊο, ἀἰδίογια. ἌΓ). 1 Ῥαν. 

ΧΧΥΤΠΙ͂Ι. 19. 9 Ρασ. 1.11. ΧΧΧΥ. 
4. -τ ΩΣ: ΠΞῺ2 ΟΠ] ά. Πδῃ. 

Ψ. 7. 8. 16. Ἱ. 8. --α 5315 Ῥασί. 

Ραμ, 4 Ῥαγ. ΧΧΧ. δ. 18. --- 3.2. 
Ῥε. ΧΧΧΥ͂Ι. 6. ἐν γραφῇ λαῶν, ἴῃ 
ἀεθοτίρίοπο ρορυϊογυμι. --- Ὦ Π2, 

λιηπενωδ. 1 Ῥαρ. ΧΡ. 1δὅ. Ῥεστηθίδ- 
ταπὶ ἰηνίοειι ἘΓ3 ὅππλ Ἵ5, δὲ 

Ιεροτὶπὶ Ἃ753 νοὶ ΠΟΘ -- 

ΦΥἹῸ: λέπίοτα. 4 Ῥαν. ΧΧΊΙΨΝ. 21. 

γεγραμμέναι ἐπὶ σὴν γρωρὴν βιβλίου τῶν 

βασιλέων, ϑοτὶρία ἰπ ἀένέογία ἸΪΌΣῚ Τ6- 

ἔυμι, Οοπΐον 1 Μδος. ΧΙῚ. 21. --- 

ΓΞ. ΟἹ λωσοὶ Ιω. ΧΧΧΨΤΙΙ. 

9. υδϑὶ γραφὴ δαυε ας νοκ Ηθθγδῖοδ 
οατήπθη ποῖαι. ΟΧΧ Ἐχ. ΧΧΧΙ͂Π. 
15. Ῥδυῖ. Χ. 4. 8 Ραν. ΧΧΙ. 12. 
- "τν, τεἰσέως. δο.. ΧΨΉ 1. 86ο- 

Ἤἐ οοὦ. εχ. υδὸὶ βοτιθεπάυτα δαὶ ἐν 

ἀ 

6 

γρρείῳ ὙΠ’ Οουΐον Οταρίντ ἀ6 
ἰ18 ΠΧΧ [ἵἹπί|ς Ρ. 78. 8 Ἐϑάν. 

ΨΠΠ. 834. εὐ 1. ὅδ. χατὰ τὴν γραφὴν 
Δαυίδ, ϑεεομπἄμτη νιαπάαίμπι Ἰ)ανὶ α- 
15, ΔῸΣ» (011. 4 Ραχκαὶ. ΧΧΧΝ. 

4. δι:. ΧΧΧΙΧ. 41. ΧΗ. 9. δύσις 
καὶ λῆψις φαντὶ ἐν γραρῇ» ἀδίατα εἴ 
δοοορίιπι ουὐαδοασμαθθ βοπθσῖΒ ἴῃ, 
ϑογί ρίζα, 55. δῖ. Ὦ. 6., ᾿στιϑίο 1π- 
τεγρτεῖθ, ἀσβουῖρα δυῖ ἴῃ σοάϊοοτα 
ΤοΙοσ, 

ΦΡΡΑΦΙΚΟῖΙ͂Σ, αρδι9 οὐ δογίδεη- 
ἄπ. 8 Μδοο, ΙΝ΄ 106. «οὺς γραφ»κποὺς 
καλάμους, οαἴαηπος, αμέδις αὐ 5οΥί- 
ἤομάιοη δαηΐετ. Οομίες ΡΟ υοῖδ Ὁ. 
οι. ΝἼ. 196. οἱ 128, 
ΕΡΑ'ΦΙΟΝ, σέ ψένε. Ὁ 7755» “ογέρε: 

ἕμγα. Αφυ. Ὠευῖ. Χ, 4. βες. (αἰεὶ. 
δὲ δλιιοα ἰϑοῖίο ᾿ρ86 τὶ εοἴ δἀ- 
ταοάυτα ετθροεία, δα γραστὸν ταϊηΐ 
τεμοποπάμπι νη είυν. 

ΓΡΑΦΙΣ, ἱ. 4. γραφεῖν, εἰψίμ. 
Τν τἰμίαα, μὸ ἐπδομέριίμγ. Ἐχ. 

ΧΧΧΙΠ. 4. 168. }11.1. - ΠΡΌ. 

δοιβρέενα. ἵ ερ. ΝῈ. 28. -- Ὧν, 

5 

Γροιφῆ. δ14 Γράφα, 
εἰγῖμα. 7ετ. ΧΥΤΙ. 1. --- σῦν πὸ 
πίωηι. Ἐκ. ΧΧΙΠ. 14. Ἰδρεγυηῖ 

τὸοῦ ουδλ 511. Ὁ ποῖαϊ ΟἿ ΜῈ 

εἰτωηιοπίαα αομέιαα, ΟΟἸΪδίο ΑΔΒ. 

ὠῶι ὑσαπρῆσε. ͵ 
ΤΡΑΦΩ, δορῖδο, ἀδδογίδο, τομῖρο, ἐπεσεΐρο, ἐνίδο, ὦ κί αἱ 

πηεαπαξ, ρἱηρεπαὶ οἴ ἑηεογίδοκαϊ. Υ'. 

γαοηῖθ [χ. Ηδρργ. Ρ. 604. Ιωβ. 

ΧΧΙΙ. 16. ἔγραψας σεαυτῷ ἐν τέτρᾳ 

σχηνὴν, ἐαδομίροίεῖς 5οὰ ἐχοια εἰ ὉΙ 

ἱρεῖ ἐπ ρεῖτα [δ θεγμδουϊαμι, --- ἢ 

Ων ἄροογο αφογεία. 168. Χ. 1. 

-- 3... Ἐκ. ΧΧΧΙΙ. 16. υνὶ γρ 
φεν εὐπὶ ἐ “ αἱ χαγὰγ ἬΝ 
οοαάα. πἀὐἐβιλομοι 70. ὙγΠπ ϑ. 
γράφειν οδῖ ἀεδοτίδεγε, ἀεξπεαγό, εἰ 
Οπι διωγράφειν αὐδίῦ ἰῇ οὐδ. ἱ 

ΦΖαᾶ. ΝΠ]. 14. οὐπι ἀτυγράβεν 1Ὲ 

οοἀᾷ. ροτταυϊδξατ, οἱ ἐξξεγὶε παπάατε 
ας σοπαίσηατε πιοῖδι. Ρε. ΕΧΥ͂ΠΙ. 
88. μοτὰ δικαίων μιὴ γραφήτισαν, ἐκ ον 
ἑαΐοριιπι Ἰπδίοτιτα ἐὐϑόι ὉΠΙΤ. 
Οοηΐεν 1 Μϑδοο. Χ, 65. υδὶ ἔγραν!ν 
αὑτὸν τῶν πρώτων φίλων ἀἸοἴίαΣ ἰλλεισ- 
τικῶς Ῥτὸ μετὰ τ. «- Φ., δοτίρεῖ! ΠΠυχτὶ 
ἱπίβυ Ῥχΐπιοβ διιΐοοβ. [66. ΕΝ. ὅ. δ΄ 
γραφόντες εἰς ζωὴν, αὶ ἴῃ νον ταηί ! 

σθα δον δ, 4. ἃ. αυἱὶ 90τρα 50ηὶ δὲ 
1ῶγο νἱξω. 168. Χ, 19. παιδίῳ γρθη, 
Ψει; αὑτοὺς, Ῥᾳον ἀεεοτίδεὶ 111οϑ. 6 

ΧΧΙΙ. 29. γράψον τὸν ἄνδρα τοῦτα 

(ὡς) ἐκκήρυκτον ἄνθρωπον, 
Βυπο νίγυτι, ἰαπαπατα μοιηί πέτα ΓΕΓς 

͵θοζαχα. σεν. ΧΧΧΕ. 38. ἐσὶ χαρδίαφς 
αὐτῶν γρώψω αὑτοὺς, ἦμ 6. εἰβειαπ,,. 

αἰ δοουγαῖε Ἰορ68 [1458 (Ὁ ἸΝ 
Αἰτα χπδσηΐο δὰ ομϑοσνατίοπαιι {Πατσῖιυς 

τεροβέαρ περεαπῖ. Οοπε Ῥχον. ἢ]. 

8. εἴ Ἀυβοῦγ]. Ργστα. Υἱποῖ. ν' 461. 



Γρηγορίώ. 

α ὧν ἐγγράφου σὺ ὠνήμοδιν δέλσοις φρενῶν, 
Ὅδ᾽΄ β.οὶ. Οὔτων καὶ Πρδαρός φησι, 
φρενὸς ἐμᾶς γίγρωπται, τὴν ἀκριβὴ κα- 
φάληψιν αἰνιττόμενος. Μοῖρα ΡΙ πάν 
οσσυγγαῃί ΟἸγτορ. Χ. Ὁ 'πϊτο, δὰ 
απὸ νοσθα 1] ἀοτὰ οοπέρταπαάιθ δδὶ 
5.80}. Οοδεὶ. ΧΙ]. 10. υδὶ ΡἈΓὸ γε- 
γραμμάνον εὐδύτητος οδναιχ ἴῃ 
Οοιϊατηθηῖ. Ρ. 295. Ἰοροσα γαλνα]ῖ 
γράφοντα εὐδύὕ. ϑεᾶ τἱηιὶ Τεοορία 

ὃ Ἰροῖίο ποὺ 580] οἰ ἀπά νἱ ἀδέιν, τηο- 
Ὧο γεγραμμένον Βα 51 Δ Εν 6 δΟοΙρ δ- 
ΤᾺΣ Ὀ͵Ὸ γραφή. --α ἍΧΔΛ5 Οιαία. 1)8η. 

Υ. δ. ΨῈ 35. ΨΙΙ. 1. --᾿ 

ΟΠια]ά. δογἐρίωρι. Ὁδη. ΥΊ. 9. .-- 
Ὁ)» φοιίριείε. 1ε8. ΧΤΙ͂Ν. 9. υδὶ 

ΡΤῸ γράφοντες 41} γλύφοντες ΒΑΡεπί. 
-- νῦν. ἐομῖρο. 1 Βος. Ν]. 98. ---ὄ 

ὉῺὩ Οὐ» ἤροπο ἐγίδιώώαπ. Ἐπ. 

Χ. 1. ἔγραψε δὲ ὑ βασιλεὺς ἐπὶ τὴν βα- 
ε αλείαν τῆς τε γῆς καὶ τῆς ϑαλάσσης 
(τυθαυαϊοπάυσπι νἱάείῦ φύρουρὶ), 
Βατρεῖϊ δαΐεδῃ, ἢ. 6. Ῥυ]ῖοο βοσὶρῖο 
ἸΏΡΟΒΗΪ ΤΟΘΤΟ ἴΕΥΤᾺ στηδυΐαια Σὶ- 
Βαΐατι. ΤοΡ. 1. 6. χαϑὼς γύγρωνται, 
βἰοπὲ ργασογίρίμηι 8. πιαπάαίμηι ΘΆ. 
8 Ἐδάν. ΝἼ. 17. ΟΒαϊά. τῶν τ 3)» 

Ο011. Ερᾶν, ὟΝ. 18. 1 Μδος. ΧΙΠ. 
40, εἰ τοὺς ἰφιτήδειοι ὑμοῶν γραφῆναι, εἰς 
τοὺς σερὶ ἡμᾶς ἐγγραφέσγωσαν, εἰ απ 

ἀ σχ ψοδὶβ ΡῈ δι ὁΟ ΒΟΥ, ΠΟΥ 
ποβίγοβ (ἢ. 6. ἴπ ὕΘΓΊΤΩ ΤΟΒ[ΣΟ- 
Τυσὰ ΤΩΣ τ.) ΟΟΥ̓ ΒΟ ὈΔΠΙΙΓ. 

ΓΡΗΓΟΡΕΏ, υἱφίϊο. ἡ}, ΝΊΡΕ. 
8 ἽΡΦ. οοἴϊραίωμα σιηι. ΤΆγεῃ. 1. 

1ὅ. Ἰερετυπῖ Ἴ,.}2 Ρ6Ὶ δολίπ στὰ 

οταυίθυ9 ἱπιουργοεθυθ δηείχαΐε, οχ- 
οορίο Οδαϊβο. ιάς ἰδπιοπ Βιιχ- 
ἰογΣ Απᾶςετίε. Ρ. 668. --- ἼὨὉ, εἴο. 

ΝΕΝΟΨΙ].8. ἔσι αὐτῶν γρηγορούντων: δὶ 
6 86 ῃϑίπι ΒΘΟ Εἰ δυπῖ. --- ὙΠ}. πιαέες 

γὸ, ὄετ. 1.12. Ψ. 6. θη. ΙΧ. 14. 
Αι. ϑγεων. εγ. 1. 11. Βανυςὶ. 
Π., 7. γρηγορεῖν ἐσὶ τινὶ, αὶ αἰ. ἐπυΐ- 
εἰΐαγε αἰΐσιε τοὶ, ποῖδὶ σμγαγα, μὲ 
αἰδᾳμεα ευεπίαί αὐλ ταίμηι 3 αΐ. Υ ετ- 

818 Γυμνάζα. 

δὰ δυηΐ : ἐγρηγόρησε κύριος ἰπὶ τοῖς κα- 
κοῖς, καὶ ἐπήγαγε (αὐτὰ) ἐφ᾽ ἡμᾶς. 
ΓΡΗΓΟΊΡΗΣΙΣ, υἐραηξία. ἡ." π᾿,» 

ΟΒα]ά. ἔμας, φςρίεπαδου. Ὅλη. Μ΄. 12. 
16. ἴπ υσοόοχὰθ ἰοοσ νοχ γρηγόρησις ῥ 
ΤΩΘΙΔΡΠΟΣΊΟΒ δοορ ΘΔ 6886 νἹ ΘΕ 
ἂς αγιϊαίε οὲ αἰαςγίαίο, αἰ σοπὶὲ 
ομρα εἰ δἰμάϊο. 

ΓΡΟΊΝΘΟΣ, ρωρπιῶ. “8, ομδὶ- 

ἐμδ, πιεηδεγα ομδ!. Ααὰ. ϑγτωηι. 
7Ζυάᾷ. 111. 16. Οομέ Ἐπείδιῃ. δά 1]. 
γ΄. Ρ. 1444. 4. , 

ΓΡΥΖΩ, ἐδπεῆι δοποτι εὐἶο, ἰεπεεν' 
ἴογμον, νοὶ ἰαΐίγο, ἤϊγτίο, οσραμπὶσ, 
δγωππίο, πιο. »ῈΠ: γπσυοο. ἘΪΣ. κα 

ΧΙ. 7. οὗ γρύξαι κύων τῇ γλώσσῃ αὖ- 
Φοῦ, ὁΔ 8 ἰῆρυδ θ18 πο Ὠἱττὶοῖ να] 
Ὠοὴ σεηηίϊεῖ. 08. Χ. 41. οὐχ ἔγρυξεν 
οὐδεὶς τῶν υἱῶν ᾿Ἰσρωδλ, πος ᾳυϊξαυδπι 
ΟΠ [8.8 8148 νοΐ τ γα δι18118 
εβῖ. [,οχ. Ογυ}}}} ΜΒ. Βτεῖι. οὐχ 
ὕγένξιν, οὐκ ἐφθέγξατο. ϑ8᾽΄] εὔίδηι 

Θδυ οι, 181] ᾳυοα νἱϊΐοδα δρυὰ 
1Ππυτὰ Ιοραΐανῦ ὕγρυζεν Ῥγο ἔγρυξεν. 
Ιάδιῃ : γρύξαι, ἢρέμα κράξαι, ἢ ἠρέμα καὶ 
φϑέγξασϑαι, ἣ ὑλαχτῆσαι. ϑυϊάδδ: 
ὑούξαι, φϑέγξασϑαι, κράξαι. (οπέεν 
Βοςοβατῖ Ητοσοζ. Ρ. 1. 11}. Π]| 6. δδ. 
Ῥ- 668. φυΐ ῥτὸ γρύξει Βχ. ΧΙ. 7. εἰ 
σα ΧΙ. 10. πιο] 18] 6 σ᾽ ροδδβα ρυΐϊδὶ 
ῥύξει γα] ῥόξει, ααΐα σαηατα εἴ: ῥύζειν 
οἵ ῥόζειν, ΥΛ ἈΠ ἰαταθη σα]ΐ ταυΐασα. 

ΓΡῸΨ, ρτύρε, στγυράμα. Νοῃ δϑΐ 
ΔΏΪΩΑΙ Πυἀ ἕαθυΐϊοδυτα, αυοὰ ἄδ- 
βουϊδαπέ ΡΉπ. Η. Ν. ΥἹ1. 4. ϑοῇ- ὁ 
πὰ ᾿ς, 10. ΕΠ] ληυ5 Η. Α. ἸΥ΄. 97. 
εἰ 4] ἢ (ποίῃρα ανὶβ δυσιδ, χυδᾶγι- 
ΡΕ8, ΤΟΒΙΓΟ εἴ 8115 8.116, Ἰαρὶ ναὶ 
Ῥαταὶ ΘΟΥΡΟΙΈ, ᾿θσηϊβ πηρυϊΡΟΒ, 
δρυὰ Ιπάοβ νεὶ ΑΥὙϊπηβθροβ 801 
ουῖοθ), 864. ε8[ σοοίρέίον, υμἰξετ,, δαῖ 
αφμεῖα πιαγίπα : τιάτὰ ΕΗ βγοἶο γρυ- 
«αἱ βαπί υμἰμγμπι πιά. Μιᾶς Βοη- 
ἔγοσίυση δᾶ Ῥεηίαῖ. ρ. 621. οἵ Βο- 
ἐμιαγι Ἡ!εροσ. Ρ. ΠΠ. Ρ. 812. 2» αὶ 

αφιλία σρδοὶες, οεσΐγαρα. 1εγ. ΧΙ. 
18. Ὠουῖ. ΧΙΨ. 19. 

ΤΓΥΜΝΑ΄ ΖΩ, δτέγοθο, ὑδᾶϑθ. 4 
Μαόος. Χ. 15. ἐγύμναζε τοὺς ᾿Ιουδαΐους, 
υεχαδαέ ἡλιάεεοα. 

Κιιπ2 



Γυμνάσιον. 

ΓΥΜΝΑΊΣΙΟΝ, φυηιπαδίμηι, ἴοομα, 
ἐπὶ φμο 56 πιάὶ εἐχεγοεδαπέ, ραϊαείτα, 
ἐχεγοὶλ ἰοομα. 1 δος. 1. 16. ᾧχο- 
δόμησων γυμνάσιον ἐν ᾿Ἱεροσολύμοις. ὃ γ- 

»»ΕΥ 

τὰ ἢ. 1. Ὠδροῖ οὶ «τοὶ, εἰαάϊωη, 

β6ἃ Φ Μβοο. Ι΄. 9. 19., υ᾽ οϑδάδθπι 

νῸΧ οσσυσεῖί, νθοοα Οτοδη Γο- 

πυΐϊς. Φ Μδος. ΙΥ̓́. 20. Ηεβγοδῖιθ: 
γυμνάσιον, τόπος, ἐν ᾧ ἀγωνίζονται:. ᾿ 

ΤΎΜΝΟΣ, πνᾶμϑ, νιαῖο υεείλέμε, 

δ πρεγίμδ, πιαπὲεείια. 5, δ» ὈΔῸΓ. 

Απιοβ ΙΡ. 8. ϑεαὰ ργοὸ γυμναὶ κατέ- 

γαντι ἀλλήλων Ἰερεηάυπι 6886 νἱάθ- 

ας γυναῖκες ἵνανει ἀλλήλων. ---- 55 

υὐν}), εἶπε υεοία. 100. ΧΧΧΙ. 19. 

ΡΟ ΤΊ, ἰευΐίαε. θη. ΧΧΥΊΙ. 
16. ϑοῖταο ἰδὲ εδὲ ἄθ τιδηῖθυβ εἴ 
οοσυῖοα δοοθιὶ, 

-- ΛΘ Σ Ρίυν. πμαΐ. 4 Ῥαγ. 

ΧΧΨΊΙΙΙ. 1δὅ. ---- ον. ὅεη. ΠῚ. 

66 ἀδρ:65 δγδῃΐ. 

ς ἡ. 10. 11. ΕΖ. ΧΥῚ. 93. 388. ΧΙ]. 

η. 16. - παν σεη. 11. 95.1 

ζᾳη. ΧΙΧ. 94. 200. 1.21. γυμνὸς, δο- 

πἰς ἰογγοπὶς ἀοεί μέις. Ὁ. ΧΧΥῚ. 6. 

γυμνὸς ὁ ἄδης ἐνώτιον αὐτοῦ, πιαπ [ἐδίεδ 

ἰηξοσθαβ οογασὶ 11|ο. [,6χ. (Ὑτ]] 
ΜΒ. Βτεπι. γυμνῶς, φᾳνερῶς. ΟΟΠΙαΓ 

Τωχ. Ν. Τ'. 8. ἢ. ν. ἴεβ ΧΧ. 2. 3. 

γυμνὸς καὶ ἀνυπόδετος, πυὰυ8 οἱ ἀ18- 
ςαἸορδΐζι8. 9 Μδου. ΧΙ. 12. οἱ «λείο- 

ἀ νες δὲ αὑτῶν τραυματίαι γυμνοὶ διεσώδϑη- 
σαν, ῬΙαΓ65 δυΐθπι δοσιιπὶ ὙΌΪ]Ποδῖ! 
᾿αδ]οοίίδ ατταὶδ ἴῃ ἔαρϑτη 86 ἀδάθ- 
τυ. [6 αυο νοῦδὶ υϑὰ ΘΟὨΕΕΓ 
Ουρετῖ Οὔβ8. 11}. 1. ο. 7. εἴ 1ο- 
οὔτι Απιοβὶ 11. 16. 1.) ΥὉΩΝῚ 

ΟἿΣ Ὁ» 
ΓΥΜΝΟΣ ΤΥΝΟΜΑΙ, πιά δι 

αι 30. ἴτῪ» πε πι6. [68. 

ΧΧΧΙΙ. 11. 
ΓΥΜΝΟΊΎΗΣ, πιάϊαδ. ΤΣ νυ» πε- 

, ἀμς. Ὦουι. ΧΧΥΙΙΠῚ. 48. ἐν γυμνό- 

τητι. 
ΤΥὙΜΝΟΏ, πιᾶο, ἀσπμάο, δαμο. 

ἌΡΣΙΒΆ Ηρ. τείορο πε. ὅφῃ. ΙΧ. 

421. ἐγυμνώϑη ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, Ὡμα 8 
᾿ 4 

516 Γυναικοτραφδς. 

ἡδοερδὲ ἴῃ ἈΡΘΓΏΔΟυΪΟ 510. --- 5}, 

οἱγοῖπο. 500. ΧΧΥ͂Ι. 10. υ8]᾽] ἰἀπιεῃ 

Ῥζὸ ἐγύμνωσεν 4111} τοοῖίας ἐγύρωσεν δᾶ - 

Ὀοηΐ. --- »» Η!ΡΉ. ΠΡΊΩ αἰδε0- 

ἰμίμα γεάο. ὅϑγτατα. Ἐχ. ΧΧΠΙΠΙ.; 

95. Ηδροὶ νοχ ΗδρΥυ. ποιομεπι πε- 

ἀαπαϊ ἴῃ Ἰίηστια ΟΠ] ἀΑ]οΆ. --- δὴ» 

ευαοιο. Αα4α. ὅγτημι. Τμοοά. εἰ ὅὰ 
Ρᾳ. ΧΧΧΙΝ. 8. ὅγιιαι. Ἐπ. Υ. 2. 

εἰ ΧΙΙ. 14. Φυάα, ΙΧ. 1. ἐγύμνω- 

σεν ὃν ἐνεδιδύσχετο σάκκον, πυιδανὶϊ 86, 

ἀυοθῶι ἰπἀπεγαῖ, βαοοο. ὙΊάε εἴ Υ. 2: 

ΓΥΜΝΩΣΙΣ, πιάΐίας, οἴὔδπι ρι- 

ἀεπάμηι. ΣΥΝ» ἰάοια. Οεη. [Χ. 22, 

43. ἴῃ ποϊομο ριάεμάϊ. --- ΝῸ ἐ 

πυάέίας, οΕὔδτα αἀπέτιιπι, Ἐ. 6. ρμάει. 

ἄμηι πιιϊονῖδ. Ααὰ. ΗΔ. 1. 18, 

ἘὉῚ1 ὅψη. ἀσχημοσύνην μαροεῖ. 

ΤΥΝΑΙΚΕΓΌΣ, "πε εδν. πον 

“πεῖον. ἴον. ΧΥΤΙ. 29. 1)ευϊ 

ΧΧΙΙ. ὅ. - ὩΣ) ΤᾺ» ἀσικμε τὴν 

ἕογιη. Ἐπδπδ. 11. 11. χατὰ τὴν αὖ 

λὴν τὴν γυναικείαν. --- Τὴ 7» "δ᾽ 

πμηι. Ἐδιὰ. 11. 17. τὸ διάδημα τὸ γν’ 

ναικεῶν, ἀϊαάοτια τορίπεο. Οοπίετ! 

1,6χ. Ν. Τ. 8. ν. γυνὴ Ἡ. 4- 

ΤΓΥΝΑΙΚΕΓΌΝ, 86. δῶμα γνεὶ οἴπῆ- 

μα, φυπαοεμηϊ, οοποίαυε φοραγαίμῆι 

πιρίετπι. ΤΟΙ. Π1. 11. (19) ἠρδεντο 

ἐν γυναικείοις, Ἰατίβοῖα ἐτδοιαραϊ 1 

αυπεβοεῖβ. [τὰ Βαάνε]]υ8, ΑἸΙ δὰ- 

δ τωδ υοσιηξ οὐτὰ Ἡεργθο δ0}΄ 

ῬΙεσα ἔργοις, ἐπ τεδιιδ οἰπδως εἰ αὖ- 

,2εοἶ. 
ΜΝ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙ͂ΓΑ, 86. ἔϑη 86 φάνη, ! 

γιδηδοα νιεγωπι, πηιἰιευτία, πιέπ- 

δίγια. Ὁ Δ ΤΤῚΝ υἱα φεσιπάϊμι 

»πμϊϊογος. Οαὰ. ΧΥΠΙΙ. 11. ἐξέλιι 

δὲ τῇ Σάῤῥος γίνεσϑαι τὰ γυναικεῖα, 
ὅδτα δυΐοτι νιεησίγμα ραϊὶ ἀεβιετῖδῖ.. 

Ἡ ΕγΟΒ. γυναικεῖκ, τὰ ἔμμηνα. 
(6Γθα Ἰοσι τυ 

Ἰθυὶ γυναικῶν ΒαΡαπί. Οοπξ. Ὠϊεῖο- 

το Ιδὔθυτ ΗἹρροοζαῖ. Ρ' 4890. 

" ΤΥΝΑΙΚΟΤΡΑΦΕΙ͂Σ ([μεβὲ γα 

κοτραφὴς, ναὶ συμ Μοπεΐδυςοῃϊο 7 

ναικότροφε), τρμιίετοπι αἰμθεπέ, εἴα
πι- 

ὅση. ΧΧΧΙ. 35. 566. 
οοἄ. ΑΙδχ. εἱ Οοπιρὶ. υδὶ τεῖιαμ! 

β 
᾿ 
β 



Γυναικοτροφῆ. 

« μαίε, α προεγίδιωα οὐμοαέε. 7) » 

8617 Γύρις. 

εδῖ. “-α Ὧ» ἱπ ΡΪυτ, Ὠδν ία, 

ἶ ρεγυόγδώ. ἴπο. 1 ϑδη. ΧΧ, 80.{ πές. ὅδῃ. ΧΧΧ. 12. 7υά. ΧΙ]. 9. 
ἘΠΕ ΝΟΣ γυνὴ 8δεῆδιι: 1810 ἀθ δοογίδδξ 
εὐ ργοσίμιξ δοοὶρίοπάα ε886 νἹάθ- 
ἴγ. Μιᾶδ βαργα 8. ν. αὐτομολίω. 
Ἐογίαβϑα ἴδβθῃ ἰερὶς ΓΤ.) 3 

ΓΥΝΑΙΚΟΤΡΟΦΗ,. ἴης. 1 ὅδ. 
ΧΧ. 80. ΓΟΥ 3: γιά 8. νυ. γυ- 

νοαικοτραφὲς, Οΐ ἦδτα ταοπιυιΐ γυναικό- 
φροϑε ΒΟΥ ΡΟ Πα χη 6886. 

ΓΥΝΑΙΚΩ͂Ν, συηάοεμηι, οοποίαυα 
ἑϑρατγαέμπι πιιίϊογεπε, τ) ΤῸ 

ἀοηεδ πεμίδογηι. Ἐπὶ. 11. 8. 9. 18. 
14. 

ΓΥΝΑΙΟΝ, "ιμῆογομία. πιρρον. 
ποῦν υἱάκα. 200. ΧΧΙΝΨ. 21. 

δὶ ξοτίδββα γύναιον ἀθ ἱπορε οἱ αμαΐ- 
ἐδο οαγεπίε ἴῃ. πϊνούβυμι δοοθρϊξ: 
5: ἴῃ χήραν τηυΐδσγε δαυ ἄστη ΟῚ 
διιάδζοζη. Εθεγοῖι. γύναιον, γυνή. 

ΓΥΝΗ, ποῦ, απιῖπα, μζογ. 
ΦΙΠΙΝ, ϑόγογ. 1 Ρασ. [Χ. 85. τῇ 
γυνοωκὶ αὐτοῦ. Ἀδοῖα: Γο}}. ο. 11]. 
99ς. Απεαυΐοτα οχοιιρίαγία οοά, 
Ηδεργ. Βαροπὶ ἡ δδϑ- 5:5. ῥυῖμμε 

οὐϊείοπεϑ επεῖω. Ἐοσίδἑβε ἱγγερεὶς 
ἴο ΠΝ ΟΧχ οᾶρ. ΥἹΙ. 15. . 

Βυχίογῆϊ ΑπεοΥ, Ρ. 607. 964. --- 
Ὑπνν ἐσγγα. 76:. 111.1. Νοη ἰ6- 

πετυπὶ Τὺ δ» 8ε4 σοπίοχειβ οδυβα 

« ἴα ἱπίθυρτοῖμ δυπί. Ὑ1ά6 δυιθη 
δα ἢ. 1. ϑροὐἠπέωηι. --- Γφνν» 4. ἃ. 

υἷγα, ἔχτα. εχ χ)ολα» υἱγ. απ. 1]. 

22. 238. 111. 1. 3. Ῥτον. ΧΙΧ. 14. 
γυνὴ ῬΟὨΙΓΟΡ ὈΪῸ ΓΟΘΨῸ συν 

πρΐεγ ἱπίοίϊερεμα, αὶ βἰπε ἀυθῖο 
Ῥοϑβί γυνὴ οταίδβιπι δϑί δα]θοϊνυτα 
τῷ ΓΟΞΨῸ τεθρομάδῃο, αυοὰ ἰαδεῖ, 

αἱ αυϊὰ νἱάθο, ἰῃ γοοδ ἀνδρὶ, Ῥτο φυο 
ΟἿΏἷΠΟ Ἰαρεπάυϊῃ ἀνδρεία, αἱ 410]. 

"το ΩΝ: σε. 11. 24. 25. Π]. 8. 

1ν. ΧΧ. 11. ὩΝ ΓΝ: ϑάπιαν. 

ὕεπα ἐὐδηβίαϊὶς γυνὴ ἀδελφοῦ τοῦ σατ- 
ΝΌΪΙΟ δπὶπι τηοᾶο ὧδ πιδῖτα 

Ῥτορσῖδ εἰς ἀἰοῖα βοστὴο 101 6886 ροῦ- 

Ἐ1ἢ. 11. 7. υδὶ ποι. ορὰϑ οϑί βίδ- 
ἴμθ γα 608 ΤΥ δὴ 16 61886. --- "ΓΤ. 

γέποα. 00. ΧΧΧΥΊΠΠΙ]. 86. ἐν γυναι.» 
ξίν; αᾳυδδὶ οταῖβθο Ομοὲ “.) νοὶ. 
ΤῊ Ἰερίδϑες, Μιενείμαδῃμε πμένιοες 
1η 06] 6χίθβοί. Ἐογίαϑθα δυΐθ σϑ- 
ΒΡΟΧοσγα πὶ ΒΟΌΠΟΠοιΩα οσομέξὲ εἴ ἰαέοπ- 
ἐδ, αυδηὰ Ππαροῖ ἤεθς νῸΧχ οχ Ατϑ- 

Ὀίδϑηλο (,ΞΞ)), 80 απ 6 Π6 Θου- 

γϑηΪ τα Πουῖθυβ οΥἱ ΠΙΆ] Όυ.8 ἴπ κΥ- 
Ὥδροθο ἰδίῃ Ρυδ. Υ΄. 8. ν. ἀπόχρυφος. 
- Ἰῶδὺν δίος, ἤγαίγία. Ἰλοαῖ. 

ΧΧΥ. 7. -- ΓΙ}: γρμοῖΐϊα. Ἐπ. 

1. 4. ἡ γυνὴ, ἢ ἂν ἀρίσῃ τῷ βασιλεῖ, κα 
Ρυ6}14, χιδο Ῥἰδουοσι τερὶ. Εοάθηι 
βοηδιι Ποϊμοῖο 1]. Α΄. ν. 848. Βτὶ- 
8618, αυδτα ν. 886. 887. κόρην, ρεεῖ- 
ἔασηι, αἰὐοϊεδοεπέμίαηι, αἰχουδῖ, γυνὴ 
ϑρΡΡΕΙἸδίιν. ---α ΣῪ} Ρίαν. 76. ἴα 

87. ἔσοντα! ὡσεὶ γυναῖκες, ὁγαΩ ἴΔῃ- 
υδπι το]! 6γθβ, Ἀ. 6. ἐἐπεὶα!, ρεδὶ- 
ἰαπρηῖ. Νὰ οἐ Νβῆ. 1Π1.18. δὶς 
εἴ 41148 Οὐυεϑθοὶβ γυνὴ ἀϊοϊςΥ ἀ6 ἐϊίο, 
μὲ εἶανεπαίις, ἐνβάμδ, υεἰ ρμδιϊα- 
"8 65. ἈἨδΒΥΟἢ. γυνὴ, ἄνϑρωπος 
διιλὸς, ἄνανδρος, γυναικώδης. ---- ἜὌΨΣ 

8. ῬΕγϑ. μιν. ἢ ῥγεῖ, ΗἸΡΒ. ἘΣ; 

ἃ Ὧφ᾽»" ἀοεοίαδέπιμα. Νυπι. ΧΧΙ. 

80. Ἰεβεταηί Ἐῶ --- 2.8» 
»εΐϊεα. Ἐδίῃ. 11. 14, --- "ΓΤ 

υμίυα. Ῥτον. ΧΧΧ. 16. ὨΩΙΤῚ ἽΝ)» 

οοησέγοίο ὑμῖν, ἔρως γυναικός. [ἴὰ 
᾿. 1. μεσ δυρβμοιιϊβιαπι [δηβίι]6- 
τυηῖ. --- νην Ῥγοχύπα. Ἐδιμ. 1. ἃ 

19. ΡΝ 
ΤΥΝΗ ᾿ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΗ͂Σ ΜΗ- 

ΤΡΟΙΣ. Ἴ)Ἵ, κὸν ραϊγειὶ, ΘδτδασΊ. 
866. (αί. Νίοορῆ. Ρ. 1098. [κὲν. 
ΧΧ. 20. υδὲ ἰαπιθα ῬΓῸ τ΄ ἐνητρὸρ 
ἔοτῖαβθο τοροποπάυσῃ Ἵὐ τοῦ σατρός. 

ΓΥΘΙΣ, ροΐϊοπ, ταοϊοιγγηϊοθ, }α- 
πες ροϊϊπασεὶ. 71, Ῥτὸ ὈΥΤν υ- 

γαπῆπα. Ααὰ. σδπ. ΧΙ. 10. τρεῖς 
κοφίνους γύρεως, ἴτε 8 σΟΡΗΐΠΟ5 Ρ]6Π05 

Κκπ5 



ΓΆροι. 

α ΒΑΤΗ͂ρυ, ῬοΙ ΠἸδοοῖβ, 5. οηἔθοτ4 6 
11 πὸ, ρΗΪυδταραϊ Ῥδβεβ μὶ (ὑγρβεῖβ 
7ται ᾿Άοι εἰ 83" ΠΠινε ἐν (11. 

80.) ἄρτοι ἐκ γύρεωρ γινόμενοι ἀἰςαῃῦιτ. 
ΨιάοίυΣ Ααυϊΐ πο ἴδῃ βοηίθῃ- 
εἶδτι, αὐδῖὰ ϑβϑοππθ ροξίβ νοῦ ὶ 
Ἠεῦτ. Ὁ βεουίιβ 6886, αοὰ ᾿γθ- 

(6Ὁ ΗἸδσοηγτηυτη οἰδγη 811} μαγίπαρι 
Ἰη(Θγ Γοίδηΐων. [ἢ 12}. Νοταϊηυχη 
ἘΡσδιοοσιιτα: Ολογγὶ, αγίηα: Οἠοτν. 

ὃ ταᾶμδ, ζαγίπαίια. Μιὰς Ὀγχυρίυμι ἴῃ 
Ἐσαρτη. Ῥ. δδ. 

ΤΓΤΥΡΟΣ, συγμδ, οἰγομῖα, ἀπιδὲξι. 
δ» ἰάθη. Ψ0». ΧΧΙ]. 14. γῦρον 
οὐρανοῦ, ἢ. 6. οαἴωπι σι ογίμπι, ἐμπιὶ- 
παγίδι εἰ δἰεἰϊὶς ογπαΐιπι. (ομξ. δ1ζ. 
ΧΧΙ͂Ν. 5. 168. ΧΙ, 923. τὸν γῦρον τῆς 
γῆς. Ααῃῳ ΤΒροά. τον. 11]. 97, 
τ ΙΧ, πωηΐδο. ΤἼροα, ΗδΔΡ. 1. 

1. τοβῖθ Η]γοηγτηο. ---- ὕ͵1ἀς ἐπῆγα 
ς 8.0. χύκλος. 

ΓΥΡΟΏ, οἱγομΐμηε ἄμοο, οἴηρο, μη- 
εἰῥημασμα απιάϊο. γ5)71, οἰγοῖπο. ΑἹ. 
ον. ΧΧΥῚ. 10. 81::-. ΧΙ. 14. 
ἐγύρωσεν οὐρανὸν ἐγκυκλώσε δόξης, οἷη- 
δὲς υπάϊαυβῇυρ οαἰυτα σου δία 
ξἰοσίῳ. Ηοδνρῖ. ἐχύρῳσᾳ, φεριτείχισᾳ 
φάντρϑεν. | 

ΓΥῬΩΣΙΣ, οἰποιμέβίο. χὰ 21 ἐγ ον. 

Δᾳυ. [65. ΧΙΧ. 17. Πϑεαυχίϊ ἃ γ5 77. 
ἀ Η!δγοηγτουβ δὰ ἢ. ]. : [49 Ηοδγαίϊοο 
ἰερήμν ἄκρα, φμοὰ ἐπέετργείατὶ ροΐπς 
ἐδὲ τ Γιυϊεῆν «ον φιοά εἰρη ῇ- 
εαπέα Αρωίία ἐγαπείεδἑ γύρωσιν, 
φυμς αἰφμες ρμαυϊξάμε εἰ ἐγονιδηδ οἷν. 
ομηχίεγέ οομῖος, εἰ αἀυεπίοηπέσα, ζογηι- 
ἐσὲ ἐπὲπιξοιρη. 

ΣΎ, υμΤῖίμιγ, Κη» μδίπαπι, δυῖ 

866. ποι ]]ο8 [πἰῖ, υασαΐων, οὗοτ- 
γαΐί. ϑγτητη, ΦοὉ. ΧΥ. 298. Τιρὶς 

4 ΓΝ 00}}. ΧΧΥΤΙΙ. 7.. -α γῖν, 

οογπῖΣ. 20}. ΧΧΥ ΤΙ]. 7. -ὦ Μ, 

ηευιδ. 1ον. ΧΙ. 14. δ'οα νοοῦϑϑ 
10᾽1᾽ νἱἀδηΐυῦ ἱπνοῦθεο 886, υἱ δά 
ΤῸΝ Ῥοξίαβ Ρεγπηαδί. --- "2» ψμοί. 

200. ΧΧΧΙΧ. 27. Τερετυμὶ ΓΟῚ 

γῈ] ν1. Ὀυρ]τοὶ οηίμπι τηοᾶο βουῖθὶ 
βοϊοί Βεδο ΥΟΧ. ---- ΠΝ ἴ. 4. ΩΣ. 

δ18 Γων. 

σαί. ΧΙ. 18. «τ᾿ σόν, ργκκνια. 
Ζοῦ. Υ΄.. 7. υδὲ νὰ. Μοπεῖ, 

. ΓΩΤ, 2» ἐρησίοκεε. Δὰοθ ΝῚ]. ἢ 

1. Τερετυηΐ ἔοτγίδββα η). ἱπερῖΐαδ. 
δὲν. ΧΙΙΠ. 17. Ῥαυΐο 10] ργο γὼγ 
ΒοΙΙρῦιμι ἔπἶθθο 8 διυσίογα δαῖ 1ἢ- 
(ετρχεῖθ γοιὼν, αἴ Βεῦτηα 5 ἀς ἥμυΐο 
Οἴου, ου͵ι8 δαυδβ ἴῃ εἰνι δῖοι ..6- 
Τυβαίοσα ἀογῖνανι ΕΖΘΟΝ 145. 

ΓΩΔΩ’Θ. ἴμρβα νὸοχσ Ηδθῦν. ρίυτ. 
ΓῚ})5. οἰοδὶ. 2 Ῥαγ. ΤΌ. 19. υδὶ 8111 
γωλὰδ, ταὶπυ8 χϑσία. 

ΓΩΝΙΑ, απρωΐμα. δος ΣΝ ΤῚ ποσαθα 

Ῥγορσ. Ολαπαπεεῖ. ὅγτ. ὕεν. ΧΧΧΊ. 
38. Ὁ0]} Βυθρίοοσ γωνίας εχ ΗΠ ΘΡταῖοο, 
ᾳυοᾶ ατεροῖβ ᾿Ἰζοτῖθ Ἔσργίπιοσα νο- 
Ἰυ1τ, οογγιρίυμα 6886. (δγίε Βῖς 
ἄυδβ νοσβίομθβθ οοδ  αἰδϑρ ἀπϊο τα» 
τεῖ. --- ἢ 2» ἰαία. 42. Ῥαᾷν. ἸΥ. 10. 

-- γὰρ» απρμΐ. Ἐχ. ΧΧΨΥΝῚ. 484. 

ΧΧΧΥ͂Ι. 26. 9 Ῥαν. ΧΧΥ͂Ι. 9. .--- 
ΠΡῚ3» ἰάθη. Εχ. ΧΧΥῚ. 48. 

ΧΧΧΎΙ. 44. -- ΓΝ» ἀπρμίμδ. 

ἴῃο. Εχ. ΧΧΥΤΙ. 9. --ἰ γὼ Ρδσί. 
τεϑρέοϊεπα. ἃ Ῥαᾳτ. ΧΧΥ͂. 28. ἔβρε- 
τμπρ ΓΕ. --τ ΓΞ. ἀπρπὲμε. 1 ὅδιι. 

ΧΙΨΝ. 28. «ροσαγάγετε ἐντοδα σἄάσως 
τὰς χωνίας τοῦ ᾿Ισραὴλ, δἀάαεῖζα μμε 
ΟἸΔΠΕΒ ΔηρσμἾοΒ [βγαδ]18, ἢ. 6. 1108, 
401 ἴῃ Οσηπθυ8 Δ ρΊ]18 οἵ οσίγοι- 
(δεῖθαβ βπέ. ἴῃ νογϑίομο Ααυῖο 
Ῥζὰ εἰς τὰς γωνίας τοραποηάυπ οϑὲ 
εἰς πάσας γωνίας, διιῖ ἐν πάσαις γωνέαιρ. 
Ῥχονυ. 1]. 19. ἐν σλατείαις παρὰ τἄ- 
δαν γωνίαν ἐνεδρεύει, ἴῃ Ρ]αῖοῖβ Ἰυχία 
οσηηθαι δησαϊυτα (ἢ. 6. υ0ὲ νία ἀ6- 
αἰπυαηῦ 1 {Γ1Υ}15 εἴ φΌΔαΣΙν 18, δα6ο- 
4.16 τ δῖοῦ 6886 βοϊεῖ Βοιαϊπυτῃ οοη- 
ΟΌΓΒα, αὐυδὰλ 8101) ἰπεβιϊδέυν. 
Ργον. ΧΧΥ. 25. ἐπὶ γωνίας δώματος. 
εν. ΧΧΧΙ. 89. ἕως πύλης τῆς γωνίας, 
ϑαὰ6 δὰ μογίδπι δῃρΊ]}. ---- ΓΤ) 

εἴ Ῥηγ ΠλσθΩ; αηχώΐως οἱ ρίαίεα. 
Ργον. ὙΙΙ. 8. --- νῷ» Ροτία. 
Ῥᾳγυ. ΧΧΥ]. 9. [Ιᾳ Β.1᾿61]18 ἃς 
Ἱτοταγηΐυ8, βεα μὲ . Ναδῖὰ!]. 
6. Ἰοοο γωνίαν, φυοὰ 580]. ε4. ΑἸάϊπᾶ 
(5η6 ἀυθίο εἴτογο ἀἘβου ρίοσΙ 8, οςιι- 

89 



Γωνθῦῖος. δΙι9 

Ὧρῦ αὐδὴν δαθοηξ. ϑιδδημ. 37. ἐν τῇ 
γωνίᾳ τοῦ “αραδώδφου, ἰὰ δηριιο Βοχῷ. 

Δάκ"ο. 

ΓΩΝΙΑΓΌΣ, ἀπρυϊανίε. κγγ), ὅν» 
πὰρ 

ξυΐως. 5.0. ΧΧΧΨΊΤΙΙ. 6. ϑον γω- 
ναόν, Ἰαρίἄοτα δηρσυΐαγοπι. 

Δ 

ΦΔΑΒΕΥΡ, ΔΑΒΕῚΡ εἰ ΔΑΒΙῬ. 
Τρθὰ νοὸχ Ἡεῦσ. “»}, σάψέιωρε, α. 

ἃ. οομέονέμηι, ἴοσμς, μδὲ ογασζα ἀα:. 
ἐνσ 1 Βερ. ΥἹ. ὅ. 16. 19. 1. 6. 
ἃ Ῥαγ, 111. 156. ΙΝ. 20. Υ. 6. 83. 
Γχ. Ογτῆϊ! ΜΚ. Βγετα. δαβεὶρ, 

ὁ μαφισγήριον, ναός. ἔπι ΟἿοΞβ. ἴῃ ἢ 
8 σρᾳ. Ἰερτίυν δαβὴρθ, εε εχρσηΐ- 
ἘΣ χρηματιστήριο. ΪοΤοΙ τοι ἴῃ 
Οσυαιεπί. δὰ Ερδοβ. 1.: δ εδὲν, 
φυραῖ ποθ ΟΥ̓ΔΟΌΙπι δυο γΕΒρΡΟΏΒΌΣΩ 
Ῥοεσιακῶ αρρεϊΐαγε, εἰ τ οοπίοπέϊο- 
δέ: υεγδωπι ἐσργώμαπιμα 6 υεγὅο λα- 
λητήριον, ἃ. ε. Ἰασαϊογίυτα, ἄαΐσογε. 
1χ. ΜΚ. ΒΙ[Ό]. (οἱ β] ἴῃ. ρ. 600. Δα- 
βὴφ (ἰϊα τλδ]θ ὑσὸ δαββὲρ βου] υΣ) τὰ 

ς ἄγιος τῶν ἁγίων ὀνομάζω. ᾽ὰ6 ἀδ δας 
γοσΘ αἱ 8115 εὐυβιηοαϊ ΗΕ ΏρΡΟΣΙ 
ΤὭΏρβ. Ῥ.]ο]. Ρ. 866. 

ΘΔΑΒΙΔ. Ἴ. [ε8. ΧΧΙ͂Χ. 8. 
Ὀεεερτΐ συῃῖ 5᾽πι}ΠΠ ἀπ ΠΣ ΕΥΑΣ τα 
Ἢ εἴ Ἵ, πἴ δεδρ6 4149. 

ΔΑΔΟΥΧΓΙΑ, 7 οἷς βεείαίϊο, ἐπ; 
αοοεηδὶο. 4 Μδος. ΙΝ. 22. μετὰ δῳ- 
δουχίας καὶ βοῶν εἰσεδέχϑη, οὐτὰ ἔδεϊ- 
Βὰ8 (861. μὲσ υτόεπι 6 ἴδοῶ ἔὉ]- 

ἁ βεπῦθυ, υἱ εϑῖε Οτοῦο δα ἢ. ]. 
Ἰοχαῖςεν Ρ] υἰαγοῦυβ ἀδ ΒοθΟΣΡιδ 
Απίιοιο, οὶ Αἰ οπὶδβ οβαεαῖ, δχἢὶ- 
8.4.8.) εἰ οἰανιουῖθυβ τοοερέυβ 6βέ. 
Ἡεγεῖ. ὀφδουχίας, λαμπαδηφορίας, 
λυχναψίας, φωτισμούς. 

ΔΑΔΩΡ, Ἢ ὙἹ, ἐδεγίαδ. [Ιης. 

ξεν. ΧΧΥ. 10. ᾳυὶ ἰορτς Ἵ ὑτῸ "ἡ- 
ΔΑΙΜΟΝΙΖΩ, ααπεοπέπι αρῸ. 

Ἴϑὸ, ἴθ. 4 “1Ἴ1:.»» υαδίαδίέ. Α4υ. 

ε Ῥε. ΧΟ. 6. ΥἱἹάείοΣ εἰρη βολοῃθεω 
νογὮὶ Ων 6Χχ ἀεσίνδῖο Ποζλῖηο Ἵ.)» 

απυοὰ α ναδίδῃηο οἰ ΟΝ Ή} εἰσοίβ- 

οδΐ, ἀραάυχίοθδθ. ϑγτωσβδοῆυβ δοροί 
δαιμοινώδης. 
ΔΑΙΜΟΊΝΙΟΝ, ἀσσποηῖδηι. οὐ ΖΝ 

ΡΙυν. ἑάοα. ῬπαΙπι. ΧΟΥ͂. ὅ. --- 

Οαδ, ποταϑθὴ ἰάοἷ!, [68ὲ. ΓΧΥ͂. 10. 
Ἐπὶ 56. Ἵ) δα Βογίωπα, υπὰδ 4}1} 
φῇ τύχῃ παθεπί. 8.6 ϑυπί θὲ ἰαρϑὰ 
ΤΟΥΣ 86 ἴῃ 6. ΒΟΙΏΪΠΑ ΤΥΔ8- 
Ῥοβίία, πὲ δαιμόνιον ἴῸϊ τῷ 5") Το- 

Βροπάσαδί. --- Ἥῦν δι. 8 ὙΠῸ 

σαςέαδιί. Ῥε. ΧΟ, 6. δαρρονίου μεσημ»- 
βρινοῦ. Ὑ᾽ὰδ βιργα 8. ν. δαιμονΐζω. 
Ιεραυαν Ὦ. 1. Ἴφψγ. ΥἹάθ δὰ ἢ. 1. 

Οο]οεροεὶ Οὐ. 585. Ρ. 6090. (εν εὶ 
Ατι. σε. Ρ. 1. ας. 1. ρ. ὅ8. Μαὶ 
ΟμαἊ. 585. 110. 11]. Ρ. 48. ---- ὍΝ» 4 

ἰκπα. ἴεβ. ΧΥ͂. 10. Μίδα βιρτα 8. 
ἽΣ - νυν νυν. γα απίπιαδα. 

ες. ΧΧΧΙ͂Ν. 14. - ͵ῳ, ἀπιοι. 

θευις. ΧΧΧΉ,. 17. Ῥε. ΟΥ̓. 55. --. 
Ἣν» ἀϊγουίαε, ρέϊοσια. [66. ΧΈΠ]. 

91. Μιάὰε εὐ Τοῦ. [1]. 8. ΥἹ. 11. 
ὙΠ. 4. 

ΔΑΙΜΟΝΙΩ ΔΗ͂Σ, ἀιρηιοπίασμ. 
Ὃν δυϊ ἃ ὙΦ’ υαείαδ. ϑγτητα. 

Ρρ. ΧΟ. 6. ἴῃ πιϑηΐ βαρ 1} 

αυοα δαιμόνιον ψεγίονε 80] 6. 

ΔΑΙΓΜΩΝ, ἀαπιοη. “), Ποιηθα 

Ἰ60]1, χυοά 4111} ἀ6 ὡουε, δὶ ἀς δα 
Ῥογίμπα ἱπιετρτοίδηϊυσ. ΑἹ]. [68. 
ΠΧ. 10. Μία 8. δαιμόνιον. 

ΔΑΚ. Ἐπὶ 1088 νοὸχ Ηθδτσ. ΡῚ» 

ΤῈΣ πεπμίς. ϑὅγτωτηα. Τβοοά. 68. 
ΧΙ, 15. 

ΔΑΚΝΩ, "πογάεο, ἀοίογε αὔ[οίο, 

ὃ» 

ΚκΚκικε4 



Δάκρυ. 

ΠῚ ἐκάο, ΦΟΟΘΘΟ. ὸὦἢ"»» 1ἄδτι. Οδεη, 

ΧΙΙ͂Χ. 17. Νυ. ΧΧΙ. 6. 8. 9. υδὶ] 
ὧδ ταόῦϑὰ βοροηΐζυϊα ἀϊοϊίυγ, ς0]]. 
ΟὈΜΒοΪ. Χ. 8. 11. ΑἸοοο Υ. 19. ΗΔ}. 
11. 7. δάκνοντες αὑτὸν, ἀοίογε 11 τα 
αῇέοϊεπίεε. ὅδ᾽ δρυὰ ροξίαβ δάκνειν 
Ῥαββίτα ὑτὸ ἔζάεγε, ρεγίεγδατε, ἀ0- 
ἔογε, τπποίεδίϊα αὔέοετε οσσυττὶϊ, ν. 6. 
ΖΈ βοῦν]. ΤΒΕΡ. ν. 405. Ὁ] Κ΄͵οὈο]. 
δάκνουσι, λυποῦσι. ἘΘΣΡ. ΗἸΡρΡοὶ. ν. 

ὃ 6906. ΕἸεοῖσ. 291. δυο, δάκνει, 
λυπεῖς Νιᾶ6 ὥρδῃβειῃ. Νοῖ. δὰ Ασί8- 
ΤὌΡΕ. ΝΌΡ. ν. 19, 9060008 Απίπι. δὰ 
᾿Απίδοὶ. Τ. ΝἼΙΠ1. Ρ. 380. ἃς [,Ἔχῖο. 
Ν. Τ. 8. Β. ν. --- ΥἹᾶδ οφις. 
ΔΑΚΡΥ εἰ ΔΑΚΡΥΟΝ, ἰαοτῃ- 

πξ. Ἴ οαππιδ. Ηοβ. ΧΙΠΙ. 

8. ὡς ἀτμὶς ἀσὺ δακρύων καανώδης. 
Οἴμπαα ἔδσα, αυοθ οοπδβυϊαΐ, ἰηΐεγ- 
Ρζοίεβ δβίδιποσιηῖ, Ἰοοϊίοποπι ὶ δἵ. 

ς ἀαὺ δακρύων, χυδτα Η]ὀγομγταιιβ τὸ- 
εὶς, νιο βοὶθασιτλ οσίδσ 6886 οχ 
ἐσίίοπε ἀσὸὺ ἀκρίδων (7,8) 46 

40} ΒΌΡΓΑ 8. ν. ἀχρὶς εθὲ ἐχροδίξιμ. 
Οομέ, ΕἸβομοσὶ Ῥγοΐιβ8. ἄθ ψΈσβδ. 
σα. Υ. Τ. ν. 40. δο, 41 οορίοβα 
ἂς ἢ, 1. ἀϊδρυΐανις, ϑοση θσυσ ἴῃ 
ΕρΡ. Οὐῖοα Ρ. 46. Θυδηαύδηι 6- 
αυϊάσιη ποράγα ΠΟ] τ, ΒΆΡΘΓῈ δης 
Βδηςοιίδηι ΔΙαυδτη νοὶ βρθοίθηι, 

ἀ ταχθ ΠΟ πιΐπιι8 ΡΪδοδῖ τ.101 σοΠ- 
ἡεεΐζυχβ, 6896 ἢεθο νϑυθα 8] 118 ἱπίοσ- 
ῬΤο 8 νϑυβϑίοηθηι, 866 νἹτοδθ6 80710- 
ἴλτω, δὸ ἔοσίββθβα γσοροῃοπάυσῃ ἀσο- 
δαχρύων, ἰαογγπιαδ ἐαργίπιοπδ, 1. α. 

᾿ ἈΜΜΏΝ ΤΆΘΟΣΕ Βο]οί. ---- ΠΥ ἰαογῳ- 

πα. 9 Ἄερ. ΧΧ. δ. 5. ΥἹ. 6. (ΟἩ. 
ΙΝ. 1. ᾿δυὺ δάκρυον τῶν συχοφαντουμά- 
γῶν, ΘΟ(6 ἰδοῦγ 88 Τ18}18 ἀυτ θυ α]- 
Τορίοσιιω. [11 το] εοῖῖνα δάχρυον 

ὁ ῬτῸ ἐαογψηνδ ἀβυτραῖυν ΖΕ] δηο Υ. 
Η. 11]. 18. εἰ Ρ]υτομο ΑἸΟΡ. Ρ. 
400. ΨΜΙαα Ῥεογίζοῃ. δὰ ΖΕ] δη. 1. 
ς. Ῥ. 9252. --- "ΠΤ ΗΙΡΕ. ἃ ἢ)» 

“ἐἰἰ]ο. ΜΊοΟΝ. 11. 6. Ὁ] Ἀχὸ 7) 5) 12", 

“ἐἰπαδεπί, κἷπθ ἀυδίο Ἰοροτυης 
ὩΘῸΝ δυϊῖ ἴῃ τορίπαϊπα "515, ὅπμί- 

ας, αυοᾶ ἀε ἰαοτψηιῖΣ ἐπ ο]]εχορυηΐ. 
ὌΝ» οσμμα. Ἰῃς, 700. ΧΧΧΙ, 16. 

520 Δακχεύλιος. 

τοῖς δάκχρυσιν, α86 γεῦῦα Μομεῖ ἴῃ 
εχ. ρεγρεγαα εὐπὶ Ηθῦγ. Ὑυ Ὁ} ἢ 

οοπυχίς. ῬεγάπομπεἪε μοϊΐιῃ8 Βεδς 
νοτΡδ δὰ ΣΝ οοπδιρησῖ, ἰὰ ἤπ 

οοϊασδίῖβ, οἱ βυπὶ στλοσιτα βοξ]οσι 
οχ ΟἸγιωρίοάοξο που ϑϑῆβα : ὁσυϊοθ 
νἀυδτυπι 18 ΘοΟμ τωι, ἢ. 6. 
ΟΧΡργοβδὶ 10 818 ̓ ἰδούγγωδϑ, 86. ὀρῇγχεθ- 
Βίοῃο δὲ ἱπῃυτηδηϊδζο. 
ΔΑΆΡΥΣΙ ΚΑΑΤΏ, ἰχογυνεὲρ Ηεο. 

ΠΣ Ὁ» “αὐἶο εἰδΐο, Ηρ. ἃ 

5): ΜιΙοΝ. 11. 6. 

ΔΑΚΡΥΏ, ἰσογηῖον. ἘΠΟΓῚν οἰ ἰο, 

Η!ρῆ. ἢ). ΜΙοΣ. 11. 6. Ιρο- 

συηί ΤῈ 3 ΪΙοθο Ὁ» εἰ Π]υὰ 

τἰὐ οὶ ἀδιπα, τοῦ ταειδρμοσίοθ οὲ - 
ξυγαῖθ, βεα Ῥσορτίες ἂθ οουϊογθτ 
5: 11|ο]αἴο, Ἡ. 6. ᾿δογυτῖβ, δοοερθ- 
τυηΐ. --- ἸΓ εἴισιάον. 200. 11. 

34. --- Ἵ »ν ΝΙΡΆ. ἸΣΤ2, οονεπούξον, 

οοπίωγδον. Ἰμοοά. ἃς ΤΙ ΧΧ βες. 
Οσταρὶ. 2 ὅδ. ΧΨ ΤΠ]. 83. ἐδάκρυ- 
σεν. Ἰοουὰ αὐἱάστα ΒΔΡΟΓΟ 
δες (ταῃβ᾽δεῖο ἱπρτίγηϊβ ἴῃ δος οτα- 
Εἰοηἶβ βεσῖβ, (αἱ 861]. βίρῃια {ὙἰϑΈε 
ΤῸ ἴρβα {πβθ ἴα ροβιιεσὶς δυοίον δυ- 
708 νοσϑίοῃἹβ,) ῥγεαΐεσεδ ἰῃ γυϊραίο 
Ἰερίτυγ οομέγιδίαίεξ δε, Ω ΔΊΊΘτα ἰδτηθῃ 
Πυἀἐδάκρυσεντεἴδγτε δὰ ΒοαιΕτ5: 

-- Ὁν»ν ΡῬεγοεϊίον. ἘΖ. ΧΧΥΊΤΙ. 85. 

ἈΌῚ ΟδρΡ611ο Ῥγὸ ΟΡ Ρετ ταείδ- 

(ποδὶ ἸΙτογασατη ἰορῖδ86 υἱ θην 
Ἵν» οἴ ῥγεεΐεσεδ ὑγὸ βθββοῖὶ θδ- 

ἸΈΈ ἢ. 
ΔΑΚΤΥΛΗΘΡΑ, ἐογπιεπίνηι, 

ἀἰσε ἐς πιαπιπι οἱ ρμεάιηα αὐλιδενε 
δοἰδέμηι. 4. Μαος. 111. 12. Μιὰς 
ϑΎπ68. ΕΡ. ὅ8. ἃς Ροϊ]Ἰυςῖ9 ΟἸομι. 
11. 156. ᾿ 

ΔΑΚΤΥΔΙΟΣ, ἀπππῖμα. ΠΝ Ὁ, 

σπημΐμς οὐεὶρηπαίογτία. Οδη. ΧΙ,]1. 
42. Ἔχ. ΧΧΥ. 19. 14. --- ὩΙΠ, 

δίσεϊϊωηι. τη. ΧΧΧΥ ΤΠ. 18. υδ] 
Βιοῖα8 δαχτύλιον ἰηϊοτρτοίαϊο, ἂς 
σπημΐο οὐεισπαίογίο, πῖχυβ δυσίοσ!- 
ἰδῖα Ααυλϑ, αυ ἢ. 1. σφραγῖδα 

φι- 



Δακευλοδεικτέο. 

« Ῥοϑυϊ!. ΗἾηο Ῥυΐδὲ ἢ] υδέγασὶ ῬΟδδ6 
ἴοσῦτα [ς. ΧΥ͂. 49. υδὶ δαχεύλιον 
οὐχ Ηεϊπδῖο ᾿ς ]]ορὶς πο δ δἰπι- 
Ρ]ΪοΣ δῆηυΐϊο, βθοὰ ἂς δῆπυ]ο οὔτα 
Ῥαϊχὶβ ποῖδ εἰ 5: 6111ο, υἱ 58ῖς νϑγυβ 
ΒΠ1ὰ5 εἰ ῥτοργῖυβ ἱπιθ]Π!ροτείατ, 
40.115 Π]6 ἔξ, φυσι χεδίανις μοι 
ϑεϊρίο Αὐτίοδηνο, ἰθβῖδ Ν δίεσῖο Μαδχ. 
11. ὅ. -- πέλλν δἰσεϊίωηε, ἀπηπμΐωδ 

Ἵ . 6εη. ΧΧΧΥΠΙΙ. 96. --- 
δ δ Π]ν» Ομαϊά, αππιίως δἰφηπαίογιειδ. 

Ὁ δα. ΥἹ. 17..--- 5 Ὁ» απϑεΐα, ὠη.- 

εἶπα. Ἐχ. ΧΧΥῚ. 6. δες. Οχοηῃ. 
ἘΡῚ το] αὰϊ ΠΠΌΥΪ χρίκους ΒΑθοηΐ. 
Ὁγταο. 14. 011. ΖΕ] δηο Κ΄. Η. ΧΙ]. 
350. 1 Μδοο. ΥἹ. 1δὅ. υδὶ νὰ. Μὶ- 
οἤβ8] 15 δὸ Ῥδυϊθεῃ ἐδ Βερίπιῖτθ 
Ονϊθηῖί. δ. 62. Τοῦ. 1. 92. εἶναι, ἐσὶ 
δαχετυλίου, ἀπηυΐυπι οὐδίρτιδίοσί πὶ 
ΤΕΣ 8 βέτεσε, Δἀθοαῦθ ὈΣΙΤΠΌΣΩ 6886 

ἐς Ῥοβὲ τοβεὰ. (οηΐξ. 864. εἰ Εἰ}. 
ΝΙΠ. 2. 

ΔΑΚΤΥΛΟΔΈΙΚΤΕΏ, ἀαἀΐρέϊο 
πο δίτο. ΓΝ Δ ΓΤ Ὁ» ἀοοεης 

ἀϊσιμε. ϑγτατα. Ῥσον. ΥἹ. 18. δαχ- 
τυλοδεχτῶν. Ὠϊοα. ϑδο. ΧΙΠΠ. 108. 
Ῥ.- 4831. ΤΟΥ. Ἀϊο (δεβ. {Χ1. 17. 
907. ῬΉΣΟ ἱπ ΕἾδος. Ρ. 9087. Ὦ. 
Ηίΐης δακευλόδεικτον ἀριιὰ ΖΕ 5, γ]. 
Αγδιη. ν. 184]. 00] ν!. δι οῖυβ. 

ἀ ϑνα 8 νῸΣ οϑί δαχευλοδείχνυμω δρυά 
ϑορδῖγ. δια. Ζητημ. Ὁ. 868. ουἱ 
Ῥγοχίγαυμη ἐδὲ δακτυλοδειχνεῖῦ, αποᾶ 
ἴῃ Πεταοβίδ. Οἱ. ἴῃ Δτὶϑίορ. Ρ. 790. 
Ρίυζτεθ οοὐα, Ἔχϊρθηὶ Ῥγοὸ δαχευλο- 
δωχτεῖ. 

ΔΑΚΤΥΛΟΣ, ἀἰϊρίιμα. υϑλν 

Ιάοιη. Εσχ, ΨΙ11. 19. δάκτυλος ϑεοῦ 
ἐστι τοῦτο, ἢ. 6. ἢδο ἰπ στὸ δχβουϊζ 
δῦβ δυδτὰ Ῥοϊοηιίδια. Ὁ. ΧΧΧΙ. 

ε 17. 68. 1]. 8. ---- ἢ2» υοἷα, πιαΉ8. 

ον. ΧΧΙΣΧ. 9. 
ΔΑΔΟῚΣ, ἐπέϊο, ἰογγὲδ. “14, Ἰάσση. 

Ιε8. ΥἿ1. 4. Απιοβ ΙΝ, 11. Ζδοβ. 
Π|. 2. δαλὸς ἐξεσπασμένος ἐκ αυρὸς, 
ἰοττῖβ εχ ᾿ἴβπὴ6 οχίτδοίυβ. Ηεσυςοβ. 
δαλὸς ἱπίου δ᾽ἰα οχροηϊζας ξύλον χε- 
καυμένον, τὸ ἐξημμένον ξύλον. ---- “2, 

τις. Ζδοι. ΧΙ]. 6. Αροοθρεγυμπί 

δ2ὶ Δανείζομαι σῖτον. 

γοοϑὰ Ἡδῦς. ΡΞ τοοϊομγγχαίΐδηι ἀ6 
Ἰσηΐδ, αὐ ἔοοο ἐτωροπυπίυν. --- 7 
102. κοὐ ά. Οἱ λωκοὶ 500. ΧῚ,1. 

10. - ΓΤ Ἴ, Ῥῦγα, τόρυε. Ἐχ. 
ΧΧΙΨΝ. 9. ἿΟ. ̓Ηδογεῆ. δαλὸν, ξύλον, 
ἢ λαμπάδα, ἢ ξύλον κεκαυμένον, δᾳδίον 
ἡμίφλεκτον. 

ΔΑΜΑΊΖΩ, ἄονιο. )γν Ὀβαὶά. 
ἀεδὲϊῥίο. Τγατ. 11. 40. σίδηρος --- δα.- 
μάζω σάντα. --- νν», ΘΟ τίΝβο. 
Ἀδη. 11. 40. 

ΔΑΜΑΓΛΑΙΟΣ, υἱξεέημια. Ὕ),, γι. 4 

νέποιξ. Ααυ. Ῥεδ]. ΧΧΙ. 18. 
ΔΑΜΑΔΙΣ, 7ωνυεποα, υἱέμΐα. ὧν, 

αγίεε. ἴπο. 1ν. ΙΧ. 9. --- Ὃν 

αντπθνέτπι. Νύχτα. ΨἼΙ. 17. 38. -- 
δ.» υἱἐμεΐια. 1 ὅαα. ΧΧΥΤΙ. 94. 

Ρρ. ΤΧΥῚ]. 38. --- ΓΘ)» υἱμία. 

σε. ΧΥ. 9. Πού. ΧΧΙ. 8. 4. Χυὰ. 
ΧΙΨ. 18. --σὸν »ἰαιμσέγιι. 168, 

Ψ. 18. 1,ορετυιὶ ἋΣ ἃ -“-ἼΡ,2- 
ϑεποια. Νυσι. 7ἼΙ. 88. -- Ὁ. 7. ἢ 

υεποα. Νυμα. ΧΙΧ. 2. 6. Ηοε. ΙΝ. 
17. ΑἸοοβ [Ρ. 1. Αψυ. Ψοῦ. ΧΧῚ, 
10. -- ΓΤ ΡίυΣ. σγαπα. οξϊ]. 1. 

17. Τερεταπξ ΓΞ 

ΔΑΝΕΙΖΩ, ΟΜΑΙ, ἥκπετο, τὰ 
ΠΟΓΟΥ, πιμέμεηι αο, ἀοοὶρίο. ΠῚ 

ΓΤ, Καὶ εὐ Ηρ. θδαυϊῖ. χχνΐῃ. 

192. 44. ΝΒ. Υ. 4. Ῥτον. ΧΙΧ. 17. 
ΧΧΙΠ. 7. δανειοῦσι ῬΡΟ δανείσουσι. Οἷ. 
δα ἢ. 1]. Ψ4εβεῦγυ. Ααι. Ῥβδαΐῃι. ὁ 
ΧΧΧΥῚ. 96. -.-- ὯΞΝ : Ὁ. 

Καὶ εἰ Ἡ:;ρῃ. δυς. ΧΥ. 6. 8. ϑ6ρ. 
ΧΥ. 16. τὸ «νεῦμα δεδανεισμένος, 4υἱ 
βρίτίτατη Βοταϊηὶ ἀδαϊξ τηυζυῃ), 
οηααα αἵ ἀεδίζαπι τεροθοοῖ. [18 
νυαϊσο τοἀάϊξατ. ϑ8εά Γααλ: 4] 
᾿ϑρίστοτη 8 60 τασῦιο Δαηίαχαὶ 80- 
οερῖί. Ηεβγοῖ. δανείζει, μεταδιδοῖ τοῖ 
ἐνδείσι, χεχρᾷ. 

ΔΑΝΕΙΖΟΜΑΙ ΣΙΓΤΟΝ, πμέμο 
αοοὶρὶο εἰδμπι. ᾿γ νι γ)» Ῥείο, 80. δίξρεπε, 

"πομάϊοο. Ῥτον. ΧΧ. 4. ὲ 



Δάνειον. 522 Δανὺς. 

α΄ ΔΑΉΒΙΟΝ, αὲ αἴοκωνι, βνμβ, ἐκε' κὴ ΕΝ» Ομαε!ά. ἕπρεμμα. Ἐδάτ. 

νεμέωιηι, ἰεξέμεπε, “2 Ῥαχξ. πεῖς ὙἹ, 4, ἡ δαπάνη ἐξ οἴχου τοῦ βαφιλίως 
ἑμαπς, πέμο ἀἄαης. Ὁδυῖ ΧΧΙ͂Ν. δοϑήσιται, δυγτηῖυ!8 δχ ἀσῃιο Γορβ ἀλ- 
11. ἄνϑϑρωσος, οὗ τὸ δάνειόν σου ἐσεὶν, Ὀἰϊζαγ. [Ρ. ν, 8. Ὅτγδοο ν. 9. τίς ὁ] 
Ἦοσθο, οἱ ταυζιο ἀΔ5. [δροταπί δἰπα χαγεσϑίων τὴν δαπάνην ταύτην ; 418 
ἀμθῖο ἢγ7η» δαὶ ἢ)» άπ, χα- εϑι, αυἱ σοιποαϊξ ἢυὴς υἱοίμηι 

Ῥὺβ νοοῖθιβ οἰίδια σοϑροπᾶθε 9 βορ. ἘΣ ἀρὰ άνη, τροφή. 1. Μδος. Π]. 

ἸΝ. 7. 95ες. ΟΟΙΡ]. δυὶ Ροϊΐπε δρυὰ .Ἅ ᾿ ἘΜ 
ἴῃς. [ης, Ηθεγοῖι. δάνειον, ὄἤφλημα, ΔΑΠΑΝΉΜΑ, ἰάετι, 8. Ἐβάν. τ πῶς Ὁ ΥΙ. 85. ἰπ ταχέα (Βαϊ. 05} ἐκ - 

ὀ ΚΡ ΔΑΧΕΙΣΜΟΣ, τη ἐμαΐο, Κπεγα- ρεηδα. Ἐπάν. ]. 7. χυοὰ ΓΧΧ δκ- 
. ἐΐο. ὅ8ι.. ΧΥΠ1. 38. υδὶ δανεισμὸς «άνη νεετϊατυμί. 3 Μδοο [1]. 3, ΧΙ. 
εϑὲ μεοιηῖα αὐ 7πι8 ἀοοσερία. 81. - 

ΔΑΝΕΙΣΤΗῚΣ, νμρωαέον, ἴσοσα-ὀἙ ΔΑΡΩΜ. ἴγρβα νὸχ Ηεῦγ. Οὐ ὁ 
ὅογ. Ὑ}}» Ῥδεῖ. ἐχαρσίου ογεάνδ. 8. ρρργίαῖσε, ρίαφα πειορίἀϊοναὶ:. Αἱ. 
Βερ. 1. 1. Ῥραῖτα. ΟΤΠ. 10. --- Ἐς. ΧΧ. 46. Οὐσηξ, Βοιβαηι" Ναὶ. 
"ὌΩ»» ὑἱανεένα. Ὑμοοᾶ. [ε8. 11. 5ἃ ΕυδεθΙ Οὐιοτηδος, ν. Δαρώμ. 
12. δἰ γϑοῖδ ϑὲ μβαβὸξ ποῖα Βιθο οχα- κα τὐδαρ, μὰ ᾿ὐέρυυέ ἡ ποθ 9Ὰ 
Ῥ δ»ἷδ, Ἰοχὶξ οὰπὶ Ασαρθ οἵ Ὁ βαϊἄβοο Ι ἿΔ0; ΔΕ 
9.0.2» υἱ βἷ: Βοποπί Καὶ 8 ΠΣ [ε8. ΙΣ. 18. ἐν τοῖς δάσεσι τοῦ ἐαθι 

ς [απεγατὶ, πιμέμο ἀατε, ἔανοπῖθ πὰς ὁ Ἴ3 (Ὁ Ῥτο Ὁ), ἰάδπι, 3 
Ἰδοιίοηϊ ραγβ]]ο]έσυνο ϑοπίθηίασια. ΧΥΉΗΙ. 9. ὑκὸ τὸ δάσος τῆς δρνὸν, 5} 
Ααυΐὰ οἱ ΕΕΧΧ Παθοπὲ ἁσαιτοῦντες. δπεϊ(αἴοτα ἐτὰῤτι Ὁ, Οοαβ 
δορὰ ξασίδδβδε Βαὸ ποία μεχαρίατί 2Ἐ]Ἰδῃ. . Ἡ. ΧΠΙ. 1. Ηαιγον 
ταξετειιάα ϑϑὲ δὰ γν6γ} ἰμίεῖο μυΐαε δάσος, σύνδενδρος τόπος, ὑλώδης δασύτης. 

: ἘΠ Ριο ΔΑΣΥΠΟΥΣ, 58εουπάυμ ΑἰδΕῖ. 
φομλχηβξιδ, --- τῶ, Ῥάμρογ, ΤΟΥ, Ψ 19 Ἡρργοῃ. Επθιδί πέσει εἰ Βο- 
ΧΧΙΧ. 18. ϑδεᾶ 01 πδηθροβιῖο οδατίαη ἔδρμδ, δβαουπάσυπι 4108 
γψογθοσαπι Ἰοσυτα ΒαΡρϑέ, δὸ δανειστὴς νδτο, ν. ο. Εαρυδίηυτα, ομπίρν. 
Ῥεγεποὶ ροξίιβ δὰ 359 υὐΔδδν υἱγ Οοτίο ΡΠ πίο Χ. ς. 68. ἄαεγρυε ἀξ 
ἀοίοδιις, Ἦ. 6. οαἰϊέάμα, ποδοεπς ατίες γε τβυχα ΘΏΪΓΩΑΙ εϑ 8 Ἰθβρογο. Οοπί. 

Βομέγου!! Οοτητηοπῖ. ἴῃ Ῥεμίδϊ, Ρ' 
ἃ ἐμογονῖὶ, δαὶ οἱ ζαϑοίατισι (ὦ Κ), 660. --- ΠΏΣ ιν» ἰδρια. Ἰάν. ΧΙ. 
 ιοῖα), ἢ. 6. ἀϊυοξ. Ὁδυς. ΧΙΥΡ. 7.ὕ 

ΔΑΊΝΟΣ, τημέμμηι, πις. ϑῖγας. ΔΑΣΥ͂Σ, ἄδηδεις, οοπεῖμις, ριίοεω ἰ 
ΧΧΙΧΣ. 4. υνὶ »εκένμδμι ποῖδῖ. ὀέγρωώμα. ΚΓ .ν 5ίηρ., Ὧ᾽ ΤΣ τ 

ΔΑΠΑΝΑΊΏ, δωπεέηϑ Ποὶο, ἔπέρεν- ρἠραία, ἄφησα. Ααα. Τβοοά, Ἐξ. 
ὦρ, οοπεοπιο. Φυἢ ΧΙ]]. 4. οὐ δα- ΧΧΧΙ. 5. δὶ δασέα Βυπὶ οὐπώεπδα 
φανήσιι ἡ δούλη σου τὰ ὦτα μετ᾽ ἐμοῦ, ἀγδογεε. ΨαΪΩ. ἄδησας βονᾶθι. ΤΟΧΧ 
80. βρώματα, ποὴ οοπφωπιοί δῃοἶ]α Τὸν. ΧΧΙΠ. 40. Αι. ὅ5γπιπι. 
ἫΣ σε ανῶς Ν ΔήΔυχῖς. 1 ὙΤμοοὰ. Νόβοτα. Υ1Π1. 17.-- ΠΩΣ; 

80ο. . . δύ ΣΤ ανῆσε ματα ν 

ἐ αὐλλὰ τῶν ἑαυτοῦ, τηλρτιδηὰ ἀκα μα ἔατα. Ἐς. ὟἹ. 18. Ὁ ἘΠῈΣ 
ἯΡΡ Ῥεουμπίδηι ἐπιρεπάεδαί. ῷ Μαος. ποιιθη ρχορτίαμι, ΗδΡ. 1Π]. 8. χοῦ 

. 383. δαπανωμένης τῆς ϑυσίας, οὐἴὸό τασχίου δασίως, αυξὸ οοὐτσοπάδ πὶ 
βδου  βοῖαπὶ οοπδωπιεγοίηιτσ. Αἀὰθ αἱϊαυδπᾶο νἱβᾶ βυπί ἰῃ χατασκχεδάδεωρ. 
Ὅλη. ΙΧ. 17. βες. ΟΒῖβ. εἴδοσαν ἀιδα- “Ἴ)) οπίπι ἢτεαιεηείαβ νεγτὰπί ἀκα’ 
σανημένα πάντα τὰ φαρατεϑέντα. σχεδάζειν, ν. ο. 5. ΧΧΧΙ]. 10. (ρ- 

ΔΑΠΑΊΝΗ, φμνεέι, ἔπαρενϑῶ, υἱο. θ]ϊο ἴῃ Νοιίβ ΟΥλεεἰθ δὰ . 1. οἱ "ἃ 



Δαψιλέύομαι. 

« Οὐΐ. β. ν. 757. νἱάσια) Εἰ ΤΥ νεῖ- 
[ζεθε ἐξ ὄρους δίξηφ (Ὠδτα ΠΡ γἱάο- 

6 εἰ ε8θ6 ἃ ξθ» δόξα, ἀεσιι), 
αὐοά τυμίδξιμι ῥοσῖδα [ΘΕ ΠΡ νδνεὶ 
᾿πβοῖτϊα ἴῃ δασέως; δ] ̓αυῖ8 δυΐειῃ 
ουτὰ ἰπ ταδγρῖπα ποίδββεϊ Ἂχρ]οα- 
εἰοηΐβ 6818 χπαγκσχίου, αΙοαϑοταδ ἰ1- 
Ἰμή 6 χρδυζίπο ἰῃ ἐασχίυτα ταϊσταυτξ. 
Ἐφ νεῦο πυῆς, τηυΐδίδ Ββεπίεπίίδ 
ΒΌΡΓΤΑ ῥΓοΪδία, εἰ δασίως οἱ κατασχίουν 

ὃ ἀι.45 Ὑρυβίοηθβ αἰ νουβοσσα ἰηΐοΥ- 
Ῥσεΐυση 6586 δὶ του, αυοχύχῃ υἴοτ- 
4αὰ6 ἱπ τῃηεπία Βαριοῖς Εθῆγ. 
ΓΝ. γαπιοξιια, Τγοπάοξιδ ταπμιξ, 

, 46 απο νἱάθ βἰτηομῃίο [μ6Χ. 
εΡγ. ρ. 1273. Ἐτρο ΥἼΝ2 651 γα- 

πάσα, ΒΕ ὁρασαδ. --- Ἰγ υἱγιαὶα, 

ορπάοεια. ΟἹ λωσοὶ 1ετ. ΧΥΤΙ, 9. 
ΤΧΧ Ὥεουϊ. ΧΙ]. 4. (γυΐγ. ἐρημδι 
απάοδιμι.) ἴε8. ἘΝΤΙ. ὅ. -- νυ, 

ς Ῥέλουνσ, δέγεμζια. Οοη. ΧΧΨΊΙ. 11. 
93. --- Ὁ ρέδ.. οι. ΧΧΥ. 425. 

9 ες. 1. 8. --- ὝΨ ΔΝ» ἀοπιπει 

δία, ἱ, 6. ρίϊοσια. 4 ες. 1. 8. ἀνὴρ 
ασὺς. δ1:, ΧΙΝΨ. 18. ἐπὶ δένδρου δα» 

σέως, ἴῃ ἀὐθοτο ἄδηβα, βαιι ἐγτομάοβδ. 

ΔΑΥΙΔΕΥΌΜΑΙ, αδωκάο, οορίοεο 
ρὲ αὐωμάσπέον φτωδιιπιδίγο, ᾿ξ. φμγο, 
δοἰϊοίίς δίῃ. Δ Φοἰϊοίέμς εις, 

φοἰποΐο οὐ ἀηχὶο ἰθπεο. 1 ϑδσα. Χ. 
ὰ ἃ ἐδωψιλεύσατο δ᾽ ὑμᾶς, ῬγΟΡίεΥ͂ υος 
υαἴάς φοἰϊοϊίμα 66, ὉΒῚ αὐτὰ φροντίζων 
οἱ μεριμνᾷν ἴῃ οοὐά. ἰδίαν. [πὶ 
γεγβίομα Ῥοϊγρὶοῖς. ᾿μοπά, τϑάαϊτυν 
Ῥγοϊπαοθαῖ, ἢ. 6. 1ηογρσχοῖα ΕἼδτη. 
ΝΟΌΣ... ῥὑτὸ πῖη1ο Παρεῖ δδοίπδα οἵ 
οδεῖοσα οὐιπΐα ὈθΏδ ῥγϑὶ 80} }1ο1- 
απο, αυδὲ ἡμῆς ΠΠ|υχὴ ΔΗρΡΊ ΒΓΟΒΙΕΣ 
γοβ. Ο]οϑϑ. ἰὰ [0.1 ες. ἐδαψιλεύ- 
σατο δὲ ὑμᾶς, φροντίζει περὶ ὑμῶν. 

ΔΑΦΙΔΗΣ, αδιπάασηδ, ἰαγρι. 
ϑαρΡ. ΧΙ). 8. δαψιλὲς ὕδωρ, πιαρηπαπε 
δαυδ οὐρίαηε. 1 Μδος. ΠΗ. 80. δα- 
ψυλεῖ χερὶ, ἰαγρα ταλῦα. 8. Μδος. ,. 
3. ΄ 

ΔΕ, απΐοης, ΞΡ Ὶ πὲ μἰέφας. 

Ρῳ. ΕΧΧΧΙ. 7. -- » ἐμ. 2080. 

δ28. Δέησις. 

ΧΧΈΙΧ. 45. ..-. " Ηἷπν. ορῃρο. 

ΕΣ Γ3ΥΤᾺ έοίοϑ. 705. ΧΥΨΤΙΣ, 14. 

Τορενυδὶ Ὑγ. --α Ἢ γτῆκχ. ὅδῃ. 

ΠΙ. 8. ΧΧ. 8. ΧΙΠῚ. 10. --- 2» 
ἑάρο. 700. ΧΙ.11. 8. ἀνηγγόλη δί μοι. 
Τρομπάυχη ἀνηγγίλη δή μοι. --- ἽὩ 

ΠΡ.» αἱ πππο. 20». ΧΙΨΝ. 16. - 

“ΠΝ υἱάο. 700. ΧΧ. 6. υνὶ ῥτὸ 

φάντα δὲ Ἰερεπάυσμῃ πάντα δε. --- 
ΨΙά6 Αἰ ὲ Εἰ, Οὐ εἰ Τίς. 

ΔΕΒΡΑΘΑ΄. γὶηο ἰῃ νοὸς Χα- 
βραϑά. 

ΔΕΉΣΙΣ, ργεοαίία, ογαΐϊο, ἱπέβ- 
βεπίία, αβἕομο. "γχῳγ» Ρείμιρ, 

ἐτροίπη, ΔῸ ΑΥ̓ΔΡ. Ι γεὶ 
β ῳ) 

.» ..» οσπομρίυ!, ἐχρείἑυϊί. Τπς. 

Ῥβ. ΧΧΙ͂. 8. δεήσις, ἀφο οτίαπαι ᾿χθ- 
αἷνυ8 ΘΧΡΡΕδΘΌΙΑ οἴ ῥσοϊδίυτω. ΠΧ Χ 
ϑέλησιφ ΒαΡεπί. --- Χγην, αγχιοίῆο. 

Ρρ. ΧΧΙ, 25. οὐδὲ «ρυσώχϑιοι τῇ διήφῃ 
τοῦ πτωχοῦ. ΒδῺ6 αυοδα δαϑηβιχη, οἱ 
ΘΟΠΨΘΠΙΘΗΪΟΣ ὈΔΥΆ 16] 15 βοηίθῃ.- 
αγῃτα. ϑδ'8[18 ῥσγείεσοα οοηδβίδί, Πὰν 

ἱπιοτάυστη ἰοσμῖ, αἴσεγα ποῖαγο. --- 
ον οἶαπιον. Ψοἂ. ΧΧΥΊΙ. 9. --- 

ΓΤ γερρίγαξο. ΤΉχοη. [1], δ. 

Οδρρε 8 ἴῃ Νοίϊ Οὐ. δὰ ἢ. 1. 
δίδτυϊς αὐϊά τα, 608 Ἰερίθθα ἡ ΠΥ, 

αὐ οἷκσηποῦσιι πιδιθ, 5ο, υἱ Ἰδοῖδ 
τροηυ Βυχίογῆινφ ἴῃ Απιίογῖξ. ἢ. 
δ1 ., νετθδ εἰς τὴν δέησίν μου τοϑροι- 
ἀθπξ ροϊίιι8 νοῦ βεαιθπί ἡ )ν) Ὁ, 

ΠΆΩ ΗΘΌΓΑΙοδ Ηἷς δροσῖθ ἴπνουβο 
ογάϊπο τοἀαιάογιρς. Οομῆ, δίνη. 
ΧΧΧΙΣ. 18. «(  Χ ῚΥ͂. 19. ---- ΠΡ» 

οἷαπιογ. 1 Ἀορ. Ψ]111. 428. δες. 
Οομιρὶ. 2 Ῥαγ. ΥἹΙ. 19. τῆς δεήσεως 
καὶ προσευχῆς, (0}. 1 Τίμα. 11. 1. 
Ρᾳ. ΧΙ. 1. Κ2εε. ΧΙ. 14. .- γὴν 

᾿απιίσια. 505. ΧΥ͂Ι. 90. Νιὰπι Ἰοφ6- 
τη ;1.» δϊ μη ἢ -- Γλε Ὁ» γι- 

δίωδ. ϑεχί. Εᾶ. Ρβ. ΧΧΠ. 2. - 

ὃ." 



Δεῖ. 524. Δείκνυμι, 

α νἘ)» υοοἱ εναίίο. ΖοὉ. ΧΧΧΥΊ. 10. ΔΕΌΝ, ρασῇς. ἀξορης, προρβξιηη. 
ΤῈ κράον τῆ μέ ΒΕ -ὃ..ΞΞ: . 4Μεδες.]. 18. Ρχοὶ. δὲν. 
ἶ 5». "52. τ ΠΡ» ΔΕΌΝΤΑ, ΤΑΣ, πεοεδεαγία, τααχὶ- ὦ 
ἰάοτα. ΡΒ. ΧΧΧΊΗ. 156. ΧΧΧΨΤΙΙ. γηο αὐ υἱέαπι φμσίεπέαπάαπι, αἰδοιοπέα. ὦ 
16. ΟΧΤΗ͂Ψ. 90. --- τί» φμεγεία. πγύν, ραπὶε, οἶδμα. Ἐχ, ΧΥ͂Ι. 99. 
ῬΡρ, (Ι. 1. ΟΧΙ]. 2..- ΓΣν πὰρ- Ιπο.1 Βασ. ΙΝ. 99. -ὐϑνο, οἰδιι. 

Ρἰβοαίίο. 1 Βερ. Ψ1Π. 98. 3 Ῥαζ. ϑγχωτῃ. Ργον. ΥἹ. 8. -- ἸᾺΠΡ Ἀο- 
Ὑ1. 19. Ῥε. ΝΊ. 9. -- ὨΛΜΣΠΓ, μὸ ἰδὲ, Ἰγαι. ΧΙ. 26. --- Ἰνῳ, αἱ. 
Ὀἷαγ. τηδδο, δ βεσηδὶ ἔζη. ΓΙ. πομέωπ. Εχ. ΧΧΙ. 10. 4 Μβκο, 
4 Ῥατ. ΝΙ. 21. 70». ΧΙ,. 292. θαῃ. ΧΙ1Π], 90. Τοῦ. ΥΨ. 14. Ησεγοὶ. τὰ 

ΙΧ. 8. -- ΓΌΞΓν Ῥγέσεδ. 1 Βδρβ. δέοντα, εἤξοντα, λώποντα. Ίάο ΕἸδ- 
ὃ ΨΠΠ. 45. 4 Ῥαγ. ΥἹ. 40. ΡΕ. ΧΝ. οδεγιπι ποίει, 46 ΨΙΕ8 [εχ Ν. 

18. Βαγυοῆ. ΡΝ. 13. ἐνεδυσάμην δὲ Τ΄. Ρ- 308. γ1ά6 αυσαυα ἱπ ροβί ς 
σάκκον τῆς δεήσεώς μου, ἱπάυϊ δυΐδη δέομαι. . ; 
ΒΔΟΟΌΣ ΒΌΡΡΙΟΔΌΙΟἶ8. ταθθθ. [,6Χχ. ΔΕΙΔΩ, ἐΐπιεο. ΣΝ, ογμάείμ. 
γει. Δίησις, ργεοαίμπι, ἀεργεοαίίο, 70. ΧΙ,1. 2. 1 πθδτθ νϑγίεγιπὶ. --- ᾿οδεεογαΐϊο, ρεξεέϊο, διερρβοαξιο, ογαξῖο. Ὑ)Ε77, ἔἔδον. Τοῦ. 11. 19. ϑεράσων 
ϑδρ. ΧἼ]. 90. δεήσεως 86ες. Καῖ. ἢ. 6. ττ τον 
Ῥδγεϊχαοηία εἱ ἱπάϊσοηεία, αυδϑὶ ου δεδοικὼς φὸν ΧΨΡΙΟΥ αὐτου, ῬΙῸ 60, 

Ὅδυϑ ἱπάϊρογοξ οδγοσοΐαιθ βυρρὶΐ- 4αοά ἴῃ ἰεχῖα ΗΘΡσ, Ἰερίξατ, πιακκ- 
εἰϊθ, φαΐδιιβ 608 αϑῆοοτοῖ. Βἰν. ΧΥΠΠ. Τότ: α ἀοπιῖπο σμο, Τάρετε γετίθ- 

ὁ 15. υδὶ δίησις αδὲ νεῖ ἱπορία, ναὶ ργο- τπῖ- ΓΑρεσῖο θειῖσα ρεϊβιίμαβ ἀοπι νυ 
οαἰϊο δὲ ροδίιϊαϊίο, βεηδα ϑοάθια. [115 Ὅ9Π τ [ΕΠ ϊ18 δια 8 δεῖ. --- 

16. 1]. 6. δέησις ταιῖο βεπδὰ ἀθ εὐ 12. ὕΆΓθ0Γ. Ψ00. 1. 38. --- πγῦ, 
ἀϊεϊζαν, φμὲ αἰξογὲ πιαΐα α εο ἱπι- ἱποώγυο πιο. 200. ΧΧΧΥΤΪΙ. 40. 
φγεσαΐμν, ἐπιρτεσαίδο. Ὑυϊραῖυβ ΡῈ. ψοσοιὰ ΗΘΌΥ. ποη 6 ἱπουχγναίίοπε,. 
ἀερτεοαίδοπεηι ἰταυιβῖυ τ 8θῆβα ὰ - νἱἹο]θηΐδ (ἢ. 6. [411, χιιαὲ Εὲ ἰῃο!αϊδη- 
πο, 4ιο ἀεοργεοαίϊοπε Ῥτὸ ἱπιργοοα- αὶ οδυβα, εἰ {ἱθυϊτυν ἔδτῖβ, αι ἴῃ 
ἐϊοπῖδεις ἴῃ τλλ]υτα ἀεὶ 80] επί, ν. θβ. δῃϊτῖβ Ἰδίεηϊ, υἱ ἰῃ ῥγαάαπι ἱπεὶ- 
Ρ) πη. ΧΧΨΙΠ. 9. ἀρβρὶ φιέάεηι ἀἰτὶς Ἰδμῖ), αὐ Ὦ. 1. δοοὶρίτατς, φορὰ ἀδ 
ἀεργοοαέἑοπέδεδ πόηιο πὸπ πιρίεϊξ. ἐποιιγυαίίομε πιδίμς οαμδα ἱπιθ ϊοχθ- 

ἀ 1 Μδος. Ἴ]. 87. σροσευχῆς καὶ διή- τυπί. Ιάδηη γαϊεῖ ἀ6 Ἰοθο δἰΐεσο [8β. 
σιὼ. 1Χ. 14. --ς θυὐν Ῥαίογωπηι εἰ. 20}. 

ΜΚ μεὸ βλμδι ἀδοεί, ορογίεί. “Ν] ΧΧΥΊ, 18, τὶ Ιορογαπὶ 7} 
. φιοά. ΤΗδοά. ΙΧ Χ Πδη. 1. Ἐπ δος Ὶ ΔῊΝ 

38. οἱ 90. ἃ δεῖ γενέσϑα:, Ὦ. 6. 418 ἈΑΤῸ νῷ ΒΟΠθΑΠαυ ἀράν ἐὰ 
ἔαξυγα δοὺ δνυθηξυγα βυπί, τὰ ἐσόμενα, βολί. 
01]. ν. 45. γ146 Οτοϊίατα δ Μαθ. ΔΕΙΈΝΥΜΙ, οσέεπάο, πιοπδίγο, ὧ, 
ΧΥ͂Ι. 21. --- Υ7, νά. 166. ΧΧΧ. ἐτλέδθο. ὃ; "γη, ογθο. Νασα. ΧΥ͂Ὶ. 80. 
90. ---- Ἰ3Ό, »τοάοοϑί, 200. ΧΥΝ. 8. υἱ ΘΒ εροσρῖαβ ἙοὨ] οἷς εν 

ὥὲ΄ δ δ αὐϊηηῦ σα. ἀδόεμαι, ὁ ΝΎ ΘΕ παν" 
ϑγτῆσα. 86, οοά, Μοϑψι. Ὅξεῆ. εὐϊάετὶς ηγαοσμίμπι, αὰ18 ἰΔτΩΘῺ νι 

ΧΧΧΙΨΝ. 7. ὕσο “ὐ ̓ν δ δου ΠΟ ΟΡυΒ 6βῖ, οτπὶ οοηϑίεϊ, 
ππ πρὸ ἃ ῶθοι ΤῊ. δ) τος πῆμ μα ἢ πε αβεσιει ει ἡσε 

᾿ΓΈΤΗΣ ς γν. οὐχ οὐ- ρῃοῖατα. Οοηξ, [μχ. Ν. Τ. 5. Ἀ. ν' ἡ 
ἀμδ μόνο ἐλιο ν ΟΙο ἐν τὰ ὑ τήρι Ιάθηι ναἱδοὶ δ οοπ͵δοΐυτα Ὀἰπάοτῆϊ, 

Ρεγαμδς ὉἼΟΒΒ, δ᾽. [Δ ΟΘΡ.. ρα Ἰρρίθθε νἱἀοπίύν ΜΝ 2. Ἀαἰοδ 
8.4]. δεῖν, χροίαν ἔχειν, χρῆναι, δέον εἶνωι, τὸ δυοῖ πουαπε ογεαδὶδ, 8 
ὀφείλειν, χρεωστεῖ. ----- ἴδει ϑαρ. ΧΥῚ. Ρ όταν Ὁ ῥύμ εὐ οούν 
4. ---- τάδ 4}0ὶ ἽἜσα. δ, (011. ΑΥ̓δῇ. Ιω»» ἐπορριὶ, Ν0' 

ὃ" 

χ] 



Δ εἰκνυμι. 

υμῆι φιδὰ ἐχοορμαυ. .-- ΤΥΝΠ 

ΗἸΡἢ. ργοίονφο. ἴεοα. ΧΙΝΙΠ. 9. 
δείξω σοι τὸν ϑυμόν μου. ΝΟῺ τηδ]6 
αυοκὰ βεϑηδυμι. --- ὍΔ ΗΙΡΒ. 

2)» ἐπάΐοο. εῃ. ΧΙ]. 2ὅ. Ἐπ. 

ΓΝ. 7. Ἐς. ΧΙ, 4. ΧΙΙ11. 10. - 
ΝΥ Ηἰρἢ. ἃ »ν μοῖο δεοῖτγε. 

Οεη. ΧΙ]. 89. Εχ. ΧΧΧΙΙ͂. 5. 
Ησε. ΥΓ,΄. 9. Ηαυς γμετεποϊ οὔδει ἔοσ- 
ἙΩῸ18 δεΐχνυμι δόξαν, αυδτὰ Ρὑγο ΗΘΌγ. 

ὁ ΝΥ Π Ἐχ. ΧΧΧΙΠΠΙΙ. 18. εἰ 18. ἐχ- 

᾿ροπὶ ἸΙσῚ ποηηυ}}}, οἱ απ ναὶ 
πἰοθδϑοίὴδ νοὶ νϑυβίο δῇ δἰϊὰ8 ἰηΐοσ- 
ῬΓΕΙ͂Β. -- δ ἽἼ ΗἸΡΕ. ἃ Νὰ» ἐχῖγα 

μεῖο, Ῥ»γοάκοο. 7οὉ. ΧΧΨΙΠΠ. 11. 
- ΠῚ Π ΗἰἸρΗ. ΓΤ» ἄοοεο. Ἐχ. 

ΧΥν. 425. 1 ϑβεια. ΧΙ] 398. 90}. 
ΧΧΧΙΝ. 82. --- "ΝῺ, αρίέο, οὐπε- 

ἡπούῦεγε ζαοὶο. Ατὰοβ ΤΧ. 9, δεικνύω 
866. ΟΟΠΡ]., υδὲὶ δεύχνυμω ἸάΘπὶ 6588 

ες νἱάοῖυγ, αὐυοά σαραδηγματίζω. --- 

ἀ 

ῬΣῚ» ἐοοε. ἴῃς, 4 ὅδα. ΧΥῚ. 8. 

ἔδειξέ μοι τὴν καχίαν σου. ὥϑόοΥ6 ἔδεμ 
ξας, βαῖ τηῦ]ία ἀοουτηοηΐδ ἃς αὐ] 
ΒΡΘΟἰ μα 8. ΤΩ Δ] Π1ε6 [65 τα] ἀθα 88], 
δο τηδίυτη ἴαιπι ΔΗ. 5818 
ΤΩΪΗῚ ἀροϊαγαθί. ΨΩ. ργερεμπὶ ἐκ 
"παΐα μα. 1,ορὶββα νἀ ἡ» 8 
» Ρῥγείπεσε. Ἐστίδϑϑα ἴδιηθῃ ὃ. τ. 

χ. ἴθ᾽ ποῖαι ρηπίῖγο αἴπχμεηι οὗ ἐπιργο- 
διαίεπι. ---ο ΠΝ ΗἸΡΗ. υἱάεγε {α- 

οἷο, οἱ ΔἸ1συ] ἴδηι ἴῃ Καὶ. Οδη. 
ΧΙ]. 1. ΧΙ,]. 28. Εχ. ΧΧΥ͂. 9. 40. 
χατὰ τὸν τὗπον τὸν δεδειγμένον, Β66. οοἄ, 
ΑΙοχ. υδὶ ἰδιηθῃ Οὐαὶ διιοϊογδ- 
(6 ἰαχίυβ Ηδφῦτ. εἰ ἰσεπθὶ (Ὁ. ΓΝ. 
ς. 28.) ἐχουὰὶ 71.851: τῶν δεδειγμένων. 
Ι,. Βοβ. δυΐοα 'ῃ Ῥχοϊεροιῃ. ς. 2. 
σεγδτη ἰΘοσ ΟΠ θτη 6886 5ίδτυ τὸν δεῖχ- 
θέντα, αυδηλ Ἔχ ραπί νυ ]ραῖ! ΡΥ, 
80 δοσυΐι5 οοἱ Ῥβυΐυβ Ηθῦγ. 111. 
ὅ. Οοηέ. ΧΧΥΙ. 80. Πευϊ. ΧΧΧΊΙ. 
20. δείξω, νοὶ Ἰορεσαηΐς ΣΝ ν᾿» 

Ρυποῖίβ τουΐϊδῦβ. Εοάσπι τηοῦο 
οἴίασα 76. ΧΥΤΠ. 17. Ργὸ των 

υἱάεδο, Ἰερεταπὶ ΤΟΝ ἼΝ» οϑίεπάαηι 
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ἐ{Π46. ---ο νὴ» τεπιεν. Ζδοῖι. ΝΠ. 12. 

γιάοπίων Ἰερ 1886 ᾿) 7} 8, Φέγαπε, αυοᾶ 

ἴῃ ᾿δο οτδίοηϊβ βοσῖθ φοιησποᾶς ῬΡῈτ 
δώξω Ἔχρ]]οατὶ ροΐεγαί. ---- “οὐ ΡΙΗ. 

ἄοοεο. Τ)οιαῖ. ΙΔ. δ. ἴε8. ΧΙ, 14. θ 
ΧΙΥΨΠΙ. 17. --- "12}}» ἀεργελεη- 

ον ἐπ ἀεϊῥοίο. 108. ΤΙ. 15. 16. 17. 
18. 00] δεήχνυμι οδὲ ἀεπωπέδανγο, ἀξ- 

ὕέντγε, εἴ συτὰ ἐνδείκνυμι δο ἀναδείκνυμω 
ἴῃ οοαὰ. Ῥεστηυ ΔΌΣ. -- ἽΓΠ»» ἀποο. 

Ἐχ. ΧΠΙ. 21. δείξαι αὑτοῖς τὴν ὁδόν. 
--ἸῈν ἄο, ροπο. 2 Ἀες. ΧΥῚ. 14. 

-- [λ)ν»» αἰίετα υἱοε. 1.8. ΧῚ. 11. 

ἴα Βιοἰϊυ8Β ἸὙσοιηγηΐστη δϑαοσαΐαβ. 
ϑεὰ ΓΧΧ 1ΡῚ1 δέξαι ἀ6 δὺο Δ ἀτἀΐδθθα κα 
εἴ ΣΡ) Β Ὁ Ὁ ῬῈΣ σροσϑήσει τοάάϊ- 

αἶ556 νἱἀδπίυν. 1 Μδος. ΥἹ. 84. τοῖς 
ἐλέφασιν ἔδειξαν αἶμα σταφυλῆς Χχαὶ μό- 
ρὼν, Ῥοϊδγαηϊ 6] ρμαπΐδα νίηο ΤΡ ΤΟ 
εἴ σισοο αυοάδιῃ 6 ἸἹΠΟΣΪΒ ΟΧΡΓΘΒ8Ο, 
αἱ ΠΟΙΏΡΘ ἰῃ ἴρ80 ΘοὨΗΪςξα δἸδοτίοτοβ 
δνδάοσθης δ)ὸ ἔδγοοίογοθ, ςο]}. 3 
Μεος, Υ. 10. Ε' χυο Ιοοο (Δ αυθπὶ 
νἱ δ ποίαϊα ἃ τὴθ ἰπ ϑριο]ορσίο []. 
Ρ. 835.) Ἰυοσυϊεηίον δρρατζοῖ, δείχνυμω ἃ 
αυδηάοαυς ἄγε, εχλίδεγε ποῖαζα. 
Οοπέ, [8. Οδβδυθοηὶ [δοις. ΤΠΗΘοοεῖ. 
ς. θ. Ηφϑογοδ. δεῖξαι, δηλῶσαι, φανε- 
ρῶσαι. 

ΔΕΓΙΔΑΙΟΣ, ραυϊάϊπς, πιοέςεΐοδις, 
ηιΐδεῦ. ΠΡ)» δίαδρλεπια, οοπυΐ- 

εἷμηι. Ἐξ. Ὗ)'΄. 15. Βες. ΑἸά. εὐ Η! σοι. 
ΤΊθοτα νεγίοσιης. Ὑ1ὰ46 δὰ ἢ. ]. 
Ἠοθθηταὶ}]. -- 0), υαδέαξο. Ἐ7ο5. 
ΨΙΙ]. 13. υδὲὶ νϑσὰ Ἰθοῖϊο χῃϊῃιὶ 6886 ς 
γι ἀοίων δωλοὶ, αυοά νἱ[1ο βου θαγυτα 
του δίυμη δδὲ 10 δῆλοι, σογζϑοΐυσα 
ἀεὶπάε, αυοα δεηϑυτα ΠΟΠ 6586 ἢυ- 
Ἶ.8 νογβί ἢ 8 1η 16] ρα αι, ἴῃ δεῖ 
λαμοι. ἱ,δοῦο δείλαιοι οοῃμἤτγταλίυν ἴ8- 
ταθῇ ἴοοο Νδῆυτῃ. [1], 7. --- ΠΤ 

νεὶ ΣΥΤῚ» ὑσας. ΡΒ. ἔζαυι. υασδίαία 

ἐεἰ. ΝΒ. 111. 7. Βαγυς. [Ρ. 238. 
ΟΙοββ. Μϑ. ἰὰβ Ῥγόρᾷῃ. δεῖλι, ἄϑλμε. 
δοῦῖθα δείλαιοι, ἄγλιοι. 1,6χ. ΟΥΤΙΝῚ 
ΜΆ. Βγοιω. δείλαιοι, ταλαίπωροι. 

ΔΕΙΛΑΙΣΤΟΣ, νεδεγα δῆ, πεΐδεν. 



Δειλανδρέω. 

ΡΥ» οοποϊοδια. ἘΒοοῦ. Ἐς. . 

1δ, δειλαΐστη. ΗΠΘΥΟΉΤΩΙΒ : δωλαῖο- 
τη υοεἷ δείλωια, φωάσηι ἐπ εϊέσοηι οἰ 
"πάδεταπι: οἰὲ ρεγερίομαηι εἰ ἐπροεὶ- 
ἔανι αὐ πιίδεγίαδ ἐπέοϊορὲ υοἱμηξ. 

ΔΕΙΛΑΝΔΡΕΏ, ραυΐάμδ δο)πὸ 
σιπε, Ροσεδοοῦ. 2 Μπος; 11]. 19. ὦ 
δειλαγδροῦντες χαὶ ἀπισφοῦνσεβ, ὦ Μδοδ. 
Χ, 14. 

ΔΕΙ͂ ΛΗ, υδερογίπερι ἐδπιραδ, οὐδοῦ 
δ μμδομῖμηι. Σγγ}), ὑεθρετ. Οοι. ΧΧΤΥ. 

ιχ] 

68. τὸ «ρὸς δείλης, ἰοχαροτα νσβροῦ- 
εἶπο. ἔχ. ΧΥ ΤΠ]. 14. ἀπὸ «ρωΐῖϑεν ἕως 
δείλης, ἃ ΤΩΔῺ 6 ϑῆηθ δὰ νϑϑρϑίδϑῃῃ. 
ΟἿ ϑδε ἰπ Οοἰδί. εἴ [μοχ. Ογτ!! ΜΞ. 
Βσοτη. δείλης, περὶ τἣν δύαιν τοῦ ἡλώου. 
1 Βερ. ΧΙ. 6. 2 Ῥαγ. 11. 4. τὺ 
δείλης, υεερετα. ἃ Ῥαν. ΧἸ]].11. «ρωΐ 
χαὶ δείληρ, τα} 6 οἴ νψόβϑρεσα. Οὐξοὶβ 
δεΐλη πρωΐα, σπέδροτα πιαίμγα, οἱ δείλη 
ὀψία, υδδρέγα δετγα, ἀϊοοθαῖαν. ΨὙΙὰΘ 
Βοοδαν ΗΐογοζΖ. Ρ. 1, 1,10. 1]. ς. 1. 

. ὅδθ. 1 Μδοο. Χ. 80. ἐχ σρωΐϑεν 
ἕως δείλης. 

ΔΕΙΔΥΙ͂Α, ἐϊπιξ δία, Τογηιϊΐάο. 
ΓΙ δὲ» ἐότγον. Ῥε ΓΝ. 8. δειλία ϑανά- 

σοὺ ἐπόπεσεν ἐπ᾿ ἐμὰ, τοῦ 8 ΤΟΙΎΟΓΤΘΒ Τ6 
Σποσδβεηί.---- ΠΠΓΠ. 1 Ρὰν. ΧΧΙΣ. 13. 

υἱοὶ ϑοῖα Οοπιρίαξ. δωλία Θοχμίθοί. 
ΝΝΟΩ Ρυΐδιι, Δι σζο στ τὶ Βυΐὰβ γνεῦ- 
βίοηἱβ ἰοοῦ ΠΠΠΣν Ραυεας, Ἰερῖβ88 

ἀ βιυροιδηςίνυχα, ν. ο. ΠΩ» 568 νεὶ 

μα δ πόθ ον δβῖ εἴη σοι Ῥοϑξ δειλία, 
γεὶ, αυοα τηδρὶ8 μἰδοοί, βοσίρθη- 
ἀυτα δὲ δειλιάσῃς. ---ο ΓΣΙΓΤΏ» (ςοἢ.- 

ἐγύβο, οἰῖατα ραυον, ῥουεἶάο. Τῆς. 
Ῥεον. Χ. 15. ϑγιώμ. ἱβ". Υ. 99. 
ϑγεωτα. ἜΠοοι, Ῥγον. ΧΧΙ, 15. αδὶ 
ὀμνλία ποῖατο νἱϑίιε ἐά σωυθά ἐἰγηαέπν 
8. ἐπίεγίδανε. --α ἼἼ{4ν τιοἰ  ἰεῖσε, ΤᾺ Χ 

ἐ οἱ [πό. 1μν. ΧΧΥ͂Ι. 86. (οχ πιο ]]8 
εὐἰρυΐτασ οἱ, αυὶΐ ἀηΐπγυτη ἀεϑροηάοί. 
Οὐδ. δὰ ἢ. 1. Θοδιαγέδηδ. ---. ἌΡΣΣΣ 

ϑορηπεῖτός, Ρέργηδα. Ῥυον. ΧΙΧ. 15. 
Διιλὸς, ἰρπόυνμδ, Χοπορἢ. Μορα. {Π]. 
7. 1. ΖΕ ροη. 14]. ἢ1}. 138. 

ΔΕΙΣΔΙΑΓΝΩ, ρρεγε Κοὶο, ἐΐπεο- 
σάλι ἱπομέϊο. ὉὨῷ» ἔἄφμεβο. Ἰ)δαῖ. 

ΧΧ, 8. ΨΙὰδ βυρτα 8. δειλία, 
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ΔΕΙΛΙΑΏ, ῥάινεῦ, ραύδο. ὉΌ, 
πᾳμσοίασῃι;, ἀϊδοοδμέεα φῆι, 166. ἈΠ]. 
7. Μιάθ κ. δειλία, «-α 4. υὰβοτῦ,, Ὧν, 
οονπίοϊοο. 16ς. ΧΥ. δ. εἰ υἱς δμλικάσει 
ἐπί σοι, 418 μβυθθῖς ῥχὸ (8: βϑῆβι 
εοάειι. --- ἸΏ. ΝΊΡΒ. ἐγερίάε πιε 

ϑωγγερία. Ῥβαῖτα. ΟἸΠ. 8. -.-. ΤΩΡ 

ΝΒ. ἃ ΓΤ» οσπρίεγπαΐας ειπι. 

σου, 1. 41. μὴ φιβεδδε μηδὲ δοδυά. 
δῆτε, τ|6 Ὀχαισῖσ, πδαθδ ΘΟΠΘΙΘΙΉΘ- 
τῆ ξηΐϊ, 201}, 4. ΧᾺ ΧΙ]. 8. Ζοα. ΥΠ| 
1. Χ. 25. --ς γ»» ἰάδπλ. 008. 1]. 9. 

“πὸ ΡῈ. ΧΗ]. 6. ἐδυλίαδαν φόβῳ, 

ἔἰπιοτθ Ῥεγαδὶ βαπί, Ῥρ. ΧΧΥΊ. 2. 
ἀπὸ φίνος δεθυάδω; αἀὐδα ἄταερθον 
ΕΧΧΨῚΪ. 858. ΟΧΥῚΤΙ. 160. --- 
ἸΘῪ σηποίπο. πο. 16τ. 1]. 486. 

γΙ816 δΈΡΥΆ 8. ν. δειλία. 9 Μδσο. ΧΥ͂. 
8. μὴ δειλιᾷν τὴν τῶν νῶν ἔφοδον, τ6 
Ὁϊηοσγοηΐ ᾿οϑίίατῃ δαἀνοηξυγω. 

᾿Π ΔΕΙΔΙΝΟῚΣ, τυεορεγεπει. Ὡ» 

ὑεδρεν. 4 Ῥαν. ΧΧΧΙ͂. 8. ὁλοκαύτωσιν 
σὴν πρωδὴν καὶ τὴν δειλενήν. 
ΤΟ ΔΕΙΔΙΝΟΝ, 586. μέρος ἡμέρας, 

ἐεηρεις υἐὐδρεγίέπεσι, 1. αι δείλῃ. 
Ἵν» σαρετ. [δν. ΥἹ. 30. σὺ 

δειλινὸν ῬΓῸ κατὰ τὸ δειλινὸν μέρος ἡμέ- 
βῶς, ΦΘΕΙΡΟΤΕ ψεβρεγέηο. --- Δ 

ἘΞ». ἐπίεγ μας υεερετγας. Ἐχ. 

ΧΧΙΧ. 89. 41. --- ΣΟΥ σε ἀμαὶ. 

πιογίδθο. 1 δος. ΧΥΤΠ]1. 99. ἕως 
οὗ ᾳαρῆλϑε τὸ δειλινὸν, ἀϑάτι6 ἐδιχα 
Ῥτεοίογϑϑοεῖ ἐθπριιδ ρονεεγιἑαπερκ. 
Οομαρ]. Βαῦες μεσημβρινὸν, εἰ Ῥδυὶο 
ροδί καιρὸς μεσημβρίας. δὶς ΖΕ] 18Πο 

. Η. ΤΠ. 6. σεριπάσῳ χρῆσϑαι δειλινῷ 
Θδο. εαηιδωϊαίοηε εἱὲ ἑάϊξαηα. 
Οοπῆ, Βοοβασιὶ Ηΐοτοχ. Ρ. 1. 1.10. 
ἢ]. ς8Ρ. δύ. ραρ. δὅ59. υδὶ οὈβοσγνυαῖ, 
αὐοά, υὐ Οτεοο!δ, “α Θὔδιη ΗΟ γε δ 
ἀυρίοχ ἔμουῖξ νϑϑρογα, υπᾶ ταου 65 
δῖνθ ροβὲ ργδῃάϊιη, αδἰΐδτα εἶσοα οο- 
ΟΑΒΊ . 80115. [,οςἷ5 ϑυ] 46, Ηοβυ ΟΣ] 
οἱ Ευθϑ Βοοϊιαεῖο οὔϑεσνϑὶβ 
Δ τροσθῦ 116 Μαωουαϊβ Δα:- 
οἰβία : Δείλης πρωΐας, τὰ μὲτὰ ἕχτην 
ὥραν" δείλης ὀψίας, Σ ἑσψέραν. Ντὰβ 
οἱ Βυχίογί. [,οχ, Ηθργ. εἴ ΟΠ δ]α. 

“ 

ἂν": 



Διειλόοριαι. 

“ν. ΧΡ, εἰ Ἑα]οτὶ Μ|866]]. 55. 1,ἢ». 

11. 6. δ. Ῥ.- 800.---Ὠ Τη}"» ὕὉεμ- 

ἔν ἀεὶ. Οαι. 111. 8. ΣΩΛῚ ΠῚ 1", 

εἶγοα ἐσπιρι υεηῖϊὶ υεσρετγίἑηξ. ϑοῖεῖ 
8ς. 'ῃ ΟτΥθηΐδ οἶγοβ γαβρογδίη ν6ῃ- 
ἴι15. εοβίιπται (161, δίας δδθο ἔρβδιη 
ποσίδιῃ ἤδπαο γϑοσζθᾶσα, υἱ Πδίμιυβ 
τεοῖθ ορβοσνανῖξ. Δοοδαϊ, αυοὰ 

ἌΡΑΡ.. τς. 3... ΦΕΠΡΕΤΟΙ͂Σ “66 ἘΕΝΡΩΣ 

δ ἰἀΐαπιῖπ το. Αἀὰς δε. 
Χ]1Π]. 7. βοες. Ομ". 

ΔΕΙΛΟΌΜΑΙ, ἐέπερο, " 
Μδος. Ι΄. 8. 21. . 41. ΧΥῚ. 6. 

ΔΕΙΔΟΙΣ, ἐἐπεάμα, 7ογπιοίοει, 
1. ἑποεγίως, ἰουῖΣ, ἐδηιογ αγίμϑ. τ, 

ἐτερίάε. Φαὰ. ΥἹ]. 8. -- ἘΞῚΠπϑ. 

Ρἷυσ. ἔδυεβ, ἐεπιθγαγὶς, βοουπᾶυτη 
ΒΟΠΠΌ]]086 ᾿πίοσργοΐθβ, δυΐ σαοξί8 

Ἔχ ὑδὰ ΑἸ. 1.559» ἐμηίαϊ, δερετδα 

ς ετοοία οἰαϊὲ, αὐάκσοοεε. Φυὰ. ΙΧ. 4. 
Νοίμυ]]ὶ δα Ἔχοιβδηάδμι γογϑίοῃ θη 
1 ΧΧ ρῥτονοοδγυπέ δά υὑϑυτὰ Ἰοαυεη- 
ἀϊ ρμοξίγατα νοῖΐ., χὰ Ηογλοσιηι 
᾿πήτ28 σκονυΐε πείδις ρῥγοίὶδ πλοηεῖπεν 
εἰ ἐπιργούος διλοὺς νοοατα οομσθθ- 
ψεσιηῖ, ορφοσνδηξο Ὗ δἰ οἰεεπσίο δά 
ἙυχὶΡ. Ῥιαρη. ν. 1011. ραρ. 865. 
γεγασα ἴῃ 1119 Ἰοςΐβ ἰδηζυτα δα ἐϊπεὺ- 
ἀμαίεηι ἐπ δεῖϊο υἱξέοεαηι τεϑρὶοί τε. 

ἀ ἰχίτιν δειλοὺς τεδηρεηάσιη 6δζ ἴπ 
δεινοὺς, οἴ γοτοῖο, οἰδὶ ποὴ δα δἴιυβ- 
τὴ Ηδῦτγεοο ἰ(οχίαΐ ΘΟΏΨΘΙΘΠΒ, 
οεγῖα Ὀομδ ἀρίδαιε 8818 εὐ. δ- 
οερίδσῃ ἴδπιοη ἰδοῦ οποιπι δειλοὺς ἀ6- 
ἔεαϊε ΑἸἹΡοσεὶ ἱπ Απΐπι. δα ΑΡος. 
ΧΧΙ. 8. Ρ. 4090. χυὶ ἄοξσοξε οοτιδίνδ 
οί, δωλὸν οἴάτη ἐκειργοῦύεπι, Παρίοειιη 
ποίΐασθ. ΟΠ αὐυοαὰε [(χ. Ν. Τ. 
5. ἢ, γ. Ααἀάς Τμουκηϊά. ϑεηί. ν. 
281. --- .ν, πιοίμδ, ἱέπεν. δι. 

ε ΧΧ. 8.9 Ῥαν. ΧΙΠΠ). 7. Μά 8. ν. 
δειλία. ϑαρ. ΙΝ. 20. υἷϊ]᾽ Θ'γτυΒ δόλος 
Ἰερίοβε νἱάεῖαγ. [δὲ ὰ. ἘΧ, 14. λο- 
γισροὶ γὰσ “γνητῶν δεῖλοὶ, γαϊ ΘΟΤΆ- 
Ἐίσποβ θπθει τοί στα βυπὲ ἱΠσαΥ- 
5. 8';. 1, 13. οὐαὶ χαρδέωως δειλαῖς, 
γε δηϊπηῖο {τ 15, ἢ. 6. Π]118, 481: ἂἄβ 
ΔΌχΙΠ ο ἀϊνπιο δι ππῖο5 ἘΓΟΡΙ δῖ. 
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Ψψυϊραῖ. να ἀωρϊβοὶ οὐναδ. ἘχβῸ Ἰερὶς 
δισσάαῖς. ἘΠ ϑγοὮ. δειλὸν, πονηρὸν, ἀνάλ» 
γῆτον, ἀσϑενῆ, καχόν : : ΄ 
“ΔΕΙΛΟΎΥΧΟΣ, ἐμιξάεδ, ἐἰπεδαϊ 

απὲπιὶ. 4 δος. Ἴ]]. 15. ΧΥῚ. δ. 
ΔΕΙΓΜΑ, ἐΐπιοῦ, πισίμϑ, ἐεΥΤῸΓ, 

ἑεγτιομίαπιεηέμηι, ἃ δείδω, ἰἔπιδο, ϑΔὈ. 
ΧΥ ΤΙ. 8. δείματα καὶ ταραχὰς ἀπε- 
λαύνειν ψυχῆς νοσούσης, ὈΒΥΣΙΟΌΪΑΤΘΥ,ο 
Εἶθ εἴ μεσ Ὁ ὈΟΠΙΡυ5 δπίγηδτη 85. 

ἴοι ἸΡΟΤΑστο. Ο]οβ8. Μϑ. ἴῃ 
Ῥ. δείματα, φόβους. Ἠεεγο!. δεῆνα, 

δίος, φόβος, φόβητρον. Ἰάδτη. δείματγα, 
φοβήμανα. (οπέον ν. Δεινὰ ροδὶ Δεινός. 
ΔΕΙΜΩΝ. Ἐπὶ ἴροὰ νὸχ Ηδῦτ. 

)Υ: 168. ΧΡ. 9. βεο. ας, υἱ 
οἰΐατα Μοπίιξ. οαϊ ὑτι88ὶῖ. 86 γὙΕΤᾺ 
δἷπα ἀυδίο ἐσὲ ἰεσιίο (οᾶ. ΑἸοχ. 
Ῥιμρὼν, αὐ οἰΐαπι ἱπ Ἐλϊϊ. Ῥρο- 
ΘΟΡΙ͂Ι Οὐγίογίαθια σϑρετιζαῦ, αύδηι 
αυσαάιθ ΑΥᾺΡ5 τπεῖρ, χυ Παδεῖ 

(2.4...) ΑἸδοτα οδὲ σβοῦδ φοσγοο- 

εἷο δα τοχίπτι Ηεδγαϊουτη. 
Ὃ ΔΕΓΙΓΙ͂ΝΑ, φιΐάαηε, αἰφωξι. 

ΟΝ 22)» οὐδουτὶ, ἐρποί. Ααι. 

Ὑβεοά. 1 ὅδ. ΧΧΙ. 9. εἷς τὸν δεῖνα 
φύαον, ἴῃ ΔΙΊ ποῖα ἰοευπι. Οομ. δὰ 
... ]. [π|ϊ. 

ΔΕΙΝΑΊΖΩ, φταυίίεν, τηοίεδίε ὕξγο. 
3 ΜδοολΌ. ΙΝ. 85. ἐδείναδον καὶ ἐδυσ- 
φόρουν ἐπὶ τῷ τοῦ ἀνδρὸς ἀδίχῳ φίνῳ, 
τηο δῖα οἵ ΘΥΑΥΙΟΓ ἔουοθαπί 1η- 

Υ οαὔε. Κκάδ εἰ 9 ἡαδίατα 
Μδος. ΧΙ]. 95. Εοσγοῖν ἐδείναζον, 
δωνῶς ἔφερον. 

ΦΔΕΙΝΗΣΙΣ Τοερίο Ηδβγοδίο 
ῬΓΟΡΣΙῈ χόνησιν, σεριστροῷφὴν Ὠοϊδῖ, δο 
ἀε φμουὶς πιοίμ ἐπ ρυτιπι ΔΙ ΡοίΣ, 
ἀεϊηάδ δυΐθετη ἀδ φψηαυὶδ απὶηεὶ σὈπι- 
"ποίίομα υελεπιομέογε, ἱπρεῖαν!8 ὧδ 
πιοέμ ὃς ἐονγογε ἀἰοζουν, ὑπἀδ δενήεννα 
δ θοάύεσῃθ ΗδογοΒΟ ΡῈΣ “εριστρεφό- 
μενα, φοβιρὰ οχρ]ϊοδίαγ. [Ϊ1ορίταν 
δες νὸχ δρυὰ Ααᾳυΐδηι Ῥε. ΕΝ. 
Θ. ἰοεῖα Αἰδμαπαβῖο 'ἱπ (ὐδίεπα ΡΡ. 
6Οσ. Τ. 11. Ρ. δ1. ῥὑγὸ Ηεδσ. ΓΝ) Ὁ» 

πο ργοργῖθ υεγίλρίπενι ποίδξ, ἃς 
ἀεϊηδε δὲ ἐγοκογεπι οἱ ἤΟΥΤΌΥΘπι 
ἰτϑηβέοσιασ. Μομῃῖ, 0Ϊ ρεογρεσαπι 
ΘΩῚ }ιβδὲξ εἰλινδησις, 

8 



Δεινὸς. 

α ΔΕΙΝΟΙ͂Σ, οννιΔαδιϊα, ἱεγτίδι- 

ἰδδ, ρταυὶς, υεἰμοπιεηδ. ΙΤΧΧ 70). 

ΧΧΧΠΙ. 15. δεινὸς φόβος ροβυογυηῖ 

Ῥτο Ηθῦσ. ΠΟΤ» ἐσπιπιδ ὈτῸ- 

Ἀοιάϊον. 86. Ν΄ 3. φόβῳ δεινῷ. ΤΡα. 

ΧΙ. 19. 8ι.. ΧΧΧΥΠΙΙ. "16. 

ΔΕΙΝΑῚ ρταυῖα, ἐογτιδίϊα. γνυ ̓ 

ἐτοοϊϊοπία. ΑἹ. 700. ΧΙΠ]. 11. υδὲ 

[ποθ ρχὸ δωνὰ ἰῃ Βοχα. ἸορίτυΣ ἡ 

ὅλα, Ἐτδποοῖ. βἰ τυρὶ ἰοἰΐεν ὄδα, ΑἸ6Χ. 

ὃ δειλία. ϑεὰ ἔοτίε ΓΧΧἧ βου ρβογυπῖ 

λῆμα γε] λῆωμα, 48 νοῦ οἴδπι 

700. ΧΧΧΙ. 28. εἴ Ηαῦ. 1. 7. 

Ηεῦτ. νῷ τεάαϊαεγυπί. γιά6 

ἰηῦα 8. νυ. ὅδα. Ψαϊοκοπατῖιβ δᾶ 

ΤΗθοοστίίαμι Ρ. 229. εχ ν][ 088 1Τ087- 

αἷμα! Ἰδοϊίοπα δειλία ΘΓΊΊΘΡΘ ταδ 
δεῆωα. --- 146 αἀὐυοαια 8. Σχότος. 

ΔΕΙΝΩ͂Σ, ργαυμεν, υσλεπιεηΐευ. 
,. ΧΥΙ͂Ι. 8. ϑαμβούμενοι δεινῶς. 1. 

ς ΧΥΠΠ. 17. δεινῶς ἐξιτάραξαν. 
ΔΕΙΝΩ͂Σ ᾽ΟΛΕΚΩ, ϑταυΐεν ρετ- 

ἄο. δ Ὁ5 παν ἩΙΡ. ν»εγέβοιπε πῖ 

ἕέετο. Ζοῦ. Χ. 16. δεινῶς με ὁλέκεις : 
ΠΟῊ τηδ]6 φυοδά θοηθυμι. ἘΟΥΐδΒ86 
(ΔΙ ἰΐ8 ἰγαπβίιυι]οσιηΐ ἐχ Ασϑ- 
Ῥίβιιο. Νὰ δὲ 5 δδί ρεγάξεγε. 

ΔΕΙΝΩ͂Σ ΧΡΑΌΜΑΙ, ἐταυΐεν 
εἰον. ΓΆΤΙΓν ΕἸΡΙ. ἀσοοπάο. “00. 

τ φᾶν νὸ 

, ΣΙΧ. 11. 
ΔΕΙΠΝΕΊΏ, οαπο. Ὁ)» ὈέδΟΟΥ. 

4 Ῥχον. ΧΧΙΠΠ. 1. Ῥδη. ΧΙ. 27. βες. 
ΟἾ 8. Αἀάε Τοῦ. 111. 1. 

ΔΕΓΊΙΝΟΝ, οαπα. Γ.2» οἶδε, 
δξοα. ἴπο. εἰ ΧΧ β6ς. Οσταρὶ. 9 
βίαια. Χ]Ὶ]Π]. 7. --- ὩΣ» ΟΠιΔ]α. οοη- 

υἱυίωηι. δι Υ.. 1. --- 1. »ογέϊο 

οὐδὲ, Ὅδῃ. 1. 8. εἰ 16. β6ς. (18. 
Ἡδεβγεῖ. δεῖτνον, τὸ καϑ' ἡμᾶς ἄριστον, 
ἢ τροφὴν ἐσαερινήν. Οοηξ. ϑυ οεΥ: ΤἬΏΘΒ. 
ΕςοΪε5. Τ. ]. Ρ. 896. 

ΔΕΙΣΑΛΙΑ, ἐσογοηιοπέμηι, δογεξ, 
ἐιρωγίίαδ. γκ, ἔπεα. ὅγτοτα. ΤΗροά. 

Ιωο. ΧΧΥΠΠ. 18. βεο. οοα, Βαγ- 
Ὀαγίπυτῃ, ουδὲ ἰατηθὴ Μομί. οὶ ἦ18- 
811 δυσαλία, χαοά να ἱπέγα. 

ΔΕΙΚΑ, ἄδοοηι. “Ἰγζὰν φμῖ. ἘΖ. 

528 Δεκατρεῖς. 

ΧΙ, 40. υδὶ τοοῖα Ἰοροσγυπὶ ὧν, 

ἄεοεπι ρταάίδι8. ---- ἘῺΝ ΓΝΌ, ἀυδὶ. 

ἀμοεηϊ. ἙἘποοῦ. ΧΙ͂Ν. 15. υδὲ Ἀγοὸ 
δέχα 411 γτοοῦυ δαῦϑθης διαχοσίων. Ἶ 
Οδυβα οὐτοσ β 6ϑ0 [ἢ ταί οῃθ νϑίθΓΊπλ 
ΠΌΤΏΘΣΟΒ ΡΘΣ 116 Γα5 ΒΟΥ 6 ΠαΣ τσ 6 
αυθσθηάα. 1,8 Ομ ἶῃ0 ΘΟΥΤ ρζι5 
εϑὲ ἰΐα τϑβουὶραηιβ: πρόβατον ἀπὸ 
διακοσίων προβάτων, ἀφαίρεμα ἐκ «. τ. 
σῦν δ: πῷν: 
ΠΌν: την» 408 ογλῃΐδ σοηνε- 

πἰαηξ. Οεπ. Υ΄. 14. ΧΙΝ. 14 ΧΥῚ. 
8.-- ον: ων ΟΠ δ]α, 1) δἷὴη. 

ΜΠ]. 1. 90. 94. ὁ 
ΔΕΚΑΔΥΌ, ἀμοάεοῖπι. Ὁ 

“Ὧν. 1 Ῥαταὶ, ΧΥ͂. 10. Ἐειδ. Ι.. 
12. 
ΔΕΚΑΕΝΝΕΙΑ, πουοπάξοιηι. ὩΣ 

ποῶν. 708. ΧΙΧ. 88. Ευτὶρ. Ηε- 
οὐρα ν. 491. ϑεβο]αςξε. Ὠϊοά. δὶς. 
ΧΙ]. Ρ. 822. 96. 
᾿ΔΕΚΑΕῚΞ, δεάεοῖπι. Ων 
εἰ ὙΟΥ πῳψ. ὅεμ. ΧΙΛῚ. 18. 
Ἐχοά. ΧΧΥΙ. 4265. ΧΧΧΨΥῚ. 96. 
Αἴδοη. Υ.. ῥ. 199. Ὁ. 
ΔΕΚΑΕΠΤΑ,, δερίεπἀθοίκε. γ» 7 

τῶν. Θεη. ΧΙΊΙ. 28. οεορῇ. 
Β... . 11. 4. Ὁ. 855. 

ΔΕΚΑΟΚΤΩΣ, οοἰοάἀεοῖπι. 

ΠΡ εἰ ΌΚ ἈΡ ρα ψυὰ, ΗΙ. 

14. 9 Ῥαγ. ΧΙ. 90. Εδάν. Ν]1]. 9. 
18. Ὠ᾽1οά. ὅ:ς. ΧΙ. Ρ. 266. 41. 
ΔΕΚΑΠΕΊΝΤΕ, φαϊπάεοϊηι, ἩΔΤῚ 

ΤΎΦ.» σὲ Ἴσν πϑττν εἰ ΓΦ 
Ἔν ὅεη. ΨἼΠ. 90. Ἐχ. ΧΧΨΥΤΠ. 
15. συὰ. ΥΠ]Ι. 10. 1 ες. ΝἼΠ]. 4. 
4 Ῥαγυ. ΧΧΥ. 25. 

ΔΕΚΑΤΕΊΆΣΑΡΕΣ, γφεαϊμοτγαξεοῖη. 

πον γα αἰ ΨΚ ΠΝ 
Οεη. ΧΧΧΙ. 41. Νυχα. ΧΧΙΣ. 13. 
7οε. ΧΥ͂. 86. Εσεοῃ. ΧΙ.Π1. 17. 

ΔΕΚΑΤΡΕΓΣ, ἐγεάδοσπ. Ὁ 

πον. ὅεα. ΧΥ͂Π. 95. 706. ΧΙΧ. 
6. δίγαρο ΥἹ. Ρ. 400. Β. 

ἂν" 

ἥμββῳ 



Διεκδαργός. 

α« ΔΙΕΒΚΑΔΑΡΧΟΣ, δροιρέσ, γῶβο. 
ἐμα ἀεσανέανιηπ, ἱ, αι δικαδάγχης ἀραὰ 
ϑυλερδιθᾳ Β. 1. 11. 20. 7. μά. 
508. ΜΥῸν Ἵν ϑγίηρεβν ἀξοί. 
Ἐχοα. ΧΥΠΙΠ. δ1. 25. χαϊδυθ᾽ αἀάδὲ 

᾿ΘΒθοαΣξ ]. 15. υδὴ᾽ Οοά. ΑἸοχ. δεκα- 
δάρχους, το] αἱ δυΐειη 1ΠΡχὶ δεκάρχους 
Βαρθηΐ. 
ΔΕΚΑΊΈΙΣ, ἀεοϊέξ. χων. ὅγταπι. 

σώ. ΧΧΧΙ, 7. δικάλις ἀριϑμῷ, ἀ6- 
ὃ δἷεε μάπιθγο, Ἦ. ὁ. φαρέμιϑ. Ἐνιβθθὶμ : 
ὁ Εύρος δελώκις ἀντὶ τοῦ ἀολλώλη. 
γιό ϑυιδίυσι ἴῃ ἘΥΑΘΙ ΘΗ, μαΐ. 

ΔΕΚΑΜΗΝΆΓΌΟΣ, αέσο πιξη.- 
ἕαπε, '. 4. δωυιάρηνος ἀρυα ΑΥΒΙΟΡΗ, 
ΤΒεθαν. 748. Ατϊείσε, Ηἱδς; Αι Υ͂. 
14. ϑαρ. 11. 4. γιάο δὲ ἢ. 3. (οσῃ. 
ἂς ,ρίάοι πν 
᾿ς ΒΔΕΚΑΜΗΝΟΣ, αἀδροὶνιεείτί, ἀο- 

4 οἰπεῖηι τιδηϑεῖπ ἀρόπδ. 4 Μαδοο. ΧΡ]. 
ἥ. ὑπεὰ δεκάμηνοι, ο οπὴ ἀδοοσὰ 
τάσηϑοά, 50. βεαν  ἀϊζας!8. Εν 80 
γοοθ δεκαμηναΐς. ἜΝ 
ΔΕΚΑΙΠΗΧΥΣ, ἀξοοπε οιδέξόγιήξ. 

ΣΌΝ Ἴφν: ἰάστα. 1 Βοκ. ΥἹΙ. 

10: Ησπε Η. ΜΚ], 818. Ηετούσιι ΓΧ. 
80. μ. ὅ89. ὌΝ 

ΔΕΕΚΑΠΛΑΣΙΑΊΖΩ, ἀδεοιηνίρ ρἷμς 
ἐμοῖο. Βαν. 1Υ͂. 28. δικαπλασιάσατε 

ἀ κ' τ. Δ... νιαοτα σέμα!ο δῆ φμίενιε, 
ΔΕΚΑΠΛΑΣΙΏΝ, ἀεοϊερδιε, 1. 8. 

ἀεενρίο ρεαοίαπέϊον. Γγ}γλ ΡΥ. ἀδ- 
ὁδηι τααπῖδεδ, ἷ. 6. οἱοίδιια, αοοὶδᾷ. 
θάπ. 1. 90. ῥγοὸ ὐὺ ἰαἰπθὴ ἰπ ΟἾΣ. 
Ἰεφίξαῦ 

ΦΔΕΚΑΠΛΑΣΙΏΣ, ααυδᾷ δξϊαϊῃ 
ἣν βρος ἃρυὰ ΗἰἸρροξζάξ. ἀδ ῬεΙδά, 

οἄ. μ. 10. 831. γοορν. ΑἸοα. Ψ. 
688. ὅ. οὶ, Ὑ άα ϑεραᾶν δὰ Ὠδη. 

ε]}. ς. 
ο ΔΒΚΑΡΧΟΣ, |. αᾳ. διχάδαρχος 
(οι ᾳυο ρεχτπυϊδία ἰπ ςοὐά. ἔχ. 

ΠΠ]. 421.), σοπἑμνίς. Γῦν “Ὁ. 

ἵἰπορὲ ἄδοεπι. Ὦδαϊ. Ἐ 15. Ψ. 
εἰθοι ΩΡ ἀμδῦαι ὈὨίου. δὶ. [ἴ. 85. 
96. : 
ΔΕΚΑΤΗ, ΤΑΙ, ἀεοίπια, ἀεοίπια. 

ὙΩνΌ- ὅτ. ΧΙΝ. 20. 1ονῖϊ. 

Ψο;, 1. 

δ20 Δεκάχορδάς. 

ἌΧΥΗ. 50. 8}) 84, ΝεΙ. Χ: 37. 
- ὝΥ: ἭΌνΠ, ἰμῆω, ΡΒ. δὲ» 

Η:ρΗ. δεοιαπάν. οι. ΧΧΥΊΤΙΠΙ. 
833. Ὁφυῦ ΧΙΝ.922. Νερδο. Χ. 38. 
ἨΒΥΕΙ͂. δεκάτη, τὸ δέκατον μέρος τῆς 
οὐσίοιε. : 

ΔΕΈΑΛΤΟΝ, δι. ΕΙ͂ΡΟΣ, ἐδοίπια 
Ῥορ. τῶν. ἵν. ἌΧΥ1Ι. 38. 

ΕΖ. ΧΙ τι. -.. ΠΥ Ἐχοά. 

ΧΥΙ͂. 835. 1,εν0. .,11. ΝΊ. 30, Νύπν. ὦ 
Υ. 18ὅ. --- ΣΡ Ὁ» ἄξοοπι υὲς 

οἶδιϑ, ἀξοῖεε. Νυτα. ΧΙΝ. 33. ϑγιηγη. 
ἘΒεοά, 200. ΧΙΧ. 38. τοῦτο δέκατον καὶ 
κατησχύνατί μου, δτὰ ἀδοῖες Ῥυδεῖε- 
ἴδει τα. -- Ἕῶν: Εχ. ΧΧΙΧ. 

40. [κγ΄ ΧΙΝ. 951. Νυ. ΧΥ. 4. 
-- Ἰτῶν ΛΝ: Νυπι. ΧΧΥ ΤΙ]. 
18. - Υ  ϑ.» Ρἷυν. 1εν. ΧΙΡ. 

10. ΧΧΠΙ, 18. 17. ΧΧΊΝ. δ. 
ΔΕΈΚΑΤΟΝ ΔΕΆΑΤΟΝ, ἀεοίπια 

ἀξοῦπα, ἱ. 6. δπρμία ἀεοίπια. ἡ» 

Ἵπι» ἀεοῖπια ὦπα. Νυ. ΧΧΙΧ. 

4. ΣΌΝ Ων. Νυχὰ, ΧΧΥ ΤΠ]. 

41. ἈΧΈῈΣ. 10. β 

ΔῈ ΚΆΤΟΣ, ἀδοίπειι. “Ὁ. ΕΣ. 

ΧΙ, 8.. 1νίε. ΧΥ͂Ὶ. 90. Νυταδ. 
ΧΧΊΧ. 7. --- «γῶν. ὅεα. Υ ΠΙ. δ. 
Νιχα. ΥἹΙ. 66. Ὀδιξ. ΧΧΠΙΠΙ. 2. --- 
“τῶν. 1 Βορ. ΧΥ͂. ἱ. 2 βαν. ΧΙΙΠ. 

Ἰ, -- πὴῦν ἡ των» μπαοοΐηι, »ἭἬ 

ἀφείς. εξ ΧΧΧΙΧ, 9, --- “τὰ 
ῥέπόρϊαοίίμπι. 1,ὅν. ΧΤΧ. δ. ἀδὲ ρῥὲὸ 
δεκάτην τὸροπϑηδαίη σδὶ δεχτὴν 6 Τέ- 
[ἰχυΐ8 ΠΟΌτο. 8. Μδός. Ψ. 47. δέκατος ἃ 
γενηδεὶς, ἀρδοϊγηί5 ποῖ, Ἢ. ὃ. πσυδῆι 
οἱθπῖδε ἀαὔξη8. 14 ῬΟΥΡΙΒα ρᾶρ. 
δὅ80. εἰδπορεθεται Ἐρίτός ᾿ γενόῤοόνος εἰς τὸν 
χάρακα; ἀυορυ8 (πη οθτηϊ δέιι 
ψαϊίυπι ἱπέγας. Ὁοηΐ, δὰ ὦ, 1. Οτο- 
ἄμχι οἰ ἔπεϊ. δὰ 8 Ῥεῖν. ἢ. δ. 
“ΑΒΕΔΤΘΊΏΏ, ἀδεαίριη, ἀευΐπιας αο- 

σὲρίο. ὴῖῷν» ΡΙΒ. Ἰάαπι, Νεβ. Χ, 87. 

ΔΕΚΑΧΟΡΔΟΣ, ἀεοαολογάμηι, ἢ. 
6. ἐπείγμηιοηίμηι τημδίοιαη ἄδοοηι σῆον- 

μὶ 



Δεκτέον. 

α ἄαγμπι. "γλ}» ἄδοενι, ἀεοθπιε. Ῥῃ. 

ΧΧΧΠ. 9. ἐν ψαλεηρίῳ δεκαχόρδῳ, 

οΟ]}. ΧΟΙ. 8. εἰ ΟΧΙ,111. 10. 

ΦΔΕΚΤΕΌΝ, πὶ υεγίπι ἀοοὶρίθῃ- 

ἄκη, υεγιηι οαἰδπιαπάιμπ. ἘΡ. ὅεΣ. 

ν. δ8δ. εἰ 64. υδὶ οοἀὰ. ᾿πίεν δεχτέον 

εἱ ἐχδεχτίον δυστπιδηξ, ΠΟ γΕΤῸ 86Ώ81 

ταυϊαῖο. ΑἸΐο βϑῆβι Ἰορῖσιγ δρυά 

ϑίσδροη. σθορτ. [1Ρ. Χ. Ρ. 707. Α. 

ἀπὺ τῆς χώρας δεχτίον. Ζομαῖδδ [6 Χ. 

ὃ ς. 4890. δεκτίον, δεῖ δέχεσαι. 

ΔΕΚΤΟΣΣ, αοοορέες, βΥαἶμδ. ἽΠ, 

σταίϊα, Ῥτον. ΧΧΤΠ. 11. δεκτοὶ αὐτῷ. 

ὅς. γ» οομίτα αύδπὶ οροτίεραΐῖ, 46 

Ῥοῃδνοϊεπει Ἀεὶ οχροβασόσγυπῖ, αἵ 

τοῦδ Ἶαπὶ οὐβεγνανὶς ὕβερογα δά ἢ. 

1.--.. γν ἕως. ΚΑ] 8 ἸΏ» ἀαδί. Ῥτον. 

Χ. 95. ἐαιϑυμία δὲ δικαίου δεκτή. 8.6. 

Ταῖϑ 6886 8ο]οπί, αυε 1260 σταῖδ βυῃΐ 
γνοίαΔ. Ἐοτγίαδβϑε ἴβτηθῃ Ἰερογαηΐ γγ; 

ς αυοᾶ ααῃ8 ναϊθαΐ ἂς ἡ φγ ΠῚΡ» 

ΝΙΡΗ. ἃ ΠΡ [ἐν. 1. 4. -- ον 

ρατί. ΡαΒ. θευς. ΧΧΧΙΠΙ. 34. --- 
᾿πν δεπερίαοἰέμπι. Ἐχ. ΧΧΥ ΤΙ]. 

84. 1ν.1. 8. θευῖ. ΧΧΧΠΙΙ. 23. 
δὲ ἸΤὨοσάοχεῖυβ ἰπ Θυδῖ. δεχτὼ 
γὰρ τὰ εὐδοκούμενα. 168. ΕΥὦΤ. 7. Μαὶ. 
11. 18. Αἀάδε, ϑγχαιδοῖ. ΤΒθοά. 
68. ΓΜ 11]. δ. --- ΜΝ. ἐτοοϊϊοπέϊα, 

Δυξ ροίίυ8 ἀοοσορέαξίο, ἃ ταῦ. δ}, 

ἃ αἀοοορίμπι παδιάἑ, κοπογίοα αοοοριξ- 
ΤΒοοά. Οδη. [ΓΥ. 7. δεκτόν. Ἡο9γΟΒ. 
δεχτὸς, ἀρεστός. ϑῖτας. 11. 5. ἄνϑρωποι 
δεκτοὶ, 86. ϑεῷ, ρἱδ, αοοορίὶ εἰ ρτοδαίϊ 
Π6ο. [01ἀ. 11]. 17. ὑπὸ ἀνϑρώπου δεχ- 

᾿ φοῦ ἀγακσηϑήσῃ, ἔλνοτοτα ρίογεπι ὈΡῚ 
Ἑφομο Πα ῖ8. [0. ΧΧΧΥ. 6. 

ΔΕΚΤΟῚΣ ἜΣΤΙ, ἀοοερίτι ὁδί. 

ἊΣ 20}. ὙΠ 26. υδὶ ῥτὸ 

διχτὰ αὐτῷ ἴστοι Ἰοσοτα ταϑ θη δέκχ- 
ε τὸς α. ἢ. Νυϊᾳ. ρίαοαδιϊὲς εἰ οττέ. 
Οοιηγπιοηᾶεί φυοαῦθ δῆς ἸΕσοΠοσα 
ἰοχίυβ Ηθρσ. Ῥοββεῖ χυοαιδ δέχταὶ 
Ἰερί, υἱ δὰ εὐχαὶ, ᾳιοα 1π δηΐεοθ- 
ἄεηίε εὐξάμενος Ἰαϊεῖ, τεΐεστοῖαγ. 

ΔΕΙ͂ΔΤΟΣ, ρερίϊαγεε, φμλυῖα ἰἰδετ, 
ἑαδεΐα, ἃ δίλτα, αὐδτία Ἰΐετα ΟΙΘ- 

δ90 Δ ενδροτομιέω. 

οοζασα, βοομάυτα οὐι8 ἔοσταδσι 11-- 
[γε οοτηρ]οδραπίυν. 1 Μδος. ΨἼΠ. 

ῴῳ͵ ἐπὶ δέλτος χαλκαῖς, ἴῃ (ΑΌ1}}15 

βεπαΐβ, ἱῃ 4.89, υἱ ἔρξάογα, δίς δέδστω 
Ἰερσοθ ἱποίἀεραπῖυν (Ρ0]]. Ὁ. 11. 
198. δέλτοι χαλκαῖ, αἷς ἦσαν «ἅλα ἐν- 

τετυπωμένοι οἱ «ερὶ τῶν ρῶν καὶ τῶν «αἀ- 
τρίων. ΘΔ688: δέλφος, «᾿νακίδιον, τι» 

τλάριον, σχεδάριον). Ἐδάδτα βοστηυΐα 

οοσυχτῖς αυοαὰς ἰἰά. ΧΙΝ. 18. 26. 
47. Ηδκεγεῖι. δέλτος, “αἰναχίδιον, ἢ «λά- 

χες. Ἐποίδι μία δὰ Π. Ζ', νυ. 169. Ῥ. 

480. Πένακα δὲ ατυχτὸν, ὅ φαμεν ἡμεῖς 

δέλτον ἧτοι βιβλίον, ἣ «πῴτάκιον, δέλεεν 

μὸν διὰ τὸ κατὰ σχῆμα τοῦ δέλτα γράμ- 
ματος, καὶ τῶν λεγομένων δελτωτῶν ἔστιν, 

ὅτε τὰ τοιαῦτα σχηματίζεσγαι, «τυσ- 

σόμενα, τρυγωνοειδῶς, ὅπερ ἐν πολλαῖς δρῶ- 

μεν εἰσέτι γινόμενον. ϑιυϊάδθ: Δέλφος, 
πινοκάδιον, τιτλάριον, σχεδάριον. 

ΔΕΙΝΔΡΟΝ, αγδογ. γὴν . ΑΡΑΣΝ 

Ομαϊά. ἰῃπ ροπεγε: φμαυὶς ἀτγὖον 

ογαδα. Ὦδι. ΙΝ. 7. 8. 11. 18. 20. 

-- πὲ» μοι. ἴεοβ. ΧΥΙΙ. 8. 

ΧΧΥῚ]. 9. [πὶ ἀὔοχυς ἰοοο τὰ 
δένδρα ἔμομπα ποῖαῖ. --- Υ» ἔρτμπι, 

1ι. αγδον. Ὅεη. ΧΥ ΠῚ. 4. 8. ΧΧΊΗ. 
17. Νυπι. ΧΙ]. 91. --- πον ΡΙΒ. 

ἐγτίρο. 1ε6ὲ.ὄ ΧΥ]. 9. ΜιδεμῖαΣ Ρτὸ 
ΠΥ ἑπεδτίαδο ἐ6, Ἰερ Β56 τὶν» 

οοάγος ἐμαξ. ---- ΧΆ .. 4 ὈΥΤΌ» 

γμοά ἀπηὸ ἰογίϊο α ϑ8ονιθηδὲ φρονίε 
φτουοηῖξ, αὐτοφυὲς, αἱ Α4ὰ. εἰ ἘΒοο- 

ἄοι. (ταπϑιυϊεταπί. ὅσσα. [68. 
ΧΧΧΥΙΙ. 80. ἀπὸ δίνδρων, ΔῸ δῆρο- 
τῖρυΒ, δος. ἀδοίάπα σταπδ, ὑπάθ βροῃ- 

(6 παϑουπίυν αἰ δύροσθ. δυϊρ. 

»οηια. Υἱὰδ δὰ Ἀ. 1. Μοπῖξ. Ατδῦ. 

Σ τοσον τ ροπιὰ πιοῖδῖ. 

ΔΕΝΔΡΑ ΜΕΓΑΓΛΑ, αγδοτες 

ηιαση.. δ ὦ Ρία;. μπιδγοσα. 

7οῦ. ΧΙ,. 17. ὕομξ. ΜΊοδδδ 8 ϑυρ- 
Ρίε. Ρ. 2088. 

ΔΕΝΔΡΑ ΠΑΝΤΟΔΑΠΑ,, ἀγ- 
δογεδ ονιπίβεπα. ΤΣ δὲν ἴ- 4 τὸν 

αν. κριόγοσα. Φοῦ. ΧΙῪ} 16. ατ- 
ὃς ὠπιδτίεγα. 
ΦΔΕΝΔΡΟΤΟΜΕΊΏ, αἀγδοτες εα- 

ἔ 

᾿»- 



ς 

Δένδρωρια. 

“εἰκῖο, σαδίο, μορμῖογ. 4 Μαοο. 11. 
14. δενδροτομῶν τὰ ἥμερα φυτά. (οῃξ. 
Ῥδδνονσ. 30]. 583. 16. 

ΑΒ ΝΔΡΩΜΑ, αγδογείμηι, ἰροιδ 
αγῥογίδες σοπεῖπα. Ὀὼδ.- Ααὰ. 1 

ὅδια. ΧΧΙ. 6. ϑδεά σνϑγυτὰ νἱαϊῃ 
βῖπθ ἀυρίο Κτοεγαβίσίυδ, αὰΐ ἴῃ 
Θϑγτηθοὶ. Ρ. 1. Ρ. 8. Ααυΐατῃ ἢ. ]. 
Ῥτὸο δένδρωμα, χυοά 1,Ἔχὶοδ ἱρτιοοσδηῖ, 
δεσγρδιέβε βίδίιμξ δενδρῶνα. ΜΊΑ. δεν» 
δρών. 

ΛΔΈΝΔΡΩΝΝ, αγϑδογείεηι, ἰοσιδ α7- 
δοτγίδιις οοπρίξμφ. ἰγ.}λ}. ἰαπιατίδοιις, 

8. ἑαπιατὶ οὶ φρεοῖο6. Ααὰ. ὅεη. ΧΧΙ. 
3538. 560. Οοἰδβὶ πη. [Ιάθῃ 1 ϑδϊη. 
ΧΧΧΙ. 18. Ἑδνθηΐ Πα ψΘΓΒΙΟΏ6Β 
ορίπίομὶ ΟἹ. (εἶδ Ἡ!δγοροίδη. Τ. 
1, ν. ὅ8δ. 864. σὰ γύδς ἐδὶ ἀγδον 

1 σΈΠΟΓΕ. 
ΔΕΝΔΡΩΝ ΦΥΤΕΙ͂Α, αἀγδογμηι 

μἱαπέαξίο, νεῖ ρίαπίατίμηι ἀγδοτγιπι. 
γὴν» αγδοτείμπι, πεπδ. Ασα 

ϑγτοσοδοῦ. ὅεηθϑ. ΧΧΙ. 88, δεὰ 
Οοἰ 5]. [Ὁ] τοσοῦ Βαδεῖ ᾽Ακ. δενδρῶνα. 
Σ, φυτείαν. ' 

ΔΕΞΑΜΈΝΗ,;, οἰδίογηα, ἰασιιδ, ρί- 
οἶπα, 4. ἃ. ἀφυαγιπι τεοορέασμέίμτη. 
ΠῚ 2,1» »μδοῖίηα. ϑγτησα. (Ό}ε]. 1]. 

6. δεξαμεναί. ---- ΤΟ πν ΡΪυγ: σαπα- 

ἴες. Ἐχ. 11. 16. ἕως ἕαλησαν τὰς διξα- 
ἀ μενὰς, ἀδηθ ἄυτα ἱπιρ᾽ενοσαπί ἃ- 
φαδσισα αἷὰ. Ηοογςοῖ. δεξα- 
μεναὶ, ὑδάτων δοχεῖκ. (Οομξ. ΗοεθοΒ6- 

111 Νοῦιβ δὰ Ρησγπίομυμ ᾿. 149. οἱ 
Οαἰαϊκκοσιαι δὰ Απίοπίη. Ρ. 369. 

ΔΕΞΙΑ", Ἢ ΔΕΞΙΑ,, ες]. ΧΕΙ, 

ἀεχίογα πιαμμ5. ὯΔ», αἴοε. Ῥβδϊτα. 
1ΧΧΧΙΧ. 19. τὴν δεξιάν σου, Ὁ] ῬΓΟ 

2) Ὁ» ἀϊεα ποείτοϑ, Ἰερετυπί τ7)"Ὁ»» 

ἀεχίγαπι ἐμαπι, 8 ΔΝ. -ΊΡὸΣ σεη. 

ΧΧΙΨΝ. 49. ΧΙΜΝΠΙΙΙ. 18. 18. Ῥβ. 
ΟΧΥῚΙ. 16. δεξιὰ κυρίου ἐποίησε δύνα- 
μεν. ἴ,εχ. Ογτῖ! ΜΆ. Βτεζα. δεξιὰ 
χυρίου, ἡ ἄνωθεν ῥοπὴ καὶ ἀγαθὴ ἐνέργεια. 
Ιὰ εἰ ϑυϊάαα. Ῥτον. {Π|. 16. --- 
ἜΝΤν όγπια, φρεοῖοε. ἴε6. 1]. 14. 

Ὁὶ Ῥγὸ δεξιὰ ξοτίαβ86 Ἰερεηάμπι εβῖ 

581 

δόξα. ---ὶ “ΠΣ ἢ, Φρεοῖεε. ΤὨΘοά. 

Ῥρβαΐγη. Χ ΤΠ]. 15. 00] βίδίπογο π0]- 
Ἰθτα ουπὶ ἰΘρἶ586 ὙΠ)» δϊζ Ἰο00 δε- 

Διεξιὼ οὐδὲ εὐαγυμια. 

ξιὰν εδ86 δόξῃ τεροπεπάυμι. Πεχίτα ἢ 
δηΐτη Ζ)εὶ βυτησηδτ αἦυ8 ταδἼθδϑίδ- 
ἴθ ποίδί, φυδηὶ ποιοηοῖα δἰίδτη 
βαρεῖ ἔοσταυϊα Ἡεῦγ. ἔαοίος Ὀεὶ. 
γΙά6 πῆγα 8. ν. δόξα. ὅδρ. Υ. 16. 
δεξιὰ, ροίεπίξα, ο0}]. ὅ:τας. ΧΙ]. 
ὅ. 1 Μδοο. ΧΙ. δ0. 64. ἔδωχεν αὐτοῖς 
δεξιὰς, ῥγο δεξιὰν, ἀδραῖ 1115 ἀοχ- 
ἴτϑια, ἢ. 6. βαάσδης συτα 11118 Καοϊοδαΐ. 
Ναῖὰ ἀοχίτα ρδοῖβ οἵ σεοοπο δι οηΐθ 
ΒυτηΡοΐυτα εσαῖ. ΥὙἱᾶς εἴ 1 Μδοο. αὶ 
ΧΙἧΠ], 50. 25 Μδος. ΧΙ, 26. 80. ΧΙ]. 
11. ϑυϊάλθ δεξιὰς ᾿πιογρτοίαξαυγ σὺν» 
ήχας, οἱ δος 860 Ἱξ οχ δυιυοίοσζο δσι- 
ἴσιο: Ὃ δὲ πέμπει χιλίαρχον, διξιὰς 
τῷ ᾿Ιωσήσῳ δοῦνω κελεύσας. 

ΔΕΞΙΑ ΖΩ͂, πιαπρ αἀοείγα πίον. 
Ὁ) ΗΙΡΗ. ᾳ. ἃ. ἀεαίεγο, αὐ ἀο5- 

ἔταηι Πεοίο. 1 Ῥαγ. Χ]]. 4. διξιάζον- 
τες καὶ ἀριστερεύοντες δ6ς. ΟΟΙΏΡ]. ἐξη- 
ἀεηπέος ἀγοιηι, πιαπε ἀοαίγα αὐ δὲπὲξ- 
ἔγα μἐεμέσξ. 

ΔΕΞΙΟΥΝ, 8βς. μόρος, ραγε ἀεχίτα. 
ΔᾺΝ (8. Χ. 2. 

ΔΕΒ.Α΄. ' Τὰ δεξιὰ, 8ς. μέρη, ραγ- 
ἐε58 ἀοχίτα. Ἰ)ῸΠ Η!ρΒ. ὅεη. ΧΠ]. 

9. 9 ὅδ. ΧΙΝ. 10. 1 αν. ΧΙ]. 2. 
πο) Ὁ": Νυμ. ΧΑ, 17. οὖκ ἐχχλι- 

νοῦμεν δεξιὰ οὐδὲ ἀριστερὰ, ποῃ αἀ66]1- 
ὩΔΡΙπιιΒ Ὠραπ6 δὰ ἀοχίσατῃ ὩΘα16 
δὰ αἰηϊδβίγαπι. 708. 1. 7. 1 Περ. 11. 
10. ἐκάθισεν ἐχ δεξιῶν αὐτοῦ, βοαοραί 
ἃ ἀοχίτίβ 6718. - 2». 1 Βορ, ΨἼ]. 

88. 4 Ῥαγ. Η]. 16. Ι΄ 10. --- ΝΌ5, 

ἐζγομιδ. Ζδοι. Ν]. 18. ἡ 3» ἰξ 

δεξιῶν αὐτοῦ: που τααῖα αυοδά 58ῃ- 
ΒΌ. 
ΔΕΞῚ Α Ἢ ᾿ἈΡΙΣΤΈΡΑ", ἀεχίγα 

ψεὶ σἰμεσίγα, Ῥτὸ εἰς ὃ, ἢ. ἀ. Ὦ. 6. ἀδπ- 
ἐγογεῖρη υοῖ διἐδέγΟἹ δμΉ:. ΓΜ ΓῚ)} 4» 

ἄμμο εἰ ἐἰϊΐμο. 1 Ἀοῦ. 11. 48. ᾿ 
ΦΔΕΞΙΑ ΟΥ̓ΔΕῚ ΕΥ̓ΏΝΥΜΑ. 

ΙΧΧ Νυ. ΧΧΊ. 92. βες. Ὅσοι. 
[τὰ ᾳυοδᾷ βοηβυσω, διυΐ εχ 1118 5.5. 
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Αι ξιδο ᾿ς 54 ὁ. Τὰ δέν, 

α ἸοαὶΒ ἐταποϊυδρυτ. Νίδτα ἴπ ἰοχία 
Ηδφρσ. Ἰεβίτυν ζ9)) αὶ" » "πε 

ἀρτωπι αἰεὶ ἰὴ οἱποαπι. 
ΔΕΞΙΟΙ͂Σ, ἃ, ὃν, ἀρείετ. γῶν 

ἰδόμα. Οοπθ. ΣΙ ΨΠΠΠ. 14. 17. Ἐκ: 
ΧΥ. 6. 1«γὦ 11. 29. Ααι. Ῥβαῖπι. 
ΓΧΧΧΥΙΙΙ.. 14. βυῤῥᾶν καὶ δεξιάν, 
Βογοαὰ οἱ ἀοσχίζαη, ἢ. 6. ὅ46- 
ἡγαπι, Ναῖά αυἱ οὐἱοηΐετῃ τοϑρὶ οἱ, 
δυβδίγιιηι δα ἀοχίται παρεῖ. ὙΊΔ8 

δ Ῥναβίνν ἴπ ΕΥαρτα. Ρ. 087. --- 5. 

Εχ. ΧΧΙΧ. 20. 1ι6ν. ΨΊ1Π1. 29. 28. 
ΔΕΓΌΜΑΙ, οΥῸ, ργέοοῦ, ϑωρρίϊοο, 

οὗδεογο, ἀεργέθον, δἴδτα ἐρεο, ἱπάδ- 
δέο. γηζὲ αὐ, ἐἤεμ. 08. ΨΙΙ. 7. 

δέοροαν, κύριε. -- 41, φικαδοθ, οὗδεοτο. 

Ὅσποβ. ΧΙ 1ΠΠ|: 90. Ἐχ. ΙΝ΄. 10. --- 
δὴ}, ἐπ ἑηηππΐμηι, 200. ΧΧΧ, 24. 

“ξ Ξ 

4υ δὲ 688β6ῖ ἃ ἥν ἃν ἀυοᾶ φιώτγεγε εἴ 

ΤΟβαΤ6 εἰσηϊβοαῖ. --- ΤΣ {μα ΤΟ, 

6 ΟΥ̓; ῬΥΈΟΟΥ͂. 20Ὁ. ν. 8..-- ΘΠ 

οαάονε ζὰοῖο. αι. ΓΧ. 18. θὲς. Ό815. 
ὉΡῚ ὑτὸ 9 ἰερίβθε νἹἀθηίυν 

ἰππὰν ν.5 Πρ: -- ΟΣ» Ηρ]. ἃ 

ηὗ», οοἰϊοφωον. ῬΒ. 1,Χ111. 1. ἐν τῷ 
δεεσλαΐ μὲ πρός σε, ΟὙτα ὈΓΘΟΘ8 δα ἴθ 
ΤΑ [οσοτΩ. --- ΠῚ ἩπΠΏρ. ργα- 

ἐΐαπι ρεΐο, οἰ βετμαὶ ἰπ Καὶ, σγαίϊαπι 
αοῖο. Ὅδαι. 111. 28.1 ερ. ΝἼΙ. 
98. Τβεοά. εἰ ΠΙᾺΧ 70}. ΙΧ. 15. 

ἁ τοῦ χρήρατος αὐδοῦ δεὴ)ήσοβαι, {πὶ 
γυϊσεῖυβ Βοῖα ἐγδηβίαν: δε Φρθἢ 
καϊοοηι ἀοργεοαδοῦ. 1 Ἀθβ. ΝῊ]. 
60. οἱ λόγο! οὗτοι, οὖς δεδέῃμναι ὀνώνδιον 
κυρίου, νετθα ὄεδο, 4}8 88 ̓ γδεδῦιβ 
ΒΏΤΩ ΠΟΥΆΤᾺ 1260. --- 2) τ» Ἡρ. 

φνοσίογπο πιε. Ἰϑαῖ. ΙΧ. 18. 45. --- 
πῶ τι, ΡΙᾺ. οἑεδίον. Ἐχ. ΧΧΧΙ͂Π. 

10. 1 ϑαι. Χ111. 12. θη. ΓΧ. 13. 
δ Ὦ»ἤ ἀταίίαηι [ποίο, πιόδογοον. Μαὶ, 

ε Ἰ. 9. υδὶ ῥσοὸ 221}, πὲ ΜΡ ΔΕΥ ΩΡ 

᾿Π φρορίγί, ΤῊΣ μαθδης διήϑητε αὐ- 
τοῦ. ῬαΐθῖιιΒ ορ᾽παίατ, δοὰ 16 ρ 886 
ΗΠ: ΑἸΙΣ τρᾶλυπέ ἐν 

227» ἐμ οοπηπουείς αὐ τηϊδογίοοτ - 

ἄἴαπε, ττλ αἴ μτοχίταθ δηϊθοθᾶφῃβ δῷ 

Νυὰς ἐρλμαΐγ. Βυγίοοδ ᾿δείαϑὶ τό- 

μεζεϑυπὲ 2 δῦσ συ όδ 1}}5}.-- 

5ςῸΤ], ἱπαΐσεο. ἴπο. 1 84πι. ΧΧΙ. 
15. υὐὶ δέομνα! 68ὲ 1. 4. φροσδέομαι. ---- 

δον ἱπυσηΐῖο. ϑγτωπιδοῖ, 2 Εερ. 

ΧΙ]. δ. ΝῺ" ἽΝ, δεόμενον ἐπΊσχευ- 7 

ἧς, φαοᾶ οβεαϊ ρεβεβαγαθοῖις, βεῦ 
ἰδδίσυγαιίσιθ. ας. δὲ σαλώ περεῦτα- 
γέματι υἱδετὶπὲ ποίαν σμῶπο. »- -ἸδὉ) 

ΓΒ, εἴουο ργεοαίἑοπεπι. ἴδ. 

ΧΧΧΥΊῚΙ. 4. --- ἢ τ» σερρίει οτο. 

Οεη. ΧΧΥ͂. 91. ἐδεῖτο δὲ ̓ Ισαὰὼχ πυρίου 
σερὶ “Ῥιβέκκας, βαρρὶολραῖ δυίεῖῃ 
Ιβδδοὺ8 Βουυῖπο τὸ Βεθεοοδ. ἐδ, 
Υ, Η. ΠΠ1. 46. δεῖσϑαι τοῦ Λυδοῦ. --- 

»η)ῶ» υοοἱ τ αΐϊο, 100. ΧΧΧ. 34.--- ἐ 

νγΦ» ῬΙΒ. υοοίγεγοτ. Ῥδ. ΧΧΥ͂ΙΙ. 

ῷ. σοῦ. ΧΥ ΤΙ. 1. δέομαι δὲ ταφῆς, καὶ ἢ 
οὗ τυγχάνω, (Πὶς αἰξζες (οχί, ΗεΡγ) 

ΟΣῸ δι ΐδιῃ ΒΕΡΌΪ]ογιτ, οἵ ποη Οδί"ς 
, προ. Ῥῇαν. δέομαι, ἀξιῶ, ἱκετεύω, 

λίσσομαι, φοτμῶμοαι, «ρεσβεύω, αριτρέῦο. 
μαι, παρακαλῶ, ἀντηβυλῶ, λιπαρῶ, ξριδ. 

λιταρῶ, λιτανεύω. Ἰ,ΕΧ. Νεῖ. δέομαι, 

φαρωλᾶλῶ. Ἐκ. ΟΥ̓ΡΙΙ Μ5. Βεῖπι. 
Δίομαι, λείξομαι. " ϑῖς οἡΐαι ἰεβεη- 
ἄστη εοὲ Ἰόοθ δέῤμέν, λώσομο. δὲ 
οἴατα 1,6κ. Υὶ εἴ. ὀδοομα, χρήζω. 580. 
ΧΥῚ. 95. δεομένων, φαοά ἴδηι ἐξ0}:- 
ἔπι, χύδτα δε ογαμέδωτι Ὑ6ΜῚ γοΐν 
δβί. δῖν. ΧΈΡΙ. ὅδ. ἐδεήθην, ἀσργέτα- 
ἐμδ ὁιΐμ. ὕὐσησίγαϊξα; [δὶ οὐδ ἐπί. 

ϑίν. ΧΧΥΤΙΙ. 4. περὶ ἐῶν ἁμαᾶγττω! 
αὑτοῦ δεῖξαι, ῬΙῸ Ῥοουλτϑβ 818 ογαῖ 5. 

ἀερτγθοσίωσ. Ὀοπϑίναίιν δὶ σαπος 
περὶ. Τρὰ, ΧΑΧΙΙ͂. 44. νά μὴ με 
ταμεληδεὶς δέῃ περὶ αὑτῶν, ἡ16 πἰαίαίο 
οοἠ 8110 ρεΐοσο {18 ἀθίεδβ. ἰΡα. 11. 
18. ὑπὲρ ϑανάτου ῥύσεως ἐδεῆϑῆν, ΡΙῸ 1 
ἸΡουδζοπο τροστὶβ ΟὈ βου δῖα, 

ΤΑΙ ΔΕΌΝΤΑ, δα, φμα ἀετιη 
αἰδοιὶ τεὶ, ἀάδοφμο τοβατοιτγὶ αὉ γεπι- 

ἐμ ἀφδεηι. Βὶς Ἰορίταν ἀρυὰ 5γι, 

4 ἤδρ. Χ]Ι]. δ. 10] τὰ δέοντα τοὺ οχῦὺ 
βυπὶ οα, μα ἀεδιηὶ ἀοηιμῖ, δ νὰ 
ϑροηάδηις ΠΡ... ΣΌΣ [12 ΓΗΡΙΝΤΩ 

δεὰ ἰροα γωρία αὐ αἰγμία εἰοπιιδ, υἱὶ 

νἱά. Μοπιίκιο. Ὑ μαι. ταγία [οἰ 
αοηιιδ. 

-»Ἐπ 



Ὅιίρε: ᾿ 

« ΤΑ ΔΕΌΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥ̓ ΤΑῬ- 
ΚΗ, κεἰϊ. ρτία, φιβπιεμίᾳ περρερατίᾳ 
εἰ φῇ οϊεμπέδα, υἱοίις πεοεαϑαγίμς οἱ 
διε βιοίομδ. ΤΊ ὈΩΙ, Ῥαπὲς δἰαίεέὶ 

“πεῖ. Ῥτον: ΧΧΧ. 8. σύνταξον δὲ μοι 
τὴς ὅδοντο χαὶ σὰ αὐτάρκη, βυρφρρεδα 
ΨΘΙΟ ταὐτὶ νἱδέυτᾳ πιδοδύβαυλμεη ἃς 
Βι Ποἰδπΐθτῃμ. ΟΟΠβοσ ἄργος συντάξεως. 

ΔΕΌΣ, τπιείμσ. 9 Μίος. 111. 17. 
80. ΧΙΙ. 99. Χ]Π]. 16. 

ὃ ΔΕΙ͂ΡΜΑ, ροϊϊι. ἔπο Ὁ, ορετί- 

γπεπένης, ἱερμηιοηίηη. ϑασοδσ. Νίθχα. 
ΓΝ. 25. ἐπὶ ν χα δίρμαωτα, ὑωριν- 
νου; Ὡδὶ, μὸ μος ομὐεν φαάδτα, ἀυ8 
ΕΣ 68 Ἀυ}ὰ8 νοοΐφ σοαϊπογυχᾷ, δρ 
ἐκξίσπασγρον ΨΕΥΘ ἃ ϑρσωβτιβηὶ τηδησι 
Ὑϑηΐρθφ νἱ είαρ, μὲ 6 ν. 296. ςοῃῇϊςϊ 
ἀμόοφῃρ μοΐοεί. --- Ἱ)»» μοί. Ααι. 
ον». ΧΙΧ. 20. υΧΧ ὅδ. ΧΧΥΊΤ]. 
16. Ἐχοά. ΧΧΥ͂. δ. Νυπι. ΙΨ΄. 6. 

ς δὲ δέῤῥοα οΌΡμὰ δερμάτινον ἰπ οοἀά. 
Ροιταμίβίυν. 
ΔΕΡΜΑΊΤΙΝΟΣ, »εϊίῥοσις. "γ}}), »εῖ- 

ἴ-. Ὅδεη. 11,21. χιτῶνας δερμαφίνους, 
(πηϊφα8. με] ἴοεαβ. ἔνα, ΣΧ], 57. 
σχεῦος δερμάτινον, ν ΔΒ ΡΕ]λορυτη. 9 Ηορ,. 
Ι. 8. ζώνην δερματίνην περιεζωσμένος, 
οἰποΐ8 Ζοπδ Ρ6]]1ςθα, 90]}, Μδί. 
ΠῚ. 4, ϑίσχαθο ΧΥ͂Ι. ῃ. 1124. Ὁ. 

ΔΕΙΡ̓ΡΊΣ, 1, ᾳ. δέρμα, ρμεϊ]ἐ, ἱξ. 
ἀ υεἴμενι ἀεπσηι 6 ρὲϊε οοπέεχίμη, ἱξ. 
υοδᾷδ γὙ6] δαρεηι αἰϊφμοά ε ρὲ 
οοπίερίμμι, θρεγωπεπέμηε οἰῥοίπιπ. 
ΤΥᾺΦ ἐθρα. Ζφοῖ. ΧΙ]ῚΠ]. 4. ῥέῤῥιν 

γρχίαμι. ἘΙΘογοἾ. δέῤῥις, δέρμα, βύρσα, 
--οὔπν, ἐοπέογέμηι, ΘΕ ΤΩ, 5] ἃ Ὶ ̓ν.) 

ἀἰφμησυ τ, ἐσριμποπέιρη ἱεπίονλὰ 6:- 
ἰεσέμα, Β. 6. ἀποάροῖτα σοΥπηρ εχ 
Ρ Δ 8 σδρσασζι οοπίρχία, α18 ἰὨλν 
ῬοΠΘΡΔΉΩΥ τῷ Ἰ9Ψ 0’ Εχ. ΧΧΥῚ. 

611. συνάψεις τὰς δέῤῥεις, ΘΟΠ͵ ΠρῈΒ 
ρου πιδηίδ οἱ Ἰοἶπα. Ἰριὰ. ΧΧΧΥῚ. 
1ὅ. ΟἸο58. ἰὰ Οοἰδῖ, δέῤῥεις, δέρματα, 
ἃ κιλίκκο τρίχμνα. -ττν γηλνγν, ἀπέχειν. 

Ϊπο. Ηδν. Π1. 7, οἱ χατοριοῦνγες σὰς 

δέῤῥεις, δὶ δέῤῥως χροτίρ Ἰἰύεμίς, ἐμή 
ρ6βῷ, Ὁ6Γ φηθίοῃγτηίῃτα βἰψοιίβοα 

ΙΧΧ Ἐς. ΧΧΥῚ. 7. υνὶ ὅοδο!. εά. 

Ὦρβ. ΒΕῈὦΣ χαλυστῆρας ἰῃϊογργρίᾳίαν. 

98 Δισμαίν. 

Πϊὰ, ν. 8. 9. 10. ἥιῳα. ΓΝ. 28. 
Οδηΐ. 1. 4. ὡσεὶ δίῤῥεις Σολομῶν, υἱοὶ » 
Ορά. Μοβαιι. μβεροῖ δέῤῥις, αυοὰ ρχε- 
ἔεγε Μαεβιεοί, δο δόῤῥεις Θ σοκπδοοῃμο 
οὗδιιαλ 6888 δὲ ιἰγαΐγ. β,1᾽6 ἐῃ Ν. 
Τ. ᾿ἰρτίβ νήσεεις οἴ νήστις φοτημιίξε.- 
ἴΣ ἰὨνίοθη. Αἀάς Ηδρργ. 2 ὅἴδιι. 
ΨΠ. 2, μὴὶ νἱἃ. Μοηῖίῆ .... ὨΛΠὉ» 

Ῥίατ. πες. οτ. Χ. 10. «ἄσαρ ἃ) 

δῤῥως μου ἀκισκάσνησαν, ογτοτάα ναὶ 
Καθα 6 ΕΗΒ οαλίοχία φομδοίδβα δεξί. 
ἔωχ. γνῶ Μ8. Βνγωτι. δέῤῥως, δέρ» ς 
ματο ἢ τρίχμαᾳ σαρασιτάσματα. Ἦο.- 
δγοὶ. δέῤῥις, τὸ καχὺ ὕφασμα, ᾧ εἰς 
“ᾳραπίτασμα ἐχρβτο, ἴσως δὲ καὶ δερ- 
ματίνοις ἐχρήσαντο ψτερὶ τῶν αὐλῶν. ---- 
ΓΦ» τἰσαρωία υἱϊίοφα. σά. ΤΥ͂. 

18. συμκάλνψεν αὐτὸν ἐν τῇ δύῤῥει αὖ- 
τῆς, ορουῖοῦδε {ἰἸπιπὶ νερίθ Ῥ6]]σθα 
8)8, 8. Υἱ οφα: Ὁδὶ ἴῃ οοὐα, οὔτα 
“αιριβόλουον ἰαῖωσ, 106 δὰ ἢ. 
1. Βοπέτατίυσα Ρ. 349. λ 

ΚΔΕΙΡ̓ῬΌΟΣ, ροϊϊε, οογίμηι. ΤΙ Χ 
860. Ηαχ. 70. ΤΡ. 18. ῥγὸ ἘΡΘΕΝ 

ϑίγασμία υἱδοδα, ἈΔΉΘΙς : ἐν τῷ δέῤῥει 
αὐτοῦ, ὉΔῚ 4111 Ἰορυπῖ ἐν τῇ δέῤῥει. 
Ἐογίαβϑα δυΐογα ἰδὲ Ἰθροπάμπι οϑὲ ἐν 
τῷ δέρει. Οοηξ Ἐνίοήοεδδηπυπι δα 
ϑᾶμθρ. Τα. Υ11. ρας. 364. 791. 

ΔΕΙ͂ΡΩ, ρεΐϊεης ἀείγαλο, ἐχοοτίο, 
οὐδεῖο, φεγὅετο. ᾿υὩγ1, ἨΊΡΒ. ἐ:- 

οογίο. 2 Ῥαν. ΧΧΙ͂Χ. 84. Ηδεγοὶ. 
δείραντες, ἐχδείραντες. ---- γγ..}), ΝΊΡΆ. 

υαρμίο. Αχα. Ῥτον. Χ. 8. δαρήσεται, 
νογθοσαριίαν. ΟἿ 1.6χ. Ν. Τ' 9. ἢ. ν. 

ΔΕΙ͂ΣΙΣ, ὡραέμτα, οἱποιΐμηι. ϑῖτδσ. 
ΧΙΝ. 18. ἐν δέσει χρυσίου. ΑΥἰδῖοϊ. 
Ῥοδξ: 78, Ηετοάίδη. 11]. 8. 14. 
ΔΕΣΜΕΥΏ, ἔφο, υἱποῖο. ΤΠ κᾺ» 

Ῥ οὶ, φο. ἀεη. ΧΧΧΥΙΠΙ. 57. --- 
δι» υἱκοία. ἀεπ. ΧΙΙΧ. 11. 04. 

ΧΨΡΥῚ. 11. -- 2Π. οοηδίτίπσο, οὗ- 

ἀίχίπρο, ἔσο, οὐἶρο, οχ υϑ8ὰ 1. Ασαβ. 

Ἴ τὰς; Ατωοβ 1]. 8. ΡΟ ορ- 

ριρπογαίϊ, δεσμεύῳτες σχοινίῳς. 1,.- 

βεγυμΐΐ ΔΓ» ΠΟ δυιΐδθιμλ ῬὈδιτηυ- 

Φφοι 

ΓΝ 

{]8 



Διεσμίω. 

α ἰαταπξ στὰ γοσρῸ σορτιδίο [952 

αυοα πομηι]} νο]υσγυῃί. -- δλΠ 

ΡΙΒ. Ῥεδίηι. ΟΧΙ,Ί. 8. δεσμεύων τὰ 
συντρίμματα αὐτῶν, ἔσαπδ οομαθο- 
Ὧ68. ΘΟΣΏΙΩ. --- ΤἼ ζ, ὕέπογ. 1 581). 

ΧΧΙ͂ΨΡ. 12. ὉὉ1 ἔοσταυ]α δεσμεύειν τὴν᾽ 
ψυχὴν τινὸς οοουχτῖῖ, 48 Ιάθτῃ Πο- 
ἶδί, ηαοὰ ζητεῖ τὴν ψυχὴν τινός. Δεσ- 
μεύειν 1ῸΣ ποία ὠπρίΐδοαγε, ἱγτείγε, 
τοοίδρμοσα 4εαυοία ὁ γεγίε, φμέδωε 

ὃ γείξα ἱεμαάμπίηγ. ΑΑἀάΙτοΣ οπΐμτα ΤΡ] 
τοῦ λαβεῖ αὑτήν.  αἱχαῖ. Βαροῖ: ἐπ- 
δἰαἰατὶ. -τ Ὁ Ἄτοίε οοπείγίπρο βοὰ 

οοἶδρο. 705. ΧΧΥΙ. 8. δεσμεύων ὕδωρ 
ἐν νεφέλαις, (0111 Χ8Ὰ58 Δαυδη ἰῃ ΠπῸΡ1- 
Ῥυβ. δὲν. ΧΙ]. 16. μὴ δεσμεύσεις δὶς 
τὴν ἁμαρτίαν, Ὧ6 νἱΏΧΟΥΊΒ Ὀΐ8 ρΘοοδ- 
(πὰ: υδὶ ῬΑΒΟΣ ῥυΐϊδῖ Βοῃβυσω 6886 

. Ἀμῃ6: Π6, ΟΠ ΒΕ Π16] ῬΘΟΟΔΥΘΣΊΣΩΠΒ, 
δρττο ἰαρδιι, ΤΌΓΒυσα ΠῸΒ ἱπιρ] σατὶ 

ὃ φυδεῖαυθ ἱπποάδτὶ ρϑοσδῖο ρϑδπιυσ. 
Ῥροοδῖδ θῆϊτὰ οὐστὰ νου 8 ἴῃ 16 Υ18. 
ΒΆΟΥΪΒ Πα ΤΑΤῸ ΘΟτΙΡΑτΑ ΓΤ. - -- 
Ψιά6 4101 Σχοινίον. 

ΔΕΣΜΕΏ, [άδτι. ϑΡΩ ΗΙΡΝ. 

ἀεηεγρο. Ααα. Ζοῦ. ΧΙ. 20. δεσμή- 
σεις, υὐὶ ρ]οσίαυθ [π|ῖ. γος ΗΘΌν. 
εχ Ασδιίβταο ποθι ἐξρσαπαὲ βυὰῦ- 
ἡεοοσγυμί. 

ΔΕΊΣΜΗ, 7εοϊοιΐωα, πιαπὲρεμ. 
ἀ ΤΊ κ» οπιπέ, φμοΐ εϑὲ δεηε ἰἐσαίμηι, 

εἰ ̓ἡγπιμεν οομδέγιοίισα. Ἐχοὰ, ΧΙ]. 
233. λήψεσθε δέσμην ὑσσώφσου; δοοὶρί6- 
τἷ8 ἐββοϊ συ] σα ἢ γϑϑορὶ. Αἀᾶε Ααα. 
4 ϑδγ. 1]. 95. β6.. (Ο18]1η. 86 τοὺς 
λοποὺς. ΑἸηοβ ΙΧ, 6. Ηδεγολ. δέσ- 
μην, ἀμάλλην. 

ΔΕΣΜΙΟΣ, υἱποΐι. ὝΌΝ: Ἰάθγα. 

ΠΆΑαα. 20}. 111. 18. ΤΧΧ᾽ ΤΆτοη. 
᾿Π1|. 38. σφάντας δεσμίους γῆς, ΟἸΠΏΘ6Β, 
ὁ 0.8 ἴογγεθ νἱποιΐα οοὔγοοπε, ΖδΟΒ. 
ΙΧ. 11. 12. δέσμ οἱ τῆς συναγωγῆς, 
ἙΟΠρ ΤΟ [ΟΠ18 νἱΠο}}8 ΤΟΙ ΒΙΡΙ ς. 
ϑιρ. ΧΥΤ]. 2. δέσμιοι σχότους, νὶποῖ 
(πο Ρτὶβ. ἃ Μδος. ΧΙΥ. 47. 358. 
ΔΕΣΜΟΣ, υἱπομέμπι, ζαδοϊοιζεξ, 

ἰοσιΐμα, ἵϊ. οὐξέφαξιο. ΓΥ γ» οὐππο- 

ἀαίδο, οοἰδισαίἴο, οἱποιῖμηι, "παηὴρι- 
ἐμδ. Αχυ. 39 ὅδ. 11. 98. -- δεν 

84. Δεσμιὸς. 

ἴηῆη, συὰ. ΧΥ͂. 18. δισμῷ δήσομεν. 
ἴῃς. Ζυά. ΧΥ. 11. -- ΟΝ: “πὰ. 

ΧΥ͂. 14. (08ε]. ἼΙ. 27. -- “ῬΌΝ ᾿, 

Ομαϊὰ, Ὁ δῃ. ΨΥ. 19. 90. --- "γον 

υἱποίιᾳ. ΤῊδοσοί. ἴεβ. ΣΧ, 4. Ιορσὶι 

ΟΝ: το Ἴθεν οδηραιίο. ΝΌα. 
ΧΧΧ, 14. ὅρκος δεσμοῦ, υΓατιοητυτΩ 
ΟὈ] Δ. οηΐ8. ὈΣΌΣ το 

ὈΥΘ Ρασί. Ῥδῇ. Ῥίαν. υἱποίϊ. 

(ΟΝ. ΙΥ. 14. ἐξ ὥκου τῶν δεσμῶν, ΘΧ 
ΟΆΣΟΘΙΕ. --- ΓΠΓ» Φρίπα. 5. Ῥω. 

ΧΧΧΙΙΠΙΙΪ. 11. ἐν δισμος. [τὰ ὁχ πΟχῸ 
ἰδηίοτη, οἴ νἱἀδίυν, ΓΑΙ] οτιηΐ, ας 
Ψιάὰο δὰ ἢ. 1. ̓ δαϊδίυτη, εἰ σα οΣβ 
Ικ6χ. Ηβδρσ. Ρ. 519. οἷ. χες. --- 
ἽΔΟν, )ιπάαπιεπέιση. Ηρ. 11]. 12. 

Ῥεδυχοτγιηΐ εἷμα ἀυθῖο ἃ ον οὐπ- 

δἰγίπαϊ, αὐὰθ ἽὨ}» υἱποιάμαπ. ΟεΣ- 

ἴ6 Ὁ) Δ ΠΧΧ Βαυὰ ΤατῸὸ δοοῖρὶ- 

ἴα Ῥγὸ ρκᾧ» χυοά εἴ ἐξσατε. --- 

ΩἿ» ἔεηιο. ἴδεν. ΧΧΥῚ. 18. εὼ 
δεσμὸν τοῦ ξυγοῦ. ----- ΟἿ» υἱπροείωνι. 

200. ΧΧΧΙΧ, δ. δισμοὺς δὲ αὑτοῦ ἱ 
τίς ἔλυσεν ; σἱπουϊα δυΐεμι εὖπ8 φυ 8 
8ο]νὶς ὃ Ηἰς δεσμοὶ Ἰάσιαι δσυηΐ φυοὰ 
ὠδνες ν. 8. Οοπξ, ᾿ηἶτα 8. ν. δέν. 3. 
11. 8. διαῤῥήξωμεν τοὺς δεσμοὺς αὑτῶν, 
ἀϊβυυπηραταυβ νἱπουα δόγαπι, Ὦ. 6. 
ἀεοἰτθοϊδοίμαδ δογατα ἐπε . Ῥα 
ΟΥ̓. 14. ΟΧΥ, 1. [68. ΧΧΥ͂ΠΙ. 
33. --α 1» οαδίϊσαξίο. ϑγτατα. εἰ 

ΤΧΧ Ρχον. ΨΙ]]. 942. ὥσπερ χύων ἐπὶ 
δεσμοὺς, Ἰαπαύδτη 6818 δὰ νἱπου]α: ὶ 
υδὲ τϑοῖ ἀεαυχεγυπί νοσεῖ Ε6- 
Ὀγδίοδιη Ὁ ον ἄσατγε, υἱπεῖγε. 

Ηεεγοὶ. κύων ἐαὶ δεσμὰ, «αρωμία ἐπὶ 
φῶν ἑαυτοὺς εἷς κολάσεις ἐκιδιδόνγων. ----- 
δ. οἰαιείγιση. ἴε8. ΧΙ]. 7. - 

ΩῚ : -- 

ΓΊΣΙΝΌ» ῬΙυγΑ] 6, ἀεϊβοια. {0}. 

ΧΧΧΥΊΙΙΙ. 81. υδὶ δισμὸς : 
δἰεἰϊας ποῖδλϊ, α φυΐδυδ Ρ]εἰδάεβ οοπι- 
Ῥοείίε: εββ6 υἹάοπίαν, εἰ αυδεὶ Υἱ- 
συΐϊο ἐπίοσ 86 Ὡόχερ. υΩ. Βλρεῖ: 
γοαπίες «ἰοἰΐαα. Ἐσχῦδλεϑε δυΐειι 16- 
βεγυηῖ Γῆν λον ΣϑῃΘρΟΒ1[8. 



Ὁ ἐν δεσμοῖς. 

α --- Ῥ2 2» »αρὶπαδο, ουἱ νοςὶ δρυὰ 

1 ΧΧ Μεὶ. ΠΠ|. 90. τεσροπάεϊ ἴογ- 

χάυἷα ἀνώνσϑα; ἐκ δισμῶν, υἱπομίδα δοῖ- 

οἱ. ϑοιοοῖ 55 ἴῃ 1. Οδδὶά. οἱ 

Αὐτὰρ. ργαῖες δαρίπαπαάϊ ποίοπεια, 

οἰίδται τε ραπαὲ ὨΔθοῖ, οὐπὶ ῬΕΟῦΒ, 

αποά εαρίπαίαν, ἔπ ΓΟ σασὶ 80]6- 

αἱ. Νοῦ 
Ῥεἶϊο δὰ ι. Ἰ. οἰδΐιογθ, 608 5). ΡΕΤ- 

τουα886 οὐτὰ ῬΓτν οἱ Ἰοχί988 ῬΏΟ: 

ὃ Οὗ Οβρρεῖ!! Οὐ. 5. Ρ. ὅ98. --- ΠΣ» 

᾿Αυσεῖσ οοπίοτέμα. Ἐπ. 11. 85. ΤΥ. 8. 
Ηοε. ΧΙ. ὅ. - ΓΕ» μηϊομέμδ. 

Νυπ. ΧΙΧ. 18. ---Ὃν» ͵),αδοιοιιιδ, 

ἰοομῖμα, αυδαὶ ἔσαπιεπ ἀἰςδβ. Θβῆ. 

ΧΙ. 35. ὁ δεσμὸς τοῦ ἀργυρίου, ἴο- 

ομίμς Ῥεευπίεο. 1 ὅ8π|ι. ΧΥ. 29. 

ἔσται «ψυχὴ κυρίου μον ἐνδεδεμένη ἐν δεσο. 

μῷ τῆς φωῆς, εἰϊ διΐταδ ἀοχαϊηὶ τηϑὶ 

οΟἰ σαΐα ἰδθοίου!ο Υυἱνεηθαχω, Ὁ] 

ς δεσμὸς τῆς ζωῆς Ἰάδτλ 6866 νΙἀοίυσ, 

αυοὰ δἰ1δὲ ἴδεν υἱέ. -- ΑἹ. Ηασα. 1. 

ὃ. Αρυὰ Ηεοεγοβίυπιδεσμὸς ἐχροηίταΣ 

βαλάντιον, αδὶ νἱὰ." {π|ῖ. 32 Μδος. 

ΨΙ. 97. οσσυγτίς ἔοστηδ Αἰτοδ δισμὰ 

Ῥτο δεσμοὺς, ἀ6 4ὰ8 νἱᾶάδ ΕἸδομοσζυα 

ἂς Ψιαΐ κα. Ν. Τ. ν. 671. 

ὋΙ ἘΝ ΔΕΣΜΟΥ͂Σ, 86. ὄντες νοὶ] 

δεδεμένοι, φωξ δμπί ἐπ. υἱπομί. 

τὺ ον» ἢ. γἷυν. υἱποίδ. 168. 

ὁ ΧΙΙΧ. 9. --- σιά6 ᾿Ανίημι. 
ΔΕΣΜΩΤΗῬΙΟΝ, ΟαΤΥ̓ΟΕ. ΓᾺΔ 

2» ἄοπειϑ οἰξίεγη. ϑγτοτι. ἔχ. 

ΧΙ]. 49. 86. ἴῃ οἰβῦεσμδ δῖῃ6 δα 

οδρέν! ἀειποραπίαγ. ὙΟ ΣΡ» ἄο- 

“πι οατοεγς. Οοὰ, ΧΧΧΙΧ. 22. 

ΧΙ, 8. 5. Αι. σεη. ΧΧΧΙΧ, 20. 

--- "Ὁ. οἰϊα. ϑγτοτα. ΟΟΒεὶ. ΝἼ]. 

γ. Νου Ἰερὶς “τὸν (Λἡ1ά 6 ΘΙ ΟΠ 18 

1.χ. Ηδῦσ. Ῥδρ. 1096.) βεἃ “". 

ε φιοᾶ ἰῃ 1. ΟΒμα]ά. οἵ ὅγγ. ἀθ υἱποῖίο 

δῥς εἰ σαγοεῦε ΒΔ Ι οΐυτ. 
ΔΕΣΜΩΊΤΗΣ, υἱποίμδ, οαρίυως. 

ΟΝ» Ἰάετα. σευ. ΧΧΧΙ͂Χ. 20. 

ϑγτητι. 700. ΠΙ. 18. δὶ Ψυϊγαίαε 
Ῥδπα τϑηϑοιἶ : φμοπάαπι υἱποίξ, --- 
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ὉΠῸΣ ἴδαυο δῖ οὐπὶ (ἀρ- 

Δεσαύτης ἴδιος. 

8575. οἰαμδίγμπε, ἴξοτα οἰαεισίγατέωξ. 

7εῖ. ΧΧΙΨ. 1." τοὺς δισμώτας. [ΕΒ 
συοαυς Αταρ8. Μαεαι ἴδτηθῃ 101 

Ἰεχζεσγε δισμωτὰς, υἱ δεσμωτὴς 51 γ 6" 

Βαἷδ ἃ δεσμόω, υἱποὶο, ἰἶσο, ᾿ἱδὶ οὐ- 7 

βἰατεὶ ἰοουβΒ ΧΧΙΧ, 2. 
χΌ ΟΣ. 1. δ. 

ΔΕΣΠΟΊΩ, ἀοπήπον. Ὁ, Ἰάσυα. 

Ῥρ, ΧΧΙ. 31. αὐτὸς δεσαύζει τῶν ὅϑ- 

γῶν, 116 ἀομιϊπέυπι οχεγοοῖ ἴῃ ρεη- 

(ε6. [δἰὰ. ΓΧΚ111. 15. ὅτι ὁ ϑεὸς δεσ- 
“όζει τοῦ ᾿Ιαχὼβ, Ῥευπι πρπιεπ 658 

7Ζαοοθίίασυα. δα. υχν. ὅ. 

ΤΧΧΧΥΊΠΙΠΙ. 10. ΟΠ]. 19. 4 Μίαος. 

Ι. δ. βθηϑι χτοϑιδρβοιῖοο δαμιροίυσ. 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ,  ἀοηιέπα. ΣΎ)» 

ἰάδηι. ϑγταταβοι. 168. ΧΙΨΊΙ. δ. 
ΔΕΣΠΟΤΕΓ Α, ἀονιπέιη. ΠΟ ΘΌ, 

ἰάοτα. Ῥβ. (11. 29. εἰ ΟΧΙΑΥ͂. 18. 
᾿ ΦΔΕΣΠΟΤΕΥΏ, ἀοπεποτ, φμδετ- 
πο. 8 Μδοολρ. Υ. 938. τοῦ πάντα δεσ- 

αοτεύοντος ϑεοῦ. 

ΔΕΣΠΟΎΗΣ, ἀοριΐπιι. ἡ Τὼ» 

Ἰάθην, 7οβ. ' 14. Ῥγον. ΧΧΧ, 11. 

168. 1. 24. 11Π1.1. Αᾳυ. Ῥε. ΧΙ. ὅ. 

ϑγτασα. Ῥβαῖτα, ΟἿΧ. 1. θθο. Εμβεθ. 

(ὐταταθηί, ἰμῃ Ῥβδίσιοβ Ὁ. 857. δα. 

Ῥασῖβ. --- Ὁ ΝΝ- θη. ΧΥ. 5. 8. 

Ζογθα. 1. 6. ΙΝ. 10. -- ΘΠ» 

Τλεμδ. 769. Υ͂. 8. --ο 12» δ. Ῥτον. 

ΧΥΙΙ. 9. υϑὶ δεσαύτης, υἱ 1,Δὔπυπι 

λεγιθ, Ῥοδαοσγυπί ὑγὸ Μῆο λον, υἱ 

15 ἀροσία οδϑεῖ 8ἃ δεγυῖηι ταἷδ- 

ἔο. Οοηδον [μχ. Ν. Τ΄ 8. ἢ. ν. -- 

ΓΙ» ὕελονα. Ῥτον. ΧΧΙΧ. 56. 

- υ9ϑ. Ρατες. ἀοπῆπαίον. ῬΤΟΥ͂. 

ΨΙ. 7. Αἀᾶο τοὺς λοιποὺς ῬΤΟΥ͂. ΧΙΧ. 

10. 

ΔΕΣΙΟΤΗΣ ἼΔΙΟΣ, ἀοηίπμς - 

φγορτίι. ΓΛ Ὁ υἱγ πεμέμο 

ἄαπμε. Ῥτον. ΧΧΙΙ. 7. οἰκέται ἰδίως. 

δισαύταις δανεοῦσι. ΝοΙ αἰϊξοῦ 16- 

βετυπί, βεὰ αχυΐδ 18, 401 πιυΐαυπι 

δοοὶρὶϊ, ἴὰ δηςθοθἀθμΕΡι8 οἵ χυΐάοπι 

ἦαωχο φεγυμα ἀἰςερϑῦισ, Ῥσομλαγα ογδῖ 

αἰνθοτα ξαπογαΐοσειη, ΠΣ Ὁ δὲ: 

{14 

Αἀάᾶς Β4- 

8 

ὧὥ»- 

-- 



Δεῦρο. 

α ἀοπιέημηι δρρεοὶϊατο, Οϑμίον δὰ ἢ. ]. 
δερογιμι. 

ΔΕΥῬΟ, 86. ἐλθὲ, νρὶ 3, γεὶ χώ- 
ὦ, (14ρ 1. Βοβ. ἘΠῚΡΈ, (στ. μδᾷ: 
474.) ἀμο υεἷ ἐμ υεπὶ, αδὶ, ἴοτα 
αξ6. ἡγΛθὰ» πιθοιίπε. Οδῃί, ᾿Υ͂. 8. δεῦρο 

ἀπὸ Διβάνου νύμφη, αὐεοάκπη ἃ Τθατιο 
βραηβαᾶ. ἰμοβεγιῃῖ ἊΝ 3Ὁ 1 Τὸν 

ὐεπὶ. το ὩΔἽΠ) ὙΠ» σιοχιμη, ὑφμῇ. 
Ὅδμί. ἸΥ͂. 8. “τῷ. σεπὶ, 9. βαπι. 

ὃ ΧΙΠῚ. 11. -- “» ἵπιρ. 8. ἢ)», Ψυά. 

ΙΝ. 44. ΙΧ, 14. 24 Βρρ, ΠῚ. 18. 
δεῦρο πρὸς τοὺς σροφήσᾳς τοῦ πχισρός σου, 

οὐῇ κα ὭτΤΟΡΒΡΙΑΒ μδῖτίθ ἴω]. [Ὁ.ὕ Υ. 
19. δεῦρο εἰς εἰρήνην, καὶ ἀπῆλλε ἀεὶ 
αὑτοῦ, αδὲ 'π Ῥ8οα, οἵ δθ} δ 111ο. ᾿ 
--- Ὁ. Ἰἰάδπι συσῃ “Ἱ Ῥαγαρ. ὅδη. Υ 
ΧΙΧ. 52. δεῦρο οὖν, αρε ἰᾳφίταν. ΠΙᾺ. 
ΧΧΧΙ. 44. --- γοῦν, ἰάεμα. 1 βαβι. ᾿ 4 
ΧΧΠΙ, 927. --τ- ὦν, Ῥίυγ. 1 βδχα. : ; 
ΙΧ. 9. 2 Βερ. ΥἹΙ. 9. --- γὴν ἔσειῃ. 

Ψυῖ, ΙΧ. 10. 13. 1 Βαρ: 1, 12. 18. 
880}, 850. δεῦρο χάϑισον, 00]]. 
Μαεμᾶδ. ΧΙΧ. 21]. Ἡρργοδ. δεῦρο, ἐν- 
άδε, ἐλϑὲ, εἷς τοῦτον σὺν τύπον, ἢ ἐπὶ τοῦ 
'σαρόντος, ἢ γῦν, ἢ παρακελευστιχῶς, δὰ- 
ἄιιοξο ἰοοο 1]. Ψ΄. 485. 

ΔΕΥ͂ΤΕ, ἰἄδστι, βοὰ Ῥ]υ ΑἸ ἴοΣ 
Ἐμμιγραίυτ, λωσ αρίὶίε, αὐοείε, φϑηξέε. 
ΕΙΣ; ἐπι. Ιε0. ΧΧΥῚΙ. 11. 16- 

4 βετυῃί Βἷο γευθατι  γϑ' τ 

Ολαὶά, ἴκαρθρ. εἰν ΓηΡΙΝ» ὑδπέέε. ὕ κα. 
1Π|. 27. -- Ὁ» ἐπαροσ. δῷ ΠΌΝ᾽ 

ἦρε. ΕΥ͂Ι. 9. 12. -- ηρ} ἢ» ἱπιρ. 8 
δ. Ψυά. ΙΧ. 15. 900. ΧΗ]. 10. 
Ῥῃ, ΧΟΙ͂Υ. 6. - ΓΔ’ ἴπηρ. 8 77» 

(α, εχ Ἃ7 εἴ "7 Ραγαρ. ὕξηῃ. ΧΙ. 8. 

4. ἢ. Ἐχοά. 1. 10... [2 εἴην. 

8 Βερ. ΧΙΝ. 8. --- 5}, ΡΙας. 65. 
ΧΧΧΨΙΙ. 19. 96. 45 ἤορς. ΝἹ. 19. 

ες διῶτέ ὀπίσω μον, δοσμέπεμδ ππ6, 00}. 
Μαμμ. ΧΙ. 98. --- “50, ἰάθη, 8 
Βερ. ΥἹ. 9. 
ΔΕΥΤΕΡΕΥΏ, δοσιπάμδ διύπ, δρ- 

σμπάωπαι ρδέξπεο ἰοσίηι, δι ργοχίμπειδ. 

586 Δευσερονόμεον. 

Ηἰΐμπο διυπερούων, δοενπάμε Ἰγγ 5, 

ἀυρίωνι. 1 Ῥατα]. ΧΥῚ. 5. δευτερεύοιν 
αὐτῷ Ζαχαρίας, ρεορίπεωϑ αὖ ἐἰο Ζα- 
οἰασίδα. Αἀάς ὕδθῃθβ. ΣΙ,1. 48. β6ς. 
Οχου, εἰ Οοιιρὶυῖ. 2 Βερ. ΧΧΗ͂Ι. 
4, βες. (οτΩρ]. οἱ 1 Ῥασαὶ. ΧΥ͂. 18..} 
ΟἿ νἱάθ αν. 1.εοὲ. οᾶ. Βος. ἘδιΒ. 
ΙΝ. 8. ὁ δευτερεύων τῷ βασιλεῖ, Οομξ, ᾿ 
7Ζαάϊα, 11. 4. 

ΔΕΥΤΕΡΙΟΝ, δεομπαΐπα, 868 : 
ἐοίιπ ἤαέις ἱποοίμογωνι ἐσέδεις πιὲπι- 
ὄγαπι οογιραοίιωμ, οἱ 85 αἰθδεες 
χόριον, φυοα επέπιαπι ἑαπέμηι ἤκέως 
γποηιδγαπαηι βο.. Ῥϑαΐυσι ΞΕ ρΙπείαπι 
Ὠοίδζ. ἌΜΥΣΣ ἰΙάθω. Αυ. Ὠευ. 

ΧΧΥΊΤΠΠΙΙ. 57. Ι 
ΦΔΕΥΡΕῬΊΟΣ, ῥεουπά τίμα, ηιὶ 

δεσιπάωης οὐέϊηεί ἰροριη; Ὅοχ Ὦμεος, 
δε ἐπ ἴπαᾶΐοο ΤῊθθ. ϑύσρβ. εἷς 
διληΐ δυοίρουϊίαςο φῬεοίβέα τϑρετέξιν, 
ἰορίταν 8 Ἐπάν. 1. 81. σὸ ὥρμα σὸ 
δευεέριόν. Τα]ρσαῖ. οκγωδε δοοιωμϊασε- 
τ. Ομγύῳης ποπονατίωηι Δ ηὶΐ (11. 
ΘΕΙΒΣ, ἷ. 4. πῃ ποθία Ἰίηρυδ 1ο[- 

ἴυν - εἰ Ἰθαπδίαρει, 3δέμπαιπ, 
σένπ ταδὶ δέει δέπι, {εἰ Ἰρεϊεϑειν 
πᾶπὶ Εἰς, ἔαρεσιι ἵπώθέ, πᾶν φεῦ 
νορρεΐδει ἰκ 2} 41} γεν οί θέ: 
σίεπεέπ μὶ Κσμπέη, αΝ δτα ΟΡ 46- 
ρομά ραγτίαρε, «ἰὐὐίοὰ [ἰίωμε (δαὶ π 
λιοῦ αὶ μαγβοη ἱγωυεῖα, ἰο δε ιδεά ἐᾷξ 
Ο6ᾺΡ Ὁ πορεδαῳ ; ἃ δευτερεύειν, δ6- 
ομπάμηι 6886, δεοιιμάμπι οδέϊπεγε ἴο- 
οἴπι. 

ΔΕΥΤΈΕΈΡΟΤΟΝΟΣ, “εοιπάο πα- 
ἐμ, τεουηδά αι βορμίονα οἶδα, ἃ. εἰ 
4: ὄψιμος. ἘΛΕΧΟΝ» Ξεγοίἑῃα. ϑγτμτι. 
Θεποβ. ΧΧΧ. 43, 
ΔΕΥΤΕΡΟΔΟΓΈΏ, ερμιπάα υἱοῦ 

ἴοφμον. 9 φρο». ΧΙ]. 93. ἐδευτε- 
ρολόγηφεν τοῖς, Ἰξετατῳ Ἰοομι5 68ξ ουμὶ 
1111. 

᾿ ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ, ἀεμίεγοηπο- 
«εἴκη, 41. ἃ. ἑβογαξίο" ἱερὶα, ΓΙΧΡῸ 

ΓΝ ἀμρίνμε, δὰ ἀωρίἰοαξρη, ἐχ- 

επιρίαν ἰερὶδ. Ἰδουαι. ΚΥΤΙ. 18. 9065. 
ΨΥΠ,. 32. υδ᾽ νίἄοθε ἱερίξωσ δεῦτε» 
ῥονόμμον νόμον Μωῦσῇ. Ἐτηεπάδηδυπι 
Ρυΐο νόμους (εχ αι : ἀουξεγο- 
ποχγήαχη ἐεσὶς Μογϑὶ. Ὧδ πρχηη 8 
" 

᾿" 



Δ ἐύτερος. 

« Ὠομερφομομαίυτα τϑῆομε υἱά. Ηδὶ- 
ἄορ. ἘρΡὶς, ΒΙΡ]. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ, δεοιριίμο, ἩΝἌ 

μη. Ἐχοῇ. ΧΗ. 4. ΧΧΥ, 190. 
3ὼ. ζει, ΧΧΙΝ. 94, ἘΣ. ΧΧΧΥΊΤΙ. 
16. βεΠιοος Ἴ7ις οοππυο τερβῦ- 

τισι οἰίαχα φἐσμπράπε οἱ ἐεγίϊωπ, Ὠῃ- 

181, --- ἽΠ})» αἰΐφε, ἃ Βερ. ΥἹ. 29. 

ἘΖ. ΧΙ... 44. -- πον Ῥοϑέογογ. 

Ἐς. 1. 9. -- ΤΗΝΕ Ὅσο ΣγΡΉΝ 
δ (Βαϊ]ᾷ. αἴα. Ὅλη. ὟἼΙ. ὅ. -- ΠΩ. 

αὖ λας ρατίε. Ἐχ. ΧΧΧΥΊΙ!. 8. -- 

πε» φ΄"ρβοῖίας, ἀμρίωπι. Ὅθῃ. 

ΧΙ]. 48.1 56. ΨἼΠ. 2. ἴεθ. 
1.ΧΙ. 7. ἐκ δευτέρας (Βα. μερίδος) κλη- 
ρνομήσουσι τὴν γῆν, ΕΧ ἀυρ] οὶ βογΐθ 

μοβεϊφοξμιης ἴθτταηι, 1 Ῥαγ. ΧΥ͂. 18. 

ῥεύτερω ψαμπξ Ροδί ρεηέββ. --- ΝΣ. 

φεγί. Νίρμ, γεάψια. Ορη. ΧΧ ΧΙ. 

8. το» ρατυμα. 1 θηχμ. ΧΙΥ. 

ο 50, -- κΙΓ2Ὁ Ὁ» "πὲπον παί. Οοῃ. 

ΧΧΙΣ, 16. δευτέρῳ 566. Οσπιρὶ., υδί 
αἰἱὶ νεωτέρῳ ὨΔΡαηΐ, οἱ δέάδδο δεύτερος 

Ἀ, }. ῥασιίοτοιι βἰστάβοεί. --- ἡ ες νδι) 

“ἰζίογ. 1. ες. ἢ, 96. μοὶ ἰθπθῃ 
Οαμ Ὲ]. μαῖνος ἜΠΗ τὸν ἀριστερόν. --- 

Ὀ : Ὁ) “ἢ μο; ἄμα. 1 Βορς. 

ΧΥ. 95. αὶ Βρᾳς. ΧΙΥ. 1, ΧΡ, 91. 
38. το "»μ}- Θεα, 1, 8.. 1. 18. 1. 

18. εἰ αἰδοὶ βερίυβ. --- ΓΘ: 

ἀἁ Ἐχοᾶ, ΧΧΥ͂Ι. ὅ. ασυδμαύετι οἰΐδτα 

ἰῃ 111ο Ἰοοο δευτέρας δά γγ ΙΝ τεξεστὶ 

Ροίρξῖ; φιια ΝΟΣ, Ρταοράρῃίε »γ δ» 

μπρος αὐ αἰίογαια αὐῥιφιρίοσπ τιοῖαξ. 
στ ΠΔ)ν (μαϊά, ἄμ. Ῥδπ. Υ11. 

5. --ἰ Πγγν Ομαϊά, Ἐδᾶτ. ΤΥ. 84.. 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ. ΤΟ ΔΕΥΎΤΕΡΟΝ, 
ξεοηπᾶο, σεουπάα υἱἷοε6, {ἰεγαμι. 

συ,» ἀυ4}15. σεη. ΧΧΥΉ. 86. 

-- Ἀγ)ϑ. θεη. ΧΧΗ. 16. ΧΡῚ, δ. 

εἼν. ΧΠῚ. 5. Αἀ46 Αι. ϑγπιπι. 
Μα].. ἢ, 18. το "πῃ. αν: 

881 Δευτέρωσις. 

ϑγμιρ,. Ρ8.. ΧΙ. 18. τὸ ΣΩ2)Π 
ΟΒαϊά. μεγαέίο. Ὅδε. 11. 7. 
ἜΚ ΔΕΥΤΕΟΥ͂, εα «εομπάο, ἰ. 

6. δεομπάο, δεσμά υἷοε. ΤῊ). 708. 

, . ἃ ὅϑι. ΧΙΝ. 29. 1 εξ 
ΧΙΧ. 7. - 
ΔΕΥΤΕΡΟΊΏ, ϑεσωκάο αοὶο, 26. 

"Ὁ. τγῶ τ ΓΝ): τη» Καὶ, ἈΠΡΗ. 
οαἱ ΡΙῺ. ἤγερια 
ΧΥΤ]. 9. Ααῃ. Τῃεοῦ. γον. ΧΧΨΙ. 
11. ἀνόητος διυτῃρῶν ἐπὶ ἀφροαύνῃ αὐτοῦ, 
ἱμοίρίθηβ ἐύθιδῃβ διυϊμαπι βάδϑῃι. 
Ααα. βεο. οοἄ. Χ. ΗοΪΐπι. Πευς ΧΥ. 
ἡ. ΤΧΧ ὅεη. ΧΕΙ. 89. 1 ὅ.6ῃ). 
ΧΧΥΙ. 8. 23 ϑδ. ΧΧ. 10. -- 
Ἦ;ῳ, ααφο. πο. Ὠοριῖ, ΝΊ. 7. δ] 

δυξ ρμεστηαίαν!ς Ἰχ} «εἵ Γ))» δαΐ γγν 

ἴϊὰ δοοορίτ, υἱ γεθροπάοαϊ 1,δῦπο 
ἐπομίσαγε. ϑὶν. ΨἼΊΙ. 15. υδὶ δευτεροῖν 
λόγον 46 πμραοίαίο, βδὺ Κῶ σενόο- 
γα ρταβιδίαμε εἰ γεραέλιεριῶε ἵπ μεώ- 
οἴδωΣ κἀμοί, ἡὐυδὴι (δκῖδαιβ 
Με. ΥἹ. 7. βατσφλογίαν Δρρε]ϊαῖ. 

ΔΕΥΤΕΡΩΣ, δεομπαᾶο ἴοοο, δερμῆ» 
ἀατε. ΓΤ; ἑέεγο. ΝΟ. ΧΙΠ. 21. 

860. Α]ά. ϑεὰ [δὲ Κτογβϑιρίο οαπὶ 
γοϊϊπ18 ΠΠσῖβ δευτερώσητο Ἰεβεπάυπι 
νιον. ; ὶ 

᾿ ΔΕΥΤΕῬΩΣΙΣ, ἐογαΐίο, τορεξῆο, 
ἴε. δεσιμιάμα ογάο, δεομπάσ Ῥατίεδ. 
χλι 16} ἀμρίδοδίαα. ϑγτατω. ἃ Ῥαΐ. 

ΧΧΧΙΝ. 22. ἐν δευγερώσει. συν. ἐπ 
δεοωπάα, Ἐχμῖρθοῖ ἤδης ἸΘρΕ Ποῖ 
βρὶυβ οοἥοχ αρίυϑ, οἵ τι ϊηϊ ρατίθ 
δἀτηοάμπι Ῥγοθα 6 εβῖ, Αφι]φ 
Ἦδης νρϑεβίομθαι ΥἹ Πα σμ811] 2586, 
ΤΧΧ 24 ερ. ΧΧΙΠ. 4. τοῖς ἱερεῦσι" 
τῆς δευτερώσεως, ΒΔ ΟΕΓΟΙ͂Ρι8 δορμπαὶ 
ογαϊπὶς. 1014. ΧΧΝ.{. 18. υἱὸν τῆς δευτ 
τερώσρῳς, ϑδοσωπείμηι αἰἐρηίαίε : ψὶ 
(οι ρ). βαρεῖ ἑερέω τὸν δεύτερῳ. --- 
ἜΡΡῊΣ ἀιοίογίεμι, ασμὲο ἀϊφίρη. ΔΩ. ἢ 

ἔὥδμι. ΧΧΥΠΠ. 31, Ὠεαυχίς ἃ 
ἌΡ Σ ἐρταυμ. ὃ. ΧΙΪ. 1. αἰοχό- 

γ6)ε ἀπὺ δευτερώσεως καὶ λόγων ἀκοῆς, 
Ῥυάεαίς νοβ ἐξογαϊοπὶς εἴ βουσηοηυτη 
δι άίξα, ἢ. 6. αεἰαξίοπῖδ 47}μ5 δογηιρς 
πὲδ, σιοὶ αμάϊυεγ δ, ΘΧΡΟΠοπίρ 
Ὅτγυδβίο Ουκοῖ. ΕΡτ. 0.1 ς. 82. 

.«᾽8ὲ Τποοά.. Βγονυ. ἢ 

᾿ς 



Δεύω. 

-ΔΕΥΏ, ἐγγέρο, ἐπεδμο, νια ἀεί οῖο. 
᾿ΦυΠ. ΙΧ. 38. ἐδεύσαντο .56ο. Α]ά. 
δὶ Οοταρ]. Βαροὶ ἠρδεύσαντρ. ὙἹὰΘ 
ΒΌΡΓΔ 8. ν. ἀρδούω. 

ΔΕΧΟΜΑΙ, αροΐμὲο, διφοὶρίο, ἰοἷ- 
ἔο, τονεϊίέο, σαρῖο, Ὦ. 6. ἑπίοἰΐερο, γε- 
οἷριο, αὐηκέϊο, απερίδοίοῦ, δοπουοῖο 
φοοὶρίο. Ὁ ΠῚ ΗἸρ. ἀρργελεπάο. 

ον». 111. 90. ὑδὶ δέχεσθαι εδὲ δδηδ-: 
υοἷε ἀαροίρετε. ---- ὈΧ. 77, ΗἸΡΆ. ἃ δὴ), 

ὁ “αρὶο. 1 Βερ. ΝΠ. 65. 4 Ρατγ, 
ΨΙ. 7. -- "Γ» ἴρθα. Ῥτον. 1. 9. 

δέξῃ. Τάροτα αὐυϊάθιι, πθὸ ἰβιηθῃ 
Ἰη4]16 αποδα βϑηϑιηι. ---- 2 ΩΔἹ, 

Ηρ. ἃ ἡγ)γῦ, τεάϊτο ζαοῖο. Ἰ)οαϊ. 
ΧΧΧΙ. 1. - ΡῚ}» σδρεγᾷο. 4 Ῥδσ. 

ΧΧΧ, 16. Το ἤϑὰρα ἢ. 1]. ἰῃ 
Ῥ ΡῬτβῖθγ ποϊίϊομθηι ἀδρεγρεπάὶ 

οὔδιι ποίίο σοοέρίοπάϊ πος ταοᾶο : 
Ββοοσαοίθβ βραγρθρδηῖ δὰ δ]ησο 

« ΒΆΠΡΊ ΠΣ ΠΘΙα 8 1 ον 8 δοσορίυτῃ. ---- 
ΠΡ» ΠΟΙΊΘἢ ῬΓΟΌΥ.. γον. ΧΧΧ. 

1. δεξάμενος. Ἰ,Ἔεροτυηί ΤΡ» δὺΐ ΣΡ» 

ἃ Τα. 71)», ομδίοάευΐί. ---- πρ). ὅεη. 

ΙΝ. 11. δέξασϑαι γῇ τὸ αἷμα ἐκ τῆς 
χειρός. ϑίγαΠ]Π 6 χϑὼν λαβεῖν αἷμα 
βρότειον ἀἰοῖταΣ ἀρυὰ Επτὶρ. ΡΒαη. 
945. Ῥευς. ΧΧΧΙ]. 11. ἐδέξατο αὐ- 
τοὺς, διιδοὶρίεδαί 11106θ. Ῥτον. 1. 8. 
νοῆσαί σε λόγους φρονήσεως, δέξασϑα; δὲ 

ἃ στροφὰς λόγων, δα 1πι6]ροηἄα νοσ- 
μὰ Ῥγυάοῃίίε εἴ δα σδρίθπὰδβ βίτο- 
Ῥἤδβ νϑυροσγυτη. Οοηοσ 1 Οοσ. ]. 
14. εἰ Αργϑβοῆ. δά ΖΕ βοῦγ]. Τ. 1. 
Ῥ. 8368. Ρτον. 1. 10. δέξα, ἐμοὺς 
λόγους, τεσῖρα, αὐἀπιϊίδ ΒΟΥΊΔΟ 68 

. ΤΏΘΟΒ, 8. ὈΓΕΟΟΡΙ͂α τηθα. 1846 οἱ 
Ῥγον. 11. 1. Χ. 9. 76γ. ΙΧ. 10. 
Ο0]}. 1λπι-ς. ὙΠ]. 18. Αοἰ. ΨΙ1]. 14. 
ΧΙ. 1. ΧΥΙ]. 11. ὅ4ς. 1. 91. οἵ δὰ 

ε Ὦ. 1. Ηεἰθοπίιτη ᾿. 7429. δὶς εἱ ἀθ 
δοΥ0Π6 νψετθυτα υϑυτγραῖ ΑΥϊδέοϊο δϑ 
Βδοῖ. 110. ΠΙ. ς. 17. Ρ. 728. ὥσπερ 
γὰρ ἄνδρωκπον. προσδιαβεβλημένον οὗ δέ- 
χίται ἡ ψυχὴ, τὸν αὐτὸν τρόπον οὐδὲ λό- 
γὸν, ἐὰν ὁ ἐναντίος οὖ δοχῇ εἰρηκέναι. 
Οομε. 16χ. Ν. Τ. 8. ἢ. ν. Ηοβ. ΙΨ. 
11, μέϑυσμα ἐδέξατο καρδία τοῦ λαοῦ 
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μου, ἢ. 6. ἐμεϑύσϑη, ἱποῦγτίαίτιπι οἰ. 
ΟΟΓ ῬΟρυ] παρ. Ὑ]άα οἱ Ηοβ. Χ.. 
6. εἰ Ἡεἰθοπί! Ὁ ΐεα. 38. ἰπ Ἐρ. ὑπ 
οὐδὲ Ρ. Τ7ῸΤ. --- γηρὸν ἀροίτίπαι. 
Ῥγον. ΙΧ. 9. υδὶ τὸ ὄξχεσϑαι δυ- 
᾿ϑίδῃιν ϑΌΣ υΣ. --- ΝῸ το, 

(οἴϊο. ὅδ. 1,. 17. δίξαι τὴν ἀδιχίαν, 
[0116, ἢ. 6. γερο Ἰπιαυϊαἴεπι. Οοηξ, 
ἀνίημι, ἀφίημι, λήϑην σοΐω, Ῥὲῦ ηυ5 
γνοῦρὰ ΓΧΧἧ αἰ Ηθῦτ. δ αὖ! 

46 Ῥϑοοδῦβ βϑύτῃο δϑί, βοἰθηΐ ἐσρο- 
Ὧθγα. θυί. ΧΧΧΠΙ. 8. --- ἢ} 

ΡΙΗ. 393 Ῥαρ. ΧΧΙ͂Χ. 16. 422. Εϑάγ. ὃ 
ὙΠ]. 49. 20}. 11. 10. -- Πυν 

δεπευοῖε ἀοοὶρίο. Τχν. ΥἿ]. 8. ὦ 
δεχϑήσεται, ποη οΥὶς ἀοοερέμπι. [Ὀ]4. 
ΧΙΧ, 7. ΧΧΙΠ]Π. 428. (υνὲ δέχεϑαι 
συμ προσδέχεσθαι Ῥαττηυ δ 1α 
ςοα 4.) 25. 27. Πευς. ΧΧΧΠΙΠ 11. 
δέξαι, εἰπι ἘΡῚ ἀοορερία. Ῥταίεγεα. 

Ἰορίεξαν Τδῃ. 11. 11. 56ο. ΟἸ5, υἱν 
ἰδώθῃ. Ῥχὸ δέχεται Ἰεροπάσπι Υἱάθ. 
ΤΩΣ ἐνδέχεται. 

ΔΕΏ, ἔἄρο, υἱποῖο. δ ΓΡῚ 

[ς8. 111. 9. υδὶ ῥσὸ ἽΝ δἰῃς ἀυδίο 

Ἰορσοσγυπί ὍΝ το οι» υἱποίαδ. 

168. ΧΙ,Π.. 7. ϑγπν. Οεη. ΧΧΧΙΧ. 
32. ---᾿ θῖν, υἱμοίο, ἐΐσο. Αι. Ἀδ. 

ΟΧΥΤΙ. 36. δήσατε ἑορτὴν ἐν αιμελέει, 
4υοά ΟΒγγϑβοβίοιαιιϑ ὀχροηϊί: ϑυόατε 
ϑυσίας λιπαράς. Ζυά. ΧΥῚ. 32. 1ὐη- 
σαν αὑτὸν ἐν «ἔδοως χαλκαῖς, υἱκοίεδαπί 
δυπι νἱ μου] εεμεῖβ. 2 Βερ. ΧΧΙΥ. 
27. 4 Ῥαν. ΧΧΧΥ͂Ι. 6. -- ΟΠ 

Η!Ρἢ. ἃ 3» »οπο. Ψυά. ΧΥ͂. 4, 
ἔδησε βες. Α]Α. 564 χοοζίι5, υἱὶ τἱάθ ες 

[ὉΓ, ἴπ το χυΐθ ΠΠΡτὶβ Ἰορίευν ἔηκε, 
Ἑδάεμη τωθάεῖϊα δἰεγεπαα πυοηῦέ 
εβῖ δἰ ἐοσὶ Ἰσοο .0Ὁ. ΧΙ, 91. 08] ῥΓῸ 
δήσεις ΤΑ Ὰ οατ σεροπθηάυπι ἐἴ5θ 
νἱἀδῖυῦ ϑήσεις. -- ΓΤ» δραγβθ. 

Ῥχον. ΧΥ͂. 8. χείλη σοφῶν δίδεται αἷδ 
ήσει. ἘΥἕΑΒΘ6 ἴῃ τηθηΐθ Βαρυεγὰηΐ 
ΠΟΙ ΟΏΘ οἱπρσεπαϊ, αυδτα Βα! νΟΩΙ 
εὐἰθυΐς Βολϊ ομεὶαβ ἴῃ Ορρ. ΜΙπο: 
τῖθιβ ρ. 908, υπᾶάδ ἡ, ἔνεδιω, ΑΙ β 

οομίτα βίδίιμπι, 605 Ἰοβῖ5θ8 ἢν ἢ 

-ο. 



Δη. 

ὁ ὙνΨ» ναὶ γγ, Ἰοοο γ- τ Ὁ 27 
ἘΖ. ΧΧΥ͂ΙΙ. 24. -- Ἔ» οοποΐμαο. 

7ε:. ΧΧΧΠΙ. 1. --- Ἴ.» ἔρο, οοἶο 

ἔσο, ἴϊ, οοπδρίτο. ὅοαι. ΧΧΧΥΤΙ. 

48. 208. 11. 91. 2 Βερ. ΧΙΠ. 20. 
ἔδησαν «ἄντα σύνδεσμον, δοογυμΐ οχη- 

ὭΘτα ΠΟΠΒΡΙΓΒΕΟΏΕΤΩ. ---- Ὁ 77 Ργῆ. 

οοηοαίεπαίμς σι. ΝΒ. 11. 10. --- 

ὝνΣ αγοίε οὐπδίτίπρο, 560: οοἴϊρο. 

ϑγιῶτα. Ηοε. ΓΝ. 90. ΤΟΡ. ΥἼΠ. 2. 

ὅ ἔδησε αὐτὸ ὁ ἄγγελος, Ὁ ὲ ὧδ ἀξεπιοπθ 
ΒΘΥΤΩΟ δαί, 86 δέω ποίδϊ φ)έοεγε, ἐχρεῖ- 

ἴογε, καὶ οὐρετε ατίδεδ πιαρίοῖδ, 1. 4: 
πο8 ἀϊοίπιυβ δαππέη, ἰο ἐχογοῖδε ; 
6011. Αρος. ΙΧ. 15. εἰ ΧΧ, 2. 560. 
ΧΥΙΙ. 2. 18. μιᾷ ἁλύσει σχότους πάν- 

σες ἐδέησαν, υηδ οαἴδηδ [ΠΘΌΓΑΥΌΙΩ 

οἴαποβ νἱηοίΐ ογαπῖ: αὐ ἔοστηια 
Ἰοᾳυεπάϊ ἀε ἐπευίέαδῥϊξ πεοεδείίαίε 
ΤΑΟΥ ὁ Πα Ϊ οχροαπὰβ οβί, δάθοπιθ 

ς τηυϊίυνα αἰδοτὶ ἃ ἰοοο 4 Ρετὶ 11. 4. 
Ὁ] ὧδ δῆρε]}8 τη] 18 ἀϊοϊϊζαν, αυοάᾶ 

Τλεῖιθ [1108 σειραῖς ζόφου, 86. δεδεμένους, 

νἱποῦθ οΔΠ σ᾽ ηἶβ ̓ ραῖοβ, ἴῃ ἰασία- 
τυτῃ ργροριίδμβ ἰσϑαϊάετγῖί, υἱ ἴῃ 
γαάιοίατα Βεσνδγεηίαγ, 00]]. ΕΡ. ψυά. 

ν. 6. Ργείεγοα Ἰορίτυν 700. ΧΧΧΊ.. 

19. υδὶὲ δεδεμένος (6 δι δἀὐα!αογυηΐ, 

αἱ δοιβυχηῃ τηϑρ1]8 Ῥογβρίουυμι τοᾶ- 
ἀογοῃῖ. 

ἀ ΔΗ", “απο, οεγίε, ἐρίέξεγ. “ἘΜ 

ηκαεο. 1 ὅδ. ΧΥ͂. 2. Ἅεε. 

ΧΧΧΥΙΙ. 90. εἰ ΧΧΧΥΤΠΙ. 20. 

Αι, ὅγιθμι. εἰ Τμοοά, [68. ΧΧΙΧ. 

11. δι. δὴ ῥχγοὸ φιαδὸ ἰῷ Ἡμε. 

Ζυάι. ΧΙΠ. 11. - ΠΠ» πιπου 

Τοῦ. ΥἹ. 3. (απ. Ττίυσα ῬΌοΓ. ν. 8. 

μὴ δὴ παραδῴης ἡμᾶς, τι ἐριίμγ ἴτϑ- 

ἄκθ ποβ. ΟΪοββ. ΜΚ. 'ἰῃὰ Οδπῖοδ 

βερί. Μὴ δὴ, μὴ οὖν. --- 16 410] 

φ Μή. 

ΔΗΊΈΜΑ, πιογδιδ. 932 Ῥίυγ. 

»γἱποῖρεβ. Μιολ. Νν. δ. Ἰερογυπῖ 

Ὁ» ἃ ἢ)» πιοτάδγε, δατηοάυτα 

ἱπορίθ. ϑειηίεσιι8 οοπ)οῖς Ἰορεῦ- 

ἄστι τάγματα. ϑ8εα τιοῦϑμδ ΕΥΠΤῚ 

δια δηῖς Ηἱετοηγτάσχα μαρεῖ, 58. 
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ΧΥῚ. δ. δήγμασι ὄφεων. 114. ν΄. 9. 
ἀχρίδων δήγματα. : ' 

ΔΗΓΜΟΙ͂Σ, ἰάοπι. Ἅἴ2» εατμηι. 

Ααα. Ῥε. ΧΟ. 6. υν] ὩΡ ΠΟΥ ΒΌΉΣ 

ἀἰσίυτα Ρυΐϊαν!ϊ ἃ “εοαπᾶο οἱ οαάση- ἢ 

ἄο, δὰ ΑΥ̓ΔΌ. κκαἱοϑ οδὲ δέσαγο, 

ΟΒαὶά. ἡ οαάετε. 

ΔΗΔΑΔΗ͂ῚΣ, δοϊοοΐ, υἱαοἰἐσεί, »γο- 
εοίο, καμά ἀμδῖε, εχ δῆλα, πιαηῖ[82- 
ἐα, οἴ δὴ, δϑαπε. Οδῃῖϊ. Ταϊυτη Ραοσ.. 
ν. 1. Ηεεγο. δηλαδὴ, φανερόν ἐστιν ἣ 
δηλονόκι. 

ΦΔΗΛΔΑΙΟΣ. Ηοβ. ΝἿἾἼ]. 18. ὑτὸ 
ὈΣ Ὁ» νυαείίέαε ἐδ, δήλομοι εἰσὶ, 

β6ς. οοᾶ, ΑἸοχ. υδὶ νὰ ἰθσο εἶπα δ 
ἀμυρίο δβῖ δειλοὶ, φαυδπαύδτη εἴ δἰΐοτα 
Ἰοσῖο φυοάατηπηοῦο Θχου ΒΑΓ: ροῦεϑῖ, 
Ὡδιὴ δηλαύνειν απ 80 δηλοῖ οβὶ ἐῶ. 
ἄογε, ποοῖσε. Ἐθρουαν ῥγείοθγεδ 
εδᾶδθτῃ νοχ δρυὰ ΓΧΧ :ἢ Ο(οά. 
ΑἸεχ. ἘζΖ. Υ. 15. ὑγο Ηρρσ. ΠΡ» 

οοπυϊοῖπι, ΟΌΪ αὐτὴ δειλαιστὸς, δεῖ- 

λαμος, οἴ δῆλος ἴῃ οοὐάᾶ. ρῬοτταυϊδίυτ. 

ΔΗΔΛΑΙΣΤΟΣΣ, ηεϊδεγαδιϊδ, ἃ δη- 
λαίνω, ἰαάο. γ78)}., οοπνυϊοξδηι. 

1ΧΧ Ἐς. Υ. 15. στειναχτὴ καὶ δηλαϊ- 
στὴ, χεταθθυπαα εἴ ΓαΐΒΕΓ Ρ1118, 56. 
Βοια. ἂς Τμοοᾶ. υδ1 υνἱὰᾶ. Μοπίξς 
ἩδευοΒ. δηλαϊστὴ, ἐλεεινήῆ. ϑυϊά. δη- 

λαϊ)στὴ, ἀϑλία, ἐλεενή. ας ΥΠ]οὶ- 
βοῦυτῃα δὰ Αροϊ]οηϊ ϑόορῃ. 1,εχ. 
Ηοιαεσ. ὑ. 970. 

ΔΗ ΔΟΣ, πιαπὲεδίιε. Ἰιερίτυν υἷ8᾽ 
ἴῆ ΠοΠΠ}}}18 ᾿ἰδτῖβΒ ἂρυὰ 1ΧΧ 
Ἐζοοῖ. Ν. 1δ. ρχγὸ Ηρρτσ. ΓΒ» 

οοπυϊοῖμπι, εἰ Ηοθ. ΚἼ]. 18. ῥγὸ 
Ηεῦς. ὉΠ) τῷ; υαείἑέας, Βοἃ ἰπ 

πόσα Ἰοοο ἀρεσίο βουίρασυσα υἱ]0 
Ῥῖο δειλοὶ, δας δείλαιοι, δαῖ ϑηλαστοί. 

γιά βυργα 8. δἰβ νοοδρυ} 18. 
ΔΗΓΔΟΙ, 8ε}. λῖϑοι, ἰαριἄος οἷατὶ, 

σεηθηα ἱμοοπίεδ. ὈΥγὶλ» ὕτγῖπι. 

Νυμ, ΧΧΥΤΙ. 91. 1 ὅδ. ΧΧΥΤΙ]. 
θ. ον ΧΧ ἴἴὰ μδης νοςεῖὰ το 41- 
Δοτὶηῖϊ, ταϊόομθῃι, βεα πο δυβιοϊοῃ- 

τετὰ, ἀοᾶϊς ΗΙΘγοσγταυβ ἴῃ Ηοβ. Τ. 
ΠῚ. οο]. 1966. --- ΩΓ.» ἐπιίεβετ. 

ὃ" 

Ὥς 



Δηλόω. 840. Δηλίῳ 

α 1 ὅδια. ΚΙΨ. 41. ἱφρετιπί ἔογίλθθε ϑϑγτωτηδοβιβ ἐταμφαι θοῦ : οὗ δωλεν- 
ὩῸΓ» ς 5ἷπε ἀαρῖο τεϑρεχεσμη ϑϑήσιται ὑπὸ ἤχου σάλαγγγος, ηυδη-. 

γ} 4ύδηι δδύη ϑ'γσιϑ ἐσπῆρημδῖ, αυΐ ἢδ- δὰ ὕὕγῖηι εἰ Τλιιπιπιῖηι, υΐϊδαβ ἢ δι8 : 
ΒΡ ϑιιοσηυτη δρβροσῃηοῖρεη ΡΡΟΙοτΑΙΣ μοῖ: πέσμέ γοονηνιαἱ (ὡν) ἑωδα 

Ἰπάἀυΐξαπι τεβροπβα ἀδραί, αυόά αν οἷαπρόγεπ, ττν ἥγηψ , πωαίπο. 

βος ἴσου, υδἱ ἃ Ῥδὸ τεβροθϑυπι ὥυγῃγῃ, Τμροᾶ, 168. ΧΧΥ͂Π, 1]. 
Ροβίυϊδίυν, ταῦθ δἰθησπι οαϑαί, οἷἷϑὲ γψοςδίη ΦΝΙ, πε: ἢ, 1, ὅποζη- 

Ουϊάᾳιυϊὰ βἰδίυδῦιξ, ἑαπιθ Πος οδΥ- Ν» 

απ οϑί, γεῦρᾳ δὸς δήλονς αρυ υΧΧ ἄετε ποῖδξ, τη} ἴῃ ΒΕΉΒΙΙ τοθῖαρ ιο- 

γεσίθπαα 6886: γεδφ παρ οργίίογος, 790 8148 αυλάθῃγ οὗν ἱο δοοερεγυπί, 

ὃ ϑαΐ εἴἶδοο, τὰ μεγζδοίε δοίαπιῃ εἰ οοφ- δ 511 εάοσετε. Δ]. ἀοοεπίεε εαπι, 

ποδοίρηιιδ, αἱ διδόνᾳι εἱς ὑχο φοαῦ π΄ ΡΤ Ἡΐ ἢ. ἃ ΝΜ» δοίτε ἴβοὼ, 

Ροβίϊατι. --- ὩΟν 7 Ἀεπιηιῖπι, μὲ ΠΕ ὑαθς δἴατῃ ἴῃ Καὶ εἰ Ν'- ἐ 

ρεγίαοίοπα:. Ὦδυς. ἈᾺΧΠΠΙ. 8. -- .ὅγταμι, ἃς ΤΠοοά, Ρε. ΧΧΙΥ͂. 
ἑδοία, Ηρα. 111. 4. Ηἰς 14. υδῖ ἰάτηθα ῥγὸ δηλώσει Βοτίθεῃ- 

πή τϑα : " ἄμχη εϑὲ δηλῶσαι, αἱ Ιερίταν ἰΒ ΓΧΧ 
ἥπρυς. ἀευνέπαοια εὐ ὅνδε δὲ Τηςι, βοουμάυτῃ ἔεχ, [πε. ΡΟ. 

ΜΏΜΗΣΏΣ, ἰοα τοόρθηβα δόθ:-ὀ ΧΠ| 16, υδὶ Ῥτο ΝῊ" οΟρηοξο ει, 
μεθ ὀσθεθατυν δυῶν 9030. ᾿ ἐπὶ τι ᾿ 
τάμα ββοθυῖοθ. ἢ Ρ) ἀρὰ δυτοο, ἘΣ ομαμίᾳνἱ, ουτα ΤὨρρᾷ, εἰ ΤΟΥΣ 

Ομ 4 ἿΣ ψ ἣν 56 Π εἰ ατρίζοηϊε αὐμιοβιμῃ ρρη: 414. εἰ ΑσβΌ. μοίαϊ ογασμία ῃγο- ἥ “. ΐ 
ὁ ξέγτε, τεβροπίργε ρεγοοπέρπιδια. ϑιν. ΦΌΙΘΗΓΕΤ. ΨΔαῖρ. ἱπαίραι. ἩΧᾺ τ 
ἈΧΧΠΙ. 4. υδὶ Ργὸ ἐρώτημα δικαίων Ἧ1" 3. δὶ ῬγῸ ΔΏΨ.}}) Ἰοβίθθε νἱ- 
τ ἱε τίμα δε πὰς σ. ἀεπίαΣ οὐ ΟὨϊείοθο νην Τὸ! 

. 14. ῥήλοις ας. ἴῃ Ἰκχ. ἊΝ Ογεῖ! ΜΒ. Βτοῖα. ναχ Δήλὼν δχ. 5, ΧΧΧΠΙ. 19, -τ- μὴ (δεὶά, 

ΟΠ ῸΓ φανερῶν, εἰ τρυς Ηεεγοβίαι ΡΒ, Πδη. [Ρ΄. 15. --- ΤΠ, 
ὁράσεων, ἐνυπνίων. [ἴα οἴΐαπι Ο]ο88. Ηρ. ἃ ὕτ, φοοοο, ϑγιιμι, 70. 
ΜΆ. 1π Ῥγορῆ. υδὶ (ἀγτλθα Ῥγὸ δήλων ΧΕ. 7. ἸΧΥ και ΧΧΧΠΙΙ, 10. 
νἱεῖσδε ἰοσίτυν ὀηλῶν. ῬΊαΤα ἄς Πδο ΑΣΙΣ, 

γος νἱᾶάβ δρυὰ ἴβ. ψοββίυτη ἀθ αὶ Ῥαν. ΝΙ. 87. --- ΨΟΨΗ Ηιρῇ. 

« ἘΙΧᾺ Ιπτ. Ρ. 49. Οοπέ, ες 8. ν. αμάΐγε ἤαοῖο. 168. ΧΙῚ,11. 9. -- 

πλυπὸ ἐπάϊοο, Ομαϊὰ. απ. 11. 6. 966. 
ΔΗΔΟΏ, πιαηιεδίρ, ἀεοΐαγο. ἔχ » ὍΒΙ6. -- πρ ΝΕΡΆ, υὐώδο, Ι 

τευοίο. ὄγτατα. 1 Βατα. ἈΝ. 9. -- ϑ8ηγ. Π| 41. δηλωθῆναι. Βεπὲ 
Φ) ΝΙ ὉθΤιση, οσεγίμη, βάμηι Καοοθ. αποδα βοπβιιηι. -- "πτγνῦ» οῳιδοι 

ϑγίτα. 900. ΧΧΧΙΧ. 94. οὐ δηλω- σφι. Ῥρ. ΧΙ.11, 9. μιαρὸς ἀξλώσι 

ϑήσεται, αυοᾶ νογίεγα ποϊϊονι οὔτ β6ς. δᾶ. ϑιχι. αὐοὰ εὔδ εϑἰ Ιῃ 
Μορεδβάοομο:Ψ ποθ ἐπάϊοαδέεν α αυϊρυθάεδτα Οοτωμι. ΟὟ. β!Έσο 

«ομδίμ ἐμῴᾳ, 56ᾷᾳ: ποη φἀροείμε α ὑοιειί εἰ Βοια. εἰ ΖΕ ίορ. οἱ Μεῶ- 

φομίέμ ἐμόχρ, 80. φιρσιάρ ἐρδὲ ὀμσγθη- Ῥῃγταβὶ ΡΟ  Ἰπατίῖ, ῥσὸ αυο ἰαμιαὶ 
ε ἄμηι δἰξ, ὅρα τ μρμ ραβρροίᾳἑ φοπέέεπι ἴπ Οοᾶ. ΑἸ]οχ. Οομρὶ. εἰ ΑἸά. δὸ 
ἐκ αὐ σιιγγοπάμμ. Βδμθ Βοος οοῦ- δραὰ Ευδβορίαμαι ἰπ οιηπι. δὰ ἢ. ἷ. 
γΘΏ νουθὶβ Ηδρταϊοΐβ, αὰθὸ δας ἰαρίξυν γυχεὸς ὠδὴ αὐτοῦ (8. αὐτῇ) ταῦ 
ἴα νογτίθηα : πορ δίαξιϊϊα εδί, βθὰ: ἐμοί. ϑβοιηΐοσυβ ἰῃ Ερ. (τ 
δίαγε ἴοου 50 πεδεὶξ αὐ δοβδηι ἕώδαῳ. ΟΟὐεβοδομίαπι ρΡ. 106. ῥγὸ δηλώσει Γ΄ 
ὕπαάε εἰταυϊ ἀρραγεῖ, ἤοπ δά πιοάνσα Ῥοπαπάιπι 6856 Ἴοπ)θοῖς μελῳῥῆσε. 
Ορυὰ8 6888 οοῃ]δοΐαγα, ἀυϑιε Κνογϑ- Βγυπβίο δηλώσει εχ δὴ αὑτοῦ δρετρ 
ϑἰρίαβ ἱπ ΟΡ88. Οὐδέ. εἰ ῬΉΠοΙ. ἰπ φοσταρζαμι θεβὲ νἱἀεῖας. ΜΙΒΙ δυΐ 
Ψαῦ. ς. 89. Ρῥ. 41. ῥγοίιϊξ, 6 4ὰὰ εϑηβιπι Θχρυεβαιβϑα (μμέδο ΓΙ δ 



Δήλωσις. 

« φίπῆε οὐαί, ἃς τόσ δαροευὶ 
Ηἰδνσπγίπι8), ἐδξ Ἰορίδϑδ υἱ όηξὼν 
κμγῦ5, ἐχρείπιθπιξβ πέπηθε δάτῃ, ἅψπιδ 
ἴῃ Ασδδίςα Τίπρτια το]ΐψυα εϑὲ, βιρηὶ- 

βακθθϑηρια, υδὶ }" εϑὲ πιαηὲζεδ- 

ίατε, ρειδίέομπι τεαάεγε. 4 Μδοο. 11. 
8. 94. τὰ ὑκὸὺ ᾿Ιάσωνος δεδηλωμένα, 
4πε 4 ψαβϑοπε πατταία βυπί. ῬοΪγΌ. 
11. 22. 11. ὑπὲρ ὧν ἄρτι δεδηλώκαμεν. 
Ἠξκβγςἢ. δηλῶσαι, φράδαι, δεῖξαι, δη- 

ὁ μῶᾶνα:- 

ΔΗΓΛΔΩΣΙΣ, παπι[εοίαίο, ἀεοίατα- 
ἐἶο, αεπιοπείγαίο. ἘΣῪ Μ» ϑέπηπίε 

ἐμοεηξες ἱη μεοίοταϊὶ δωπεπιὶ ροπὲ Ποὶσ. 
Ἐχοᾶ. ΧΧΚΥΝΙ]]. 926. ΤΠοοάογεῖιδ 
ἴπ Ουιαβέ. Αα Εχ. Τ. [. Ρ.. 167. εά. 
Ἣκ]. δήλωσιν μὲν ἐχάχεσε τὰ ἐκεῖϑεν 
μηνύματα, ἀλήϑειαν δὲ τῶν μηνυμνάτων 
ἀψευδὲς, ς0}}. 83 Εδάὰτ. Ψ. 40. ὦρχιε- 
ρεὺς ἐνδεδυμένος τὴν δήλωσιν καὶ τὴν ἀλή» 

ς ὃμαν. ἴ,δχ. ΟΥ̓} ΜΆ. Βτεια. ἯΗ δὲ 
δήλωσις δος ἦν ἀδάμας ἐπάνω κείμε- 
νος, ἀπαλλάττων τὴν χροιὰν. αὑτοῦ διὰ 
Ἀυρίου ἐδήλου τῷ λαῷ ἑπόμενά τινα. 
Μέλας γὰρ ὁρώμενος ϑιάνωτον, ἐρυϑρὺς δὲ 
σφαγὴν, λευκὸς δὲ διαλλαγὴν τοῦ ἡεοῦ. 
11ὰα οεἐΐδηι Οἷοῦθ. πὰ Οεἰαξ., πλδὶ 
ηυοα γτὸ Ἢ δὲ δήλωσις τα8}6 ἴδ] 
βου ρίατα 81} ἡ δεδήλωσις, ΡΥῸ ἀλλάτο 
τῶν δυΐοτῃ Ἰοχαΐιν ἐναλλάτεων, εἴ ΗΓ9 

ἀ ἱπόμενα ἐσόμενα. ---- ΤΊ ΓῚ) ἀρετέμιγα, 

αρεγίΐο. Ῥβαα, ΟΧΥ ΠῚ. 190. ἡ δή- 
λωδὶς τῶν Ἀόγων σου φωτιξῖ, ἐπε μμῖο 
ναὶ ταὶ ἰΠυταίπαί. Οοπορ ὈΡαδίῖ 
Οὐθεσναῖι. 1.0. Ψ11Π). οαρ. 16. --- 
ΠΟ, ἐτοϊδίο. Ἰεεν. ΧΧΝ. 2. 

δήλωειν ϑεο. ΟΟἶ5]. υἱοὶ ϑομασίθηρ. ἰῃ 
Απίπι. νυϊξ δῆ Ἰθοϊοπθπλ 6886 
βοτιρίασαμλ ἀδρσζανδίατη νοεὶβ (βε- 
βαίωσι. ΜΑΊΊοτα Ἰεροτα βεβήλωσιν, 

ὁ ΓΒΑΡεῖ οοὔ: ἘΡ5: εἰ Α]ὰ.--- Ὁ Γν 

ΤἼιπιπιῖνι, μετ εεισνιες. ἴτις. 1 δὴ. 
ΧΙΝ. 41. ἱὲἱ δὸς δήκωσι το ἀἰοηεϊθχη 
«48:. πια ἐ εεία ποδὲν, 60]}.. γ. 88. --- 
"ἜΘ ΘΓ ἑάοία. Ἐσβ. 111. 4. 866. 

ὉΟΡΙΡΙ. δὰϊ ρυξπβ [πὸ. Οδδῆ. δυρεὰ 
8. ν. δῆλο. Αἀάε Ρ]αίθῃ. Ῥοϊ το. 

δὲ1 Δημηγοῤρέω. 

7} Ῥ.- Φ87, Αἱ [λΛιΕΙ6Ή, Ἦν. Ῥ. 

849. Β. 
ΔΗΜΑΓΩΓΕΏ, ρορμίμηι ἄποο 8. 

τοῖο, αυοὰ δι οσαρέαπάο ς7}μ5 δεπεῖο- ἢ 
ἰεπέαπι, πᾶ γί γα] ρμίοὐϊα απιὶ- 
οἱέταπι ἐΕΡΙΟν 'σ 4185. μαρ. 50. οα. 
Βδίω.), αυοὰ δὲ ἱαυρίόηασ γουποῖα 
νοὶ ρμϑουπίδε, γε δἷϊο ἠϊοάο, χιδσα 
δϑὲ βἰχερ ἰοίξον ἐνρρεαίίατε, ἰαγρίτὶ 
Ῥορπῖο, ν. ς. Ὠιοηγβιὶ ΗΔ]. οὶ. ΥἹ, 
Ρ- 1001. εα. Βεἰθκ. δημαγωγεῖν τὰ 
«ρὸς ἡδονὴν τῷ «λήσει. 8 Ἐπάν. Νν. γ38. 
βουλὰς δημαγωγοῦντες, βοπιαῖοτα 8. 007 
γεπιροηΐεδ, πο. Ἐπάν. ΙΝ. δ. υδὶ « 
δήμαγωνγ ῦνεές Ῥοσρυηθεὶ Ἡδθγαῖσο 
ὥ τ ϑϑ, οὐγεμηιροπίον, ̓. δ. Βνυτθ 

γί θεπθνοϊοπεδτη ἐλρίαπθσὰ. ΟΣ 
«ὦ Η.. .. ΒΡ ΘΠ πε ἀδεὶ ϑριαξϊείο Ῥι 
62., Ηδογςοῖ. . δηαωγωγεῖ ὑτθατηγΜ. 
Ιάοηι: δημευγωγὸς, ἄρχων, 

ΔΗΜΑΓΩΓΙΆ, ρορεϊδ ἀποῖιδ δέ 
γεσίβοὴ,) χγαϊία εἰ αἰοίσγιίαθ, για 
μὲς αρμαὰ ρορμίίαπ υἀϊεί, γμορἰατ᾽- 
ἔα8, ἀγίες, σπίδιια αἰὲν κπέέαν πα ἃ 
ϑοποϊππείμηι εἰδῇ ΡΟΡΗΙΘ, Βρθαι πα 
φορυϊ αὐάμοίίο αὐ δεαδέἑθη θη δαοῖ. 
ἑαπάμπι. 8 Ἐδὰ!. Ψ. 90. δημωγωγίδς 
καὶ ἐκισυϑέάθεις ποιούμενοι, Λα) δόε- 
νῦν δημώνωνινὸς Ἱερίτυῦ ἀρτμὶ Ατἶθ. 
τΡῃ. Ἐσυΐε, ἡ, 17. Ηδσγοῖ, δὴραι 
γωγίας, ὀχλιοκοιήσεις. : 
ΒΔΗΜΕΥΏ, ἱ. α. δημοσιεύω, ρκδἶ!οο) 
80 δρροϊδιία ἀ6 δομὲς αἰοίξυΣ, 4ια 
γμεδίίοε οεπαμπίωγ αο αταγο αὐάί- ἱ 
σκπίωγ. Ὠβὰ. 111, 29. ῥσο Ομδὶά. 
ΔΊΩΝ" 55.) ΓΣ2» ἄονμιδ ε7ες 

δἰενφεϊηὐωδὲ Βδὰ ἐπ ἰαϊγόπωηι Ῥοδα. 
ἐωγ, ἰὼ Οδ β. ἰερίευν : ἡ αἰδωὲς δὐτοῦ 
δημευϑήσιναι, ἀοταιθ δἦυ8 ῬΌΒΗδα 
γε θείας : 60}. Πδῃ. 1ἢ. δ. υἱὲ νἱά; 
ΒΒασίδηρ. δ ΕἸβομβεγὶ Ῥσοὶιι8. ἐδ 
για [μοχκ. Ν. Τὶ γδς. 100: 8566. 
ΖοηδίΆδ νεκι οοἱ. ὅ03. δημεύσας, δη» 
ρροσιεὐσὰς: υϑὸὶ νὰ, ΤΙ σδηυ 8. .. ἃ 
ΔΗΜΗΓΟΡΕΏ, κα ρορμέμπι υεγῦα 

υαεῖο, οοποίοποτ. ἘΞ) 8» ἐπυϊοίιδ. 

Ῥγον. ΧΧΧ. 31. βασιλεὺς δημηγορῶν 
ἐν ὅϑνει, τὸχ ἰοχυθης δὰ ρμορυΐυπι. 
ΟἸπιοηΐβ ἴῃ [χ. ΗθθΥ. ρδρ. 1410. 
ὁοτησηθηιοτδὶ, Οδϑίεὶο ἱπ 1.Ἐχ. 8. ἢ. 
γ. εἰ Ροοςσεκίο ἰῃ Νοίϊ, δὰ ϑροαίπι. 



Δήμιος. 

« Ηϊεώτ. Αὐτὰρ. Ρ. 908. ΩΡ ) ἰάθιι 

6886 οἴη ΑΓΔΌ. ὁ" [,, ροριίιε, 

οὐἶμα ποηείπεηι, οἴ Εἷς ρὸν ΡΟ 

ἸῺΝ τέσ, φμοοσῖηι ρορεζμα εεἰ. Ἐόο- 

ἄδιι ἐσ διπᾶο ρσχονθηΐθοα ΓΧΧ δη- 
μηγορῶν ἐν ἔϑνει, τοοῖα Ἰυάϊοαϊ .[86- 
ξετυβ δὰ Ἀ. 1. αυϊ εἴίδτα σοη]οΐο, 
608 Ἰἰερῖϑθδα Ων "κ᾿ ὉΡ» σίαπε 

αρμά ρορεΐωμπι δέμῖι, Βεὰ : σοΥαπι ρο- 

»μῖο ξιο. Τγοββοπῖο Τεπίδτα. Ρ. 96. 

ὃ φομρίθιεβε ν]άδηζανς 1} ὅν» Φ"ΡΕΥ͂ 

ρορεΐη. ἘΪεβγοίιιβ : δημηγορῶν, εἰς 

φὸν δῆμον λόγων. --ὦ ἘΡῸ ἢ υογδηι, 867. 

πο. Νοῖ. 11]. 6. ἔστη ἐπὶ βήματος 
εἷς τὸ δημηγορῆσαι. Ηδδγοῖ. Δημηγο- 
βῆσαι, ἐν δήμῳ λαλῆσαι. 

ΔΗΜΙΟΣ, 85. ὑπηρέτης (Οοῃξ. 1... 
Βοβ. ΕἸ106. Οτ. ρ. 514.), οαγηἶξεα, 

ἴσοις γεἰμς πον ἐδίετ. 2. Μδοο, 
Ὗ. 8. 1. 29. Ηδδγοῖ. δήμμος, ὁ 

« τοὺς χαταγνωσδέντας ἀναιρῶν, ἣ ὁ ὑπηρί- 

της τῶν βασάνων. Οομῖ. Ῥο] ποθι 

110. ὙΠ. Ἐς. 7. 86οῖ, 71. εἴ Ῥεσῖσο- 

αἴσχη δα 2Ἐ]1δη. Κ. Η. ΧΙ]. 40. 

. ΔΗΜΙΟΥΡΓΈ Ώ, ογεὸ (66. δημιουρ- 

γεῖ, τὰ μὴ ὄντα σοιεζ)» ἀεϊπάς ,αδτίοογ, 

οομάο, οαδίγμο. “Ἴν ωπάο. ϑγτοτα. 

Ζον. ΧΧΧΥΙΙΙ. 4. δημιουργοῦντι τῷ 

ϑεῷ τὸν κόσμον, 90}1. ΧοπορΒ. Μοιι. 

Ι. 4. 7. υδὲ ϑοογαῖθθ τουπάπτη συφοῦ 

ἃ τινὸς δημμουργοῦ τέχνημα Δρρε]]αΐ. 56. 

ΧΥ͂. 18. γλυπτὰ δημιουργῶν, δομῖρε- 

ἴα }αδτίοαπα. ἃ Μδος. Χ. 2. βωμοὺς 

δεδημιουργημάνους, αγαϑ ἐπϑίτμοίαξ. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ͂Σ, εδτίοαίον, ορῖ- 
ᾶσ, εὔδια αμοίογ. 2. Μβος. ΙΥ͂. 1. 

τῶν καχῶν δημιουργὸς, ταδϊογιχα ατέϊ- 
. ᾿ : 

, ΔΗΜΟΚΑΤΑΡΑΤΟΣ, ρορεΐο ἐκε- 

ογαδὶϊδ οἱ ἱπυΐδιιδ, φμεπι ρορμίμα αἷ- 

ὁ γὶξ ἀευουεί. Ῥντον. ΧΙ. 46. γτὸ 
ΡΣ, ὙΠῈΡ» γπαἰεαϊοεηέ εἰ ροριι- 

ἵμδ, αρυά Τηροάοί. ἃς πο. ὈΌῚ να 

ὩοΐΔ8 [,. ΒΟΒ. ἱ 

ΔΕΙ͂ΜΟΣ, ρορκῖεις, ξαπιδία. Ν᾿ ἉΤῚ, 

“Ῥιπὶα. Τπο. εἰ ΤΧΧ  βεο. οοά. Β6βὶ]. 
208. ΧΙΧ. 9. ἀσὸ τοῦ δήμους [,ε6- 

542 Διὰ, 

τἰοποῖὰ μδης ν᾽ οθδιι ὕΤῸ χλήρου -΄ 
ἐς ἄἰςας Θοδδυίδηρ. δα Ἡ. ]., βι πη] αιθ. 

ἀοοεῖ, οἴΐδτα ν. 8. μεὸ σνόοῦδδυϊλο 

Ῥαττηυϊαΐα 6886 εἰ ΠΡ γαγιῖβ. Ου]ὰ εἰ 
τοροπογεῖι σχοινίου ὃ --- ΠΡ, 

ανιῖδα. Νυτα. 1. 20. 33. Ι. 34. 

Ζυᾶ. ΧΥΠ]. 7. δῆμος συγγενείας. 

ὕμυμι υπςἷβ ἱποϊαδοπάσπι εγαῖ. Ἐδί 

οηίΐτα δἰϊὰ8 ᾿πέοΓΡ ΘΙ 8 δὐτυϊχίατι. --- 

ν2ν φιατία ραγε. Νυτι. ΧΧΙΠ. 

10. τ΄ς ἐξαριϑμήσεται δήμους ᾿Ισραὴλ. 

Βϑῃθ ᾳυοδα βεηβυτη. -- 8} π΄- 

δι. Νά. ΧΥ ΤΙ]. 3. --- Γ᾽ 
Τλωρπεῖηι, ρετζεοίέοπες. ἴπο- εἴ ̓ Πν 

πΟΏΏ}}}1, ἰεδία [,. Βοείο, θεὺΐ ὁ 

ΧΧΧΠΙ. 8. δήμους, υἱὲ ἴρβ8 νὸχ 

Ηδῦν. οχργεββα 6886 ν᾽ θαι, ΠΙΔ 

ξοτίδθδθβεα δήλους ταροπεηάυπι ἐϑ, 

αυοὰ ἰπ 411|8 1 τῖβ Ἰερίςαν. ' 

ΔΗΜΟΣΓΑ, γζτὸ ἐν δημοσίῳ χύφῳ 

(Οοπέεν ",.ἅ Βοβ. Ἐ]11ρ8. στ. Ρ. 341.) 

ἐπ ἴοοο μεδίϊοο, ρωδίϊοε, οογαπι 

ὦ Μεαες. ΥἹ. 10. δημοσίᾳ «Ἰριαγαγόν 

τες. 8 Μδος. 11. 47. Οοπέ, [μεχ. Ν. 

Τ. 8. ἢ. ν. 
ΞΔΗΜΟΤΕΛΗΣΣ, ρμδιοις ἐαραι 

δὶς 5. διημδιδ γαοίε, . 8 

Μδοο. ΓΡ. 1. δημοτελὴς συνίστατο τοῦ; 

ἔϑγεσιν εὐωχία, Ῥυθ]ϊοα ἰηϑείαιεγαπί 

οοηνίνία χεμεῖϊοβ. Ηδεγοὶ. ἐπμοτ 

λῇ, πρὰ, εἰς ἃ ϑύματα δίδωσι ἢ φύλις. 

δυϊάαθ: δημοτελῆ δημόσια. Ῥμὶο 

ἀθ Μυπάϊ Ορίβοῖο ραρ. 31. ὄηρθτ 
λεστάτας ἑορτάς. Ῥοϊϊαχ Οποπι. ΙΧ. 

10. υ] ΜᾺ [πίϊ. Ζοθορδυδ ἀ. ) 

ΤΡ. Μ. ς. 8. δ. 12. Ζοματαβ “Α-" 

500. δημοτελὴς, ἡ δημοσία τελετὴ, καὶ 

ἡ δημοσία, Φορολογία. 7 

ΔΗΜΟΊΤΗΣ, ἐγ διδ, ρορυίαγι, 
γρ[οδοῖιιδ, πιμπίσερδ. ϑ'8Ρ. ΧΥΠΙΙ!. 11: 

δημότης βασιλεῖ τὰ αὐτὰ πάσχων. βδ΄΄ 
βγοῖι. δημότης, ὁ ἐκ τοῦ δήμου. ὅπλ 
χαὶ ἰδιώτην. ϑυϊάδβ ; δημότης; ηὐγηάν: 

Ῥῆμαν. δημότης, ὁ εἷς τοῦ δήμου. Οὐαί: 

ΖΕιίδη. Υ.. Ἡ. ΙΧ. 10. ᾿ 

ΔΙΑΣ λέγ, Ὀγορίετ, ἐπ, ϑησία, “ 

»οεί, ποηπῖπε. ΛΝ ὧν» οαιδα. ΝΟΣ 

ΧΠΙ. 95. Ζυά. ὟἹ. 1. ᾿ 

ἄχυνη. ὃ , Ἐχ, ΧΧΠΙ͂Ι. 19 " 

σχευάσεις Ἐριῷον διὰ γάλακτος 

-- ἃ 



Διὰ. 

α τοῦ, 80. ὄνγα, ὯΟῚ ΒΡραΓΑ ΙΒ Βοράυτη, 
ἄντα δῖ ἰπ ᾿ἰδοῖθ τηδιυτβ δι, ἢ. 6. 
αιδχράϊυ Ξυρσῖὶ 1ΊΔο. Οοπέ, βυργὰ 8. 
ν. γάλα, εἴ Ἰοοα Ν. Τ., ἴῃ αυϊρυβ 
διὰ Ῥτο ἐν ροπίτυ;, Ἰαυάδαῖα ἃ τη ἰῃ 
Ιχῖοο Ν. Τ. 8. ἢ. ῥχγεροβιοῃβε. 
1 ϑασω. ΧΧΙ. 10. ἠρώτα αὐτὸν διὰ 
τοῦ θεοῦ, ἸηἰοΥτοραῦαϊ ὑγὸ 111οὁ αρμά 

ι δρυμὰ. ΥὙιάο οἱ 9 ὅδ. Υ. 190. 2 
Ῥασ. ΧΧΧΌΕΥ. 4. διὰ χειρὸς Σαλωμὼν, 
͵7μαία τυνατυατα ϑϑ]ΟτΔ ΟὨΙ8. ---- [Σ᾽ 

Ρίαν. ἃ Ἵ2» "πεπιότα. 200. ΧΕ]. 4. 

---ὐῦλ.», σαιδα. Οεη. ΧΧΧΙ͂Χ., ὅ. 

Ὅδυς. 1. 37. ΧΥ. 10. -- “2 “ἐ- 

εμπάπϑπ υεριρμ. 1 Βοα. ΧΥ ΤΠ]. 86, 
-τ ΣἽ ἢ» ἰάεια. ὅεῃ. ἈΠ.1Π,. 18. 

Νυμ. ΧΧΥ͂. 17. --- ἼΣ» ἡ τπαηῖ. 

Εχ. ΧΧΧΥ. 27. Νυπι. ΝἼΙ. 8. 706. 
ΧΧ. 92. --- Ὁ γνγαῖῆχυμ. ϑυσητη. 
Ῥγονυ. ΧΧ. 4. διὰ ψύχος, ρτορίον Κγ1- 

οριδ. 1 Ἀερ. 1. 427. Ὅ0]1 διὰ 6: υοἰκπ- 
ίαίε 8. οοπδοῖο πιοϊαϊ. --- ΝῺ» 6 

ομα. ζοβ. ΧΙ. 20. βες. Καῖ. Ββθῃδ. 
-- Ἴνα πιώπε. 9 Ῥαν. ΧΧΧΙ. 18. 

ἴεβ. 1..ὄ 1]. - Ὑ2, δεσμπάμηε 05. 

Νυ. ΧΧΧΥ, 380. διὰ μαρτύρων, 
2μπία οομξεβεϊοιιότα τεβίιμηι. --- ὮΝ 

.)Ὁ»» ,7ποῖΐεπι. 200. ΧΙ,11. 9.-- )}}}), 

ΘΟ, οῖε. Οεα. ΝἼ]. 7. Ἐχ. 
ΙΧ, 12. --- ὩΒΌ: ὕὍεῃ. ΧΧΥΙ]. 

46. Ἐχ, ΧΙΧ. 18. 1ε6. ΧΧΧ, 17. 
χίλιοι διὰ φωνὴν ἑνὸς φεύξοντοω;, τα} }} 6 
ῬΕΙ͂ γοσοῖῃ υπΐπ8 ἔπρίεπί. Υ1α6 οἵ 
ἴεβ. ΧΙΧ, 17. ὅδ8ῖς γραβδϑίτη δρυὰ 
Ῥτγοΐδῃοσ διὰ οὔσῃ δος βδῦνο ἐνέργειαν. 
χαὶ αἰτίαν ἀδῃοίδϊ, ποίδηϊε ὅοδο- 
᾿αβϑία Αχίβίορῃ. δα Ρ]υΐ. ν. 03. (Ὁ 
Ι,6χ. Ν. Τ᾿ 8. ἢ. ν. -Ξ Υρ» « πε. 

Ὠρουΐξ. ΙΧ. 11. διὰ τεσσαράκοντα ἦμε- 
ρῶν, ροδὶ φυδαγαριηϊα 168. Β510 διὰ 
ἃρυὰ ΖΕ] 16η. Υ. Η. ΧΙΠ]. 42. Οοπῇ. 
Ικχ. Ν. Τ. 8. Β. ν. θδυῖ, ΧΥ͂. 1. δὲ 
ἑπτὰ ἐτῶν, ροεὲ βορίδτω δπῆοβ, υὙεὶ 
8Πποὸ βερίσηο. υΐς. δερίέπιο ἀἰδ. 
Μαγο. ΧΙ. δ8. διὰ τριῶν ἡμερῶν, ἐξ ῖ-- 
ἐΐα ἀϊε. Ζξλῖαι. ΝΥ. Ἡ. ΧΙΝ. 7. διὰ 
δέχα ἡμερῶν, ἀδοίτλο αποαθθ ἀ16. -- 

λ) 
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ἌΡ. ἥ" πιοάϊο. 308. 1]..2.--Οὐνν 

ἐπ ποπιίπθ. Ἐδβίμον. ΝΠ. 10. ἐγράφη 
δὲ διὰ βασιλέως, ΒοΥ θαι δυΐοσα 

, πΟηΝπΕ τΕρΊ8. --- ΤΟΝ δν)ν 46 πο- 

πεπε. Ἐπίμεν. ΓΧ, 26. --- 12, ἐπ 

πιοάϊο. ὦ Ῥαν. ΧΧΙΠΙ. 20. ΧΧΧΊ!. 
4. -- ΠῚ. Φεδ. Ῥτον. ΧΧΧ. 41. 

ἴε8.ὄ 1,Χ. 1δὅ. 4 Μδος. ΝἼΠ]. 86. διὰ 
φὸ ἀκολουϑεῖ τοῖς ὑπ᾿ αὑτοῦ προτεταγμέ- 
νοις νόμοις, γμαπιάδε Ἰερθα δΌὉ 080 
Ιαίαβ βραυθθηῖαῦ. ὅδρ. ΧΙ. 13. διὰ 
τῶν ἰδίων κολάσεων, φμαηιάμεε ἱραὶ στυ- 
αοἰδρδηΐαγ, ο0]], μὰς. Υ΄. ὅ. οἱ Ῥο]γΌ. 
ΧΧΧΥΙ͂Ι. 8. 8. διὰ ἡμέρας, Ρ}Ὲ7 ἴο- 
ἴα ἀἴοτη. 8 Εβάγ. ΥἹ. 0. ερὐἀϊδοκηΐ 5 
το Ὠονύτη διὰ λίϑων ξυστῶν, 
ς0]1, Ἐβαν. Υ͂. 8. υδὶ διὰ πιαίεγίαπι 
ποίδϊ, ἐς χα ᾳφμῖὰ Μί. 8 Ἐμπβάν. ΥΙ. 
4. διὰ προστάγματος, ἐς τηληδῖο, 
Ομδ]ά: 1... Εδβάγ. ΝΙ. 14. 8 Εθαν. 

11. 48. δὲ ἣν αἰτίαν, ΟΠ Δ]ὰ. ἀρὰ ᾧν. 

Ἐπάν. ΕΥ̓͂. 16. 4 Μαες. ὙΠ]. 15. 
ΟἿὶ διὰ ρῥγορίεν, σαιδα βιστιβοαί, οἵ 
συμ ἕνεχεν ραστηυίδίαγ, 001], Ψ2οη. 1. 
12. Ερ. Φετ. ν. 97. βίγαυδογα ἢυγαὶ 
Ρτοϑθίσαϊβ πο νδϊθηΐ σεβασβεσε δὲ 
αὑτῶν, Ὦ. 6. “μα οἷ, ῬοΟΪΥΌ. 1. 9. 6. 
δ αὑτοῦ, ΡΕΥ δε, Ἦ. 6. ΠΟῺ δ) οσυτῃ 
ΟΡΘ. -- γιά ἃρι Ἄγγελος, Αἰὼν, 
᾿Αντάμειψις, Διόλου, Πῦρ, Τάχος, Τέ- 
λος εἴ Χρόνος. 

ΔΙΑ ΤΙ, ργορίεν φιβα ̓ γμαγε ὃ 
Π ΠῸ)» σεν ἀοο δ 200. ΙΧ, 29. 

-- Ὁ. γιά ΟΣ Δαι. 

ΟΟΒ. ὙΠ. 11. 

ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΟ, ρνγορίεγεα, ε0 φμοά. 
132: »τοΐξοίο. ἴε8. ΧΙΙΙΧ. 4. Ῥ5. 

ἩΧΥ. 19. Ἐοσίδβϑε 1π υἴσοαιια ἰοοο 
Ἰερεταπὶ 15.» δὺυϊ υἱταίαθα νὸ- ἐ 

οαχὰ Οὗ 5: τ] τἀ ποτα βοηὶ ρεττηα- 
ἰαγυηΐ. --- 13 Ὁ» πμπιγια ῥγῸρ- 

ἐεν ὁ ΗΔΌ. 1. 17. ----ὴῷ ΡΝ» τὸ εὸ 

φμοά. Ατλοβ 1Υ͂. 19. --- ΓΙ» εἰ 
πιο. Ρε. ΟΧΥ͂ΠΙΙ, 61. 

ΔΙΑΒΑΙΘΡΑ, «οαἷα παμέοα, ροηε, 
οἴδιι φμανὶΣ δοαία, φμα αὐδοοπάμεγ. 

ὃ» 



ιάβὰίνα, 

α 9 ϑατῃ.. ΣΧ ΜΠ], Φ1. ὡς ξύλον διαβά- 
ϑρας, αἱ Ἰσηυτη Ῥοη 8 γρὶ β80αἶθ. 
Ιη ἰοχῖα Ηδθρυ. π1Π]} ρτοὸ μα νοῦθ 
Ιορίταν., Πεβυχαῖα βῖπα ἀυδῖο βυηΐ 
ἢδοο ψεῦῖθα.  ὁχ 1 ὅδ. ΧΥ͂Τ]. 7. υἱ 
πᾶδο ΡῈ} ξύλυν διαβάϑρας Ἡ. 1. ἡμρτιῆι 
ἐατίογίπηι αὐἰ ἰἰοϊαίοτι ἐετομέδεῃε 
ἀπ 6] οημχη δ, Οοπξος Ρολυς. 
1}. 1. ο. θ. βορτῃ. 08. ἰδίαπο Ψυη- 
ζεττωδηλιπά ἐπ ΝΟ 8. ὌΣ 

δ, ΔΙΑΒΑΥΝΩ, ἐγάπϑεο, ἐγγλεῖο, υ6- 
μῖο. ἐδλὰ; υεπὶὸ. ἴδθαι, Ἀ1) 90. γῆϊ, 
εἰρ ἣν διαβαίνηρ ἐκεῖ -οὐθὴν, ΗΠΡΒ. 

ἐπεροίμοφο σοπίεπο. Νυτα. ΧΙ͂Ψ, 44. 
ὉΡῚ νέσο ὑτὸ διαβησάμενοι 4111 ΓΘΟΓΙτ18 
διαβιασάμενοι ὨαΌοΘτα νἱάδηταν. --- 
"Ἐν ἀεδοοπάο. Ῥεαΐα. ὈΧΥ͂ΤΙΪ. 

186. υνὶ διθβησαν βξς. οοα. ΑἸ6κΧ. οἱ 
ἀοίδσυίοσν ἰθεῖο, 4υδ εχ ἰοχι Ηοῦτ. 
ουαΐμαίζος; Ψέγδτὰ ᾿ἰδοιοποια χοτί- 

ὁ βησαν οἴατα ΑἸ τοΒβῖι8 βθο [18 εϑί. 
--"Ὁ Ὁ» ἔφμοδοο, ἐϊῳμείαοῖο. «708. 

Ν. 1. διέβησαν αὐτῶν αἱ διάνοια! 886. 
1ὰ. Νοῃ ΟΡι18 6586 ν] ἀεῖας, αὐ Ἶοςο 
έβησαν Ἰεραίυῦ χατέβησαν, αἴ ἰδδία 

Τ,.. Βοβ. 4111 ΠΟΥ Βαροηξ. ϑϑίτηο 
δηΐτῃ ἢ. 1. οδϑέ ἀθ δο, χαὶ τα θτ8 8185 

. ΠΟῚ ΘΟΙΊΡΟΒ 6ϑῖ, οἱ ἔοστηιϊα ΟὝθοα 
τεβροηάες νϑυπδουΐθ: δίς (σεσδπε 
Κεπ δεταεδεή, ἐλε ἐλοισλίς 9" ατοαὺ, 

4 ΟΥ υαπϊδἧι. --- ἸῺ. ΝΙΡΆ, δυαάο. 

Ὶ ϑδιὼ. ΧΧ. 48. --- Ἵν» ἐγαηδοο. 

Αύτατα, δαὶ. ΣΧ]. 11.1 ὅαγα. Χ]1]. 
ἤ. Ἰης. 2 ὅδ. ΧΥΠ]. 16. ΧΧ 
Οεη. ΧΧΧΙ. 41. δ5. ΧΧΧΙΠ]. 10. 
42. 48. ἴῃ ροβίοσίοτα ᾿ἰόσο διέθη 
Ἠξρτ. ΑἸΔΥ τεθροηδος, δἄξοασιιε 

διαβαίνειν παροῖ ποοποπὶ ΗΙΡΉΪ])- 
τα, δ διέβη ϑαρριδηδυπὰ εαὶ 
οὐνοὺςξ, ὐπαβ μ ἰδεῖν διεβίβασεν, 

ε αυδῖῃ ΜΗ. ὅσ. ἌἽσῃιθεῖ, ῬΓῸ ΤΏΘσῸ 
αἰοθδοιαδίθ ΒΑΡοηα δέ, (εεΐθσυσῃ 
ΘΡΙΔΔΓῸΣ νοῸχ διαβαίνένν σὰπι διαβι- 

βάζεν η οοἀά, οὔδτα 4. ϑ5επι. ΧΙΧ. 
40. -- Γ Ὁ)» αϑοοπάοι Ιπς. Ὠοαΐ, 1. 

21.-- ὔὰ, Ῥροιτείον. Ῥδ. ΤΧΥἹ. 

8. ὅγτητι. 2. 53.411. ΨΊ 19. 5:1}. 1Χ. 
18. υδὶ 'π υπὶ νοζραπὶ αηιδμῖαγο, ἐν - 
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σεεϊξγο σις, σὲ σιππ νοῦθ σηρτατὺ 
τῦπῦιϊδ:. δ κῶν. ΗΝ 

, ΚΑΛΙΓΣΔΙΑΒΑΓΝΩ, ὄν ἐμ! 
τσ. ΓῺ 1, δενθίβοῖθ᾿ διὸ 

γον. ΧΧΧ. φφ. ᾧ χαλὰς διαβαίει, 
γυοά πιαρηΐοο τποοαῖξ, αἷς: οἰγοιιο. 
σταάϊεν. 1]. Μ΄, 458. εὖ διαβὰς, ε 
υὺ Ἰοῦο Ἰυσθϊεπέεν δρραζεί, δια- 
βαίνειν ὀδβὲ αρογὶϊς ογεγίδιεΣ ἱποοάεγε 
8. σίατο, αιοα το ΠΕΡ .ι5 ξογεϊζεν ρυ- 
Βδηεθα5 ἐσθαίξατ. Οοπξ Μίθαΐ. 
ΘΌ 9. Ὗὸο), ἷ, μ: 196. Βο4. 

: ΧΙΑΒΑΣΝΕΙΝ, ἐγαηϑίξης, ψυὶ ἔταπ. 
διέ. ,Ἴ2»» Ἠδεδνγαπε: 1 8614. ΧΙΠ.ς 

. οἱ διαβαίνοντες, δὶ. οἰ γτροϊορίδπι 
γροῖθ Ηδδν. ρδγρθγασα βϑοι δυπί, 
δῖ Ἰερεγυπὶ ΣῪ ὕ- 

ΔΙΑΒΑΓΝΩΝ ΣΠΕΤ ΔΩ, ἐγαπε- 
ἔεπς ἤεειίπο. οὐ Ἅν ὝΔν» ἱγὠνρουπά 

ἐγαηδθο. 93. ϑϑτη. ΧΎ ΤΙ. 16. διωβαναν 
σπεῦσον, οεἰεγάϊεν ἐγαπϑοαε. αΪξ. 
αὔεφμε ἀξαξέοπε ἱγαπερτοαίατὶΣ. Ἐπὶ 
ΓΆΘΓΒ ΘΧρ] Ἰοδίῖο Ηρ σαίϑοι. 

ΔΙΑΒΑΛΔΩ, ἀρίενο, οτίπιϊποη, 
οαἰμηιπίον. ΝΡ ΣΌΣ ΟΠ ά. μγο- 

πιμῖθο 
ΠῚ: 8. ΝἼ. 434. --- ἡυοδ αν, Ηρ 
ηνμα οἤδπάο, οαἰωπιπίοτ. ϑυτατι. 
Ρτον. ΧΧΧ. 11. -- "οὖ Νυδι. 

ΧΧΙΙ. 44. αὶ Μαοο. ΠΙ. 1]. ἦν δια» 
βάλλων, οὐκ δαϊειηεπίαίω. 
ΦἀΙΑΒΑΊΨΩ, ὄρππόγβο, ἐπίδαρο, 

ἰαυό, ᾿)Ὰ 12}. ἐείἐποίμα δι. 7.6. 11} 

15. διιβάφησαν 866. Οοπμὶ. εἰδὶ το 

αυὶ 1ἰδτὶ ἐβάφησαν μαδοπξ. Αὐρεπάα 
Βιιπς δας νοςθ, δἰ ἰθοΐξίο βδ81πᾶ 
Τ,αχίοα Οτεοᾶ. " 

ΔΙΔΙΒΑΣΙΣ, ἐγαπαδμΣ, ἱγαλεοίιο, 1 
γαϊὶς. 3 Κ)Ὁ» ναάιρη. ΤΠοοά, 1 ὅ58πι, 

ΧΠΙῚ, 23, ἘΧΧ 6επ. ΧΧΧΙ͂Ι 23. 
ὅοφ. [Π. 7. -Ξ ΓΚ» ἰάσια. Ααὰ. 

θὲ: Τμοοᾷ. 166. ΝΥ]. 8. ΚΒ 
δηΐπι αἱ διαβάσεις ᾿Αρνὼ!, 48 ὙΠῸ 
ποῖ 88 ἱπ ΗΡΧΑΡ]8 δη(θ ΡΘΗ͂ 
λῆνν. 8. Ὑπεοιοιίση! ἐῤ αῦπιαῖ 
δὰ ν. 2. ἐσξευθηι δ οϑϑ8 {8 Πνθὶ ΥΙ 
ει. ΧΧ 0. ΗΙ. 88, ΧΗ δι. 

ογιηπαξίοηοηι, αοοιδο. ἴλη. ὶ 

ς 



σον ασκαν.ς. τὐδιρουν οἱ, σα σσεχπυ πν σνδιε, δ, ἐδικασῖ 
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ΝΗ» “““«π΄77Ξπιὺαυν. ν.ῳ0Φ0Φ{Ἰ ΕΗ 

Διωβαστάξν. 

« ὅ6:. 1.1. 92. --- Ὑ ΔΝ πιβη. ἐγαπείγε. 

ῖ65. 1,1. 10. -- ἜΒΡΟΝ παυΐδ ἐγα- 

“7εοίογα, ρμομΐο. ὃ ϑὅδτα. ΧΙ ΙΧ, 18. 
δώβη ἡ διάβααις, ἰτδῃιῖραιϊ γ»αέϊε. ---- 
"Ὡ2}» αδατγῖπι, ποῖηθ ᾿ΓῸς 

Ῥυΐυπι χποπί8. Θγτοτήδοθιβ ὨοΌϊ. 
ΧΧΧΙΙ. 40. --- Ὁ)» ἐσίδιω, 08. 

ΙΝ. 8. Ν. 1. συμ. ΙΝ, 5. β6ρ. Υ͂. 
10. Ηδεγοῖ, διάβασις, πορεία, γέφυρα, 
πέραμα. 

ὃ ΔΙΑΒΑΣΤΑΖΩ, δαγωΐο, ρμοτίο, 
ΠΡ ἰοπίε ἱποεάο, φγαάίον. ῬλΒοεῖ 

ἄμοο. ϑγτατπι. Ῥβαϊια. ΧΙ. δ. ὑγὸ 
ΤΊ Ν᾽» φμοϑ ἀἄμοαηι (τα επί πὶ 66 ῃ- 

ἄυχα ἐϑὲ Ιοοο ἱπιργεβεῖ ΤῚΝ» ἰεπί 

ἐποσάπηι σι ἐ{}8), διαβασεαχϑήσοιοαι, 
δαγωίαδογ. ϑγτασηδοῆυβ ογθα 1898 
νἱἀδίασ, Ὁ βμδ]θ πομ ε886 αϑχυμ, 
86 εχ σϑϊοο ΤΥ - 7) ΡΙΉ. 

ἑεπέέεν ἄμοο. ϑγτατη. εἱ ΧΧ Ἐχ. 
ΟΧΥ. 18. υὺϊ] ποϊοποῖη ργονέαας 
σα δα]αποίδτα μαρεῖ. ἀσυ. ΡΒ. 
ΧΧΧΙ. 4. Γπιοίδη. Ἐρὶδῖ. ϑαξυση. 
Ρ. 1085. Ὦ. 

5ΔΙΑΒΕΝΝΩ. 91} υεπίο. Ὠουΐ. 

ΧΙ. 29. 866. οοα. ΑἸοχ. διαβέννεις Ῥγο 
διαβαίνεις, φαοὰ δὰ ῥχίβουτα βου ΒΡ παι 
ταστετα τοίδγεπάιπι ταΐ! 6656 νἱδ- 
ἴα, σαδπιδατηοάυτη Ὦκαις. ΧΧΧΙΙ. 
80. ΕΔ. Ησπι. οἵ Ἰυχία 1Π|δπὶ Ῥασίϑβ. 

ἃ ἀποχτόννω, ΔΙ ΟΏ8. ψογοὸ οἱ ροϑῖ 
ὀθτα Βοεῖιι8 ἀσυκεεω Βαροηῖ. Οσπέ, 
Μαϊξαίνο ἀο Ὠια] οί 1. ΟΣ. Ρ. 100. 
εἰ 1δ4. Α. 

ΔΙΑΒΗΜΑ, ἐγαπείμϑ, ργοϑδιξ, 
υεείϊσίαηι. "Ἴ.}}} 4. ἰάοη. Εά. νι 

τ 

Ρε. ΧΙ.111. 19. ΧΧ Ρ,. ΧΥ͂Ι. 6. 
ΧΧΧΥΙ. 88. ΧΧ]Ὶ]. 9. .ς- ΤΥ 

υἱα. ἴπς. ΤΉτεη. 111. 40. ϑβ'γπηπι. 
Ῥραΐτα, ΧΙ... δ. --- ὈΥΝΟ Ρίυγ. 

ὁ γέβεισ, ἱποόδια, Ῥε. ΧΧΧΥῚ. 94. 
Ρτον. ΧΧ. 94. .- ὩΌΥ5 Ῥὶυν. 

»εάεε. Ῥε, ΧΝῚ]. 6. ΤΧΧΧΙΨΝ. 14. 
ΟΧΥ ΠῚ. 182. --- τἶν ἄγειδια, ἐπ 

οὔδει. Αὰυ; . 4, δι. ,'. 
38. Οἱ χομοὶ δοῦ! ΧΙΝ. 16. ΧΧ 

οι. 1. 

δ45 Διιβολὴ. 

ἢ ϑαη. ΧΧΊΙ. 57. Ῥῳ, ΧΥΤΙ. 40. 
Ῥχον. ἵΝ. 12. Ἡδογοδίι : διαβήμα- 
Φα, «ορείας, ατριτατήματα. 

ΔΙΑΒΗΜΑΤΙ ΖΩ, ἐπνοεάο. Ὃν» 

Ἰάσι). Ααυ. 2 ϑδ. ΥἹΊ. 13. 7 
ΔΙΑΒΗΤΟΣ νοΐ, υξ 411} χοςξία, 

ΔΕΑΒΗ ΤΗΣ, οἰγοΐπδ, ρεγροκα οι 
ἔιρη. χρῶ γεγρρεκαϊοιέν". ϑγτητα. 

ἷΪω. ΧΧΥΙΙΙ. 17. ῬΙυίατοῦ. ΜοΪ. 
ΙΧ. ν. 902. Βεϊδβὶς. υδὲ Πειμοβεμθηΐβ 
οὔδίίο σοῃβί8ες ἀϊοϊζυν ἐγθυμήμασι 
αιπροῆς χαὶ σπεριόδωος πρὸς κανόνα καὶ 
διαβήτην ἀσηχριβωμέναω;ς. 

ΔΙΑΒΙΑΊΖΩ, υὲ αὐϊσο, ἈΕΥ υἱηι 
οορο. ὌΝΕΝ  ΗἸΡΆ. ἐπιρείμοεε ο0π- κα 

βάνοι. 
ΔΙΑΒΙΒΑ΄ΖΩ, ἐγασμὸο, ἰγαηδῖγε 

υἱαοῖο. ὝΣΧΝΠ ΗΙΡΒ. ἰάετα, δῆ. 

ΧΧΧΙΙ. 38. Νυμι. ΧΧΧΙ]. δ. μὴ 
διαβιβάσῃς ἡμᾶς τὸν ᾿Ἰορδάνην, τς ἴτῶ- 
0088 ΠΟΘ Ῥ6Ὶ Φογάδποση 9 ὅδ. 

Π.. 8. βεσ. Οὐρὶ. [0]4. ΧΙΧ. 18. 
βαρ. Χ. 18. διβίβασεν αὐτοὺς ϑάλασ- 
σαν ἐρυϑράν: Ὁ] δὲ 1. ᾳ. διάγην ἰπ ἃ 
ΒΕαΌΘΠΙΡΙΙ8. 

ΔΙΑΒΙΟΏ, υοἷυο, υἱέαηι ἐγαπεῖρο. 
ἼΩΝ» «ἰο. Εχ. ΧΧΙ. 21. ἐὰν δὲ δια- 

βιώσῃ ἡμέραν μίαν ἣ δύο, αἱ γετο 
ἀκα: ΔπῸὴ ἀυοβ αἶεβ δάδιυις τς 
ὃς. ΤῸΝ ἢ. 1. σωρεγσξίϊέεηι πάη εγα 

ποίεῖ, (οπέ, ΖΕ] 6η. ΄. Η. [Π. α. 
47. Ἠδϑγο. διαβιῶσαι, ζῶσαι. 

ΔΙΑΒΟΑΊΏ, ργοοίωνιοικ αἰυμῖσο, 
οεἰεῦνο, τμήισγεπι αἰἰδεεηεῖπο. Δ ὁ 

ΝΙΡΒ. απάίογ. Οαπ. ΧΙ. 16. ὅν" 
βοήδϑη ἡ φωνὴ ἐϊς τὸν οἶκον Φαραὼ, 
ΤΌΣΟΣ αἀείαίμα εδὐ οὰ ῬΒΔΥΔΟΠΘτΩ, 
α͵υδβαιια δυΐϊοοβ. Ηδεγοῖ. διεβοήϑη, 
ἐνερανίσϑη, ὁκἀϊοσίωπε, αἀπηπμμεἑπὴν 
Ἅεἰ. .-- ἔχ. οἷαπιο. 1αν. ΧΧΥ. 10. 

διαβοήσετε ἄφεσιν ἐπὶ τῆς γῆς, οὐληϊδυ8 
ἴστε ποῦ 58 ̓ ἰροσίδίεπι ἱπάἰοδέίο. 
Ζυάκ. Χ. 18. 

ΔΙΑΒΟΛΗΝ, οαἰιππία, αεϊίαίίο, 
ἐπίπιοίἰα. 77. ἐπίαπιϊα. ϑγτογα. 

Οερη. ΧΧΧΥΠΙΙ. 2. Αᾳφυ. Νυχη, 
ΧΙΨΝ. 81.-- πργν δίκαν ἀεέδοε. Ῥτον. 

Με 



Διάβολος. 

αΥἹ. 44. υνὲἱ διαβολὴ 46 ατδες αἂ 

ἀεοὶρἑεπάμνι ἐπείγμοίίδ δοορι πάντα 

68. Θυογβύχα οηΐτα Ηἷς οαἰηππὶ οἴ 

οδἐγοοίαιδοπεε ὃ Διαβάλλειν εαἴ ἀ6- 

οἰρεγε. Μίάς ΑἸΡεγ ΟΡ 88. ἰπ Ν. ΤῸ 

Ρ. 374. --- ἸῸΨ» αἀυογδαγιδ. ΝυτΩ. 

ΧΧΙΙ. 82. ἐγὼ ἐξῆλθον εἰς διαβολήν 

σου, Εῷο δρτεββὰβ βυτα, υἱ αἀὐυέγ δα. 
ἐδ. ϑῖς εἰ 5':. ΧΧΨΡῚ. 6. εἰ 
ΧΧΥΠΙ. 9. διαβολὴν ἐπίπιοϊξας εἷᾳ- 

ὃ πἰβοιτο, δὰ ῥγίογεια ἰοουτα ποῖδϊ 

Οτοῖζυα, υνἱ ᾿ϑλθη διαβολὴ πόλεως 

6886 ροίϊεβὶ ργοάϊέϊο εἰν ταῖ18 δυΐ 

ογἰπεπαῖο. ἴοϊά. ΧΧΧΥΊΤΙ]. 10. 

χάριν διαβολῆς, Ἐ. 6. δά εβθισίοπάδτιι 

ογὶππαϊοηεηι. 
ΔΙΑΙΒΟΔΟΣ, ἀἰαδοίες, οαἰωπιμία- 

ἐογ,, οδἐγεοίαίον, ἀεἰαίονῦ, αὐνογδαγέμδ, 

"πασίπιε ἐπ 7ωμάίοῖο. "γῷ» λοείῖε. Ἐπ. ἢ- 

εὐ. ὟΊΙ. 4. -- Ὑἶς Ῥαγιίο. λοεσύεν' 

ὁ ἀφεπα. ἘδΊμ, ὟΩΙ!]. 1. -- γῶν» αἄ- 

σεγδατίμε. 1 Ῥατ. ΧΧΙ. 1. 90}. 1. 

6. 7. 9. 19. 11]. 1---.7. ῬΒ. ΟΠ]. ὅ. 

δ.5 ἡ» απιδμίαπα ἑαπφμαηι ἀε- 

ἐγαοίογ. Αγα. Ῥτον. ΧΙ. 18. ὅ460. 

1. 94. θὲ γεκίναν: φϑόνῳ δὸ διαβόλου 

ϑάνατος εἰσῆλθε, διάβολος δά ἰΐατι 

τορουϊτυν ἂς δρίσίσα 1110 τρδ]ῖρτιο, 

αυἱ Ηοῦτ. Σατανᾶς ἀϊοίτατ. 
ΔΙΑΒΟΥΔΕΥΌΜΑΙ, οοηδεῖο, οὐ. 

ἀ φιρμΐο, ἀείδδεγο, ἀξοέτπο. Ὕ ῬΊΝ. 

απιανιἐμαϊηε αὐοῖο. Οεὰ. ΧΕΙ͂Χ, 

48. εἰς ὃν διαβουλευόμενοι ἐλοιδόρουν : Ὁ] 
Οταρίῃβ ποῦ αἀυλιίαὶ 6ὸ8 Ἰβρῖββα 
ὙΓΊν εἶ γεδεϊϊαγωπὲ οοπίγα Ρ- 

σι. ϑ6αἃ Ὥοσι ΟΡ ἷς 6886 ΥἹἀ ἴον 
δὰ νατἰοίαΐοτα ἰοοϊομΐθ οοπέυρετγα. 

Ναιῃ ΑΥΔΌ. »» Ὡοίδί ᾿ΠΌΘΡ 8118 οὐ - 

“ἰαπἰὶ εἰ ἥγιο απὲπιὶ Ῥγοροείο 688ε. 
Νίσι ταδὶ ἰΐϊδαιο το αϊἀογυπὶ εἰς ὅν 

ς διαβουλευόμενοι, δάνεγθυβ αἀὐδῖι, 80. 

ἄδ συΐπδ οεεἂδ δὰς νϑπάϊεοπ ᾿ηΐον 
86 Θοῃβυϊασαπί. Νοπηυ}}} ἸΟρογΘ 
τηδϊυηΐ διαβολευόμονοι, απο ἔοττηδῖῖο 
αυδεὶ ἃ διαβολεὺς, υἱ μαθοπίυχ εἴ 
ἀποβολεὺς οἴ προβολεὺς, ΟοηἴΓ8 8Πᾶ- 
Ἰορίατν ποὴ Ῥεοοδί. Οδίοσυσι νοῦ- 
Ῥυχὰ διαβουλεύεσϑαι, ἀρυὰ ΒΙΘΡΒ. 

δ46 Διαγγέλλα. 

ἀδίσαοτον, οχειδὲ αποαὺὰθ βδρυὰ 
ΤΕυςγά. ΝΊ. 34. “0βερΒ. Δ. ὑ. 
ΧΙΧ. 4. 8. Πἱΐοι. (888. Ὁ. 1384. 79. 

Βοΐτι. δἴίαυε Ρ] Αγ ΒΌπι. 

ΔΙΑΒΟΥ͂ΔΙΑ, οοπειϊμηι, σοπδεῖς 

ἑαΐο. ΣΥΝ ΡὶαΣ. Ρε. Υ. 12. Ηοϑ. 

ΧΙ. 7. ϑγιιμα. Τμοοά. Ῥσου. ἴ. 8]. 
τὸς “ΠΡΙ» οορ αίδο. ΤΠοοα. Ρτον. 

ΨΙΠ]. 13. υδὶ Ῥσπο βεῦδα ὧδε οὐπϑὶ- 
᾿ὲς δοπὲδ αο φαρίεπέδιιΣ ΔΑΒ ΡοῖαΣ. 
Ἑ οομπίσασίο γεγο βθηϑα τηᾶ]0 δρυά 
ουπάει Ῥτον. ΧΙΝ. 17. δέῖγας. 
ΧΙΙ͂Ψ. δ. ἡγούμενοι λαοῦ ἐν διαβου- ξ 
λίαις. ϑ6ρ. 1- 9. διαβουλίαι, ρεγρίετα 
εἰ ἕπιργοδα; ἱπιρὶξ οορίῥαϊίοησε. 

ΔΙΑΒΟΥΔΙΟΝ, οοπδίμπι, οοπδεῖ- 

ἑαίϊο, ἰξ. οορἑαίδο, ταἰϊοοίπαξιο, 1[. οὐπ.- 
φρίταίίο. ΤΡ] Ὁ» οὐρταίίο, οομείδιπι. 

Ρᾳ. ΓΧ. 98. υδὶ βϑῆϑι τη 8]0 ἀ6 οὐπ- 
οἰϊδς ργαυΐδ αο ρεγπὶιοϊοδὶΣ Δα ΕΓ. 
-- ον» αϑδοορηδῖο. ΕΖ. ΧΙ. ὅδ. τὰ 

διαβούλια τοῦ ανεύματος ἐγὼ ἐπίσταμαι. 
βαρ ἴῃ 1ἰξοτὶβ βδοσῖβ ἀε οορπαξιο- 
εἶδις αἰοϊταγ, δ88 δΏΡΕΙΓ ΟΟΥ βοδη- 
ἄογο 8. ἐπ τιρϑίοηι υοπῖγο, Υ. Ὁ. «6. 

ὙΙΙ. 381. ΕΖ. ΧΧΧΨΥΙΠΙΙ. 10. -- 
ἘΞ »Ὸ αοἴίοπες, ρἷυτ. Ε]οβ. ΙΝ. 

9. Κ. 4. !. 9. --ο Ὑ77} οοπερέγαίῖο. 

Ιπο. οἱ υΧΧ εθο. Οοιαρὶ]. 2 ὅΐδγι. 
ΧΥ. 19. ϑδρ. 1. 9. (παρσόρυτα δυῖ 
ΕΣ οΟὨΒ᾽]τιτὰ 8οο. Βααάσοὶ- 
υ..)} δὶ... ΧΡ. 14. ΧΥ]]. δ. ἴῃ 
Ῥοβίοσίοσο Ἰοοο. διαβούλμον οεῖ υἱς εἰ 
αποιίας οοπειίαηπαάς, ἀοἰδεταμπαάξ εἰ 
εἰ σοπαὶ, ἀπὰ νόος 7μαϊοίμπι. ΜΊάε 
δα ἢ. 1]. Βαάυθιυσι εἰ Οτοῦμῃι. 
Ἡδδγοὶ. διαβούλια, ἐνθυμήματα, δια- 
λογισμοί. Ιάετα: τὰ διαβούλια, διαλο- 
γισμούς. 

ΔΙΑΓΓΕΓΛΛΩ, ἀπηρποῖο, ΜΩΥ͂ΤΟ. 
δ» αἶδο. 208. Ὶ. 10. ΣΌΣ 

ΗἸρΗ. ἐγαηϑίγε ζαοὶο. ἴεν. ΧΧΝ. 9. 
διαγγελεῖτοαι σάλαιγγος φωνὴ, εἴ διαγ- 

γελεῖτε σάλπιγγι ἐν πάσῃ τῇ γῇ» Ὥοπ 

τΑ]6 αυοδᾶ Ββϑηβύση. --- ἼὩ ΕἸΒΕὶ, 

ὃν»- 

φὺ. 

φ 

σπαῦγγὸ ἘΧ. ΙΧ. 17. ὅσως διαγγέλῃ 

τὸ ὄνομά, μου ἐν «ἀσῃ τῇ γῇ» αἱ οοἰδότε- 

ἰω Ὠοαθη Πριτὶ 1 ΟἿΉΠΙ ἰΟΥΤᾶ- 



Διάγγελμα. 

« Τποοά. εἰ ΧΧ Ρβ. 1. 6. διαγγέλ- 
λων. [τὰ Ἰερεπάτ, ἤθη διαγγελῶν, 
εὐ σέ πο ΠΏ }}} Βαροηῖ. Ῥβ. {{,Ὁ0ὃΝ 11]. 
14. ἐξ ἀρᾶς καὶ ψεύδους διωγγελήσον- 
ταῦ, ΟὟ τηοηάδοὶδ οἵ δχοουβ 0068, 
4088 ῥτοΐεγομξ, μδέσμε πιαίς αμάϊεηί. 
ψυὶ,. απηωπέαδιηεν. 1,000 γἼ80» 

παγγαδειπί, Ἰερετυηῆῖ Ἀ.2" δυΐ 

ἈΞ» αὕδιι Ἰοοίομοιη ΘΟΙΏΙΠΘΏ- 

ἀδηῖ απιθοθάεηξία, σαρέαηέμγ ἐπὶ δμ- 
ὃ ρεγόϊα Ζμα. Οφῖετυτη ἐσ ἢ. ]. 8ρ- 

Ῥαζεῖ, διαγγήλλεσϑα: ἀ6 60 αἰεὶ, φωὲ ἐπ 
ΟΥ̓ οπεδέμης υετϑαίμν, οἵ αὐἱάδτη ἰῃ 
ἱγδα 6 Ῥδγίετη. --- ὝΡ Η!ΡΒ. 

ὙΠ Ἔ. ἀἰνίάο. ϑγτατα. Ῥσον. ΧΥ͂ῚΙ. 

438. διαγγέλλει. Ὠχιυιίιιθ διωγγέλλει 
Ἰηθηἄοθα Ῥοδίζατα 6886 δι ΒΡ ΟΔΓΌΓ, 
80 δυ δ ς ποηάπτη δ8θ6 7 αϊοαὶς διω- 
κοκίξω. ϑοα Ἰοηρο ἔβα: ον δς ῥγο- 
ὈΔΌΠΙΟΣ εϑὲ οοη͵ροΐατα Μοπίΐ, δια- 

ὁ στέλλει Ἰεροηᾶβ, αυοα ἔλο!] 8 ἴῃ 
διαγγέλλε; ταυσζαΐατα ἔμοΥ. ΗΘ ΟΥ̓ ΟΒ. 
διαγγίλλω, ἀπαγγέλλω, διέξειμα λόγῳ. 

ΔΙΑΤΓΕΔΜΑ, πιρποΐμηι, 78 δμηι. 
Δ» αρρτορίπχμαηδ. 1 Βδρ. ΙΝ. 

97. ϑιχηϊθοκδί διαγγίλματα Ὦ. 1. εο8, 
φμὲ ἐΣ πιαπάαίο τεφὶ ἀε πιόπδα γορία 
αἰεδαηέι, εαπφεε 9 Πεημεπίαδαπί. (. 
ἰρϑῖβ Βοεῖο διηγγελμένα παθεῖ. 

ΔΙΑΓΓΝΟΜΑΙ, ἐμέογδιπι, ὈὉΦΥΖΟΥ͂, 
ὦ ρμεγεευεγο, ἄμγο, μεντβαποο. 4 Μδοα. 

ΧΙ. 46. ὅπως ἡδίως διωγίνωντα; «ρὸς 
φὴν τῶν ἰδίων ἀντίληψιν, αἰ ΠΡΘΏΕΡ 
ῬΓΟΡΣΙΘ 0818] ἐπδεγυίαηί. 

ΔΙΑΓΙΝΩΣΚΩ, ρίοπθ οοβρποβοο, 
»εγποδοο, ἐπέείζερο, ἀϊγμαάϊοο, ἄδοετπο. 
ΓΙ ΡΙΗ. οορίίο. Νυπι. ΧΧΧΙΠ. 

δ6. χαϑόν; ἀεγνώχειν ποιῆσαι αὐτοῖς, 
αποά 6ρὸ 11}15 ἔδοοσε ἀδογευεγαηι. ---- 
»ν» δοῖο. Ὡ)ουῖ, Ε]. 7. διώγνωδι, νπ6- 

ε Ἰπογία τουοοα, 001]1. ΝἼΤΠΊΠ]. 4, Ῥτον. 
ΧΊΝ. 856. οὗ διαγινώσχετα:, ἈΟΠ. ουκῖ- 
βαΐμν. Φυάπῆ. ΧΙ. 18. διέγνωσαν δα- 
“«ανῆσαι, αἀφογευογιιπέ γοβοὶ, 86. 118, 
4.6 ἴῃ ἰοσὲ Μοβαῖοα ὑυο 118 ογδηΐ. 
2 Μεος. 11]. 23. «τὸ διεγνωσμένον ἐπε- 
τέλει, αυοά πιαπάαίμηι 8. αδογοίμη 
ἐγαξ ἃ τερὲ (Υἱὰ, ν. 183.), ρεγίδοι. 

541 ͵Διαγορεύω. 

Ῥοὶγῦ. 11. 66. 8. δίώγνω σοσϑω τὴν 
μάχην. 2 Μδος, ΙΧ. 15. οὃς διεγνώκει 
μηδὲ ταφῆς ἠξιῶσαι, χιοβ γεὶ βερυ]- " 
ἴυγα Ἰπαϊστιοβ ἡμιοαυεγαί. Ὁ. ΧΥ͂. 
6. 87. Ἡδδγοῖ. διωγνοὺς, διακρίνας, 
δίκοιον αἱσϑόμενος, ἐπεγνοὺς, συνιεὶς, νοή-᾿ 
σας. Ιάετη:. Διάγνοϑι, νόησον. 

ΔΙΑΓΔΥΦΩ, δομῖρο, ἑπδομῖρο. 
χα ὦ “οῖο. Ἐπ. ΧΙ]. 19. 20. νοχ 

Ηδενν. οἴδι οὐποίππαγε, αὐογπατο 
ποῖα. -- ΠΠ ΡΒ. ἀρετῖο, ἐσδουέρο. 

Εχ. ΧΧΥΤΙ]]. 11. Αι. ΤὨοοά. 
Ζαρῖ. 111. 9. διαγλύψω. Ὠϊοα, 8ι|ς. 
Ἰ, Ρ. 42. 11. 

ΔΙΑΎΝΩΣΙΣ, οορηξέίο, ἀἰγμαϊοαξίο, 
καἰοίσπ. ὅδρ. 111. 18. ἡμέρα διωγνώ- 
σεως εδῖ τεϊηρυδ 27μα!οῖξ δοὶ ϑης, 
αυο ουδα οσυὐυϑαυς οορηοθοοίαν οἵ 
αἰ) α!οαθίξαν, δ Ῥσο σρθσῖτἱβ Θοῃ- 
ἀοιηδθίςυγ. 
ΔΙΑΓΟΓΤΎ ΖΩ, οὐηιμγηιεζο. .}5) : 

ὉΠ ΝΙΡΒ. εἰ Η!ΡΆ. 8 131) ἰάθη. 

ἔχ. ΧΥ. 24. εὐχτὰ ργεροαείομο κατὰ 
σοπϑισυοΐθμ, 001}. Νιμ. ΧΙ. 86. 
ΧΥ]. 11. ποπΐο ἐπὶ, Εχ. ΧΥΤΙ]. 
8. Νιμα. ΧΙΝ. 4. 009. ΙΧ. 18. δς 
βεαιοπίδ σ«ρὸς, ἔχ. ΧΨΤΙ. 8. --- 1} 

ΝΙΡΒ. ἐπέεγ δε, νὰ] ὑπὲδ σμῆὶ αἰξετο 
πρτπιγαυϊ, ν6}: δωδετγταυΐϊ. Ὁ οαῖ. 
Ι, 46. ὃι.:. ΧΧΧΙ, 28. (ΧΧΧΙΝ. 
94.) ὉΡῚ ΠΟᾺ ορυβ δϑί, υἱ οὐτὰ 
Βγοιβομποίοσο διαγογγύζειν μεΓ αν 
απιανο, τοργελομάογε νοτιδϊυν. 

ΔΙΑΓΟΡΕΥΏ, αἀΐδδογο, ὁηα7ΤῸ, 
ἡπαπάο, ργαβογίδο. 8 Ἐδβᾶγ. Υ'. 8. 
ἀκολούϑως τοῖ; ἐν τῷ Μωῦσίως βίβλῳ 
διηγορευμένοις, δοςοτηγηοᾶεὶ 84 68, 
αυς ἀα ἢ15 ἴῃ ᾿Ρτῖβ Μοβὶβ ργα- 
δογίρία δμπί. ἩΘΌσ. ἢ 55. (ᾳυοά 

αυϊάοτα 68δεὲ ροίοδί ὁ φῳγαϑβοτσιρ- 
ίο, ϑεἃὰ αυοφια δεομπάμη ἀεδοτὶρ- 
ἑἰοπενι, πατταίοηοηι.) Εδαν. 111. 2. 
Φοβερμυθ Α. 1. ΧΙ. 4. ῥ. δδδ. εα, 
Ηδν. Βεαροῖ βιιρ] οἴου χαγὰ τοὺς 
Μωΐύσέως νόμους. Αἀ4ε6 Ὠδη. ΧἼ]]. 
61. 860. ΟἸἶ8. ὡς ὁ νόμος διωγορεύει, 
(0]]. ὅ.8. ν. 02. Ηδεγοῖ.. διαγορεύει, 
εσπίξει, διαγγέλλω. Ιάσιν: διηγορευ- 
μένοις, ταραγγελϑεῖσι. 

Μ πὶ 2 

θυ 

ἀ 



Διαγραφὴ, 

α ΔΙΑΙΡΑΦΗΙ, ἀεθογέρεϊο, ἀεί» 
ἐϊο. ΓΙ ν ἰασ. Ἐς. Χ1Μ1Π. 12. υδϑὶ 

καὶ Ἂ 5 ατήδοιι ζόγηιαπι ρΡιεβοτὶρ- 

ἐαπι 86 ἀεἰἐπεαίαηι. 
ΔΙΑΙΡΑ'ΦΩ, ἀεθογίδο, ἀεϊδπού, 

διωγεγραμμέναι, Ἀ. 6. ρων; ἐζοῦο 

.π οτεπέδλετα. (ὑστέε 
ὃ Ομαϊἀαίσιυπι "271 ποίδὶ υαγίΦ 34- 

ξυτὶς οἐ οοἰογίδιιδ ἐχογπαυϊΐ, ἂς 661]- 
ἄδηι βἰρηί βοαίίομοπι Βαρεῖ ὑμιοχυθ 

ΑΥδρ. ς, ,κίοσὶ,, --α ΠΡ» εηργένιο, 
ἐχούμῖρο. Ἐπ. 111. 10. --α ΡΡΙ» 

ἴασιν, Ἐπ. ΤΡ, 1. -ἰ Ἀ7γῶ, δογίδό. 

206. ΧΥΠ. 4. ἘΖ. ΧΙ. 11. --- 
ΠΏΡ ΡΕΠΒ. ἀρεγίο, ἐχδομῖρο. Ἐϊχ. 

ΧΧΥΠΙ]. 11. διωγράψεις βες, οοὐά. 
δ6. εἰ.58. Ηοϊτα. ΝΙδὶ ζοτίδβϑα οὶ 
δου ρε τὰ δὲ διωγλύψεις, αὐοὰ 
ὑ146 δ ΡΥΆ, --- 1. οὐδιάρο. Οδπῖ, 
ΥΠ1. 9. υνϑὲ νοχ Ηεορταϊοὰ οχ αὶ 
το οοϊοπίοι Θαρ οδηδ οδὲ, οἱ 8(ἐ 
ἐδπεὶδ οἱγοιριδογίδεγε δῖ. δὲπρ τε. 
-- πῖ» σὕγπια. Ἐξ. ΧΙ ῚΠ. 11. 

διαγράψεις τὸν οἶκον, ἀεϊοεαδὶ ἃο- 
ταύτη. --- δου» ἔδτο, ροπάετγο. ἘδΌΝ. 

111. 9. διωγράψω εἷς τὸ γαζοφυλάκιον 
τοῦ βασιλέως ἀργυρίου τάλαντα μύρια, 

ὰ Ῥεγεογίδαπι, Ἀ. 6. πωπιοταῦο ἴῃ 3870- 
ῬΒγ]δοίυτη τορῖβ υροητὶ τα] επί 46- 
δδῖι ΧΩ 1}}}8. 2 Μδος. ΙΡ΄. 0. «ρὸς δὲ 
φούτοις ὑπισχνεῖτο καὶ ἕτερα διαγράψοι 

. φαντήκοντα πρὸς τοῖς ἑχατὺν, ὈΤεΟΙΘΓΟΔ 
Ῥχοιητερ αὶ εἴ 4116 πωπηόγαγε οοπξατι 
ἀυϊηχαδρίηΐα ἰα]θηΐα. [6 Βοος δὰ 
Ἰοπο!αιὶ να ϑδὶτπδδίασω ἄς [Πθ0 "18 
Ῥ. δὅ18. αὶ εἰ Ῥ. 114. οὐϑασναν ξ, 
χυοά ἀρπα Ῥοϊγθίυμι ἰῃ ΕΧΟΟΡΡΕΙΒ 

ε (ΧΧΧΙΙ, 18. 7. υδὴ᾽ νἱἁ, Βοδιυγείσῃ- 
ἘΘΌΒΞΟΙΙ8.) διωγραφὴν ποιεῖ ῬΑΥΪΓΕΓ δὶς 
Ἐπ ΥΩΤΕ ρμεσιπέαηι, (δοἴίυεγε, εἰ δς- 
»κῆψεγο ἀοδέέμηι,) ἀδ χυδ ῥσίι5 ἢπ- 
ται] ΑΓ οι ρίυσαΣ οϑυΐζατη 
βαοσῖς οἵ οοπδείςαζαχῃ, υἱ Ὠυτηοζαγοῖ. 

ΔΙΑΤΩ, ἐγαάμοο, Ρεγαβο. ΣΦ ΤῚ 
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δ48 Διαδόχομναι. 

οπὸ τὰ ἃ 9", ἐἰξαιἐ ἀτρν Ζεοῦ. 
ΣΧΠΠ. 9. -α 21 ΗΒ. ἃ δ» 

σρροτίο. ἴε8. 1,ΚΜ. 12. ἐν χαρᾷ διαχ- 
ϑήσεσϑι. εἴα εϑι Βεὸο Ἰεσο, χυδτι ἢ 
Ηἰεγοηγισυβ αυσαθθ ϑθουπ8 οϑί. 
Ῥαβδίτη διιίΐζοτα ὁ οὐδ Ἐν διδαχϑήσεσϑε, 
ᾳ. α. διδάσχω. ---- 5} ΕἸΡΗ. ἃ ἴον, 

ἐγε [αοῖο. ὅγτασι. εὐ 1,ἰἸἿΧ Ζοῦ. ΧΙΠ. 
17. ψυΐχ. αὐάιοῖξ. ΤΟΧῚᾺ Ῥεαὶπι. 
ΟΧΧΧΝ. 16. -α ὌΣΥΠ Ηἰρβ. 

ἐγαπαῖγε ζαοίο, ατα. ΧΧΧΙ. 48. 
ᾧ 8δει. ΧΙ]. 81. 9 βαρ. ΧΨΙ. 8.--- 
ρίρῃ Ῥέμι ἀϊοανίοο, Ἐκ. ΧΥ͂Ὶ. 59. 
διήγαγες τὰ σχέλη. Ατεῖεεαϑ Ρ. 4. κ᾿ 
β. 7. διαγαγὼν ἰχεώσὰ τοὺς ὀδόντας. 
δὲν. ΧΧΧΨΊΠΙ]. 80. ὅστις νὐχτώρ ὡς 
ἡμέρᾳ διάγει, 85. βίον, χὰϊ ποςσῦι εἰςαΐ 
ἰηξόγάϊι νἱΐδτα ρεγαρέ. Αἀάὶι βίον 
Αροβίοϊιιβ 1 ἴτω. 11. 2. εἱ Ῥ]αῖο 
110. 11. ἀ6 Εδρ. Ρ. 601. διώγωτες 
βίον ἐν εἰρήνῃ. Οομξον [6χ. Ν. Τ. 58. 
ἢ. ν. 45 Μδος. ΧΙ]. 88. αὐετόϑι τὸ 
σάββατον διήγαγον, 101 ΒΑαίατ ἐρέ- : 
γε 
ΦΔΙΔΊ ΤΩ. ἌΝΕΥ. Μῦ, ποπ. Ἐὰ. 

νὼ Ηοϑ. ΥἹΙ. 16. 
ΦΔΙΑΙΩΓῊ,, υἷα, οἱ ἐπδέϊξιέμπηι. 

ΕρΠ. ΧΙΠΠ. δ. διαγωγὴν νόμων. Κ. 
Ἡρεχοῖ, διαγωγὴ, ἀναστφοφή. Αἀᾶε 
Ῥοϊϊας, Ὅπου. Υ. 118. οἱ ΓΧ. 137. 

ΔΙΑΓΩΝΙΔΑΏ, ἐπ ἀρομπὲ ὈὉΕΥΘΟΥ͂, 
υαίάε απτίις δῶπι. 8 Μδος. 11]. 2]. 
μεγάλως διαγωνῶνεος ἀρχιερίως «ροσδο- 
κίαν, ἀροπέζαπὲϊς ταδρστιὶ ὈΥΐτιοΙ5 
δϑοοζάοίωπι ἰοθ στα. ἱ 

ΔΙΑΔΕΙΓΜΑΤΕΖΩ, ἑρποπενίοσε 
ἐγαάποο, μεδίδοε ρῥγοδέϊέμο. “7 ῬΊΒ. 

οἷπρο. Αχυ. 5. ΧΧΙ. 12. διεδεγμα- 
τίσαντο, αὐτοὶ ἰδίαθῖ 7υθῖοα ΕἼΒΟΒΘτΟ 
ἴῃ Οἷανὶ γεσϑβ. 66. Ρ. 39. στερσπδϑη- 
ἄιυη οδ᾽ διεδηματίσαντό με, οὔδεεειι 
πιὸ ἑεποηί. (ἴ. ᾿ηδτα 8. ν. διαδηματί- 
ζομαι. ϑιατοκῖο 'ἴπ (αστα. Ὦδν. Ρ. 
189. δἰϊψυδῃάο σόρομεσε μ]δοιιῇ 
διεδήσαντό με. ϑεὰ ὑΣΥὴοσς Τοομῃ)εοίυχα ἐ 
δβί Ἰοῆρθ Ῥγοῦβθι]οσ. 

ΔΙΑΔΕΊΧΟΜΑΙ, επτοΐρὶο, δσιμσοοῦο, 
ΠΘΙΏΡΘ ἐπ ἴοουπι αἰϊεγῖμδ, δεομπάμπι 
γ6] ργοχίπιεηι αὖ αἰδημο ἴοσμπι ητῖ- 
πέτα υεὶ αἰρημαίε λαδεο, ργόγεσ, υἱ- 



Διάδολρος γίνομαι. 

4 ΘΩ͂ δηπε, “770,, οαρίο, ἀοοίρίο, 
εχεὶρῖο. ὅγτιατα. Ῥβ. 1, ΧΧΤῚ]. 44. 
διεδέξατό με, ἐποθρὶξ τηα. ---- ἢ ΤΥ Ὁ» 

διδοὶρίρηέςβ. ϑδισδυ. ἘΣ. ΧΧΥ͂Ι. δ. 
διαδεχόμεναι!. ---’ Γ)ϑ»» Φεομμάπε. 

2 Ῥᾳι. ΧΧΧΙ. 12. διαδεχόμενος, 8έ- 
σμηάμᾳ ογαΐ, 55, τοῦ] τ γ ΒΔ ΟΓΟΣΌΧΩ 
᾿νὐρῦνον Ἐξίμον, Χ, 3. διεδέχετο 
τὸν βασιλέα, ργοιρῆμιδ 3, ἐγηί, 
ΟὐμΐεΣ ν. διάδοχος, --- Ἴλ ἂν Ῥαγε 

ὃ μγβὲν ὀπέργίογ, φμδιιγὑςμηι, ν 6]. ΠοταΘῺ 
Ιροὶ, Ῥὰατδατ. 1 Ῥαρ, ἈΧΥῚΙ, 18, 
Ν, 1. δαρ. ΧΥΉΗ. 21. εἰχὼν τοῦ μῖλ» 
λοντος αὑτοὺς διαδέχεσιλαι σχότους, ἸτηδσῸ 
ΤΟΏΘΌΓΑΤΙΣΩ, αὐ ἀφ μεν 8. ἐξῦ. 
ἔων "Ἴ11ο8. ἐγαπί. 9 Μδεες. ΝΡ. 91. 
φὸὺν διαδεχόμανον, ῥτόγρβόπι, (0}1. ὔ1Χ, 
98. 08] διαδεξόμενος 8. διαδεξάμενος 
οἱοαγέπ Ὡοῖαῖ, ΠΟ ΗΟ ΒΟΥ ΤΝ. 
Π». Χ. 28. ἄρτι δὲ τῆς ἀνατολῆς διαδι- 

ς χομένης, οἵα 50}15 ἐτοϊρίεηέε τιοοΐετα, 
νοὶ σμοοεάεμίε ὨοςΌ. : 

ΔΙΑΔΗ͂ΛΟΣ ΤΙΝΟΜΑΙ, πιαμὲν 
δείμα ὅο, ἀρρατεο. ἢ) ΝΙΡΆ. ἃ Υ» 

ἑπποίεδοο. ὅφη. ΧΙ,1. 40, οὖ διάδηλοι 
ἐγένοντο, ΠΟῺ πιαπζεείς, 80. ὝΒΟΟΒΕ, 
δερδηΐ, νεῖ ἤοπ Ἀρραζθρδηΐ. [κὲχ. 
Ουτῖ]]; ΜΒ. Βγεπι. Οὐ διάδηλοι, ἀφα- 
νε;ς. Ἡοεγοἢ. διάδηλοι, φανεροΐ. 8 Μδοο. 
11. δ. ϑοδοχοῖε» διάδηλοι ταῖς κακίαις 

ἃ γινόμένοι, '. 6. ρεδῖοε, εἰπε ωὠὲΐο ρμάο- 
Τὴ δέηϑω [65 βοάΐθσβ, 4 
ψυΐϊρο ὁσοΌ ασα δοΐϊοης Ποιϑῖποα. 

ΔΙΑ ΔΗ͂ΜΑ, ἀϊαάοηια, οΟΥΌπΩ τες» 
εἶα, τέρυπι ἱπεῖρηε. "ΠΩ. ἀμγμπι 

ἐπσίσπε, ΘὌδτα ΟΡτπΕ ἐς αἰ7Ὸ 
7 ποΐμηι εἰ εἰαδοταΐιτι ἄνν. ΘΙΓΔΟΙΪ5 
Ιχ, Ἡοῦτν. Ρ. 840. Τβεοά. Ῥβδ]υ). 
ΧΙΙ͂Ν. 10. διάδημα χρυσοῦν, ἀϊαάοτηδ 
δύυγευτα. Ἡϊης εἰίδι δ ΤΟΧΧ ἢ.], 

ε τοἀάιίυῦ ἱματισμὸς χρυσοῦς. ---- ἋΣ» 

οὔγομα. ἘδιὮ. 1. 11. ἢ. 17. ---ὄ ἽΝ» 

εογοπα, ἀΐαάφπα. βγτατα. ΤἬΘοά. ὃς 
ΤΧΧ οες. Οορὶ. ὁ βδσα. 1. 10. -- 
ΕΣ οἰἀαγὶε. 166. 1.Χ1ἠΠὉ. 8. -- 

ἸΠ Ὡ» Τν «ἰοῖα. Ἐπῖβεσ. ΨΙΠΠ. 18. 

8αρ. Ὗ. 17. διάδημα τοῦ κάλλως, ἱ, 

δ49 Διαδίδωμω. 

4. ἴῃ Ῥεῖοσὶ πλρηρεο βασίλειον. Βὶᾳ- 
πἰβοαὶ διιξοιῃ διάδημα Ἐ. 1, ἐπρογίμι, 
Ῥοίεεαίεια » δΙ|5350 ἈοΒῸ ὈΠ9 
Τα ἰχηδία. 1 Μβοο ΧΙ, 88. περής 7 
ετὸ τὸ διάδημα. τῆς ̓Ασίας, ἱχημρφυὶξ 
ἤϊοήονλα Αϑέθε, ἢ. 8. σέρπυμι αὐδὲ. 
Εἰρεγοῖῆ. διάδημα, σείμμα βᾳαιλίως, 
᾿φαλῷν κόσμοξ, γ μὲ᾿ δὲ; νος» ἢ βα- 
σιλέος σύμβολον. 6. Ῥδδβομδιϊυση 
ἀ6 Οοζοηῖδ ῥ. 578. 

"ΔΙΑΔΗΜΑΤΙΖΟΜΑΙ, ῥσορσίθ 
ἀϊαδεριαίε 5. ζαεοὶς οἴπρο, (ἰ, α. αρνμὰ 
Ζοδίσπα 111. 80. διάδημα “περιτίῳ.» 
μαι.) ἀοίηἂδα οὐδεξοιμπ ἐξμεο, οδείάου, 4 
οἷπρο. ἍΓὨ» ῬΙΒ. οἰπρο, οἰγειηιάο, 

Αυ. Ρε. ΧΧΙ. 18. γτὸο Ηεῦτσ. 
Ἵν Β8Ὶ Ῥῖὸ νυἶραῦο διεδεργματνύσαν- 

τό μὲ πιδρδββαχίο χϑροηφηδυμα οϑὲ 
διδηματίσαντό με, οὐδέδειιπι πιὸ ἑἱεπεπί. 
Βεᾷυχὶξ δυέξοα Ααυϊ δῆς ν 
8 διάδημα, αὐρτηδατηοάυτα ὁραματί- 
ζομαι 80 ὅραμα, εἱ ἐπιστημοῦμαι δΔἢ 
ἑπ᾽σεήμη, αἱἰξ χοοίδ Ορβοσνανι ΕἸ9- 
οδεγυδ ἴῃ Ο]ανὶ ὕ ἐγ. ΟΟ, ῥ. 39. 

ΔΙΑΔΙΔΡΑΣΚΩ, αἰδμριο, απ 
Ζ'ο. ϑῖτ. Χ]. 11. οὗ μὴ ἐκφύγῃς δα- 
δρὰς, ποῦ οἰἶιρίεθ δυΐυρίοπθ. ᾧ 
Μδος. 11]. 13. ῥιεδίδρασχον καὶ ἐξε- 
τόκιζον ἑαυτοὺς, ἴπ ἔχμρατηα οοηνοσίθ- 
Βεαῃΐ 86 '080β, οἵ ἃ ἰοοὸ σεοβάεραηΐί. 
Ἠδεεγον. διαδιδράσχει, διαφεύγει, διαδι» 
δράσκεγαι. 

ΔΙΑΔΙΔΩΜΙ, ἐγαάο, ἀϊείτίδειο, 
ἴπ. ὁραγρο, ἀϊοωῖρο. ὈλΕΤῚ ΗΙρῃ. « 

Ἔν οαἄενε ζαοῖο. 308. ΧΙΠ]. 6. υδὶ 

νοχ ΗδΌγ. ποίδε: 2σοία δογίε ἀἰείτί- 
ὄδκετε. ---- ἢ Ὧν ἄο. ὕει. ΧΙ ΙΧ. 20. 

διαδώσω 8ες. ΑἸεχ. εἴ ΑἸά. Βοϊαυϊ 
ἘΠΕῚ Βοροπς δἰτηρὶεχ δώσει. "Ὁ. ν. 
47. ὅὃιν. ΧΧΙΠ. 89. οὗ διαδώσουσιν τὰ 
φέχνα αὑτῆς εἰς ῥίζαν, Ὥοπ τασίοεξ 
ἀρεπέ, Ἀ. 6. πο ἰοηρεον! ετγυπῃΐ, }1- 
Ῥετὶ εἦυο. ρ:ὰ, ΧΧΊΝ. 17. ὡς σμύρε 
να ἐχλεχεὴ δήέδωχα (ΑΙεχ. δέδωκα. 
σι]. ἔδωχα.) εὐωδίαν, αἴ τγττθα 
εἰεεία φραγεὶ θοπυτα οἄογετω, (0]}. 
ΧΧΧΙ͂Χ. 18. εἰ 4 Μδεος. ΥἹΙ]. δ. 
αὶ Μδος. Ι΄. 89. διαδοϑέσης ἔξω τῆς 
φήμης, ἴαταδ ἴῃ νυ]ρι5 ἀἰδεοπείπαία. 

ὃ» 



Διαδικάζο. 

α 8 δος. [1]. 27. δημοσίᾳ κατὰ τοῦ τ. 
γνοὺς δκιδοῦναι «ψόγον, ῬαΒ]ἶοα αἰ χά 
σΟΏΩ χοηίοτῃ , ῬτοΡτΟ []- 
Ιδαι δδοιοπϊ! σταῦδ. 4 Μδος. ΙΥ. 
49, φήμης διαδοδείσης. 
ΔΙΑΔΙΚΑΊΖΩ, ΑΖΟΜΑΙ, ἀἰξοερίο, 

ἑἶσο, ἡμάϊοῖο οοπέεπο. “χγγγ, ἢ, σον» 

ἐγουεγ δία. ϑγτητα. 100. ΧΧΧΙΠΙ. 18. 
τί οὖν αὐτῷ διαδικάξδῃ; αυϊὰ ἰσίτα 
συγ 111 ἐπέέραεϑ -- ὙΠ ΗΙΡΗ. ἃ 

ὃ Ἃγ-» ἐέρο. ϑγιωσα. 990. ΧΧΠ, 6. 
διοιδικάσεται. ἴπο. διιδικάσει με. 

ΚΔΙΑΔΙΚΑΣΙΆ, οομέεπέϊο, ἰΐ. 
5,}.» οὐπίεμπέϊο. ϑγτητα. Ῥ8. ΕΙΝ,. 10. 

ΜΙάδ βιυργα 8. ν. ἀδικασία. ἘΖΕΕΥΟΒ. 
διαδικασία, ἡ ἐαίχρισις τοῦ ἐσιτηδείου 
αρὸς λειτουργίαν, χαὶ «ρὸς τὰ ἄλλα. ἢ 
ἀμφισβήτησις, κρίσις. Ῥθαν. Ῥ. 401]. 
διαδιχασία οὖχ ἁπλῶς πᾶσα ξίχη, ἀλλ᾽ 
ἦν αἷς περί τος ἀμφισβήτησίς ἐστιν. 

ὁ ([ἴἴὰ χυοαυδ ΖομαγδΒ [6 χ. οοἱ. 5610.) 
ἢ διαδικασία ἐστὶν, ἣν αοιοῦνται «ινὶς τοῖς 
μέλλουσιν χορηγεῖν, οὗς ἂν δρισϑῆναι βού- 
λονξω,, σύτε λειτουργεῖν αὐτούς. 
Οουΐδν Ὠ Υν"]]ο δὰ Ομδριίοῃ. 
ἈΡΒιτγοά. 1}. Υ΄. ο. 8. Ρ. 494. οα. 
[Δ}8. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΜΟΙΣ, ἐδ, ἐμ σαίϊο. 
ΓΑΑΛ Ρίαν, Ααυ. ἔχ. ΧΙΨΤΙ. 19. 

ΧΙΕΝΙΠΠ. 98. για Εὐροθιὶ οὲ Η]6- 
ἀ τοῦ. Οποχηδϑί. ἰῃ Μαριβὼν, εἴ δὰ Ἡ. 

]. Ο]οσίςσυτη. 

ΔΙΑΔΟΧΗῚΣ «μοοέδεῖο. γῷ Ρἷυν. 

͵ωμπακσπιεηία. ϑεχῖα Ἑὰ. Ῥε. Χ, 3. 
αἷ διαδοχαί. 1)ετῖναν!ι δασίον Βυ]υ8 
ΨΘΓΒΙΟΏ18 βῖπα ἀπ ]10 ἃ 4712 δίαπιθη, 

αυοᾶ εἰχηϊβοιίοπειη Βαρϑῖ δ ταά. 
8: γ 

ΟΠ] ά. οἱ ὅ'γσ. δ “Δαι), εἴ ΑτδΡ. 
.«κοἕ 

( ὃν [, ἐεχσεῖξ, βοὺ δίαπιπέδιδ᾽ρο- 

“ἢ ἀρίαυΐξ ἐοίαπι. Ἐυτίδβϑα ἰδτηθῃ 
ῬΓΟ διαδοχω Ἰεσοπάυμῃ οβί διδαχαΐ. 

“ (εσίε ΠΉς ἸθΙάδιη διδασχαλίαι μαξει. 
Αχια. 40}. [. 4. ἀλλήλους ἐκ διαδοχῆς 
(ἐπ τοχία Ηθρτ. χατὰ τὸ ῥητὸν Ἠὶς 
ΙΒ] Ῥγὸ δος νόθα ὁσουττῖ) συνεχά- 
λοὺν ἔχαστος τὴν ἑαυτοῦ ἡμέραν, 58 ἰῃ- 
νοεῖ δησοοξδίυο εἴ βι0 αυΐϑαυα 
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550 ᾿Διάξομναι. 

οογίο ἀϊθ ἱηνηδθαης. [τὰ ΒΙοἰτνιδ: 
80 υπᾶς ἢέδο βυχηβοσῖξ τηθ ἸΖΏΟΣΕΣΟ 
ἔαϊοδοσ. 

ΔΙΑΓΔΟΧΟΣ, ςμοσοδδον, υἱραγέεα. 7 
Ὁ, ἐπ τιαηππι, 8βεὲὰ αὐ πιαπερηε. 

1 Ῥαγ. ΧΝ ΤΙ]. 17. οἱ «ρῶτοι διάδοχοι 
τοῦ βασιλέως, ῬΥῖπι!, ῥγχοχὶπιὶ «4 
Τορα, Ὦ. 6. ῥγοχίπιο 11: ἴπ (ἤσγοῦο 
ἃ ἀεχίτ3 οἵ Βἰηἰβιτῖβ βοάοραπί. 
Οοπῖ. Μεί. ΧΧ. 21. αὐυἱ Ἰοσὰβ 
πᾶς Π]υδίσασὶ μοίεοσί. ---- ΓΦ» 

δεομπάμα. 4 Ῥαν. ΧΧΝΙΙΠΙ. 7. τὸν 
διάδοχον τοῦ βασιλέως, ρῬγοκίνμρε α 
γέβε. -- δ, Ῥγίποερε. 8 Ῥᾶτ. αὶ 

ΧΧΥΙῚ. 11. τοῦ ἀρρύ ι φοῦ βασιλέως, 
δος οἱ Ρῃΐο [1}. ἀδ 7 οϑορθον. 869. 
εἶτ᾽ αὐτὸν χαϑϑίστησι τῆς βασιλείας διά» 
ὄοχον. ἙΠάοτα ῬΒ]οηὶ δοάσδια ᾿ἰρτο 
Ῥ. 8378. 7οβορδυ δυάϊξ τοσαύτης ἦγε- 
μονίας διάδοχος, ἀρχὴν τὴν μετὰ βασι- 
λόα «ρώτην ἀνωψάμενος. ιν. ΧΊΥΙ. 
1. διάδοχος Μωῦσῇ ἐν φροφητείως, Ζπο- 
οἶδέ Μοϑὶβ ἴῃ Ῥγορῃ 8. δὰ. 
ΧΙ ΊΠΙ. 8. 2 Μδος. ἵν. 90. εἴ. 81. ἃ 
Δὲ υἱοατέμηι ποίδξ. 

ΔΙΑΔΡΑΏ, σιεβιρίο. ΓΞ» αυενίο, 

ἀδοϊϊδποι ϑγτοτα. Ῥ8. ΧΧΧΙ͂Χ. 9. 
διέδρασαν, αμδιρογμπί. ϑθιβατα 6χ- 
Ῥγοββϑίί. Νδῖη ΓᾺΡ» ᾳφυοα Ρῥτορεσῖο 

ἡ) ποίεηε υεγίογε ἐπ ἰοομὴς Ὠοϊδαῖ, ἀ6- 
᾿ηὯθ, υὖ ομμηΐα νοσῦα νἱαἀθηάιϊ, 
Θὕὔκχα αδὲγα αἰστιῆοδι, ϑὲς ἀδ ἀϊξ 
ἑποϊδβρκαπίε Φεν. Ν]. 4. δαδιρϑίαυγ. 
Αἀα9 ΗἩετεοάϊΐδῃη. 11]. 15. δ. 

ΔΙΑ ΔΥ͂ΜΙ, ΔΙΑΔΥΏ, ἑπρτοάϊογ, αὶ 
Ῥεπεῖτο. ν᾽ 15, ἐΠΏΜΟΥΡΟΥ. 1 ὅϑδχα. 

ΧΥ͂ῚΙ. 49. διέδυ ὁ λϑος διὰ τῆς περικε- 
φαλαίας, ρεπείγαυ!! ἰΔρ18 ῬῈΥ “αΐθδτη. 
Ασίβίορῃ. Αν. ν. 840.  εβρ. 3912. 
ΔΙΑΖΑΏ, υἱέαπι ἀρο, υἱσο. 9 Μδος. 

Ν. 27. ἐν τοῖς ὄρεσι διέζη, ἴῃ, Ἰοςἷ8 τηοῃ- 
δΔ18 νΊΧῚ. 

ΔΙΑΊΖΟΜΑΙ, ρμζ. δέαπιδη σιιδρεναο 
ἐοΐα 4. γερο, (ᾳυαοὰ Αἰἰοὶ νοσδπὲ 
τ πλ ρδραι οἴἰδπὶ στήμονα στῆσαι. αὶ 
146 ϑαϊπιδδίυσα δὰ ϑοσὶρε. Ηἱϊδῖ. 

Αὐρ. ρμϑρ. 127. εα, Ῥαγὶβ. οἵ [πί|ϊ, 
δ Ῥο]]υςῖα Ομοιῃ. 1. 82.) ἐείαπι 
ἐχογαάίον, ἰϊ. μίδοίετε ἱποὲρίο. Ὠεϊπὰα 
τ οίδρβοσῖοε ογάϊονυ (εχ. γε. διά. 



Διαζώνη.. 

α ξεται, ογδι!ι 7) δὲ οομδίδηο; Ἰᾶτα 
βίδιθθεη, αποα βιιδρεπάϊαν, αυδεὶ 
ςοπϑεξαζαν. 9.» ὑπισισο. Ααιι. ῬΒ. 

ΤΠ. 6. Βεβροχίς μβαυᾶ ἀυθ]16 οδι πο- 
Εἰοποτι νοσῦϊ 0)» 4081 οἰΐτα νἹἀ6- 

ἔν Βαθυλεθα, υἱ εϑϑεῖ: δέσανε ΣμρῸ 
διεδρεμάδ, αυοὰ ποη ταοᾶο ἀοοοῖ 
ποσπθῃ ΠΠΞΌΘ Ψψυά. ΧΥῚ. 18., αυοά 

ἰρϑαπι ΔὉ Αφαῖα ΤΕΘΟΙΕΑΡ δίασμα, 

βεα οἴΐαπι ΑΤΔΡ. ξ.} ἰεχιί. (οπξ. 

ὃ ἘΘΟΒοταπ ἴῃ ΟΪανὶ Ρ. 830. Εογίαβδβϑο 
ἴλπιοθ ἰοοο ἐδιασάμην ταροπεπάτιπῃ 
εϑὲ ὁνδησάμην, ἀαάεπιαίε τευϊπαὶ, ααὶ 
ΤΙΌΙΒ εγαῖ, απο ΓορΊδ ἀἰσηϊδθ δϑ80- 
τοοθδίυσ, νοὶ σοηξοσοθαζυσ. Ετποϑῖ 
Ἰεζετο τηδίοραΐ ἐδίηνα τόν. πο, Ζ8ἀ, 
ΧΥῚΙ. 14. ἐδιάσατο τοὺς ἑπτὰ βοστρὺ- 
χους, ἴεΐδτα αυδεῖ οὕπι βορίετη. οἴη- 
οἰπηῖβ ἐχογϊεθαίασ, ναὶ ρ]βοΐδσε 
βορίειῃ οἰποίηποθ ἱποίρίθρδς:ὀ 00] 

ὁ ἨὨΪὮΙ] οϑὲ ἰὴ ἰοχίι Ἡδθθταϊοο. σους 

ἀ 

ϑἴιγΖ. ἀ6 14], Μδοβά. ρΡ. [60. 

ΔΙΑΖΩ ΝΗ, σζομα, δαϊίει. ὍΔ» 

ἰάοπι. Αι. Εχοᾶ. ΧΧΙΧ. 9. 
ΔΙΑΖΩΝΝΥΏ, αἀοροίπρο. Ἵν 

γοσραῖο, σοοϊποίΣ. Ἐς. ΧΧΙΠ]. 18. 
διεζωσμάνους. 

ΔΙΑΖΩΣΜΑ, το ὐαεϊοις νοὶ 
ἔξραπιεη." 7» οἰπριἝμπι. Ἰπο. Ἐχ. 

ΧΧΥΠΙΙ. 48. Αχυ. 1ἐν. ΝΠ]. 7. 
ἜΤ ἸΘΕΕΜΑΙ ΝΗ; ΟΜΑΙ, οαἰρία- 

» ἑἐποαΐεδοο. ὉΠ ἰάρια. Εχοά, 

τ 41. ἡνίκα δὲ διεδγόρμιανεν ὁ ἥλιος, 
οὐτὰ νοσὸ ἐποαίεδοογεί 80]: 00]]. 1 
ὅδ. ΧΙ. 9. 10. ν. 11. ἕως διϑερμάν- 
Ἅη ἡ ἡμέρα, ἄοῃος ἑποαίεβοοτεῖ α168. 
3 Ἐερ. ΙΝ. 84. διϑερμάνδη ἡ σὰρξ τοῦ 
παιδαρίου. - 

ΔΙΑΘΕΣΙΣ, ἀϊοροοὶεο, αϑ:οοίμ, 
αὔἔεοίίο. ΓΥΣ Ὁ Ὁ» ὑπαρίπαξίο. Ῥεαῖτα. 

1.ΧΧ]1]. 7. διάϑεσιν καρδίας. ῷ Μδοο. 
Ψ. 94. , ἀσεχϑῆ «ρὸς τοὺς πολίτας ᾽Ιου- 
δαίους ἔχων διάϑεσιν, ἨΟΒΌΪ]ΘΙα ἴῃ οἰν68 
]αἀφοϑ ΠΡ θη σπήηιμηι. 1014. ΧΙΝ., 
ὅ. ἐν τίνι διαϑέσει καὶ βουλῇ καϑεστήχα- 
σιν οἱ ᾿Ιουδαῖι, χυοῃδη) γέγησι δίαίμ 

δ5ὶ Διαϑήκη. 

οἱ οομ8Π10 πἰοσοηίζυῦ «ζ0(δ. 83 
Νίαος. 11. 28. Ψυδδοος εἰς οἰκετικὴν 
διάδεσιν ἀχϑῆναι, τὰ ϑογνίϊοτα οὐηαὶ- 
ἐΐοπεπι τοι χοπάοβ 6696, 60]]. 11]. 9. 
36, Ῥοΐγν, 11. 41, 8. τοιαύτη τὶς ἦν ἡ " 
περὶ τὸ ὥννος ὡάϑεσις. διρηϊῆοας φυο- 
486 διάϑεσις δαὐϊοίμηε ρμδίδοε ργοροεῖ- 
ἐμῆς . »ωῤἐἰοαέωπι. 8 Μδος. [1]. 8. 
τυραννικὴ γὰρ ἦν ἡ διάϑεσις, ἀστυτη 
δῃΐμι ογαῖ δὐϊοίμηι ἀδ 70 εεῖ8 ρ0}]}- 
οδίτ. ΘΥΤΌΒ 1818 εδὲ ἢ. 1. νοῦα 

ἤγϑος, 4 ΜδοολΌ. 1. 95. Ηδευοβ. 

διάϑεσις, σχῆμα, ἀγάπη, ἀπόδοσις, προ» 
αρεσις. 

ΔΙΑΘΗ ΚΗ͂, ομιηέ, φμοά οογίωπι οἔ 
ροπαίλέμδιπι δεί, βρεοϊδίτα βαάμα, 
σίαἰμέμηι, ἐεδίαπιεηξιηι, ῥγοιεΐδαῖο, 6; 
ὕδατα υἱέας ἐποιέμέιη, ἐπὶ φμὸ φιὲδ ἰα- 
δογαί, υἱέας βεπιια, ΣΡΉΡΝΣ οσεγέμηι ας 
ἀεβηϊίμηι, σοπεοοιαίϊο. "ἦν ἰως. 
Ιεβ. ΧΙ ΙΧ. 6. υν]᾽ γοσρὰ εἰς διαϑήκχην 
γϑε ΧῊΪὮΙ δηταυϊζι8 6 ἰοοο ρᾶγα]- 
εἷο ςἂρ. ΧΙ 11. θ. ἴῃ τιαγχίπο ποῖὰ- 
(8 1586 νἱἀδπίαν, υπ646 ροβίοδ ἴῃ 
ἰρϑύμι ταχίστη ἱστορβοσιηῖ. Ὑιά. 
ϑιαγοῖς. (δστῖπα νι. Ὗο]. 1. ". 
807. --- ἀρν ,)αίεγηδαε, οοπδὸ- 

οἱαΐϊο, ἀράεγε ἐαοία. ἴῃς. οἱ 
ΧΧ μὴ γι: Ι. 14. -- ΣΡ. ζα- 

ἄμ6. Οφη. ΨΙ. 18. ΙΧ. 9. Ρᾳ. ΠΥ. 
28. δα μετὰ Ἰοοῦχτα τεβρί οἰ θη ϑ0}- 
δ 1 : Διαϑήχη καὶ ὁ νόμος. Δαβιδ' 
ἐβιβήλωσαν τὴν διαδήκην αὑτοῦ. ---- 
Ἅ υεγδμηι. Ὥρφυϊ. ΙΧ. ὅ. δ... 

“ΔΊ ᾿. }., υἱῖ 41145 5:6}06, ὈγΌπιξδδίο- 

πεῖα, οἱ αυϊάοηῃ οογίἐδδίπιαπι ποίϑί. 
-- ΓΥῚΣ υογδα ζαάετὶς. ζεγ. 

ΧΧΧΙΝ. 18. --- ΡΠ; εἰαίιώμηι. ἘΔ. 
ΨΙῺ ΡΒ. 1. 6. ἃ ϑ΄ν. ΧΙΝ, 17. ἡ 
γὰρ διαϑήκη ἡ ἀπ᾿ αἰῶνος, ϑανάτῳ ἀπο- 
ϑανῇ, μος δηΐη δίαέμέμηι ἃ Ββθςιι]ο, 
γοΥα σηουὶουβ. 146 εἱ ϑιτας. ΧΥΊ]. 

3 

Ά 

38. --- ἸδΨῸ, λαδιίασιΐωεπι. Τὸν." 

ΧΧΥΙ. 11. υδ]᾽ τὴν διαϑήκην ΤΣ 
Ροϑίζαπι 6886 νἱἀδίυῦ ὑγοὸ τὴν σχηνὴν 
τῆς διαϑήκης. --α ΠῚ» ἐεείἐπιοπίμηι. 

Εχ. ΧΧΧΙ. 7. τὴν κιβωτὸν τῆς διαϑή- 
Μπ 4 



΄« κῆς. "-- ΚΓ» εχ. δι. ΙΧ, 18. 

860, Ομ. υδὲ ΤΒοοά. νόμος ιλ0οί. 
ὕπάαο Α οἵ, Ποὺ νοσδθαίϊστη πο- 
ἴασε εἰναι ἠβοίίον εἰ ργιξοερία ἀ- 
υἱπα. ὅϑ΄ῖσαο. ΧΥ ΤΙ. 10. διαϑήχην αὐᾶ.- 
νος ὅστηχε μετ᾽ αὐτῶν, καὶ τὰ κρίματα 
αὐτοῦ ὑκίδειξεν αὑτος. Τά. ΧΧΊΨΡ. 
81. βίβλος διαϑήκης ΟΧρίϊσαῖζον ῬδΣ 
νόμος, ὃν ἐνοιτώλατο Μωσῆς, οἱ Ὁ. 
ΧΧΥΊΤΠ. 8. οἱ 9. διιϑήχη οἱ ἐγνολαὶ 

ὃ βῃπί σγποῆγιηα. Αἀάδ Οογβη. ϑυν. 
1. 27. --ὄ ΓΉΣΓν δοογίαἑο. ἘΖ. 

ΧΥῚ. 28. Ἐχ ἸΤτοϊωτϊ ϑοπίρηξία 
Ἰορεγαπί Σγ», ϑεπιίοσυβ ἰῃ ἘΡ. 

Οὐ, δὰ ἢ. 1. σηκοὺς δαξ αἰπη1}6 φαϊὰ 
ΒΟΥ ρΘἶβθ6 608 ΑἸ σαΣ, ΜΙΗΙ δὺ- 
δῖα αχ᾿ αἰ τηδ586 υἱ ἀσητον, ζογπέοα- 
δοπες ἀς ἤράεγέδις οι ἐασίοτγὶς ρὸ- 
γ»μϊ ἐπέ ἜΧΡ σα πἀ45 6866. Οοηδ, 
εχ. Ν. Τ. 4. νυ. πορνεύειν. ϑαὈ. 

5 ΧΥΤΠ]. 42. ὅρκους πατίρων καὶ ΜῊ 
κας ὑπομνήσας, Βα; οἴ Ὁ8 Ῥδίτιπι ;»7Ὸ- 
τιδδεῖοποΣ σΟΤΩΤΠ ΟΥ̓Δ 8. ϑίχαο. Χ], 
19. στῦϑ, ἐν διαϑήχῃ δὺυ, ΤΔΔΠΘ ἴῃ 
υἱία βέπεγε, χαοα ἘὈῚ εἰορίει. Ἐπὶ 
10: διαϑήχῃ σορία εἰ δοηιοῖ οοπεεζμξα 
Ὁ γαίζίο, οεοϊηεπι εἰ πιπες ἀἰοιὶ 
᾿ἀεπιαπάαξωπι Γποϑσίσαμι 3ϑετ εἴ, οοσα- 
δ0η}, 1. ᾳ, ἴῃ ΦΘῇ, ἔδγεν, φῇ ν. 41. 

φόνορ. ϑ'γταθβ: μνα9οί, υἱῆξ ταδο. 
ὦ Τρ. ΧΕΥ͂. 12. διαϑήχη ᾧδον, τδταρυιε 
τη γθ, αυβίδθηϑ οϑὲ σαδίστα οὐ ἃ 
Ὧδο ἀεδοξεέιμ, (0]}. ν. 17. Ἐσδείαδδθα 
οἰ δας νεΐίδεοηεαβ οϑὲ Ἰοουϑ ἐ116 οὉ- 
ΘΟΏΣΙΒ ϑίγας. ἈΝ]. 41. οδὶ ἐλιηθη 
βοχίαξες ὃ. οι 7μαϊρίιμα Ποῖ, φυὰὶ ουὶ- 
ὯΘ ῬΤῸ ΤΠΘΙ5Β ὈΥ ΠΑ ναὶ ροοῦδϑ 
Θοουτἶξ δὸ ἐῖρυμξ, χυοὰ ἰΐα ἀϊοίταν, 

αυΐα ἃ [)6ο ἀΐθροδβίιυπι οἵ οοπδίίζα- 
ἴαπὶ δος. δίΣ, ΧΧΧΨΥΠΙΙ. 43. διχϑή- 

4 Χῆν χρίμωτος, ογαϊπαϊοπδιη οἱ οομϑίἰ- 
ἐίοποπι 7 ἀ1οἷϊ, Ἰαχία ἡμδγὰ ἰχάοχ 
)υαίσατε δὲ ἔδστε Ἰυάϊοίατη ἀεί. 
[δ]4. ΧΙΨΝΙ]. 19. θυ Πανίαϊ ἀ6- 
ἀἴβθ6 ἀϊοίξυν διαϑήκην βασιλείας, Το ᾷ- 
Πυτα φγοριδϑμηι: 00]1. 1 Μδος. ΠΠ. 
δά. 23 Μδος. ἼΠ]. 16. υδὶ διαϑῆχα; 
σατίρων βατϊ ργοπιϊδοίοπες τηδ]οσῖθιιβ 
ἔλοῖοε. δὲν. ΧΙ Ν. 11. 001} ν. 18. 
Ηρογαν, διαϑήχη, συνωμοσία, ἱπκῶς. 

6852 Δικέρεσις. 

οὐ αληϑωνιιῶς τὰς δκιϑήχας 
ὉΠ] συνωμοσίᾳ οδῖ 7ωγ εταπᾶο Ξγπεαία 
απνμοίίία, ἡ μεϑλ' ὅρχων φιλία, υτξ α11ο 
ἴοοο δ Ηδβυοβίο ἐχρ]ίοβαιν. Ετγ- 
το]. ἐπεδέμπι: Διαϑήχη διττῶς ἔχφο- 
γῆῦχα!. ἡ μὲν ἐπ] ϑνησκόντων, διατάξεως 
καὶ ἐντάλμαιτος τῆροι φέρουσα. 
ἡ αεέρα ἐπὶ συνδηκῶν, ἐπὶ διαλλαγῇ συ- 
λεμύων, συνωμοσίαν ἔχουσα. πα τον 
εἴ [,μ6χ. γε! ΜΆ. Βτοσα. 
ΑΙΑΘΗ ΚΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΓΌΥ. ; 

ΤῚΝ» ἐεέμμοηίμηι. 7108. ΓΝ. 15. τὴν 

κιβωτὸν τῆς διαϑήκης τοῦ ζου. 
ΑἸμοταστ αἰέρπυνι οϑὲ. Ῥαίΐο, τῆς 
διωδήκης. 
ΒΔΙΑΘΡΑΥΏ, οοπἤγίηρο, ἔδσενο. 

ΤΡ. Π, Ηπδρ, 6 γυθ, ἤσπρυ, 
αἰ ἤτίησο, οοπέεγο. ΗΜ Ό. 111. 6. διε- 
ϑραύσλγησαν Βος. (Οταρ!]. ὅ.δο]. Ατὶ9- 
ὍΟΡΙ. Ῥδο. νυ. 146. Ρ]αίο Τίμ, ΠῚ. 
δῆ. Β. : ἀ 

ΔΙΑΘΡΕΏ, ἐπυεείἑρσο, . 
τῦρ» ἰάθπι. ϑγγαπι.  ν ἢ 96. 

διαϑρῆσια. δῖα 2] απο Ν. Η. 11]. 
48. τοὺς ἀργοὺς ἰδίους δι ρἤσαι. 

ΔΙΑΘΡΥ ΤΩ, οοπέεοτνο, οὐγπεπιέπεο. 
5 ἩΠΡΙ. ἃ δ}, ἐσϑοίπάο. ϑγτατη. 

Ῥβδίη. ΟΧΧΤῚ. 10. δήϑρυψα. ---- 
γν8 ΠΡ» Ηἰδρ. Α γὴη5. ,απκο, ὧν- 

ἔεγο. ἷης. ΗδΡ. 111. 6. διεθρύβη τὰ 
ὄρη βίᾳ, τασιίθα υνἱ ἕναςσιϊ συηί. 
Ἠξεεγοῖ. διδρύβη, ἐκλάφϑη, διτρίθη. 
ἜΕΝ Υ2} ἄσμο, ΝαᾺ. 1, 6. αἱ αἕερα; 

διθρόβησαν, γεῖτε: οοπίρίξος δυπί. --- 
ὉΓῈ» Ῥαγῶον. 168. ΕΥΤΤΙ. ἢ. διάθρυε-. 

τι πεινῶντι τὸν ἄρτον σου, ἔγατιρε 6δα- 
τἱοσξὶ δήθ ὕπυχη : δὶ διαθρύπτειν 
δ'τνι] ρανέοπαϊ δαὶ αἱερενεϊοπάϊ πο- 
ἰσπθαλ δἀὐπησθιι Ἠδθεί. --- Ὶ 

υῇαηπρο. ἴον. 11. 6. διαθρύψεις αὐτὰ 
(ε).) χλάσματα, σοπιπιέπμος 1116 ἴῃ ἃ 
ἔγαρταθηία. ἩΒΥΟΝ. διαθρύψεις, δια- 

εἰς. 
ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ, αϊοϊδίο, οἴίδτα τίσις, 

οαπαίμδδν "γ, ϑερηιοπέμηι, ῬΡΞΆΪπι. 

ΟΧΧΧΝ. 18. υδὶ διαιρέσεις ἄυαϑ ραγ- 
[65 υπὶὰ8 ἀἰν!βοηΐθ, ποῖ ρἰυτεβ ἀϊ- 
Υἱδίομθϑθ ποίαϊξ, -- ΤΡ ΤΌ» οἰαεεί. 

ἔλογον: 1 



Διᾳρρέω. 

αἽΡαν. ΧΧΙ͂Υ. 1. ΧΚΥῚ.1. 12. 19. 
-- ΓΑΕ» Ηἷυν. οἰαδδεα. 4 Ῥᾶδτ. 

ΧΧΧΥΡ. 19. --- Ἃ»)}) [)» Ῥοεεόξαξο. 
ὅοβ8. ΧΊΣ. 61. ---. θ, τίς. Ααὰ. 

. Τβεοᾶ. Ρε. ΧΙ͂Ρ. δ. βτημη. 
ἵξα. ΧΧΧ. 9ὅ. δὲ Ρε. ΟΧΨΤΠ. 186. 
860. Οσίρεμοη ὙΤ. 1. ΟΡ. ῬϑΑ͂. 
8138. εαἀ. Ῥαεΐβ. τ Π.)8: γραγα, (Ὁ 

7, εοἰμα αἰυϊδίοπί. ἃ ῬαΣ. ΧΧΧΥ. ὅ. 
Ἐπάν. Ν]. 18, --- ΤΑΣ ρατίαξ. 

ὃ Ψψυά. Υ. 1ὅ. 16. --- ἀἰυϊείο. 

[πς. Θεπ. ΧΧΧΥ ΠῚ. 99. Βὲν. ΧΙΡ. 
1δ. εἷς διαίρεσιν κλήρου, δα Ὠθουθα- 
ἴσῃ, ἢ. 6. αὐ ἴρδὶ 688 ἐπίδσ 86 βογῇδ 
αἰνίάδηξ ; πστὰ ἴὰης Ββοσευθ τϑ- 
Ὀδηίπν. 

ΔΙΑΙΡΕΏ, ἄὲυῖϊάο, Ῥαγίοτ, αϊδέγὶ. 
δμο, αἰάμοο. “χχ» ἀΐδεεοο. Οειν 

ΧΥΡ.10. "τ Ἢ» 5600, δοϊπάο. 1 Ηορ. 

ΠΙ. 25. 36. -- δυ1. 1, ΠΡ, 26. 

ς Ῥαγο. 1δνυ. 1. 17. Υ̓Ἱ. 8. το χόλτ, 

ἩΙΡΉ. γεσγεο πιδ. Ατηοβ Ψ. 9. ὁ 

διαιρῶν, Ἰκοβεταπί γύξυ.ΓἼ, ἃ 5" 
ἀἰυίάεγε, δῖ ἴα γοτυογιωξ ΟΣ τἰϑὰ 
Αγσαδῖσεθ. --- ὈΏΓ1} Ὁ], Καὶ εἰ 
Ρῆι. 706. ΧΝΙΠ. δ. Ῥε. ΓΠΕΑΥῚΠ]. 
18. διελέσθαι σχῦλα, ἀὐοϊάετε ρτεεάκτα. 
ἴδ ἀρυὰ Ἡδογοδίυπι διελίσναι σκῦ- 
λα οχροπίσις διαμερζεαναι 
Οοπῆ, Ῥγου. ΧΥ͂]. 20. [68. ἾΣ ἡ ϑι 

) ἐν δώροις, [εἴ- ἂ Ὅκιῃ, ΧΙ. 80. π" διε 
τασαὰ αἰνιοῖ Ἡδεγοὶ, διλεῖ, 
μερίϑει, ἐᾳικρίνει. ---ο ἢ 

σευ. ΧΧΧΙΙ. 7. Ψυᾷ. ΙΧ. 48. 9 
Βρᾳ. 11. 8. -Ὑν ἀϊδοιπάο. «0Ὁ. 

ΧΧΙ͂. 21. ἀρῶμοὶ) μηνῶν αὐτοῦ δηηρίϑη- 

σαν, ὅο1]. ΑΥ20. ΒΙΠΒΡΤΩΡΟ, 

οαἰσεΐμι φυδάμοενε, ἰὰ (οὶ 111. οἱ 
ΥΙ. εἰἰαπι ποίπε ραγέϊγὲ οὑπὶ αἴάσεο. 

ε (οπᾶ. Οοἰ1 1,6χ. Ασα. γμαρ. 017. 
- ὅτ» Ῥτον. ΧΧΥ͂ ΠῚ. 10. Οομέεσ 

ἱπέρβ 8. Υ. δήρχομαι. ἴπιο. ὅοδ. 1. 6. 
-- εν" οἱοίογία. 1 Ῥαταὶ. ΧΥ͂. 90. 

ὈΝΦΎΡΣ ΤΣ (νἱοίοτῖα [βγδδ], Ἀ. 6. 

δ88 Διαιρέφ. 

Πειδ, αυὶ 16ταξ]}}18 νἱοίοσίασα ἴδτ- 
ΠΩΣ δὲ οομρϑαϊ), ΧΧ διαιρεϑήσε» 
ταν ᾿Ισραὴλ, εἰς δύο. ΝομΠᾺ}}} 5(α- 
τασηΐ, ροτίῃετε μδῆς νοσβίοπθτλ «ἷ 
ἵἸΏρΡΓΑΒ, 7828 δια ΤΑΣῸ ἴῃ νΘσβΙοἢ 0 
ΑἸεχαπάσϊηα σϑροσϊπηραν, ἱπίεσργθ- γ 
(Δομεθ, 15 αἱ ρεστηπίδυοσίηςξ ᾿116- 
ΤᾺΒ ΠἼ οἱ Γγ, Ἰοοο [ΠΧ ἰεβεπᾶο ΓΔ), 

αυοὰ ποίδξ: αἰξεν ομηὶ αἰΐερο οοπέξη- 
αϊδ, νίχαίμ8 οἱ. ΜΙάΣ Ἰπΐνα 8. ν. 
σχίζομαι. Ἑχαυϊάεπι βίδζιιο, 608 Γγψ5 

ΒΑθυΐθθα ὑτο 3. ρετέεςϊζ ΝΊΡΗ. 8 
ττῖνς νοὶ ν αυοά Βογφϑοηΐι8 οοπ- 

(11 οὔτλ γα. 7ηὴ Ὁ αἰυέάεγε, δ6- 
Ῥατάγε. ---ο ΤῸ)» "περιδγαίέηε ἀἰυΐάο. 

ἔκεν. 1. 12. διελοῦοιν αὑτὸ κατὰ μέλη, α 
ἀἰϊνμάδης ΠΠυα τρρθγδῆα. Ὅογᾷ 
Ἰροῖΐῶδο ποηῃῃ]}]8 νἱαδίυσ μελιοῦσιν, 
ᾳιυοὰ να] δἰ θυ] ΣΠΈΣΡτοΓ8 80.» 
πρίμευΣ ἱπ Ηοχ., αὐυἱα Ηερτ. 7) 

ΠΙΘΟΌΒΔΗΙ ῬῸΣ δαωριν (γδηβίυ ] οσυπί 
1ΧΧ, δοὶ Ῥδὺ διχοτομεν οἱ μελζωγ 
κατὰ μέλος. 1,ορὶταΓ ταγθῃ ἕοστΐα ᾿ 
κατὰ μέλεα διελεῖν ἀρυ ΗἩστούοί. Ρ. 
ὅθ. ν-. 909. βε 0. 1. ορ. 119. 
Μοὶ. 1. γν. 148. οἀ. ϑΒοδυνεῖρῃ. 
-- δ» ΡΙΒ. αἰνίάο. Αι. 20}. 

ΧΧΧΥΠΙ. 25. “--ο- ἀν ΟΒιαὶ]ά. 

ἔατα. ατυίδηι. Ὦ δῃ. Ἧ: 12: Δ 
ΤΌΣ (Βαϊ. ρανί. ἔχω. ἀἰσέσιπι. 

ἴλαι; Υ. 30. - πχῷν δόννα. ει. 

ΙΝ. 7. οὐκ ἐὰν ὀρθῶς σροσενόγχῃς, ὀρθὼς 
δὲ μὴ δίλῃς, ἥμαρτες ; ΠΟΠΠΟ, 8] τοοῖς 
οἴἴδεογαδ, σϑοίθ δυΐοη ποῇ αἰυέάας, 
Ῥεοοδό ὃ [Δ γετίς 16. Ῥοδδῖυδ ἀδ 
ΣΙΧΧ [Ἱπ| Ρ. 388. οἵ ἀοσεί, αυοά 
ἦαχῶα Ἀδῆς ἱπιοτργοίδ σπου ἀἰχοτιὶ 
δδευβ Ὀδίῃο, σϑοῦδ αυϊάοτα ἰρϑυπι 
ἴδοϊδθα, συρα οδίυ εν σπογιβοίωτω, 
86 ποῃ τϑοῖρ αἰν 6886, αυΐα χ6]10- 
ΤΟ Ῥατύρῃι 510] σϑδεσναϑθρεῖ. ϑρή 
Ι,. Βοβ. ἰὴ Οὔββ. Οσι, Ρ. 27. νεῦρα 
116 1ἴὰ τας: λίοπμε, δὶ τϑοῖθ οὗ- 
ἐμίογία, τεοίς ὑδῦοὸ πομ αἰἰδογευεγὶξ 
"πεπίε ἐπα, ρμεσοαεῖξ αὶ δΔὐἄδῃμβ : 86. 
γεσίε χμίάεηι, σμοῦ αὐ ἐχίογπιπ 5α- 

. ογἠβοῖηι, (6 } ἰδει5 ἰοῦ ἀοπιώη 
ἴεο οδέμξοναὲ (αἰπιΣ, δε ἀπίπιιδ ἐρ- 

ὃ» 



Διαιρέω εἷς δύο. 

α εἴμ ὈΟΤΌΦΥ ΘΗ Π0η αἰ δοογπεδαὲ ἐπ 
δοπίηι σὲ νιαΐίμηι, ἐπερῖμ5 ογαΐ, οἱ ἵπ 
λραπι πον οτεάεδαί. ἘΠ τὸ διαιρεῖ 
Οτωοὶβ Ῥτοίδηθ δἰἷδπὰη τ ρτΟρ δ 
ποίίοπα "πεηίε αἰϊδοεγπεηπαὲ οἱ αἀἰμαὶ- 
οαπάξ Ὀδυγρατὶ εχ Ηογοάοῖο εἰ Ε- 
Ῥἰοἰείο οδίεπαϊξ Ρ. 3ὅ. βαᾳ. ἵπηπιοὸ 
ἸΡϑαπι ΠΙυα ὀρθῶς διαιρεῖν δρυὰ ΑΥἱ8- 
ΤΟΡΒδποσα ἱπ Νιφέλαις Ἀ. 169. σα. 
ὕδπον. βρη βοδτο γεέοί αἰἐϑοεγπαγε 

ὃ οὔβοσνα.Ό ΑἹ" οοηΐτα ϑἰδίυϊπί, 
ΙΧΧ ρῥσγο ΠΣΘ» αὐ οεἰδεπι, Ἰορ 556 

δυ ΓΒ» 8 π ΤΕ» αϊυϊάενε, Κ᾽α"- 

ἅετε, ἐπ ̓ βιία οοποίέετε, δυῖ, αυοά 
τοὶ Ἰοηρα ὈσοραὈ 8 εϑῖ, ΠῚ» 

ἃ ΓΙ» ἀἰυϊδιέ, αυοα οὔατα Τωνῖι. 1. 

12. 114 ἰτδῃβευ]ογυπί. δῖσας. ΧΧΥ͂ΙΠΙ. 
96. “«ληγὴ δολία διελεῖ τραύματα, 
Ρΐαρα ἀοΐοβα ἀοΐοβο νυ]πβ ἐη Πέρεξ. 

ΔΙΑΙΡΕΩ ἘΓΣ ΔΥΌ, ἀαἰυϊάο ἐπ 
ε ἄμο. τ αἰεγηΐίας, τ᾿. τοδιγ. 1 

βδιῃ, ΧΥ͂. 29. 
ρίω. 

ΔΙΑΙῬΩ, εἴέενγο. “5 ηειπέξεδ. 

Αᾳυ. θευῖ, 11]. δ. διῃρμάναι!, οἰαΐα. 

ΑΥΔΡΌ. , ἴῃ ΠΠ1. ποῖαϊ 62 αἷΐο 

»γοθρεχίἑ, υπὰθ Υ2 οἵ ὝΝ, ἴο- 

ομπι αἰἰπ, δἄοοαυθ πεμηέξεηε ὨοΙΔΙ. 
ΔΙΛΑΙΤΑ, αἰαία, υἱέα ταέΐϊο, νιοῦπδ 

υἱυεκαϊ, ἱκ. οἱοίες, ἰι. λαδέὲξαϊίο, ἀοηιῖ- 
ὰ οἴἶδιαη, οὐαπασμΐη, ἰΐδτα ἡμαξοίεπι, 

αγδιϊγέμηι. ὈΥῚδ 8» ἐεπίογίιπι. «100. 

ΨΙΠΙ. 92. δίαιτα δὲ ἀσεβοῦς οὐκ ἔσται, 
ἀουμϊοΣ]ἕυτα δυΐοδτῃ ᾿πρὶῖϊ ὩΟῺ ΟΟΏ- 
δἰβίδξ. .00. ΧΙ. 14. ἀδικία δὲ ἐν διαίτῃ 
δου μὴ αὐλμισϑήτω, ἱπ) 8614 δαῦθμα ἴῃ 
ἀοπιῖο]ο ἴὰο ποι μϑθ οί. -- ἼΩΝ» 

υεγδεηι. 590. ΧΧΙ]. 28. ἀποκατα- 
στήσει; δέ σοι δίαιταν δικαιοσύνης. ΝΑ 
ἔοτίαββα Ἰορογιπί δ ΝῚ ὃ δυΐῖ, ᾳυοά 

ε ταρρὶβ Ῥ]δοεῖ, ὮΝ ἘΡΘΕΡΕΓΌΠΕ 

ὩΟΌΟΠΘ ΑΤΑΡ., αὺδ " "ε ΟΥΩΤΪΏΟ ΤΈΠΊ, 

περοίξμηι, δἰαίμηι. ποίλς ὃ ΟΟΥΓΟΤα,ς 
Ἦϊ8 ποη Παρεο. --- [9 ἀοηιδδ. 700. 
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Ὑ ΙάΘ βΌΡΓΤ 8. διαι- 

Διαιτέω. 

ΧΧΧΙ͂Χ, 6. .--- "ὉΠ ραπὶς, υἱοίκε, 

οἷδε. ϑγτάτα. Ῥγου. ΧΧΧ. 8. διάτα. 
ξόν ἐνοι δίωταν ἱκανὴν, ᾿ ΓῚ ἢ Ὁ} Ὁ] 4] 4υ8η- 

ἴαπὶ δϑτ8 βι: οἷδὶ ΡΠ Ὁ τ)» τὰ 

ἐσιπήδεα ἀρυὰ ΤἼρορἢτ. ΟΒατ. ς. 11. 
Οοπᾶ ΤΒοπι. Μας. 8. ἢ. ν. -ιτορ, 

εἰ. ]οὉ. ΧΧ. 25. ἄστρα ὃ ἐν διαΐσαις [ 
αὐτοῦ. Ν. Γ, -- Γ» λαδιεποιζωηε. 

Ζοῦν. ΥΙΠ1. 6. ΘγτΉΠη. Ρᾳε. Τ,ΧΥῚ]ΠῚ. 

18. δ] ἴῃ ἴοχῖυ ἸορΊσΣ ΓΔ ΠῚ» 

λαδίαπε 5. πιαπεπδ ἀοιιὲ, Ἡ. 6. ἀοπεὶ- 
δεάα, οἰκουρός. Μαῖο 101 Μοπεξ δία;- 
φαν ῬῈΣ υἱυεηπαὲ ταξίοπέηι (ταμίαι : 
δὰ δίωτα Ὦ. 1. δὰ ̓ οϊαοποιι νο- 
οἷθ Ηθῦν. λαδιῥαίτέοεπα 6. δαπε συ 
υεγδαίμγ ας τιογαῖε ἵπ αἰἶχμο ἴοοο 
βι τῆσδ: 41148 θηΐπὶ νϑγαῖο ὅϑγτη- 
ΤΟΝ οπιπὶ βεηβι οαγοτοῖ, αυοά ἂς 
ΘΥΤΩΓΛΆΟΙΟ 6 ΟΟΡΊΟΣΙ αυϊάση μροΐ- 
θδῖ. --- ΓΝ ἰάδιι. .0Ὁ. Υ. 8. .- 

τὸξ» υἱδἰίο. 490. . 94. Ν. Ι,. 2ὰ- 

ἀπῇ. ΧΙ]. 14. εἰς τὴν βρβουμ μὰς δία» 
ταν, ἴῃ καμι ΟΟΌΔΙιΔηυα. ΗἩσγοῖ, 
δίκωτα, δεσμὸς, διαγωγὴ τῬΡῆο ἢ καϑ- 
αλιῳ ἐμῥᾳ ΟἸοββο : δίαωτα, τὺ 

ΔΘ Μαγηϊ [,μ6χ. ΡΉ}])Ο]. 
μὰ τὰ δὰ ϑυοίοῃ. ΟἸδυά. α. 10. 

ΔΙΑΙΤΑΏ, ἀἰϊσία ; Ῥγεογιρία αἴο. 
Διαιτάομοαν οἱ Διωτῶμαι, υἱοίμς τα- 
ἔδομα σεγία μίον, υἱοίἑο, υἱέαπε δρο, 
1. λαδίίο, ΘΟΠΏΠΟΤΟΥ, ὉΕΤΖΟΤ. »ὥν 

δεάεο, λαδίέο. ϑγτητη. 1 ϑδγη. ΧΙΧΣ. 
18. διωπώμενοι, πιογαπέθα. --- ΓΙΘῸ» 

ΡΒ. ἀσρταυον, ἷξ, «οαδὶδ αῇῶὲοϊοτ, 
οὔσῃ ἐἤωπάονυ ἐπ Κεπεγεηι. «οὉ. 
ΧΧΧ. 7. οὗ ὑσὺ φρύγανα ἄγρια διητῶμ, 
το, αἱ 80} βαττηθητ5 ἀρταδίθιι νἱ- ἰ 
ἴλτὰ ἀερερδηῖ. Γάρευα νεγίεσυπῖ. 
Ῥγεῖΐεγοα Ἰορίτα διωτώμενος ἴῃ ΕΛ. 
Θυϊπία Ηοβ. ΨΙΠΠ]. 9. αὶ ηἴ8}} οἱ 
ἴῃ. ἰοχία Ἡδρτδῖοο τεβροηάθί. (εν- 
(6 δὲ ΘΝ ῬΟΙΘΥΤΙ 0110 τηοάο 

Ῥοίεβι. 4 Μδεος. 1. 17. λογισμῷ τὸν 
ϑυμὸν διήτησε, ΤΑΓΟΠΘ ἱγδουηάίδτη 
νελραυε. 

"ΔΙΑΙΤΕΏ, ργϑοίδια αἴξχμεηι ρμέ- 
ἔο, ὁσί αἰ σιδα Ῥπγεοίδεις, χοῦ, 
Φυάπ. ΥἼ11. 16. ὅτι οὐχ ὡς υἱὸς ἀν- 



β 

ὃ ταυϊλπάυγῃ ἡ! οΑΥ]. 

Διακαϑιζάνο. 

α ϑρώτου διωτηϑῆναι!, 86. ὁ Θεὸς, ΠΟ οϑὲ 
Π δι 18, αὶ ῥγεοεῖθιι8 (νεοταθηῖο- 
τὶθυ8) Προίδίυῦ δυΐ οοδγορδίυγ, 
Ἰτοιχίυθ ῬΟΥΡΟΓ τὶ ἤδης νοσεῖ 
ἀοεγίνανξ ἃ διαιτιάομαι, οἵ νογεϊ οΤίς 
"πἰπατὶ, σεΐραηι ἐπ αἰχωσηι οοΉζεττε, 
δαΐ ἢ. }. ἐπ 7μ8 υοσαγέ. Νρο [δ] 1οἱὰ8 
Βιεΐϊυβ (8. ν. τῷ μονὶ διωωτηϑῆνα! 6 
Ἰοοο Νυμι. ΧΧΙΠ]. 19., υμᾶάθ ἢδροο οἱ 
Τοροϑῦϊα νυἱάεραμπίιγ, ἴπ διαρτηϑῆναι 

Νϑῆι ΟὔΏΠ65 
ςοαὐά, ἢ. ]. Ἰεοοπδηχ δια τ ηϑῆνα, ἴὰ- 
δηῖθτσ, αυδῦὰ οἴδιλ δηϊθοθάθηϑ ἀσε- 
ληϑῆνα; σοτητηοηεϊ. Π δυ5 δηΐση ἢ6ς 
το ϊηΐβ 66 ργεοθυδ δ αυτά 80] εχ- 
[ΟΓΑΌΟΥΙ ραϊατ. Μ᾽ υ]χαΐαβ Βαρεῖ: 
πα ἐτγασμπάϊαηι ἐπ απενιαδίξι. 

ΔΙΑΚΑΘΙΖΑ'ΝΩ, δεοραγαΐίηι 566160. 
γῦν, “εάεο. ἴ)εαϊ. ΧΧΤΙ]. 18. ὅταν 

διακαϑιζάνῃς ἔξω καὶ ὀρύξῃς. ὅϑοτταο 
6 τοὶ ε8ὲ ἀ6 7υἀδθῖ5, αὰἱὶ οχίτα οδρίῖσα 

βοοράεσο ἀεροθδης αἴνυτ ΧΟ ΠΟ 8Π- 
Εἰ σευ. 

ΔΙΑΚΑΘΙΖΩ, οδεῖάεο. "γ)ν, ἰάστη. 
2 ϑατα. ΧΙ. 1. Ἰαχία γαῖ. χαὶ διεκάθ- 
σαν ἐπὶ 'Ῥαββὼν, οἱ οδεϊδοθαπὶ 
ἘΔΌΡΔΙΝ. 
"ΔΙΑΚΑΙΏ, ρογωηγο, ἘΡΘΜῸ Ρ}ὲ- 

πείγο. 4 Μαος. ΧΙ. 19. τὰ σπλάγχνα 
διίέχαιον. : 

ΔΙΑΚΑ'ΜΠΤΩ, ἐμπομγυο πιδ, δ2- 
Ῥαπδῖηι ἰη Πεοίο πε. “Ἱ7γ}» Ῥγοπώπι πιᾶ 

πο. ἃ ες. ΙΝ. 84. “δίκαμνψεν 
ἐπ᾿ αὑτὸν, ἸησυγνΑΥ 86 ΒΌΡΕΟΣ ΠΠἸυ. 
δίς γΌ]ρδῖαβ. [π δἰ 8 110 σ18 Ἰαρτευν 
συνέκαῤνεν. 

ΔΙΑΚΑΡΤΈΡΕΙΩ, ρενγάμτο, ἐοΐετο. 
ΨΦυάπῃ. ΥὙἹ]]Ι. 427. διακαρτερήσωμεν, 
Ῥβεσαυξειηιβ. 4 Μδος. ὟἹ. 9. 
ΔΙΑΚΑΤῈ ΧΩ, τι σου, οδέϊπεο, δ. 

6 ἔΐμπδρο, οοσμρο. ὕυ 1}. ΤΥ. δ. διακα- 
τασχεῦ τὰς ἀναβάσεις τῆς ὀρεινῆς, αἱ 
οσομραγεπὲ δα ϊῖιιβ ΓΘ ρΊΟΠΙ8 τη οΠίδΠεθ. 

ΔΙΑΙΚΕΙΜΑΙ, οοπδί ἐμέ, ἀἰπροδῖ- 
ἐμϑ δώηι, αἰ δοίπια διπι, Ἀ. 6. απϊπιαξιδ 
δέπι εγρα αἰϊχμεηι (ΑἸοΙρἢγ. 1. 35.), 
αδομηιδο. ἃ Μδοο. ΓΧ. 21. ἀσϑενὼῶς 
δικείμην. Ἄαϊ]ρ. τπ ἑηγηνίαξε σοηδ{3- 
ἐμέμα, Ἦ. 6. φὩορτοῖυ8 ἀδουπιρθη5. 8 
Μεαος. 111. 23. τοὺς «ρὸς ἡμᾶς γνησίως 
διακειμένους, α} ΟΠ ΘΥΓΒ8 Π08 δῃὶ- 

855 Διακινδυνεύω, 

τὴο ογδηΐ, ἢ. 6. ΘΟ 8:10 ποσῖρο (θεῖ. 
του ΔΈΙΟἿΣ βδοσζογιυ) ἔδνοραηί. ἢ} - 
οὔγα. Ηδὶ. Ἀπ. ΥΙ1. 82. Τ. 1Π|. 
Ρ. 1381. οἄ. Ἐεἰδὶς. ἀσεχϑῶὼς διακεί- 
μενοι αρὸς ὑμᾶς. ῬοΪγΌ. ΙΨ΄. 89. 1. 
φιλοτίμως διακεῖσϑαι πρός τι. Ὠ1ο (8886. 
Ι. 80. Ρ. 919. 110. 1.Π11, Ὁ». 698. εἁ. 
Ἐοίγαατί. 8 Μδος. ΓΝ. 10. υδὶ ἴΔ- 
ΓΘ ἈΓῸ διαχειμένῳ τοροποηά μι τηΐ- 
ἘΣ 6686 ν ἀδίι ἀνακειμένῳ. 

ΔΙΑΚΕΝΗ͂Σ, ἑμαηίέον, ᾿ιδίτα, 
δὲπε σαμδα. Ὁ Γν “ταίἐα, δεῖνα σακδα. 

Ζοῦ. 11. 8. ΓΧ. 17. ΧΧΙΠ. 96. υδὶ 
ϑγταμη. ἀναιτίους θεῖ. Ῥτον. ΧΧΤΠ. 
2.0. --- ΡΠ ἐπ υαπιρη. ἴον. ΧΧΥῚ. 

16. --- 25} ἐχοαυαίωξ, ευαοσμαΐμξ, 

το δΡΒοσῖοθ, ἄοηιο ἱπαπὴ νεὶ ἱπἤἶω- 
ἐμ. ϑγτωτα. Φοῦ. ΧΙ]. 12. υδὶ [8Δ- 
ΤΏΙ ΓΟ διαχενῆς ΤΩ Δ]]Θ ἰοροτα διά» 
χοὸς. (τα Νυϊραίιδ, αυ] ἢ. 1. ῥτοὸ 
ΤΏΟΓΘ 8110 Θγτητηδοθυτα βοοιιίιβ δῖ, 
Βαροῖ : υἱῦ πυαππ. --- Ὥρτν ἐμιηιε. 

γἕο. Ῥβ. ΧΧΙ͂Ν. 8. δυϊάαϑ δὰ ἢ. ]. 
διακενῆς, ἄνευ τῆς «ροφάσεως. ϑγτητη. 
2 ὅδ. 1. 492. ν υ]σαῖ, ἐπαηῖ. δὰ]- 
ἀΔ8: Διαχενῆς, ἄνευ τινὸς προφάσεως. 
Δαβίδ' αἰσχυνλήτωσαν οἱ ἀνομοῦντες δια» 
κενῆς. Ῥετποι το ρἼοδβα δὰ Ρβ. 
ΧΧΙΝ. 5. ..- δ ων 7αἰδιρα, υαπεπι. 

Ῥᾳ. ΧΧΧ. 7. Ῥγαίογοα Ἰορσίζυν δρυὰ 
ΤΧΧ 200. ΥἹ. δ. υνὶ διακενῆς (αποά 
γεσίεμάυμη οΥ: περΐα ὠγρεπίο πε- 
οεβδίαξε, 8. ἔπιε ἸῸΝ οοροηξε) 46 βυιο 
β6 308 οδυ δα δΔ0αάοσυπί. 1 Μίδοο. 
ΝΙ. 12. πηπιογορηΐο ἱπάίρστιοβαιθ 
[ΔΠ[18 π4]15. Αρυὰ Ηδθγοδιατα Διὰ 
χενῆς Ἰερίίατ, οἴ Ἔχροηΐτιν ματαίως. 
ΒιοϊζαΣ δυΐδεα διὰ χενῆς ῥγχὸ διὰ κενῆς 
πράξεως. 1ὰ6 Ἱ,. ΒοΒ. ἘΠ]108. ΟΥ. 
Ῥ. 169. 

ΔΙΑΙΚΕΝΟΣ, ἐπαπὶϑ, υασμῖ8, ἴδ. 
υἷα. Ὁ)» υἱϊοοίημ. Ναυη. ΧΧΙ. 

ὅ. ἐν τῷ ἄρτῳ τῷ διακένῳ τούτῳ, οἷ] 
Βυυ8 υἱοοὶπι. ΑἸεΙρἢγν. ΠῚ. ὅδ. 
Ἡδεγοῖι. διακένῳ, κούφῳ. ΜΊα6 ᾿ηῆγα 
8. Υ. χοῦφος. 

ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΊΏ, ρενισμίμηι δι» 
Ε0, Β6Ὰ ρεγζεγο. 38 Μδϑος. ΧΙ. 7. 
διωκενδυνεύοντας ἐπιβοηϑεῖ, ρεγιοἰμαπί- 

β 

ἃ 

ἀ 



ὔ᾽ 

Διακχρεο. 

ἃ δμδ 5. ἐκ ρεγίομίο υεγϑαμέδια ΒΆΧ1]}}- 
Ὅλ ἔΈΣΓΟ. 

ΔΙΑΚΙΝΕΊΏ, ρεγππουεο, οομομέίο, 
ϑεγϑο. Ὕ» ΕΪΆ. ἃ “)» δ6ὰ Ὑ 

“ἰογπμίο. ἃ Ἄδερ. ΤΡ. 856. διεχινήϑη 
(θες. Οοταρὶ. δὰϊ ροῦπιβ ἴπ6.}, ομπε 
ἐπερείι εἰογπιμαυΐ, ΜΊαΘ Βαρτὰ 8. Υ. 
ἀνδρίζομαι. ---- ὩΒῚ ΡΙΒ. 4 ἢ)", 

φμαδεο, οὐπομέϊο, «ποίδο, Βχ υϑὰ 
ΟΒ54]4, (ΥἹἀς “ον. ΙΧ. 6.) οἱ Αχαῦ. 

ὃ γοοσίβ ΠΡ Ααι. 20}. Υ]. 11]. 

δμκνήϑησαι. 8 δοολρ.. Υ'΄. 328. δια» 
χινεν πολέ εἤεγατε, αὐ ἤιγΟΥ ΕΗ, 61. 
οἰαγε. ϑοσαο δηΐτλ 101 εδἰ ἀς Εοσ- 
ΤΊ Οἰορ μδηΐθβ διαχινοῦντ! ΤΑΘΤῸ αἴ 
ἰαγο. Βοοδατίυ Ηΐεν. Ρ. 1. ῥ. 9ὅδ. 
διακινεῖ γεῖ δζέγοογε στρ ἀμὰλ. 
ΞΔΙΑΚΑΑΏ, ὥαπρο, ἱ. α. πἷτα- 

Ρἷεχσ χλάω. γεν ὕγαπρο. “ΤΆσαι, 

ΙΝ. 4. ἥτησαν ἄρτον, ὁ διακλῶν οὐκ ἔσ- 
ὁ τιν αὑτοῖς, Βαρσϊϊδυξ Ῥδηθια, πθς δεῖ, 
αυἱ ρογτίχας. [ἢ οοα. ΑἸοχ. Ἰερσίταν 
ὁ χλῶν, αἰπα ἀυδθὶο οχ οτμοπάδῃοηθ. 
ἸΡνασ υεἰϊα δ ὕγῸ τηΐμυβ ιτιδίδίο 

5. Γαιοεΐδη, Πουιοη. μαρ. ὅδο0. 
. Ηδογοῖ. διακλῶν, ϑρύσγων. ἘδάετΑ 

δυϊάδλε. 46 Α . ἴῃ Μίβοοὶϊ. 
ΟΡ 8. Ψ. Π]. Ρ. 88. δε Εἴγιωοϊ. Μ, 
δ16. δ4. 

ΦΙΔΙΑΚΑΞΙΏ, ἐπεγοίμαο, ἐποϊμαο, 
ἀ οἶπρο, οἰγομπεο. [ρον 3 Μδοσ.Υ. 

ὅ. ἴῃ. Α]οχ. οεἐ σοιρὶιξ, υδὶ 4}}1} 11- 
μεῖ συγκλοίω Βαθεηξ, 408ὲ ἰοοο ᾿σεθ- 
ἔρεσπάλ νἱἀδίυν. Ὠιοπγε. Εἶαὶ. ΝΠ]. 
6. 83. σάφσας διαχλεέσας ὅπλοις τὰς 
ἐξόδους. 
ΔΙΑΚΛΕΊΙΤΟΜΑΙ, 80. ἐμαυτὸν, 

ΣΟΥ πιε, βιγίἐπι πιε δυδέταδο, 
οἷαπι πε σωδάψοο. ἌΣ,» Πρ. 

Ἰάφτη. 2 ϑδσα. ΧΙΧ. 3. διεκλέαστετο ὁ 
ε λαὸς, χαἸ] 1068. Πιγέηι ἱπρτεεεὶ σμηξ, ---- 
καθὼς διαχλίστεται; ὁ λαὸς οἱ αἰσχυνό- 
μόνοι, ἈΌ 5βοϊεπί, οαὐτὶ 605 Ῥυάοί ἔἶἰι- 
3 6 Ῥγϑ]ο. 

ΔΙΑΚΟΛΥΜΒΑΏ, ἐγαηεπαίο. 1 
ΜάδοορΡ. ΙΧ. 48. διεκολύμβησαν εἰς τὸ 
σόραν, ἐγαημπαίαγιπέ ἴῃ Ὁ] Εγοσοτα 
ΤΊ ρδια, 

ΔΙΑΚΟΜΙΖΩ, ἐγαηξήεγο, ἐγαπδ- 

δδ6 Διακοεὴ, 

ϑεῦδο, ἐγαπαῃοτίο. ὝΣΔΩ,» ἐγαπεῖτε 

αοῖο. 306. ΤΥ. 3. 8. 8. Μεδοοδῦ. 1. 
ἡ, Ῥαβει γυση 

ΔΙΑΚΟΜΙΖΟΜΑῚ, ἐγαη ΤΟΥ, 
ἐγαπϑρογίον, Θδτα ργοβοίδοον, ρεγυε- 
πίο, υεπῖο. 8 Ἐπδαγ. 1]. 14. τὼ δὲ 
«ἀντα σχεύη δικομέδϑη χρυσᾶ. 4 δος. 
ΙΡ. 4. 1Χ. 20. εἰς Αἴγυπτον διαχομήσϑη, 
' 28 Φεοοαείέ. δῖα οἰἶδιη 3 
Μεαος. 11.985. 8 Μδος. 1. 9. ςοοἷ]. ν. 9. 
1 Μδος. ἴ. 10. διαχομωσϑεὶς δὲ εἰς 'ερο- 
σόλυμαι, ργοβοίδοεπε ΗΠ] Θνοβοΐγνυθδηι, α 
υοὶ ὅγτιδβ νοοθ [δὶ ὑδαθ οεὲ. ἢδ- 

βγοῖι, διαχομισϑεὶς, διελθὼν (116 δηΐπλ 
Ῥβδνοσ. οἵ ϑυ.} 148), βασταχϑείς. 

ΔΙΑΚΟΝΙΆ, πιηϊείογίμηι. ἃ Μδςο. 
ΧΙ. 58. Ηκδςο Βιίεἰτα5, 8εἃ μεσρο- 
Τατα, ἴῃ ΤἬΘΕδΟυΤΟ 8110 ροδιυῖ. Νίδτη 
Ἰοοο ἰαυάαίο δος νοχῦβ ἱπ Οσϑογίς 
τορουϊ παν : ἀαήστειλεν αὑτῷ χρυσώ- 
μαγα καλιδιακονίαν, δὶ 6 ροχὶρ ογδἕ- 
ΟἾΒ Βρραγοί διριχονίαν σι στ θ ΟΆΥΘ ὁπ ἃ 
μεπι σρραγαΐμηι τερίκηι, ονιπία ὑαξα, 
φυς “μη αὐ ομξίωηι εἰ τάμπὶ τερίμπι 
αοοονηποάαία, οἴ χιδε οἴίαχῃ ἃ 'ς- 
ὨΪ5 ηπὲπίσίογία ἀἸοο βητιν, υἱ δὰ ἢ. 
1, Οτοῖυβ τιοπυΐϊξ. Ψυϊχαῖιι5 νοῖ- 
(69: εἰ ηιὶδὶὲ ἐἰϊξ υαξα φετξα ἴπ τιλ}3. 
ἐεγίμηι, Δ ΕΣ ἴρθα ρεῦ Ηθησδάγη 
ΟΧΡ] ἰσανοσῖῖ, δυΐ δἰϊδυα ᾿ἰθσξομπατο, 
Ὁ χρυσώματα εἰς διακονίαν, δεςα- 
[8 ἔποχι, οεσίο ἀϊοὶ νἱκ μοίοχῃ. : 
Μ|ιοδδδΙὶ δα ἢ. 1. νἱἀδίυσ ἰπ ἰοσχία 
Ηεθγαῖοο ἔἶ15θ6 λΑυ πᾶς "5 

ΓΦ Νιχ,. ἹΡ΄. 12, 4 Ῥαν. ΧΧΊΥ. 

14. Ατἰδοηρουβ [,}Ὁ. Υ΄. Τ. 11. ρν. 
849. κχρίβανοι καὶ ὀπτανεῖα καὶ μόλε 
καὶ «λείους ἃ διακχονίαι, τἰῦϊ οὔλδληι 

ΔΙΑ'ΚΟΝΟΣ, τεἰπέείεγσ. 7γγγὼνν 
Ραγί. ΡΙΗ. ἰάδια. Ἐδβίδμοσ. ἴ.ὄ 10. τς 1 
ἑπτὰ εὐνούχοις τοῖς διακόνοις, βορίεια 
δυπυοὶς πεέπσέεγίο ἀρμὰ ἐπὶ ἤμε- 
βεπέδια. [Ὁ. 11. 2. οἱ διάκονοι τοῦ βα- 
σιλέως, αμἰοὶ 5, ποῤπίσίτὶ τορὶθ. Γυὰ 
ΥΙ. 8. 

ΔΙΑΚΟΠΗΝΣ, ἐπέοντιρέο, ἀἐγμρίϊο, 
ἀμοίεεῖο, αἰυϊδίο. ΚΌΤΥΝ.» Τεδοιεεῖο 

οοπὐεαίϊ, ϑγτῶγα. δας. ΧΧΙΨ. 1. 



Διακόσε ΓἋ 

α -α ΓΞ» Ῥίαν. πωρδιρα. ὅυᾶ. 
Υ. 17. ἐπὶ φὰς διακοχὰς αὑτοῦ κατε» 
σχήνωσε ; δὶ Βοπέρενια διακόσὴν θ6 5 
ΕΠ Ἰη ογρσεῖδθιβ εδέ, υδὶ νἱᾶδ-ς 
ἰςεῖ αυοάαγητηοᾶο στρα τῖβ ρᾺΓ5 ᾿μ(εγ- 
εἰρίϊας, εἴ αυδεὶ 8 το] αυο ταδὶ ἀ- 
τἰταν. ας. ἐπ ρογίμδιμ, ---- 29: 

εῇτίπρο. 500. ΧΧΥΎΤΗ. 4. -α γ, 

Ρατί. ἌΡ αείον. Μιεμ. 11. 18. ἀνά- 
β3, διὰ τῆς διακοπῆς. 1“Ἔβεγιηξ 

ὃ ΥῈῈΠ ΓΙ. -τἴϑ "ϑ)αοίωγα, τιρ- 

ἐμχα. Ααυ. 1.8. ΧΧΥΠΙΠΙ. 21.᾿ υδἱ 
γιά. Μοπιῦ, Αφυ. οἱ ΧΧ 2 ὅϑδω. 
ν. 20. Αψυ. ἶε8. 0117]. 12. υδὶ 
νἱά. Μοπεῖ. ϑΐγιημα, Ρβ. ΟΧΙ.11.. 
12, ες ΕΖ. ΧΙ. δ. ΤΧΧ ὕδμαβ. 
ΧΧΧΥΠΙΠ 429. Ψυά. ΧΧΙ. 1ὅ. 
Ἐζεοῖ, ΧΧΙ]. 80. βεουπάσπμιι ΠΌΤΟΝ 
ΠΟΠΠΏΠΟ5, υδὶ νἱᾶ. ΗοΣ. --- "ἣν 

ἀεγερεπέε. Ῥτον. ΝΊ. 15. δε]οει 
Φ.}..} οἷἶτι δρυὰ Ἡδρῦτεροοβ βυθϑΐδῃ- 

ἄνππι δμξ, απο ῥτορεῖθ ποίαν! 
δοη!β' ασέϊοπεπι εἴ οοπίτίοπεηι. ΑΥ̓ΔΌ. 

ἴω Οοπ). Ὑ. 6δὲ οοπέμπαί, οἱ ΩΝ 
ὧ» οὐπβεκὶΣ οαρωὲ οαἰσαπάο. 1ικ 

ο( Β.1, δοορρεσυης ΧΧ ἀδ οὐποῖ- 
δίομε εἴ οοπιππεδίοηε, σε ΝΣ αὐ τεῖ 
ἐπέεγίδιαι. 146 δα ἢ. ψαδρβοσυμι. 
Πδργοῖ. διαχοπὴ, διαίρεσις, διαχωρισ- 

μός. 

ΔΙΑΚΟΉΤΩ, ἀοίπάο, ἀξυϊάο, ἴπ- 
ἱεγοϊάο, εβτίιβο, ἐγτωπιροὶ ὙΝ 86: 

0, αδεοῖϊμάο. Ατηοβ ἔχ. 1. --- »Ὀ»Ψν 

ἡ βῇηπάο, ἀξγιραρο. 8 Ἄθρ. 111. 26. ὃ»- 
αχόψαι «ρὸς τὸν βασιλία, Ἢ ἐγγεπηρε- 
γεμέ ἴὰ τοῴθιι. --- ΚΙ ΩΣ οα88 ΤῈ 

Ἵαποῖο,. Τποοᾶ. εἐὲ ΕΑ. δια Ῥβαϊπι. 
ΟΧΥ ΠῚ. 119. Τεροχαης ἘΆΥΓΤ -- 

ὐν 4έοο, ἀΐδεεοο. ῬΒ. ΧΧΥ ΠῚ. ρῆ 

-- ἢ)» οοπίμμο, ρεγοιέο. 2. ϑδτα. 

ε Ὗ. 30. θεο. αι. --- 0)» ἐγαπαῖρο. 

Ηκδλρ. 11. 13. .--- γον οἱοίεπέμις, 

»ταυαϊάμε. Τμοοά. Ῥχον. ΧΙ. 16. 
διαχόπτοτεςς. ΝΟ τ2416. Νδχι συ 

551 Διακρατίω, 

νὸσχ Ηδξρε. πουζρεῖν ὧσ αὐγοοὶ οἱ 
κακόν ὁ ὐἰδρθού να, φυκὶπὶ οείδπι 49 

ὶ γαρίοκαϊ οασϑα 7απμαε 6}  ἢ5- 
εἰ; Ἐοχίδϑδο ἴδυθῃ ἰοζεηάιμι δῖ 
διακοπιῶντες, ρΤαυϊίεν ἰαδοτγαπίεε, αἱ 
ὈΦῚΝ ἐδ ΚῚ 1. 4. ΘΙ -- 

ΥὉ» ὁὕαπρο, τυπρο. αι, ὅγε. 
Ἡερσ. ὅση. ΧΧΧΥΤΙ]. 29. Ααα. 
Ἐχ. ΧΙΧ. 22. ὅγιωτη. Ρβ. 1Χ. 83, 
ΓΧΧ 4 ὅδ. Υ. 20. 4 Ραγαὶ. ΧΧ. 
37. υὐδὶ διαχόπτειν πσίδῖ ἐγγείέη γε. 
ἄεγε. Νίϊον. 1]. 18. δήχοψαν καὶ ὃμ 
ἦλθον «ύλην, εβτεβεῖμπέ οἱ τδῃεὶθ. 
Τυπί ροτΐίδτῃ. .-- ἼΠΡ ἀϊδοϊδείο. ἃ 

ϑαη. Υ. 90. ὡς διαχόσφεται, ὕδατα. 
βγη. Τμοοῦοῖ, [ε5. ΧΧΥΤΙΙ. 21. 

ΔΙΑΚΟΊΣΙΟΙ, ἀμοεπῆ. ὯὩ). ΠΝ» ὁ 

ἅἄυα]. Ιάθη. ὅδθη. ΧΙῪ. 10. 91. 
ΧΧΧΙΙ. 14. ἔχοῦ. ΧΧΧ. 28. -- 
ΡΝῸ χυ ἢ ἐγεοεπέὶ. Οοπ. Ν'΄. 92. 

ΔΙΑΚΟΣΜΕΊΏ, δζογηο, ἀδοοπίον 
ογάϊπο. ᾿Ὁ 7} ἀϊειτίδιο. Αγ. ϑγτη- 
ΤηΔΟἢ. οἱ ΤΠοοά. Ὠρουῖ. ΤΥ. 10. δι- 
κόσμησε: δὰ ατοτι Ἰοουτῃ νἱάἀοπάϊι 
ϑοδιανέδηρ. 4 Μδοο. 111. 4δ. 

ΔΙΑΚΟΊΣΜΗΣΙΣ, εἐχογηαέϊο, ογημα. 
ἐμ, ογπαία αἰδροεϊξο. τὸν υἱέία, ἴξ. ἃ 

οἷηοὶππὶ. ΑἸ. Οδπί. ΚΙ. ὅ. τ νύ, 

ἴδια, ἐχεγοϊίιδ. ὅγτασ,. Ῥεαΐῃι. 
ΧΧΧΙΠ. 6. ἡ διαχόσμησις αὑτῶν, οχ- 
πδίδ αἰβροκίεο ΠΠ]Ἰοσυτη, βο. οοϊοσυσα 
8. ΟΟΥ̓ΡΟΓΌΤΩ οοἸοϑίίυ). [ἃ Ὠ]Ϊ1ο- 
ἄοστιβ 516. 115. 1. Ρ. 1. τὴν τῶν ὁρω- 
μένων ἄστρων διαχόσμησιν. ὦ ΜαοΟΔΌ. 
Π1. 80. «ρὸς διακόσμησιν, δα ΘΧΟΓΙΏΒ- 
Πἤομοτι. 

ΔΙΑΚΟΥΊΏ, αἰΐοπέε, ρίοπε αμάϊο, 
ἐχαιάϊο. Ὃ ΓΦ. ΗΙΡΒ. οπο πια- 

πμῆι. Φοῦ. ἿΧ. 38. διακούων ἀνὰ μᾶ- 
σον ἀμφονίρων, αἰτάτηαυ6 ραγίετω ρέδηξ 
οσμάϊεηδ. --- »ὈΨ' αμάϊο. Ὠεμί, 1. 

16. διακούσατε ἀνὰ μέσον τῶν ἀδελφῶν 
ὑμῶν, ρίεπε αἰαλὲ αἰταταχαα ρῥατΐοσα 
ζραϊσατϊα νϑβ ΤΟΣ ΊΙ. 

ΔΙΑΚΡΑΤΕΊΏ, ἐέηοο, ἀείεποο, ἐπι.» 
φρεάϊο. Φυα. ΨΙ. 14. διεκράτησε τὴν 
ἀνάβασιν αὐτῶν, ἐπιρεαὶυϊέ ἈΒΟΘΏΒΌΤΩ 
οοση. 83 Εϑασ. ΓΚ. δ0. τὰς χώμας». 

φο- 



Διωκρίβιια. 

α ἃς διακρατοῦσι, νἱοοθ, 4ο5 ἐεμεδαπὲ 
διυιϊ οσομραυεγ απέ. 

ΔΙΑΚΡΙΒΕΙΑ. ὉΠ εἰαϊμένηι, 

ἀεογείμηι. 1 Ἄορ. ΧΙ. 88. 8βε6. Το: 
ΑἸεχ. Οδγθηΐ μᾶς γόοοα οἵηηΐα [,6χ- 
ἷς τε. 

ΔΙΑΚΡΙΒΟΏ, αἀαοομγαΐίοε ἰγαςίο. 
δὲν. 1.1..256. ἐν σιμήσει μου διηχριβωσά- 
μὴν, ἴπ ΟΡΘΙΘ 60 σἀρομγαίμα Ἤμ. 
3 Μαοοαρ. 11]. 20. διακριβοῦν «περὶ 

ὃ ἐχάστων, εἰπισιιϊα ἀοομγαίς ΘΣΡΟΉΕΤΕ, 
ἀμ σομίεν ἐαφιέδίίε οπιπία ἈῈ7- 
δεημὶ. Μιὰς δα 1]. ο. Βδαπδιυνα εἰ 
Οτοὔυτῃ. Ηδεγοῖ. διαχριβοῦν, ἀκρι- 
βῶς σαφηνίζειν. 

ΔΙΑΚΡΙΝΩ, αϊμάϊοο, αἰ δοεΓΉΟ, 
δέρανο, ργοῦο, ἐχζρίονο; οἵ ΔΙΑΚΡΙ - 
ΝΟΜΑΙ, ἐξέσο, ἀἰδοορίο. 13» »τοῦο. 

2οὐ. Χ]]. 11. οὖς μὲν γὰρ ῥήματα δια- 
χρίνει, δυγὶθ γοθδ ἐτρίογαγε αἀεδεί. 

ς Ἰθ14. ΧΧΙ]. 10. διέκρινέ με ὥσπερ τὸ 
χρυσίον, ργοδαυϊέ ταϑ β'σαϊ δυσί. ---- 
ΠῚ εἰξσο. 700. ΓΧ. 14. ΧΥ͂. ὅδ. Ιῃ 

υὔοασυο ἴοοο ἽΠ3 οὐ 11}. Ρθτταυ- 

[4886, δι ΘΟΠΒΘΟΙΘΏ8 ὈΓῸ δηΐθοθ- 
ἀεπίδ ῬῈΣ τοι γτηϊδηη ΟΒι11586 
ΥἹ ἀοπίωτ. --- δὸς 5.» ἐέπιεγα εἰ μέϊο. 

Ααυ. Ῥεδΐίμι. ΟΥ͂. 838. διέχριγεν ἐν τοῖς 
χείλεσιν αὐτοῦ. Ἐργία886 βουρβὶϊ καὶ 
οὗ διέχρινεν κι τ. Δ. Θυΐ δηΐτα ΠΟῺ ἀϊ- 

ἃ Ἰαάιοαῖὶ ἴῃ 140118 618, 18 ἱποοπβι46- 
ΤΑΏΪΟΥ Ὀγοπυπίδὶ οἵ ἴδλοσα οβΕ. 
Οομξεσ ἰδλθῃ ἰηΐγα 8. ν. διαστέλλω 
οἱ διαστολῆ. ---- Ἴ» ἀροίαγο. (ΟΠΕ]. 

ΠΗ. 18. -ο 1» ΗἸΡΗ. ἃ 1), 2.- 

ἄϊοο, οἴ ϑοτμεὶ ἴῃ ΝΊΡΗ. 7). 3 ὅτι. 

ΧΙΧ. 9. ἕν διαχρινόμενος, σοπέοπάεδαί, 
νεῖ μι σαδαί. ἴα ἰταπιβιυ τ ΒΙ 6] 18. 
ϑοά διαχρίνεσϑαι ἢ. ]. εχ δα]υποίο πο- 
ἴα τιωγιεγατε, ἐπα! σηπαίοηεηι διαηι 

ε ὕεγδις ἀεοίαγαγε, αυοα ἔΆΓΟΓα ἔδγο 
Β0] θη ἀἰθοερίδηϊεθ οἵ ᾿Ππχδηΐεβ. [πο.Ψ 
ΪπῸ. ἢ. 1. Βεροῖ γογγύζων. Ῥβαΐτα. 
ΧΙΙ͂Χ. δ. Ῥτον. ΧΧΧΙ. 9. ΖδοΙ. 
ΠῚ. 7. -ο τῷ, οοπίοηέίο. εν. ΧΝ. 

10. Ὁ» 7μαϊοισπ. Ἐπ. ΧΙ Ι͂Ν. 

94. - γ) 8» ὄχροπο. [μεγῖϊ. ΧΧΙ͂Ν. 

558 Διάκρισις. 

12... ἡἢ ΠᾺΡ» δεεγρτείοτ. ϑγταπιδοὶ. 

Οεῃ. ΧΙ, 8. διακρίνων, ἀἐδοεγηεης, ἢ, 
6. ἐπέεγρτείαη . ---- ὙὙ, πιροέξειπι, δαιὲς. 

Ὀευς. ΧΧΧΊΙΠ]. 7. χεῖες αὐτοῦ δια- 
κρινοῦσιν αὐτό: ὯὈῚ ἰατηδῃ ῥγὸ διαχρι- 
νοῦσιν Β[611ο (ρτεουπίε ἷ,, Βοϑ. 'πῃ 
Ῥγοὶ, οδρ. 83.) Ἰερεπάυπι νἱἹἀδίυν ἐι- 
ἀρκοῦσιν. ἘΛΟΥΓΆΒΘΘ ἴδιμθη 5. ὅ6- 

ἀυχογηηΐ 8 5» ἔξς, οοπέεπίο, ᾿ὸς 

ΒΘΏΒΊΙ: ΙΔ 18 6.8 ἸΠΕσαγυπΐ, σοη- 
ἱεπάεγιπί, Ἀ. 6. Ῥυρτπιαγιηῖ. --- 

Ααυ. ΤΒεοά. Ζόογο. ΧΥ͂. 10. δια- 
κρινόμενος, ἀἰδοερέαπδ. Η ΕΒγΟἾ. διαχρι- 
νομάνων, μαχομένων. ---- δ. Πὴ Ὁ), Ῥύπο κα 

σπιαπηι. ΦοὉ. ΓΧ. 838. 56ς. οοἀ, ΑἸοχ. 
διακρίνων ἀναμέσον ἀρυφοτίρων. ἴΐὰ ἴοτ- 
τοῦ ϊατ ἰοαυθηη! Ηδρτ. βογιδὶ ογὰ- 
Εομΐβ δἀτηοάυχα φομν θη Ἔπίον [Γ818- 
ἔδγθμάδτη Ῥυϊδγιηζ, ---- ΡΣ 7 

οο. ἘΖ. ΧΝῚ]. 20. διαχρϑήσομαι ἐχεῖ 
μετ᾽ αὐτοῦ τὴν ἀδικίαν, ξἐἐσαδο Ἰθὶ σὰπὶ 
11ο Ῥτορίθσς ἱπ͵]υβε ἴδηι. 1014, ΧΧ. 
85. διαχριδήσομαι πρὸς ὑμᾶς ἐκεῖ, “ῖφα- 
ὅο νοὈίϑουχα ἰδ. Ὑάο οἱ 708]. 11]. 
3. ϑ8ιο εἴδατα Ααυ. 1 ὅδ. ΧΙ]. 1. 
Ἶνα διακρίγῶ «ρὸς ὑμᾶς, αἱ 7μάϊοιο ὧν» 
ἐεσπᾶάαπι νοθίδβουτα. Οοηξ, Αςὶ. ΧΙ. 3. 
Εσοον. ΧΧΧΙ͂Ν. 17. διαχρινῶ ἀναμί- 
σον προβάτου καὶ «ροβάτου, γκαϊ!οαίο 
ἐπίεν ονθαι οἴ ονθῖι. ΟΟΠΙῈΓ Υ. 30. 
61 Οον. ΥἹΙ. ὅ. -- Ὁ Ὁ), Ρατί 7 

ἄεπ. 1 Ῥασαὶ. ΧΧΨΥ͂Ι. 49. ϑδρ. ἰΧ. 
12. διαχρινῶ τὸν λαὸν δικαίως, Ἵκαἱοαῦο 
Ρορυΐμα ἡπεέε. Ψαὶχ. ἀὐπροπίι, ἷν 
6. πιοάεγαδον, σμδεγπαῦο. 4 ΜεοῚ Ϊ. 
14. 

ΔΙΑ'ΚΡΙΣΙΣ, αἰδοτείίο, δερατγαίὶο, 
αἀφογίπιοπ, ἴξ. ἑπίεγρτείαξο. Ὁ )95᾽ 

ὈΙΌγΑ]. ἐδγαηιοηία, α. “οὗ. 
ΧΧΧΨΙΙ. 16. διάκρισιν νεφῶν, δέραγῇ- 
ἐϊοποῖη 8. αἰδογένιο πυδίιπι. ΠΕΣΙΟ 
Ουτῖ! Μ5. Βθῆλ. διάκρισιν, δια- 
χωρισμόν. ---- ἢ ΠΡ» ἐπέεγργείαἰιο, 

Βυτηδοἢ. Οδπεβ. ΧΙ, 8. ΟἸοθια: 
διάκρισις, αἀϊδονιηιὶ πα ο, ἐααημηα . 

Ῥῇῆαν. διάκρισις, διαίρεσις, φορὰ, διᾶ- 
λυσις. Αροϊΐοη. ἘΒοά. Ατροι. [δ 
1109. 



δ 

[ο 

ΓῚ 

Διακρύκεν. 559 Διαλέγομαι ἀντιλέγων. 

ΒΔΙΑΚΡΥΠΤΩ, 1. 4. δυρίοχ διμέγε, ἀείγατε ἐπ ἰοφμοπάο. ϑϑόσταο 
χρύστω, αὐεοοπάο, ἰερβο, οεἶο. ἽΤΊΣ, 

ἰάδθεω. 1 ὅδ. [1]. 17. διακρύψῃς 
8βθς. οὐ. ΑἸ]οχ. 08] ἴλη ΒυΒΡΊΟΟΣ 
Ἰοσοποιω διαρύψῃς σείδιῃ εθθ6 εχ 
δὴ χρύψῃς, αυοὰ χεϊίᾳφυϊ ΠΡ στ] Β8- 
Ἀοηΐξ. 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΑΊΏ, μεδεγπο. 88. 

ΧΙΝ. 8. ἤδι σὴ, πάτερ, διακυβερνᾷ «ρό- 
νοια, ἴμ8, (Ὁ Ῥδίεσ, Ῥγον θη οχη- 
ηἶα γερμπέιτ. 8 Μδος. ΥἹ]Ι. 2. (δὶ 
δἴδια ἀ6 θο βεσίωο οβί) τὴν σᾶσαν 
διακυβερνῶν κείσι. Αἀάς ΡΙαίοη. ἀθ 
Ιερα. ἵν. Ρδῷ. 709. Β. 

ΔΙΑΚΥΊΙΤΩ, ρεγερίοῖο, γεὶ »το- 
ἀρίοῖο μὲν αἰῤφμϊα, ἱγαπερίοῖο. Π 7): 
ἢρ» ΝΙΡΗ. εἰ ΗΊΡΆ. δσρεοίο, ὑτὸ- 

Φρεοίο. Τὰ. Υ΄. 28. διέχυπτεν, απο 
1 μα ἱπίαγρτεβ ἢ0}10 βεηϑα τεαά!- 
αἷς πιήασῆξ, αυπι 68 νοχ ρου δἷρ- 
ὩΙβςεῖ ρεν' οἰαέλτοΞ εἰ τίνιαδ τοδρίοϊε- 
δαί. Μιὰς δὰ ἢ. 1. Βοηΐτόσίυμι. 9 
ὥδτα. ΥἹ. 16. ΧΧΙ͂Ν. 20. Τ]ιοοά. οἵ 
ἼΧΧ 1 Βορ. ΥἹ. 4. πΌ1 ἴδηι οὐ, 
Βοτα. σαραχυττομένας ἨΔΡεῖ. Ρ 

ἤοτνεο. Ῥεαῖγα. ΧΟ(Ι. 7. δέκυψαν: δὰ 
αύοχα ἰοσαπι βἷπα ἀἰδὲο ΓΟΟΡΊΟΙΘΣΒ 
1648 διέχυψαν ἱπίεγρσείδίασ χόρτῳ 
παρασλησί ὡς ἀπὸ τῆς γῆς διαχύψαντες 
ἤνϑησαν. Ψυϊραίυ8: εἰ ἀρρατμεγῖηί. 
---- ῬΥΤΖ, ἐεοίονέιπι. ΕΣ. ΧΙ]. 16. 

ὥστε διακύπνεν. ϑίμπο ἀυθίο δία 16- 
δεῦυι ΝΠ} ἊΣ 

ΔΙΑΚΩΛΔΥΏ, ργολίδεο. Ψυάϊ. 
ΧΙ]. 6. μὴ δακωλ ν αὐτήν. 

ΔΙΑΛΑΚΤΙΖΩ, σαΐοε ρογομέϊο. 
ὈΘ ΠῸ» Ρασί. ἩΠΙρ. 8 Ὅ8), ὁ0η- 

ομίρατί το Γποΐδηδ, ἱ. 6. 86 σμδείεγπεπσ 
οἱ σμεδγιοίεπα. ὅγτατα. ῬΒ. ΟΕΧΥ͂Τ]. 81. 
Ψιά. βοδγοεᾶοσ [πϑυξαϊι. δὰ Εὐπάδ- 
χοοηί [,. Ηθῦσ. Ρ. 8385. Αἀᾶε Ευτσ. 
τοῖον. 174. Τπεοοῦς, 14. ΧΧΙΝ. 

τ γλλνωλ Ὦ, οἴοημον, αἰϊυμῖρο, 
οοἴϊοψμον, ἐπατστο. Ἰ)ν Φαπίο. ΘΎΤΏΠΙ. 

Ῥαῖτω. Ι,. 16. διαλαλήσει, οπατγαδιέ, 
ἐπυηδαδίξ, --- ΓΙ. ὅγγατα, δ. 

ΤΧΧΝΊΙ]. 66. υδὶ διαλαλεῖν εϑι δαί- 

αἰἷπὶ 1Ὲ: οεὲ ἀδ εὐτίο. --- γΧ 2). 

ϑγτατ. Ῥ8. ΕΧΧΥ͂Ὶ. 8. υδὶ Ἰορίεταν 7 
ἔοτταιϊα διαλαλεῖ ἐν ἑαυτῷ. 8᾽ς 4υο- 
4υ6 διαλαλεῖν ΒΤ] οἴ Σ δρυὰ δυπ- 
ἄε Ρβ. ΟΧΙ.Π1. δ. ϑυδοίδηξίνυτα 
διαλάλησις Ἰοσίτυῦ ἀρυα ὅ.[ο). Βορἢ. 
ΕἸεςῦ ν. 1114. 

ΔΙΑΔΑΜΒΑ'ΝΩ, οοπιργελεπάο, 
ἐρίο, ἐπι δίίπιο, γΕΟΥ. “υ ἢ. 

111. 18. λόγους τῆς διανοίας αὐτοῦ οὗ 
διαλήψεσνα, νετθδ ταθητ8 εὖι}8 ΟΠ 
Ῥετοϊρὶεἰῖδ, 3 Μαοςο. Υ. 11. δέλαβιν καὶ 
ἀποστατεῖν τὴν ᾿Ιουδαίαν, οπὶδεϊπιαυὶ 
ἀερςογο Φυπάκρδι. 9 Μδος. ΥἹ]. 290. 
διελάμβανον ἀπόνοιαν εἶναι, ἐσιδίἐπιαδαηπέ 
δΙΩΘΠΓΔΙΣ 6886. 

ΚΔΙΑΔΑΝΘΑΝΩ, ἐαέθο, ζαϊζο, 
οἷαπι ἐερίο. ἴπὶ Ῥοσίοσίοσα ἢδο πο- 
Ὀοπο ἰεριυῦ 43 ϑδια. [Ρ΄. 6. βες. 
γαῖ. ὑσο Ηβῦχ. 122,2, εὐ ἐρίο πιε, ἴ-᾿ 

δεγου. Ῥτεῖεσεα Ἰἰθριτυν ῥσὸ Ὁ» 

υατίοον, ἐεοίε ’αμάμίεπίεν αὶ ἃ 

χὰ, ΙΝ. 97. 5θς. οοἄ. 50. Ἡσΐε, 
διαλάϑῃ. Ὑ άο ἱπέγα 8. λανϑάνω. 
ΔΙΑΔΕΤΟΜΑΙ, οοἰϊοχμον, αἀἴσδογο, 

ἀϊδοερίο. “γδὶδ, ἀἴοο, ἴοψμοῦ. ϑγτώτηα. 

Ρᾳ. 1Ρ΄. δ. ---γν ΡΙΒΕΙ, ἀἶοο, ἰο- 

φωον. Ἐχ. ὙΙ. 27. 1686. 1Χ11]. 1. 

-- 2 ΠΡ. 6 3 Προ. ΑἹ. 
ψυά. ΝΠ]. 1. διελέξαντο. ---- ΤΥ 

ΗΙἸΡΉ. ὅτωι. 200. Ἴ]. 11. διαλεχ- 

ϑήσομαι τῷ παρααικρασμῷ τῆς ψυχῆς 
μου, ΠΟἸ]οαυδῦ οὐτὰ δυλατι τ 41 ηδ ΔΗ] - 
ΤᾺδ5 τῆθϑ, ἢ. 6. ἸΟαΌΑΡ 1 δ Ϊπνῖ τηαὶ 
ἄοἸοσο. -- ΠΣ) ΝΙΡΒ. ἃ γη2"» αἰδ- 

οορίο. 65. 1. 18. δεῦτε διαλεχῶμεν, 
ψεηῖϊῖο ἀϊοορίοεπ. Ἰιοσίταῦ αυοσιια 
ΡΙῸ ΤΠ ἀρυὰ ]ης. 906. ΧΧΙΙ. 

4. Θῖγβο, ΧΙΝ. 21. διαλεχϑήσεται γεὶ 
εβϑὲ ἀἰεεεγεί, νοὶ ἰακαϊδιι οοἰεόταθι- 
ἐων, αἱ διαλέγεσθαι εἰ: 1. ᾳ. διαλαλεῖσ- 

ΒΔΙΑΔΕΤΟΜΑΙ ᾿ΑΝΤΙΔΕΓΩΝ, 
ἀΐδδεγο οοπίτααέσεηδ, Ἀ. 6. οὐϊοφίοτ, 
᾿πυΓΊΒΩΤΟ. . Γ ὨΦΤ' ϑγτασα. Ῥβδὶπι. 

ἼΧΧ, 21. διελεγόμην ἀντιλέγων, υδὶ 
ἴῃ ἰεαχῖι εχ. οδὲ σομέειδ ρμηξε- 

ᾧὥϑῳ 



Διαλείσοω. 

ΔΙΑΔΕΙΠΩ, ἀοβοῖο, ἀῆιΣ ἐπίογ. 
"εἰ ο, ἐπέεγροπο, οὐξασ. ΠῸ» φιδε- 

60. ὅεν. ΧΙΝ. 17. --ὐῇῷ Ην»ῆ. ἃ 

Ἂν ἐαδρεοσίο. 1 ϑαχα, Χ. 8. ἑπτὰ 
ἡμέρας διαλείψεις, βερύεσῃ 6168 ἑπέργο 
ῬΟΜΕς, νοΐ ὁζ “. Ὑιάρ ᾿πῆτα 

8. Ὑ΄- πν Ἑοάοτα βεῦδιι Ὠ οᾶοσ. 

ὃ Βῖο. 110..1. Ρδᾷ- 78. υδῖ᾽ ἀ6 ἘρυΡ- 
Ε18 τοξεσί, ἀυρὰ Οἰγεύοτ!8 δἰ βαιθ πῃ 
ῬΌΣΡΑΙΩΘΠΕΒ ΟΟΥΡΟΓΆ ταθἸσεπίαγ, 
ΒΟΥ: ἐνίοτε μὲν χαϑ᾽ ἢ ἑκάστην ἡμέραν, 
"ίοτε δὲ τρεῖς ἢ ἡμῤς τ: ἡμίρας διω- 
λέοντες. ---- ὩΣ» ἱρ. ἃ )3» 

γεοοάο. Φατοτα. ΧΥ]]. 8. οὗ διαλείψω 
αοιῶν χαραὺν, ὭΟΣ ΙΠἰοτηϊδὶς ΓΕΥΤΘ 
ἐγυοίαμα, Οοπέοσ [λις. ΥἹ]. 48. .---- 
ΚἸΥ 97» δέρατο. Αχα, Ῥτον. ΧΥ ΤΠ]. 

6 " Οδὶ διαλείκειν δ} 86 διαστέλλειν 
ἃ ϑγυαζω. δ Τβοοά. δεῖ: ἐΐδομι 

τ μην ΩΟ ΟΟἸΙΡΟΜΕΥΕ. ---- 1 ε- 

δἰείο. πο. οἱ ΧΧ βεο. Οοτρρὶ. " 
ϑδτα. ΧΙ. 23. ΧΧῚ 1 Περ. ΧΡ. 
421. διόλιαε τοῦ οἰκοδομεῖ, ἀοεὶϊέ «οα]ῇ- 
ΟἝΓΘ. Ζ26τεὰ. ΧΙ Ι͂Ψ, 18. --- 71, 
ἀοῖΐοο. ΤΒοοά, ΗοΒβ. ΥἹΠ]. 10. Ηδ- 
Ῥότθ Ὁ) ἰᾶῆο ποϊίςοπαοχα, τρΌ 18 
ἀοουϊ διμηοῦϊβ 1,6χ. Ηθῦγ, Ὁ. 5621. 

ἃ ---͵ὸὉν ἀφβοῖο. ϑγτοτα. (οΒεὶ. ΙΧ. 

8. -οΡῦν πιοάωςξ, ταῖϊο, δίαἐξμηι. ἴε8. 

Ψ. 14. τοῦ μὴ διαλισεῖ, ἴα αἵ ποῖ 
ἀβαϊπεγεῖ, 861]. ΔρΕσῖγ8 ο8 δθση, [πῃ 
ἰοχί ΕΘΡΣ. ἸοσῖτιΣ ἜΣ ἢ. 

6. ἐπ ἐριπιοησπι. ϑθῃδιιπ Ἰἄθι δ. 
-τῦ τιον ΡΒ. ἐκερεοίο. 1 ϑατα. ΧΤΗ. 

8. δίλμγεν ἑπτὰ ἡμέρας, ἐχϑρεοίαδαὶ 
βερίδπι αἷ68. --- 3» οπιπὴδ ἔρδε. 

εγ. ΝἼΠ. 6. Τερεταπὶ ἊΡΡ » 00}.- 

ὁ διρηίι5 εδἰ, ἀοζεοί. ---- δες υδὴὲμιο. 

Ααυ. ἔχ. ΧΧΧΙ. 18. "πα Ὁ, οοἦξ- 

δεο. ζετεῖα. ΧΧΧῚ. 16. διαλειπέτω ἡ 
φωνή σου ἀπὸ χλαυϑμοῦ, αἀοδἰδίαἑ νΟΧ 
ἴπδ 8 ῥἱαηοίῃ. ---- 5.» ΝΙΡΒ. ἐγτο. 

δῦ Διάλγῳις. β 

4 Ῥαν. ΧΧΕΧ, 11... ἐγ, χεέσδο 
σέο. Ασα. ει. 1]. 5. ὅοα. Οοίαις 
Ἐχ. ΧΧΧΙ, 18. --- Ἴηγ, γευετίον. 
δεν. ΥΙΠ]. 6. ὀάλισον ἦ τεῖχον ἀσὸὺ σῷ β 
δρόμου αὐτοῦ, ἀοδίδἐε ἙΌΤΤΕΏΒ ἃ συχαυ 
βυ0. 

ΟΥ̓ ΔΙΑΔΛΔΕΙΊΠΩ, πον ἀεεῖπο.. 
ΠΝ» ἀεζαίέρον. εν. ΤΣ, 5. οὗ διέ- 

λεισὸν τοῦ ἐπιστρέψαι, ΠΟῺ Ση(οττη86- 
τυμΐ τεϊτορτδα!ϊ. 5.61}. ἜΠΟΣ ἢ. 1. 

ἰαδογαγε, δίγεμμε ὀρέγατη ἄγε πιοιαί, 
δρδαρι ̓ ἴδαῦθ ΠΟ. τηδὶθ ἜΧρ εβθθ- 

νον ΔΕΚΤΟΣ, ἀϊαϊδοίαια. Ἀγ, 

ἥπρσια, Ὦδῃ. 1. 4. 8666. Ο(Ἰἷ8. Οἱὶ 
Τμοοά. γλῶσσα Βαῖραί. --- } Ὁ ΕΣ, 

δαϊδιιζέσηξΣ. ὃ 168. ΧΧΧΠΙ. 
19. ὅεο. Ὀδρρεϊυτι Ἰορετιπι γνδ 
Βυχίοτῆο αὐἰόπί ἱῃ ΑΠΕΟΣΙ͂ΟΑ ῥά’. 
04. βγώμπιλοδυβ ρου δῇ γυὸ 
νῈὶ γδ}) τοϑρεσχῖβϑα νἱάδέισ, ηυδη) 

δὰ Ἰ Ναὶ ἡνὦ εδὲ δαϊδεξιτε, 

δία ειηι 6546, δαϊδιιίοπίο πρια ἰοχαὶ, 
δὲ ὑγὸ δαϊδιμέγε ἀἰχοταῶς διάλεχτοι, 
φσαξοποηι ργοπεημαην, Νεαὰδ 

ῬΟΡῊΕ εἰρτιϊθοαί αὲἱαϊἐοίμπι ἕπρνα, ν 
βεἃ δπσμαηι δαγδαγαπι εἶ Ῥεγεβτος 
ἨΩηι. 

ΔΙΑΓΛΕΞΙΣ, ἀϊϑεετίαξιο, Εν, 
παΐῖο, οοἰϊοχωίμπι. “Ἴ3170» ἔσαν, 

ϑγτχη. (δηΐ. Ι΄. 8. διάλεξίς σου, ὉῸΣ 
ἕμαι --- Τῷ. δϑΟΥΊΟ, , 

ϑγτωση. 8. ΟἸΠ], 88. ΠΕΡΥΟΒ; διά. 
λέξις, ὁμιλία. 

ΔΙΑ ΛΕΥΚΟΣ, σιδαίδει, ψεὶ 86- 
εοὐπάυτα ροϑνμβ στὴ ἐπ πποιϊίο αἰδωδ, 
αἶδο αἰϊεέϊποίεξ, 4. μεσόλευχος. 
ΔΝ); αν τρῶς ει. ΧΧΧ. 39. β 

838. 8. ΞΡ» Ἰάο. Ὅφη, ΧΧΧ. 

40. 41. ΧΧΧΙ͂. 10. 12. Οοπῇ, Βο- 
σδασα Ηΐοσοζ. Ρ. 1. μας. 479. ῬὨ]- 
Ἰοῦ8 ἱπίογρσοίδιίομθῆι ἢυ]ὰ5 νου 
οἶδ, Ῥτοσυὶ ἀυῖο ΘΥΤΟΣ ΘΔ), 
νἱ 8 ἴῃ. "ἶργο εὖτε ἂἀδ ϑοσωπ. ρ. 595. 

ΔΙΑ ΛΗΈΙΣ, ορὶπο, δωδριοὶο, οὐ- 
αἰἰαίδο, ργοροΞίίηι, ἱποορέμηι. 3 δος. 



) 

δ 

Διαλιμπάνο. 861 Διαλογίζομαι. 

ΠΙ. 82. μήποτε διάληψιν σχῇ, Ὧ6 [0 Σ- 
ἴδ δυβρίοίοποιι Βαροσγεί. 

ΔΙΑΛΙΜΠΑ'ΝΩ, ἐπέογηιίο, εἷδ- 
σίηο. ΤΟΌ. Χ. δ. νύχτας ὅλας οὗ δι- 
λήίπανε ϑρηνοῦσα Τωβίαν, Ὡοσῦδ5 οτα- 
Π6Β ΠΟῺ οοϑϑαθαῖ «(ἰοἤσγα Τοίδι. 

ΔΙΑΛΛΑΓῊ);, τεοοποϊἰεαξίο. Ἰχ 

δεπορίαοίίεηι. ϑγτατα. Ῥβ. ΧΥῚΤΠ]. 
16. (14. βεςο. Επδβερίπμα ἴῃ (οι- 
τηεπί. δα ἢ. 1]. ῥ. 876. ἂς Τοοάον. 
Ρ. 1079.) Οοπέον Ορυθει]α ΟΥεῖςα 
Ῥ. 327. δβδδαᾳ. Ααιυ. Ρβαίω. ΧΧΙΧ. 
8. 

ΔΙΑΛΛΑΊΎΤΩ, »ρεγημείο, τεσοποὶ- 
ἔϊο. Ό» ΗἸΡΒ. δ “120. ἀνεγίο. 

«00. ΧΙ]. 20. 94. διαλλάσσων καρδίας 
ἀρχόντων, ταιῖδῃ8 οογάα Ὀσπορυῃι. 
-- θ᾽ ΗἸΡΒ. 8 29). ἐγγίξωηι [α- 

οἷο. 70Ὀ. Υ΄. 19. διαλλάσσοντα βουλὰς 
αανούργων, ἐγτίία ζαοὶεπίεπι ΘΟΥΒ1]18 
αϑιυϊοσαγω. [18 ἐτδηβί! πες ν 6 σ- 
θὰ ΒΙ6]18. ϑεὰ δάἀππυοάυτα βδυθρθο- 
(8 ταὶ εδὲ νὸσ διαλλάσσοντα. ὥϑῖν6 
οπΐτη διαλλάσσειν ἴῃ ρεγηιμίαπαδ δῖνο 
ἴῃ χεοοποϊδαπάξ ποΌομο Δ ΟΟ 188, [8- 
γμθη ποῖίίο ἐγγίία γεάάενο οσομδίζα, 
ύδε ἢ. ]. οοηῃίοχία ογαῖίο ροδβίιϊαῖ, 
π0}1Ὸ χποᾶο ἔοστηυϑ ρεγηπμίαγε δὰῖϊ 
γεοοποιίαγε οὐηδέδα ἜΧΡτίταὶ Ῥοζεογδῖ. 
ϑαθρίοοῦ ἰρίξαν, τροπάστι ἢ. ]. 5Β8Ὁ- 

ἀ ε888, ἃς Τϑροποηάυτῃ 6886 διαλύοντα, 

... 

40ὰ νὸχ ργείεδνς ἢ. ]. εἰίδιπι (ομεὶ. 
ΧΠ]. δ. ἀρυὰ ϑγιαωδςῇ. τεϑροπάοϊ 
Ηερτ. ὉΠ. -- υψ, ΗΙΡΒ. ἃ 

Ἴ, γχεάῖγο ζαοῖο. Φυαῖς. ΧΙ͂Χ. 8. 
τοῦ διαλλάξαι αὐτὴν αὐτῷ, δὶ δυςίογ 
γεγβιοπίβ διαλλάξα, ἴῃ τλοῃΐθ δρυΐ 
ἔοσυταυΐδτη δ ὩΨ» γεδεαϊέ γα, 

ᾳυδηάο ρ]δοβίυτ (ν. ο. σδη. ΧΧΥ ΤΠ]. 
45. Ἐχ. ΧΧΧΊΙΙ. 12.}), διυῖ νόοοθῖι 
ἤδης ἀδ δυο δ! ἀϊξ, αυΐα τοάϊτιι8 ἴῃ 
οι ογαῖ οἴεοίι8 τεοοῃο ] ]δίϊο- 
18. --- ΠΡ Π’ ἩπΏρΡ. δεπευοίξη- 

ἔΐαηε οοποῖΐο. 1 ϑαα. ΧΧΙ͂Χ. 4. ἐν 
τίνι διαλλαγήσεται τῷ κυρίῳ αὑτοῦ; αὐά- 
ΠΆΥΩ ΤῸ γεσοποὶϊαδιέεγ ἀσταϊηο δὺο ὃ 
Οοηΐον 3 Εβάγ. ΓΝ. 81. οἱ [,οχ. Ν. 
Τ. 8. ἢ. ν. δυϊάδθ: διαλλαγῆναι τὸ δὲ 
αὑτοῦ τοῦ ἐχϑροῦ «αραχληϑῆναι καὶ φι» 

λιωϑῆναι. ---. Π Ὁ» ᾿νεγείγία. Ααυ, 

σεη. ΧΧΧΨῚΠ). 21. διηλλαγμένη. 7 
δοοσίυχα [Δ ἀϊοσζατη οϑί, φυοά λαδὲ. 
ἐμς. εἶμὲ α οαίενι᾽ ζαηεπ πιπκίαΐμξ 
ἐεί, αἱ ΗΪετοηγιηυβ ἱπίοσγρσχοίδίασ, 
δυῖ αυἱα δοοτία ναϑῖθθ ταυΐδτε 80]6- 
επί, υδὶ δὰ ρῥγοβίρυα νοὶ Ἰοουπι 
οοπαϊοίυτα ἰραηί. (οηξεγ Ὠγχιυίυϊη 
ἴῃ ἔτσδρτη. Ὁ. ὅ28. Αἀάε Ααυ. Ηοκ. 
ΙΝ. 14. εἰ οοπέοσ ἱπέσα 5. ἐναλλάσσω 
οἵ ἑἐνδιαλλάσσω. Ῥτεεῖοτεα ΙΕ ΪΌΙΣ 
δρυὰ ΧΧ ]οῦ. ΧΧΧΥΙ. 28. οὐδὲ ἐς 
διαλλάσσετιι σου ἡ καρδία ἀπὸ σώμα- 
φὸς, ΕΟ δοραγαίμγ αἀπίπι ἐμὰ αὶ ΟΟΥ- 
»Ῥοτε, αλλ ἔοττπυϊα (εὐϊ Π1}}1] γοθροῦ- 
(δς ἴῃ ἰοχίὰ ΗδΌγαῖοο), οἱ δηΐθοο- 
ἀθητία ἀοορηΐ, ἔχστασις, σέμρΟΥ ἀπὲπιξ 
8. δέημπα αὐηιγαίο, ἀοβοτιθιίιτ: Ὁ], 
8] Ἰοσο 58η8 εϑί, διαλλάσσεν 566. 
ῬΓΘΡ. ἀπὸ ξοραγαγέ ποῖδῖ, Ἐογίδββε 
ἴδιο ΓΧΧ βοσίρθοσδης διαλύεται. 
ϑαρ. ΧΥ. 4. εἶδος σαιλωϑὲν χρώμασι κ᾿ 
διηλλωγμένοις, δρεοίος ἐϊποία οοἰογίδιξ 
οοπιπεμίαί!δ, Ὦ. 6. υαγὶ,, αἰειἐποξὲξ. 
να. ΧΙΧ, 17. 2 Μδος. ΥἹ]. 97. ἀν» 
δρείως μὲν νῦν διαλλάξας τὸν βίον, σοηι- 
πιἕαηα υἱέαηι, 80. σῆς πιογίο, Ὦ. 6. 
ἘΟΥΊΦΉ2. 

ΔΙΑΛΛΟΜΑΙ, δαἴῖο, ἐγαηδὶϊο. 
ΥΏ. ΡΙΝ. φεδοίίο. (δηϊ. 11. 8. διαλ- 

λόμενος ἐπὶ τοὺς βουνοὺς, ἰΥΔῺ 8.116 Ὲ8 
ΒΌΡΘΓΡ 60]]68. ᾿ 

ΔΙΑΔΟΓΗῚ, αἰπδεγίαίο, οοἰϊοφμὲ- 
μηϊ, εἰοχμὲμπι. την, πιοαϊαίίο. ῬΒ. 

ΟΙΠ]. 84. ἡδυνϑείη αὐτῷ ἡ διαλογή μου, 
Ῥἱδοδαῖ οἱ σπθβ δέγιο. Ἐδπάθι γο- 
οοτὰ ΡΊ δῖα δδτα Θγγσήδοῦο ὑἹρπ 
ἢ Ηδχαρ] 18 Μοπίιςοηῃίι, αιοπὶ 
[Δ σός διάλεξζις ἀϑύγα 6886 ἐχ 
ΤΒοοάογοῖὶ ρας. 184. εἱ Ηοτγδοϊθοῖεε 
((ὰ Οδίεμα ῬΡ. σσ. Του. 111. Ρ. 
65.) σομασηθμ 2 Υ118 ̓ που δῦ Δρρᾶ- ἐ 
κεῖ. διρηίϊβοιῖ δυΐεθια ἢ. 1. ΠῚ 

οαγηβοπ ἐπ ἰαμάεη, [)εὶ οοπιροείέμηι, 
ἀψηιπίμη. ϑυϊάαβ (δὰ Ῥε. 1. 1. υδὶ 
ϑυτημι. διάλεξις, Ααὰ. ὁμιλία): δια- 
λογὴ, διάλεξις, ὁμιλία, 

ΔΙΑΔΟΓΙΖΟΜΑΙῚ, οορΊίο, ταϊοοῖ- 
πον, ἀεἰϊδετο. "ΓΥΥ ΓΙ» οὐδδατε ἐὰ- 

Ψοσ. 1. Νδπ 



ὁμαλογες Νῶς. 

α αἷρ, Α4α. Ρε. ΟΧΤ1.110. Ιρορε 
ὨΔΟΙ Οὐπέεσ 8. ὕ. λογίζομαι. ---- 

ΘῸν» οορίέαο τοοίεγαίᾳ. Ῥδαΐκα. 

ΟΥΧΣΙΧ. 9. διιλογίσαντο κατ ἐμοῦ, 
ἀεϊῥδεγαπί δανοῦβαβ τηθ. Ἱ,ορεγυπὶ 

Δ -ο . 1» οὐρίίο, 9 ὅδτα. ΧΤΧ, 
19. υδὶ τατηθῃ Ἰϑοῖίο μὴ διαλογισάφϑω, 
αυδηι (οὐ. ΑἸοχ. Βαροῖ, εχ μὴ δὴ λο» 
γισάφγω, αυοά Ἰορίίωτ ἴῃ Ν δἰΐς., οξῦι 
6826 νἱάοίυχ. Ῥεδίω. ΧΧ. 12. διελο- 

ὃ γίφαντο βουλὰς, σΟὨ 8118 ἐπίεγεπέ, Ρε. 
ΧΧΧΥ. 4. ἀνομίαν διελογίσατο, ἰΠϊ- 
αυϊταίειι πιρἀξαδαίμν. ῬΕ. ΟΧΧΥ]. 
ὄὅ. διελογισάμην ἡ ἡμέρας ἀρχαίας, ΤΕρΟΥ- 
ἀαδαν ἀ1ε8 δπιθαυοβ. Ῥτίδγε αυο- 
406 Ἰερίτος Ῥτον. ΧΝ1. 19. υνϊ] ἴῃ 
τοχῖα Ἡεθγαίοο πἰδ] μαρθσε νἱάθ- 
(ας, αυοα οἱ τεβρομπάρδί, πῖδὶ ἔοσ- 
ἴλδ88 τὸ 5.4» ΠΟΠ, ῬὉΧῸ 410 ΩΝ Ϊ6- 

κενῆς. Οοξ, δοβογα δὰ δ.} 
ς Ὶ Μδος. ΧΙ. 8. διαλογίζοτο “τρὶ ᾿Αλε- 
ξάνδρου λογισμοὺς φΦονηροὺς, Θοτθῖ]α 

δαπὲ οἰνογθυβ ΑἸοκαη- 
εαεηῖ 4, Μδοο. ΧΗ͂Ι. 48. ὑσὺρ ἀναστά- 
σεως διαληγιζόμενος, (6 Του ο 006 
οὐρίέαμϑ. δὶς ΕἸδΔη. Υ. Η. ΧΙΝ. 
ἐνόν ὑπὲρ ἀνδρώπου ψυχῆς διαλογίζεσ- 

ΔΙΑΛΟΓΊΣΜΟῚΣ, οορίίαίϊο, ταξὶο- 
οἱναΐίο, ἐείδδεγαξίο. ὭΡΌτν »ἱαυν. 

ἀ εἰαίμέα. Ααα. Δυά. . 15. διαλοχισμοί. 
Μοιιῖ βεὺύ Ἰοδίαγ, ἢοσ ΠΟῺ 6886 
Ααα]]ς, ἐπ ἢ 'ι8 ἀχριβασμοὶ, φυοὰ 
ΕΧΧ Μ.]. Βαρβης, δὰ Ααυΐδατα ρεγ- 
ὥποεο, αἱ εἰς ρεγρείυο νεγίοϊ νοὸ- 

οολ ΘΙ. -- ΠΌΤ; οοβἰέαἐϊο δοε- 
ἰεεία 8. ργαυα. Τμεοάοε. οἱ 1 χΧΧ 
Ρβο. ΟΧΧΧΨΥΊΠΠΙΠ. 19. -- ἌΡ. 1Ε}5. 

ἼΡβαΙων, ΧΧΧΙΧ. 7. ΕΥ̓. 6. Ῥτον. 
ΧΧ, 421. ἴφ0.ὄ 11Χ. 7... ΓΓΑδυ» 

ς Ρἷατ. οορίίαἰέομεε πιαρπίβοα. Ῥεαΐτη. 
ΟΧΉ. 8. --- νὴ, ἀνεῖομα, ἴξ. οοβὸ» 

ἐαίο, 6 ΟΒαἰ ἀδἴξιηο. γἼγ7γ, οοσίϊαυϊ, 

υοἷμίί. Ῥεαῖπι. ΟΧΧΧΥ͂ΠΙ. 9. --- 
ἀν ΟΒα]α. ὕδῃ, 11. 20. 80. ΙΝ. 

16. Υ. 6. 10. Ν1Ι. 48.--ν δ Ἢ οα- 

»μέ. Ὦδῃ. ]]. 15. βεο. Ὁ ἰβ. υδὲ 

δ02 Διωλύο. 

ϑϑῆδυεηι Θκρηρδθογμαῖ. Ναπι νἱβισειαβ 
ΟΔρ 18 δυπί ἰδὲ, 4188 αἰλαιιῖο χπρηΐε 
Ῥογοῖρίς νι βίοηθβ. ὅ:ν. [χΧ, 90. μετὰ 
συνετῶν ἔστω ὁ σμός σὸν, οὐ ἢ 

φυυάομαθυβ οἷς ἀο᾽ νετδῦο ἴυΔ4. Ὁ. 
ΧΧΝΊΙ. δ. σωραρμὸς ἀξλρώπου ἐν δια.- 
λογιαμῷ αὐτοῦ, γεσὰ Ἰπιάοἶδα διϊπιὶ εχ 
δογποηξδιι οἦτι8 ἐξ ἡνωτο ̓ Ῥαίδες: 
Ηϊῃς διαλογισμὸς οἴδηι ω» 
ἐΐοπεπι Ὠοῖδῖ. Οοπέ. Θρίοἰεφίατη 
ταθῦτα Ϊ. Ρ. 30. 

ΔΙΑΛΟΙΔΟΡΗΣΙΣ, "παίει οἶϊο, 
οοπυϊοΐμη, οοπυϊοϊαξίο. ιν. ΧΧΥΙΠΙ. 
15. διαλοιδόρησις αὑτῶν ἀχοὴ μοχϑηρὰ, Γ' 
σον] οἰδῖϊο θογαῖι δυάς εϑὲ σταν!ϑ 
οἵ το οδία. 

ΔΙΑΓΛΥΣΙ͂Σ, ἀἰφϑοίμέδο, σογτωρέϊο. 
ἈΠ, ἱπῆη. οογγιηρεμο. Νοίνετη. 

7 πὼς πολ ΡΊΟΣ Ρἷυγ. γνρίαητγα. 

Ιησ. Ψυά. Υ. 17. . διαλύσεις. Ηδδγοβ.: 
διάλυσις, διάκρισις, Φϑορὰ, διαιχωρισμός. 

ΔΙΑΔΥΏ, ἀϊεφεοῖοο, οογγώπιρο. 
πλ» φοῖο. Ῥτον. ΝΊΙ. 35. οὐδὲ τ: 

διαλυδῇ φολλῶν δώρων, ρχὸ ἀντὶ «ολλῶν 
δώρων, ἩΘαυ τϑυ 8 οεΐαπι ἀσπὶβ ἐπ 
᾿ἀβμῳ ταν οὐπς ἐἶΐα νγοάϊδ. Νοίαὶ 

ς διαλύων γερονοιδαγο οεγίαπέεν 6. 
πσαπίαε, 4ο δρηδα δεορέυο Ἰεσία 
δριιὰ ὀκίεχοο, ν᾿ 6. Χο. 
ὑπρν τς ᾿λοοα. ΕΝ. 6. Ρ]υ- 

Ὁ6 Περὶ Φιλαδιλρίως Ῥῶβ. 488. 
Πινδαγαμαιοὶ γέμει μηδὲν πρισήκωτε, ἀλ- 
λὰ χωνοῦ λόγῳ ματέχοντες, εἴχετε προ. 
αχϑιεῆν εἰς λοιδορίας ὑα᾽ ὀργῆς, «ρὲ ἢ ἢ 
τὸν ἥλυον δῦνου, τὰς δεξιὰς ἐμβάλλοντες 
ἀλλήλοις χαὶ ἀσκασάμενω διελύοωντο. 
ἈὨιοά. ὅ1.. 40. 1. ξ 279. ὕστερον δὲ 
διαλυϑέντων αὐτῶν. ὙΊ14ε εἰ ΖΕ] πι 
ν. Ἡ. ΧΙ]. 8. -- ΠΟΤ, ΗΙρΒ. 

ἐϊφμεοίαοίο, αἐδδοῖυο. ϑγτῶσα, ῬΞδῖπι. 
ΧΧΧΥΤΠΙ͂Ι. 19. διαλύεις, ἀἰδεοζϊοὶς. --- 
ὝΡ Ὑ ΘΙ} ΗΙΡΆ. ἃ "ητ)., γαπξο, ἐγγείωπα 

Οὐδεὶ. ΧΙ]. 5. «0 
ΧΙ. ὅ, τ δ. 7 οὐη τἐπρὶ, σον 

ἐογέ. Ἰης. Ψο, 1. 4. διαλυδῆνοι. Βιδτνο. 
ϑφστηο δῃΐμα ἰδὲ οδὲ 46 Ὡδυὶ ἰῶ ταδεῖ 
Ῥτορδί]οβο Πυείυπηῖθ δο ρος οἰ απο. Ι 
- "νὴ [λ. ΝΣ Ηρ. πιε εχίενμο. ' 

Ὑπευά, 166. ΧΧΥΤΗ.90. ΌΤΤΟ, 



Διαλύα. 

α χμᾶπε νἰ δὲ ἐαίομεϊογε ροεεῖδ, τοῦ δια- 
λυδῆνα Ὅ1 μαγῆτα δαί σοῦ διαλυ- 
φῆναι ᾿πθοτομ τη δὲ μὴ, ῬΑΣ"η δια» 
λύεσϑα; ὨδΡες ἢ. 1. ἤδῆς ποθϊοποω, 
αἴ ἀε οὸ ἀἰοάϊιτ, φωξ ὁπέπνιδτα σωα 
ἐκχίεη δ ἴπ ἰδόίο, ἴῃ υο. ἐξ αὐδρᾶδυι 
ἀἰεθο] απ, --ὐ ἡ 7, ἩΙΡΆ. ἃ 2)» 
οαὶδνε 7 οῖο. 1θ6. Τ 111. 6. διά- 
λυε υτραγγωμὰς, κοἶνε νἱηουΐα: --- 
ΠΏ» ἐσομέο ᾿ς. ἘΒδοᾶ. 168. 

δ 111. . -- Δ» οογγίσαρο. Ααυ. 

Ὀοῆεϊ. ΚΡ. δ. ΤΩΧΧ Νεβοη. 1. η. 
διαλύσει διελύσαμεν (συραυάίαηάυτα 
νἱἀδίν ἡμᾶς) πρός σε, ΟΟΥΤΌΡ [ΟΠ 
ΘΟΥΤΌΡΙ 18 (08) δάνογδιιβ ἰδ, ἢ. 6. 
Ῥεγάμα ποδὶ βεσδίπιι, ---- ᾿ὴ γγ, ῬΊΆ, 
8 τη, οοηὐοάϊο. ΤΗΘΘά. 168. 1.1. 9. 

ΓΟ ΓΠν διαλύσασα, δράκοντα. Β1]1- 

δεῖ ΑΡδῇΌ. Ἱ σοΐσεγε Ὠοίαῖξ. :.ὕ.. 

“ὐδὸγῳ, ΡΙΒ. ἃ 5,557» Ῥαγίωγίο. τω. 
οῬτον. ΧΧΥ͂. 23. υδὶ διαλύειν εἰρτιὶ- 
ἤδατδ τα ἱηΐ νἱἀδέαν μεν ζαοσνε, φ. 
ἡ απάδνε, ψαοτπδατηδάυτη ὯοΒ ἀΐοεσο 
ϑοϊθυηιβ ἀδ γθηΐο δυϊ ποραΐα: ἅτ 
ἰοϑεῖ βίεὗ (π Ἄλεχει ἀξ, ἐξ πιγτσ ἰο 
γαΐπ. Τάπο ποὴ οριυβ οεΐξ οοηβὰ- 
βεγὸ δὰ γασγίεϊδίοσω ἰδσείοηΐε. νῸΜ 
δδῖαβ Βαρεί, ἀἐεεῖραὶ ρ᾽αὐῖαθ. Ἐοτ- 
8986. ΔΙ ΓΕρεχὶ ποίέοποιι ΑΥΆ- 
δἱοατα νοοῖα οἷ γή, "ῈΕ , Φοἷοί!. --- 

ὰ "ὌΝΟ ΡῬΤῸ ὈδΣ» ἀφῇεο, ἐπεμέπιοΐ. 

δυτήτα. Ῥεαῖσι. (01. 9. (011. 76. 
ΜΗ. δ. --ὍΌ» ΝΙρἢ. « ὉΌΌ. ΑΙ. 

ψυά. ΧΥ͂, 14. .- [35» ἐζηδο, υαοῖϊο. 
ϑγτατῆ. 1686. ΧΧΥ ΤΙ]. 7. 08] ἔοι- 
ταῦθα Ηθρτ, ἐπιρίηρεγε ἵπ 7μαϊοὶο 
ΕΧΡΓαβ88. εϑΐ ῥῈῖ διαλύων κρίσιν, ἀἰδ- 
δϑοίυεγε 2μάξοιεηι, απῶ ἔοτταυο 
δὰ δβεηβύσα Ῥϑύια αἰ σι, 
ΤΟ ὅδιλυσαν Ἰορεπάντη ἢ. 1. δβ86 

Ἢ ὑπέλυσαν, 6011. ΝΑῃ. 11, 10. ἐπε ϊοανῖξ 
ϑϑύδίονυν δὲ ἢ. 1. --Ὁ ΔΒ. Ῥασέ. 
αδεϊγαλεης, τεζιοὶοπθσ. ϑυγτατηδοῇ. 
Ῥχού. Χ1Π]. 18. Νοδ Ἰερῖθθε νἱ- 
ἀοίεΣ ο }, αἱ τιοῃη]}} δἰατα στα πε. 

δ68 Διαμιαρτύρομαι. 

ἸΝαιϊῆ Δ Βαρεῖ εδϑδοιη ποίσῃαίη 

ΟΧ υδϑὰ ἷ. ΑΥΡ., υἱ ἀσουϊ ΘΙ πιοηὶβ 
ἕπῃ Τοχ, ΗΡΥ, 8. ἢ. γν. Ἐυίδβϑϑ' 
δαίεια ἴοοο διαλύει ἀρ ϑγχηπια- 
εδυπὶ Ἰεροπάυτα ἐδὲ διαλύοντι, ἢ. 6. 

᾿ ἀνηκόῳ τῇ ποιδείῳ. ---- ΚῈν ρεγβίπρο, ἢ 
αἰεδοίυο. 1 Ἄερ. ΧΙΧ. 11. πνεῦμα δια- 
λύον ὄρη: ---- Ὁ} 4)» ποπ ομδο. 706. 

ΧΧΟΧ. 17. -- χ᾿ Ὑγὺ ΟΒα!ά, Τ)δη. Ὗ΄. 

δ. ἴπ ποΐοῃε Μηῤεμάϊ Ἰοχίτυς 8 
Μδοῦδν. 1. 8. διαλῦσαι αύλεμον. Ἀὶ- 
ἴδηι. . Ἡ. 11]. 19. διαλυϑείσης συνου- 
σίας, Ξπείο ςοΟἸ]οχαϊο. Ῥοϊγν. Υ, 103. 
διαλύσασνγαι τὸν πόλεμον. 
ΔΙΑ ΛΥΤΟΣ, ἀἰδεοίκία. Ἐχοά, 

ΧΧΧΥῚ. ]. 82. Βτεϊξ. υδϑὶ 4111 ἀδιά. ᾿ 
λυτγὸν ΒΑΡ Θηΐ, 
ΔΙΑΜΑΡΤΑΝΩ, αδεγτο, πον οοἷ. 

ἔἕπεο, ἀρ ὐπὸ πον ἡεγίο, ρέσοῦ. 
ἀφ» ἨΠΡΉ. ἀδεγγανε Κιοὶο. συά. 

ΧΧ. 16. υδὶ δα δ. ἐξαμαρτάνω, 
οὐχ αυ0 Ὦ,, 1]. ρμεχτηυζαῖαν ἴῃ οοαά,, 
δεν γα ἃ Φοορο ποῖαι. Αἀάς Αι. 
00. Ψ., 14. βθο. ππύτὰ οοά, Βο. 
καὶ οὗ διαμαρτήσῃ. ---- Γ. 6770, 

αὔεντο ἃ υἱα. Νατα. ΧΨ, 90. αδὶ 
διαμαρτάνειν υἱοίαγε »Ῥγασερέα αἰυΐπα 
ποίαί. Ηδργοῖ. διαμαρτάνει, διατυγ- 
χάνει. 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΈ ΜΑΙ, οδίδείον, 
τ, σογίδον' ἐηγεπρο. γγ 1}, ΗΊΡΗ. ἃ 

ἡ» δοῖχε ζαοίο. 1 ϑατα, ΧΙ. 2. τος 

ααιδαρίως ἐν τῷ τόπῳ, 
ῬΌΕΣΙ8 ἐηγεπαὶ, ὧξ νϑρίσομξ δὰ 1ο- 
ΟΠ. 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΆ, ἐοείὑ βοαξϊο. νη, 
Ἰπῆη. ΗἸΡΕ. ἃ Ἢν» ἐεέανγὶ θσὰ αἰέου- 
ἑαγὶ [ποῖο, ἐσείες αὐλίδεο. Οἴετιεα. 
ΧΙ}. 8. διαμαρτυρίῳ μεμαρτύρηται | 
ἡμῖν ---- ΚΓ» ἰεϑεπιοπέμης, ϑγτοτα. 

Ῥραΐπι. ἘΧΧΥ͂ΠΙ, δι υδὲ ΤΧΧ 
μαρτύριον ροξιοταπί, 4 Μδαος, ΧΥῚ. 
16. 

᾿ς ΔΙΑΜΑΡΤΥ̓ῬΌΜΑΙ, ἐοείογ, αἰ- 
ἐεδίογ, ἰσδίβοον, αἀππμποῖο, ἄορεο. 
ΣῊ, ΗΙΡΒ. ἃ γ»γν, τοῖγε [αοῖο. 1 

“- 64 ᾷ ἰπλν α 

βϑατα, ΧΧΙ. 2, υδὶ ποππ}}18 Ἰορίθθο 
Νηῶ 



ΓΝ 

Διαμασάομιαι. 

α νἱἀοπίαῦ 57,7}. ἀογινδηΐοβ δΔῸ 

Ὥ»: ζεῖ. ΧΥ͂Ι. 2. διαμαρτύρου τῇ 

Ἱ“μρουσαλὴμ τὰς ἀνομίας, οείοπάε Ἦϊδ6- 
ΤΟΒΟΪγτηδα δὺδ Βοοίεσα, ΠΘΏΡΘ θρὶθ- 
ἴο]4 δὰ δαὶ ταΐβδαδ. [ρἱὰ. ΧΧ. 4. 
-- ὙΠ|Σ» ΗΙΡἢ. πιοπεοβ. Ἐχοα. 

ΧΥΤΙ]. 20. διωμαρτύρῃ αὐτοῖς τὰ «ροσ- 
τάγματα τοῦ “ϑεοῦ, ἀοοεδὲς 11108 Ῥτεο- 
ςορία εἰ. -- ΗΙΡΒ. ἃ Ὅ"»» 

ἐεσίατὶ ζαοὶο, ἐσδίες αὐλίδεο. Ὦεαί. 
δΊΨ. 46. διαμαρτύρομαι ὑμῖν σήμερον τόν 

τε οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, ΟΟὨ Τα νῸΒ ἢο- 
ἀϊο οαἰυμὰ οἱ τουσδῦα ἔδδίοῦ, 868 : 
τδπαύδτη ξαβίθϑ ρσόνοοο οἱ δ 1060. 
Ἰνϊά. ΧΧΧΙΙ]. 48. λόγους, οὗς ἐγὼ 
διαμαρτύρομαι ὑμῖ, Ῥτεοορία, α06 
νοβ αοοιῖ. Νεῖ, ΙΧ. 46. οὗ διεμαρτὺ- 
ρώνγτο ἐν αὑτοῖς ἐπιστρέψαι, ααὶ οδέεεία- 
δαπίμτ' 1108, υἴἵ 86 οοηνοσίογσοηῖ. ΟὉΣ 
εχ. Ν. Τ.΄ 9. Β. ν. Ρβαϊω. ΧΙ ΙΧ. 

ς 8. εἰ ΕΧΧΧ. 7. υε Ἰοσα τοϑρ οἰθηβ 
ϑιμ 88 ΒαθοΕ: διαιοαρτύγωμαί σοι, ἀντὶ 
τοῦ βεβαιώσω σε. μέλλοντα σημαίνει. ἐπὶ 
δὲ ἐνεστῶτος διὼ τοῦ ο μικροῦ. ὡς ἐν τῷ" 
ἄχουσον λαός μου καὶ λαλήσω σοι ᾿Ισραὴλ. 
καὶ διαμαρτύρομαί σοι. --- δ ἐεείϊδ. 

ϑγταγα. Ρβαΐη. ΧΧΧΥΠΠ. 88. ὁ 
διαμαρτυρόμενος, ἰ. 6. μάρτυς. 

ΔΙΑΜΑΣΑΙΌΜΑΙ οἱ Διαμασσάο» 
μωω, τιαπάμοο, ἄευοτο. 8ῖ:. ΧΧΧΙ. 

ἃ 18. μὴ διαμασῶ, τιὸ ἐδίο αυἱάμα οἱδὲ, 
δυΐ ἡππισαΐοε εἶας. 

ΔΙΑΜΑΧΙΖΟΜΑΙῚ, ἀεοετίο, (6- 
ρμρηο. ΤΥ» Ἰγα ἐχατάθο,. ὅϑγτανα. 

δηί. 1. 6. διιμαχίσαντο. ϑ'γ. 1.1. 25. 
διαμεμάχιστωι ἡ “ψυχή μου ἐν αὐτῇ, ἀ6- 
οεγίαυϊί αὐὶγτηα τηθα ἴῃ 1116 : υὔ] ἴ8- 
ΤΟ ἸΙρτὶ 41}}} σϑοϊίαβ, αἴ ΟΡΙΠΟΓ, 
διαμεμάχηται ΒΑ ΕΗ. 
ΔΙΑΜΑΙΧΟΜΑΙ, ἀεοοτίο, ἀδρερηο. 

ε "ὌΠ, » ρώρηο, δείϊμηι ρεγὸ, 8}. 

Χ. 90. 566. Ομ ῖϑ. --τ ἌνΥ έῖρο. 

Αᾳυ. ὅψιωτηα. Εχ. ΧΧΙ͂. 18. διαμά- 
χονται, ἀεοετίαηί.--- ΤΥ ΓΙ» Ηρ. 

αοοεπάο πιο, ἐκαγτάεεοο. Αανι. Ῥβδῖτη. 
ΧΧΧΥΙ. 1. Αᾳυ. Τμοοά. σον. 
ΧΧΙ͂Υ͂. 18. Μυϊμαῖ. πε οοπέον ας 
οὐπὶ ἀπρὶϊδ. --- ἢ.» ΡΙΒ. ἃ ἽΓΤ.» 
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561 Διαμένω. 

δυῖ ΝΙΡΒ. ἃ ΣΤ» ὅγα αοοεμάοτ. 

ϑγιατ. (δπῖ. 1. 6. διεμαχέσαντό με. 
-- πὸ» ΝΙΡΒ, αἰέδτ' σμπὶ αἴξεγο οὐν»- 

ἱσπάϊξ, βεὰ τίχαίμδ εἰ. Ααυ. ϑγτηση. 
Ἐχ. 11. 13.ὄ ΧΧ 4 ὅδ. ΧΙΥ. 6. 7 
Ὁ] οὐτὰ μάχεσϑα, ἴῃ οοἀά. γεττηι:- 
ἰαΐυγ, δίαιιε ᾿Ἰπσοτίυχα δβῖ, 8 διαμοά-- 
χεσϑα: 6 τέχα, δαῖ οεγέαπιπε δὶ 
ἰατὶ ἐχρ] Ἰοαπάυτη 81. ϑῖγτ. 1Π. 1. 
μὴ διαμάχου μετὰ ἀνδρώπου δυναστοῦ, 
Π6 ἐἰδέέρες ουτὰ Βοιηΐηα ροίεῃίε. 
ΓΙ]. ΧΧΧΎΥΙΠΙΙΙ. 84. ἐν ϑέρμῃ καμένου 
διαμαχήσεται, στα ΟΑΙΟΥΕ ἔΌΣΠΔΟΙΒ 
ἀεοεγίαδὶξ. 

ΔΙΑΜΕΛΕΒΤΑΊΏ, »ποάμον, πιξοίο α 
τερμίο. χ) 7» ἰάδι, ϑτωσα. Ῥβδὶυι. 

ΧΧΥ͂Ὶ. 18. διεμελίτων, πιεάμαδατ. 
Ρ]αῖο Ιορα. ΥἹΙ]. Ρ. 880. Β. 

ΒΔΑΙΑΜΕΛΙΖΩ, πιεπιδταίδηε οοὐπ- 
οἱάο, οοπίγσμποο. Διαμελίζομαι, πιδηη- 
δγαΐίηι οοποάον, ἐπ ἡγμδία ἀἰξδεοογ. 
ἽΔΝ ΠΣ Ἰ᾽ΌΤΠ. ἐπ ιιία 3ο. ἴδῃ. 

111. 29. (ϑ8εο. ἄτας. 96.) 566. (ὨᾺ Ϊ8. 
ὙΙάς ἱπῖτβ 8. ν. σαραδειγματίζω. .0- 
ΒΘΡ. Απί. Ψψυά, 11]. 9. 1. Ρ. 169. 
1. Ὠ]οά. 5΄ὶς. ρ. 139. 2. 

ΔΙΑΜΕΊΝΩ, ρετγηιαῆεο, δίαδιΐε 
δι01. "Ὴ» διῆῃ. ϑγυήτα. 1 Βερ. 

ΧΙ. 86. υὶς. Ἀ. 1. βγτιουαδοβυπι 
βοουϊιϑ ἰγϑηβίς : μέ γεπιαπεαί. 
ϑγσαχω. ΟΟΒεὶ]. 111.14. γυσ. μέ ρετ- 
δευεγοεπί. Βδπθ αιοβα ΒΘΏΒΌΩΏΙ. ---- 
2» ἕχϊ. ΝΊΡΗ. ἃ 7"»}» Ξοδοίεξοεί. Ρ5. 

ΧΧΙ΄. 17. πρὸ τοῦ ἡλίου διαμενεῖ τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ. δἰηα ἀυρῖο ἰεχεσυπί 
οὑπὶ ΟΒδιἄθο 132, φυοὰ αυοαὰδ 

ΤΟΡΟΥΪ ΤΙΣ ἴῃ Ἰοοο Ῥδσγδ 1619 Ῥβδίγω. 
ΤΧΧΧΙΧ. 38. εἴ χυδτὰ Ἰδοῖοπθπι 
Μ|οβδδ] 8 χυοαὰθ ἰεχίυδὶ! Ῥγεεΐο- 
ταπάδιῃ ᾿μάϊοαν. [ἢ ἀυδίυτη νετὸ 
δῆς ναγϊοϊδίθια ᾿Ἰθοου 8 νοσδνὶξ 
Βυχίοτῆιβ πῃ ποτε. Ρ. 612. τοο- 
ΠΘΏΒ, 7} δἵ 7") δἴίδτα ρεγάμγατε 

ᾧ" 

Ροβδβ6 βἰρτιίβοιτθ, αυ]8 ῬῈΣ 806000]18 
ῬΓΟΟΓΟΔΌ ΠΩ ζΘΏ0}8 Βυτηδηυμ ροΓ- 
ἀυγαῖ. --- γῦν, δεάεο. Ῥβαῖτα. ὨΧ., 

7. ὅγτωμι. Ρβαϊα. ΟΧΧΧΙΣ. 14. -- 
“»» ἐμ μεγρείμιιι. ἴπς. ῬΒδίτω, 



Διαροερίξω. 

α ΟΧΙ ΤΠ]. 6. διαμένειν, αὐὶ νοἱ 86}- 
51:7 ΘΧΡΓΕβϑιί, γα Ἰορις τὸν". - 

ἸῸΝ) ΝΡ. οομἤγηιοτ. ϑ'γτησοα- 

οδυβ 166. ΜΠ]. 9. οὗ διαμενεῖτε, Ὦ. 6. 
«αἰυὶ εἰ ἐποοίμηιεε ποθ ρεγπιαπεδὲ- 
ἐΐδ, 5. πμίϊα υοδὲς ἰδεγαίδο 6 λαὸ οα- 
ἑανέαέε σομέπσεί. Ψοχ ἨρΌτγ. εἰρ- 
πβοδζ ἱπίογάυτα “οίξοσπι 6586 δὲ πιὰ- 
πεῖὸ. Οοπὲ 94 Ῥαγαὶ. ΧΧ, 90. -- 
22» ομσίοαϊίο. «16Γ. 11]. δ. --- "2)» 

ὃ σἰαδίϊς. ϑγτατα. 200. ΧΧΙ. 6. δια- 
μένει. --- νυ; Δγ5 7, ΝΡΗΒ. εἴ 

Ηρ. ἃ Ἅγ"»ν οοπδίσίο. Ααα. ϑγταμι. 

ΤΒοοά. ΠΧ Χ Ῥβαΐπα. Υ.. δ. οὗ διαμι- 
νοῦσι. ΨῸΪ. πόμα ρεγηιαπεδεπί. ῬΒ. 
ΟΧΥΊΠΠ]. 89. --- Ἵν. δίο, πιαηθο, 

οἴδηι φογηιάμεο, ρογάμγο. ῬΡΒΑΪγλ. 
ΧΥΤΙ. 10. (Ι. 27. ΟΧΡΥΤΙ]. 90. 
εν. ΧΧΧΊΙ. 14. -- "ΠῚ Θαδρεοίο. 

ἴῃς. Ῥμβαΐῃι. ΟΧΧΙ͂Χ. δ. δὲ διαμό- 
Ὁ νεῖν 6βῖ ἱ. 4. ὑπσορυόνειν. Ὑ͵Δ6 θὲ Ηοχ. 

δ'ῖν. ΧΙ. 109. διαμενεῖ ρεγπιαποδὶὲ 
ἑδοπι, 86. ἴδροτα ῥχοβρουϊδίϊ. 
[ν14. ΧΧΊ]. 46. διάμενε αὐτῷ, πε ἐδ 
εἰ φιδάμοας. ἸΌϊά. ΧΙῪ, 10. ἐλεημο- 
σύνη εἰς τὸν αἰῶνα διαμενεῖ, οἸδοταοθγηα 
ἰῇ εὐἴεση ἡγμοίμς ἀαδιέ, 56: 86- 
[ΟΥ8 ὈΓΕΕΙ,ΪΑ ὨΔΡΘΌΙ. 

ΔΙΑΜΕΡΙΖΩ, αἰυϊάο, ἀϊείγέδιο, 
»αγέϊον. ΤΣ ΗἸΡΒ. ροδείάεγε 78- 

« οἷο. Ὥευϊ. ΧΧΧΊΙ, 8. --- ΟΠ, ἀἱ- 

υἱάο, ραγῆον. ὅδ. ΧΙ ΙΧ, 7. συά. 
Ν. 80. Ῥβαΐῃβ. ΧΧΙ. 19. --- ΟἿ 

Ῥατα, ρογέϊο. Ῥραῖτα. ΧΥ͂Ι. 15. δια- 
μέρισον αὑτούς. 1 Θροταπί γουθδ ταν 
ΞΡ τν δυΐ ὩΡ᾽Π, αἱ 811 ΠΏΡΟΓ. 

ῬΙΒοΙ. Ῥοϑαῖπ. ΓὺΨ. 98. ῥτὸ ΡΟ 

Ἰεροσυπί ἢ ΡΤ’ - πὸ αἰγπίάϊο. 

ϑγτητῃ. 900. ΧΤ,. 25. διαμερισϑήσονται. 
- 29) ΝΙῖρμ. ὅδη. Χ. 25. [πο. δΐ 

ε1,ΧΧῚ ΡῬαν. 1. 19. 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΟΙΣ, αἰυϊξίο, αἰδίτι- 

δεμίῖο. ΤΡ 5ΥΤΌν οἰαεεῖδ. Ἐπ. ΧΙ ΨΊΗ. 

20. --- Ὁ (ρτο ἸΏ)» α, αὖ. ΜΙΊοΙ. 

ΥΠ. 12. Ασοορογιπί, αυδδβὶ οβδοῖ 

δ6δ69 Διαναχκαύω. 

 ἴοσταα ἼΘ 8. “5, ἀἰυξάοτε, 
Ῥατῆγὶ. Οοτίθ δος τααρίβ ρἱδοεί, 
αὕδι αιοα Βίοἰϊταθ ργεεϑυπίς Ἰτοιη- 
ταΐο βίδζαϊς, 608 6 βἼ886 "7, Ῥογίϊο. 

ΔΙΑΜΕΤΡΕΏ, αϊηιείίον. "»ῶν 

ἀυϊάο. ΜΙοῆ. 11]. 4. δες. οοά. ΑἸοχ. Ἷ 
διεμετρήλησαν : ουἦὰθ Ἰοοῦ ποὴ ορὺβ 
Θδῖ αἱ διεμερίσθησαν ΥΘΡοΠδΔίΙΓ, ΠΑΠῚ 
διαμετρεῖ, Δα] αποΐδπι Βαρεῖ ποϊϊοησχα 
αἰυιάεπαϊ ας αἀἰειγδωεπάϊ. Μιὰ Χε- 
ΠΟΡὮΆ. Ογτγορ. ΥἼΙ]. ὅ. ὅ. ---- ὙΊΩ» 

πιεῆογ. ἴῃς. ΗΔΡ. 11. δ. ϑγτηπι. ες 
ΠΧΧ 4 ὅδ. Ψ11Π1. 9. ΤΧΧ Ῥβαΐτυ. 
ΓΙΧ. 6. ΟΥἹ]. 7. Ἐκ. ΧΙ, δ. 6. ---- 
ΔΘ ΡΒ. εσίοϊδοι ϑγτωσα. Ῥαδῖτη. 

ΧΙΨΙ]. 12. διαμετρήσατε. ἴα νογ- 
Εἴ ε Ἰίηρυδ ΟΠ]. ἃς Αὐδρ., ἰπ χὰ αὶ 
ἢο τὸχ αἰδέγίδμεγε ποίας. Ψᾶα 
ΘΟ ηΐθ δὲ ΟἹοά! 1,.6χ. Ἡδῦσ. 86- 
Ἰδοίατα 8. ἢ. ν, Αμε τ ἰπ Οὐοἴώση. 
δα Ἀ. 1. ρυΐδξ, ϑγτιηιηδοίυτω βοτὶρ- 
δἰ5δ6 δια μερίσατε, αποὰ συτα χαγαδη- 
λέσϑα, 1,ΧΧ δαἀτϊηοάστμμλ οομπγοηϊδῖ. 
ϑθα πδο σΟΥΥ ΟΠ Οἢ6 ΟΡοδ ΠΟῚ 6886 
ψεαΐ εχ 118 ἀρραζεῖ, 4185 8. ν. ῬΩΤῚ ἃ 

τη 6 ποίδίδ βυπί. --- ὦ ἢ, ραίπια. 

Εσεϑοῦ. ΧΙ. 46. διεμέτρησεν. Τιερὶϊ 
δρ ἀμ)10 ὙἸΏ», πιεμδμα ἐδί, ἃ ἃ 

ΤΊΘ' 
ΔΙΑΜΕΊΤΡΗΣΙΣ, ἀἰϊπιδηδῖο. Γγ Ὁ» 

πον δεν. ὁ Ῥαν. Π]1, 8. ἘΖ. ΧΙῚ.1]. 
1δὅ. ΧΡ. 8. -- ΙΠῸ ἽΡ» ἧπεα πιερ- 

δογία. εν. ΧΧΧΙ. 30. υϑὶ ἔοτγίαββα 
Ἰοοο διαμότρησις τοροπμοπάυχα φαΐ δια- 
μετρητὴς, Ὠ181 δίΔίΆΟ ΓΘ ΤΩΔ] ἰπι5, 6- 
ἄδτα διαμέτρησιν ἐπδέγεγησπέι ποίατο, 
πῇ ΠΘΉΔΟΥΕΣ ἐπὶ αἰ ηιείἑεπαο τἰ 90- 

ΔΙΑΝΑΠΑΥΏ, γεγμῖοδοογο ζαοῖο. 
ὉΙ ΡΒ. οομϑοίοσ. Ὅδη. Ν΄. 90. 

οὗτος διανωπαύσει ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἔργων 
ἡμῶν, Ὠὶς χοαυΐδβοοσο (δὶς ἢ] 8 γ6- 
μὰ δϑοεπεοίς ἀϊοῖταν ΙΓ] ο ΖΕ. 
Χ. 482. εἰ ΧΙ]]. δ8.) μοβ ἔδοϊεξ ἃ 16- 

ὈοΥθιι8 ΠΟΒΌΣΒ: δὲ τ ἱῃϊ νἀ πίυν 
ΒΘΏΒΌΤΩ ΘΟ Χ1416 Ἔχρχαβεῖββο. (δρ- 
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Διανεμξω. 

α γρεῖ]υ9 ρυϊαί, Τ,ΧΧ Ἰερίβδο ἢ νῦν, 

υδτα Ἰεσξίομοτα οὐ ποσωρῃ 73 Ἀ:θ- 

ξετοπᾶδσα φυοηθα ἡπάϊοανῖ: ΗουΒὶ- 
βαμπίίυ6.. ϑεὰ υἱᾶάβ, μὲ οοπίγα 
Οδρρεί]υτ οορίοδβο ἀϊθρυΐαν!ς ΒυΣ- 
τοτῆνβ ἴπ Αὐτοί εἰςα μὰν. 627. εἴ 
φοπίτ8 Ηοπθϊραπάμηι Παϊμίυθ δὰ 
Ἀ. 1. Νοῦ τβ816 μόχιθ ὕΥερίθειβ ἴῃ 
Ἑσδρτα. ΡΒ1]011. οἐ Οεῖτς, Ῥ. ΓΝ. ». 

δθ. ορπθ τ ΑΥΔΌ. ἐΞ» ηυοά 860. 

ὁ (Ἰολπτν ποῖδε: σε υσλεπιρνέῖα εἰ ἐπ 

»εοίογε φρίτίδιαα ἀμαὶ, ἀπὰς ΔΡΡᾶ- 
ΤΕΤΕ ΟΣ ϑεϊπιαν, [πὸ π ἔα λοι 

ἀυοηυα ποΐατο ϑρέγεέμρ ἀμοδγε. 
ΒΔΙΑΝΧΜΕΏ, αἰυΐάο, ἀϊείγέδωο. 

Νοχ μας, αυ ἸρρυρΙοίαπαδ ϑβιπὶ 
Ι,οχίοα τες, Ἰερί ταῦ ἀρυᾷ ϑγτητα. 

Ῥδίῃι. ΣΧ. 8. ΒΓῸ Ηξεῶσ. ῬΩΤΆ, 

διανειμήσω Σιμά. Ἡΐϊηο διανέμησις οἵ 
διανεμητικός. 

ς ΔΙΑΝΕΜΩ, αεῤγίδιο, ἀϊυϊάο. 
ΔΩ ἰάεω. Ὅθμι. ΧΧΙΧΣ, 426. δύ- 

γειμυέν. 
ΔΙΑΝΕΥΏ, ἀπηπμο, πιοίο, αρίίο, 

ᾶ4ποΐεο. γπρ» ἰἄδιι. Ῥβαίω. ΧΧΧΙΨΥ. 

429, δ ανεύοντες ὀφθαλμοῖς, πΙοίΔηἶεΒ 
οου 8. Εδάσπι ἔοσγτων δ 1 
φυοαιο δὶς. ΧΧΥΤΙ. 22. Ηδογοδ. 
διανεύει, στρέφει, κυχλεῖ 

ΔΙΑΝΗΘΩ, πεὸὺ, Μία ἰγαΐο. 
ἀἼ Ὁ» οοπίογέμπι, ἀμρίοαίμηι. ἴ:Ο. 

Ἐχ. ΧΧΥΊΙΙ.. 16. ᾿διανενησμένα (Βιὶς 
δηΐτη Ἰεροηάμτη Ἰοοο 61 διανενσ- 
μένα.), ἐφαίᾳ γεὶ πεία. 

ἘΔΙΑΝΘΙΖΩ, βογίάνηι τοάο, ἤο- 
σίαὶδ οοἰοείδια ρίπρο, υατῖερο. ἘΊΝ. 
1. 6. διαφανεῖς, ποιχίλως διην- 
ϑισμένι. Κ. Ῥδανον. 489. 99. διαν»- 
ϑίζω, τὸ τὰ ἄνϑη συλλέγω. καὶ διηνϑα» 

μένας. 
ε "ΔΙΑΝΙΠΤΩ, ρεσέμο, οἴμο, αδέιο. 
ἢ» ἑἐπωπάο. ἴον. ΧΥ. 11. διένμττοι 

ὅδατι δες. ΟΟταρ]. δας Ῥοθῃυβ ἴῃς. [π|. 
δὶ το] φαΐ ᾿ἰρστὶ νένιστω Βαβεπί. 

. ὕει εβὲ ἴδο νοὺβ φαοαυα Ἐπθυυ5 
δρυὰ Αἰπεπρυμλ [0 ΧΙ. οἂρ. 49. 
δο Ρωΐυχ Οπομ. Υ]. 05. ὅϑ'Ὁ- 

1 

806 Διανοδομ αι. 

οἰδηξίνυι διένρψις Ἰρρίξᾳ Ὁ" δμπὴ 
ΗΙἸΡροεταῖ, ἀρ Ηψπιος. Ρ. 47. 18: 

ΔΙΑΝΙΣΤΗΜΙ, ἀδεργρθ. 30» 
διγρο. ουί. ΧΙ. 19. ΑἹ], θεὰς. ΝΊ. 
γ, χὰ. βϑγυηη. ΤῇΘρΩ. Νίτα. ΧΙ. 
19. διανστασϑαι. Αἀάςε Φυσῖδ. ΧῊ]. 
15. 

ΔΙΑΝΟΒΞΌΜΑΙ, οορὶΐο, πιρπίε 

αρίίο, ἄρίοο, μαπμεέ πιξ. δ" δι» 

αφωᾶ αῃέπιια, ἐπ οοτάς. (οι, Ὗὶ 11]. 
91. διανοηλεὶς, ραπιομίξα ἀφᾳοίμς. 
Ηδδγοῖι., διανοηθεὶς, μεταμεληδεὶς, ἐν- 

ϑυμηϑείς. ---- χ5 δ Ἀν ΤΙ ἨΠΒΡ. 
ἀοῖοο ἐπ οογάθ. Οαιι. ΝΊ. ὃ. Ἰνϑυμήϑη ε 
ὁ ϑεὸς, ὅτι ἐποίησε τὸν ἄνδρωσον ἐπὶ τῶς 
γᾶς, καὶ διενοήϑη, εἰ ἐοξρδαέ λει, 
φιαΐ ογδανοσαῦ Βορηϊποιι ἰβ θεστα, 
οἵ μῳπίίεδαΐ 'μβϑῃ. Νοὴ ἰδδῃ 
αὐἰγλοάμτη σρρυρπδτοιι, δἱ 4818 ἴῃ 
Βτίοτα ἰοῦ διωπονηϑεὶς, 86. 'π ροβίε- 
Ττίοσα διεσονήθη ἸΟβΈΣΘ τι Δ]1οῖ, χαοά 
εἰΐδτη ὕδῆς γεϑροηβετοῖ ἑδχίυ! Ηδο- 
Ὀγαῖοο. -- “Ὧν ἄἴοο, εἰἴατα οορτίο. 

9 ὅαῃ. ΧΧΙ. 106. δινοεζο τοῦ «ατά- ἐ 
ξα; τὸν Δαβὶδ, οορίαδαξ Ῥρτομίετε 
᾿λαυξάοπι. ---- ΠΡ» ἐπέξίϊορμενίια, 

φυμάοπα. δι, Ὗ111. 15. 560. (18. 

το Ὀ5Π Ηρ. ὁ 7)3, ὀρίεξίερο. 
Ὦη. 1. 4. διανοουμένους φρόνησιν, Ὦ. 6. 
οατία ἐγ δίοηε ἱπείγωοίοε, δαϊ ᾿γα- 
ἀἰδμέξα ρμολῥεηέοε. Γυ. ΝΤΗ. 5. οὐ ΧΤΠ. 
10. βες. (8. --- ΎΣΣῚ Ηρ. ὁ ἢ» 

ρομέαδεδοο. Ῥ8. 1, ΧΧΤ]. 8. διενοήδησαν 
καὶ ἐλάλησαν ἐν πονηρίᾳ, ϑυχοῖξαῦ ᾿ς 
διανοεῖσϑαι ΒΘΏσιι τηδῖο, οὐ 81: αείαδὲ . 
ἐπ ρεγυογφαδ οοφίἑαξέοπεδ, ἐπζαέκατὶ, 
(οπιοη αὶ. ΑΥ̓ΔΌ. ἜΒΓῚ ΝΡ ποίδϊξ ν"ἐ- 

οΟγ 5, ζαίμωες βάϊ, Ορπέες ϑγσυτα. --- 
"ΠΣ ΝΙΡΒ. Ὅεη. Ν]. 6. διενοή- 

93η. Ἑοχίο Ἰορομάυτω διναονήϑη. --- 
ὌΦΨΙΝ δι. ΕΧ, 138. οἱ Χ1]. 10. 

865. ΟἿ18. - ὈΞΤΣΠΣ Ἡπ ρ. 

οομδοῖοῦ πιὸ, ἴτ. ραπίέεί πιε. ἴπο. 
αει. ΧΧΥΊΙΙ. 49. διανοεῆκαι κατά δου, 

οορτίαἑ ξοπτα ἴε. --- Ὁ» οορβείο, 
“μοὐξέον. Ζδοι. ὙΠ. 14, 1ὅ. -- 
τι ἰάεπι. Ἐχ. ΧΧΧΙ, 4. 2 Ῥαΐ. 



Διωνόημα. 

α 11. 14. -- ΓΛΔΨΙΤΟ ὝΡ» υἴσνιον. 
ἔμηι οορίμαέλοτεωπα. ὅδη. ΥΊ. ὅ. δια» 
γοεῖγαι ἐν τῇ καρδίᾳ αὑτοῦ ἐπιμελῶς ἐ ἐπὶ 

ἁ, απὲριωσε φαύτη πιαΐοθο ἐπ» 
ἐανί δὲ πιδὶα. ---- δῦν75, οοντμο 

Ὧδη. ΧΙ. 85. 86ες. ΟἾ 8. υδὶ Ἰἰΐοσῖ8 
ΓΑ ϑΡοαίτδ Ἰερεσγιπὶ ἢ 9. -- ΓΟ» 

αϑοοπᾶο. ὅετ. ΤΙ. 29. (81.) ΧΙΣ. 
δ. ἴῃ ἰδχέι ΗδρΣ. γερϑυϊξυῦ ἔοστηὰ- 
14 88118 ποίδ: ἀδοσπάθγε δηΡΕΥ ΟΟΥ. 

ὃ 7ὰ ποιΐοῃα ρετγυεοίσαπαϊ ἃς Ῥεγδογι- 
ἐαηπαΐ ΕΙΣ Ταάιῖ, ΙΧ. 18. (αΙ. 7.) 
ςὰ τὰ νῦν, καὶ τὰ ἐπερχόμενα 
μὴν νὴ ϑιν, {Π1. 28. 0δ]᾽ ΠΟ ΟΠ ΘΤΩ 
»εγρεπαάεπαϊ! Ἠαδεῖ. δ... 1]. 20. 
διανοηϑήσιται, πιο αδέετ, ο0]]. . 
80. οἱ ὅξεη. ΥἹ. δ. ϑῖν. ΧΥΙ. 44. οὗ 
διανοηλήσετα, ἡ χαρδία: Ὁ Νυ]ραίυϑ: 
ἐπδομδαΐμηι 6δὲ οοΥ, Ὦ. 6. ποπ ὕγῸ αὲρσ- 
παίε αξίπαί ἃς . ἢνά. 

ς ΧΧΩΧΙ. 17. διανοηϑήσεψαι, 86, Η ἐκηλη- 
σία, 4υλ νεῖ σία ᾿ροῖαθ ρέγρεναϊ 

. ἀπέπιο. ϑ'ν. ΧΧΨΥΤΙ. 19. διανοούμενοι 
σρρομυτιίαν τοῖ; ἀσονέτοις. 
ΔΙΑΝΟΉΜΑ, οὐρίαξο, ἐσοορία- 

ἔμπε. ΤΣ 50λ Ῥδιν, ἑώοία, δὲ σίεν- 

οογεῖ. ἘΖ. ΧΤΨ. 83. 4. τὰ διανοήματα 
αὑτῶν, ὉΒ] διξς νοοῖ "955 ἤδῆς 

᾿ποιίοπθσι δὰ δ δοσσζαης, 8. Ὁ .» υοῦ- 

υετε, υοἰμέίαγε, αυΐα ςοριαιίοποϑ δηϊ- 
ἃ τῶῦ πδδὶ νοϊνυιηίυτ, δυξ διανοήματα 
Βιηῖ ἢ. 1. ἑδοία αὖ λοιπὶπέδιδ “τῆς 

ΤΆ ἑαία εἰ αν βοίοεε εἰἠοία. ΜΊαα 
8. ν. ἐϑυμήματα. Ὗυΐρ. παραὶ ἐπι- 
᾿πιμπαιίωα. ἱὰδ Ἰηΐτα 8. διάνοια. ---ὦ 
Γ))Ὸ»» δεγαμηι, δεργα. Ῥτον. ΧΥ͂. 

25. ϑῖτιο ᾧ Ἰἰεχοτυπὶ ΓΝ Ὁ» ᾳυοάὰ 

ποίλι οορίαϊϊοπεδ, χη ὁχ υδὰ Ἶο- 
αιιοιαϊ 5. 6 οογάε, δε δΩΡΕΥ ΟΟΥ 
αδοεπάμη!. Οοπέ, Ἐ2. ΧΙ. ὅ. οἱ ὅοζ. 

ΕὟΙΙ. 81]. - Ἔν γὉ ἐς δὲ ἕρϑο. 

Ῥγον. ΧΙΨ. 14. ἀπὸ τῶν διανοημάτων 
αὐτοῦ, 566. Οκρρεῖϊυστα ἴῃ Οὐ εῖςα 8. 
Ῥ. 786. Ιεροτυης ὙΡΟΥ γε] 

ὙΟΡΌ»» χει ἰεοϊΐο οἱ βοξϑιπα 

Ἰοηρο Ρἰαπίογθια τοδάογε νυἱάείαν, 
[άετα δίδει: μσαις ὕδορετι8β δὰ 
Ὦ,}. δε, υἱὲ Βυχίοτῆμδ 'ἴπ Απεοτὶ- 

567 

δα. Ρ. 679. 564. πιοημϊξ, ὩΣ» 

ποῖ ΤΟΡΕΥΙΌΙΣ ἴῃ 1. Ηεῦξερα, δὲ ΠῸΠ.. 
χαδιι ποὺ». 15) 8 ΧΧ τνεάδάϊει 7 
Ρεῦ διανοήματα. Ηΐπς ποα ἀυβμίξι, 
αυ ΧΧ Ἰορονίπε ἣπ θὰ οοάϊοα 
αἱ πόδ, εἴ νοσδῖ Ηθσ. Ὑὗν Ὁ δοό 
86 Ώδι: : δ. αὖ εο, φιοὰ 
Ῥέμδ8 86 ἐϑέ υἱγ ὀοπιισ. Ὑὶὰο ἴπζαδη 
Ποίδ[δΔ ἃ 126 8. Υ. ΓΟν 2. 7: 

ἴδ. 1, 9. ϑιν. ΧΧΤ]. 17. διανόημα 
βουλῆς, οαρέμηι σοπείϊμηι. ΤΌ. ΧΧΙΙ. 
91]. διανόδημὰ ΠΟῚ εϑξ οορτίαίο, 8οὰ 
οοπδεϊαίϊο, αἱ τοοῖΒ 1γ4ῃ858- 4 
ἴα, 51ς. ΧΧΥ. 7. διανόημα, οορίία- 
ἐΐο πιαίετα εἰ ργισυΐα, αὐδε Θδῖ ταδίδυ 
Θ08}}}} οἱ Ἰυα]οῖϊ, 

ΔΙΑΝΟΉΣΙΣ, ἰάδηι. χη ον 

Ἰ΄οτα, 2 Ῥδγ. 11, 14. 
ΔΙΑΝΟΙΑ, "νθΉΣ, οορίἰαξῖο. Ὑ» 

ἱμίεἰϊερεμέία. Ὅλη. ΓΧ. 22. βεο. (] 5. 
-- 3555. ἰώοῖα, ἀἰϊὲ οἰεγοογεὶ. Ἐκ. 

ΧΙΝ. 4. Μίάθ βαργὰ 8. ν. διανόημα. 

Διάνοιδ. 

ἘΠΕ ἜΤ ΝΡ ποη υἷα, 86 αὖδηνε ἡ 

υἷα. ϑγτατα. Ῥβ. ΟΥ̓́. 40. ϑειαίθγιβ 
ῬΓΟ διανοίας ΤΕΡΟΠΘΓΙΕ την ἀνοδίας, 
αὖ 1101 Θγιωσιδοθυ5 0}. ΧΙ]. 94. 
Μη δυΐοπλ ἸΙΡΕΓΟ ῬΓῸ τηοτΈ βυο 
᾿σβηβί:} 286 νἱάἀοίατ, --- ἡ, ΟΥ̓ 

Τποοὰ. Ῥε. 1,Χ1Π|. 7. ΧΧ Θεη. 
ΧΨΠ]. 17. εἶπεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὑτοῦ, 
ἀϊοεραῖ ἴῃ πιεπέε βια, Ἀ. 6. οορίἑαδαί. 
ΟΥ Θοη. ΧΧΙΝ. 45. ΧΧΨΥΉΙ. 41. 
σευ. ΧΧΧΙΨΝ. 3. ἐλάλησε κατὰ τὴν 
διάνωαν τὴν «αρϑίνου, Ἰοχυεραῖαν δὰ 
ποπίεη Υἱγρίηβ. Ἐχ. ΧΧΧΥ͂, 0. 
σοφὸς τῇ διανοίᾳ, Βδρίδηβ μεξηΐο. ---- 
25} ἰάετα. [δν. ΧΙΧ, 17. Νυμι. 

ΧΥ. 597. οὗ διαστραφήσεσνε ὃ ὅτι ὀπίσω 
φῶν διανοιῶν ὑμοῦν, ΔΟΥΊ ΒΘΧΈΌΘΤΙΗΣΙΝ Δ1Ὸ- 
Ρυ5 ργαυας ϑοδέγαδ οὐριαϊίοπεε. 
7.8. Υ. 1. κατέβησαν αἱ διάνοιαι αὐτῶν, 
ΦΠΗΟ ἰΕΥΤΌΤΕ μεγομδεὶ δμηΐ. 168. 
ΧΙΥ͂. 18. --- ΓΙ ΦΤΤΟ; οορίἑαίο. 

[ε5. ΤΥ. 9. --α ΓΠΆΨΙΤΟ ον υἱέ- 
"πεηίταπ οσρίιαιίοπειη. ᾿ Ῥα. ΧΧΙΧ. 
18. φύλαξον ταῦτα ἐν διανοίᾳ καρδίας, 
σοπθ πες "πεηιογί ρεοίογε. Οοηξ, 

Νὴ 4 



Διάνοια ἀγαϑῆ. 

Βα. 1. 16. -α 5 ἱπρνεκηι, 

απίπμ. εν. ΧΧΧΙ. 833. Ἐπεοδοί. 
Ρε, {Χ1Π..7. -- "Δ "πωίδ. 

Ὥκδη. ΧΙ. 14. διάνωα; ἀναστήσοντα; 856- 
οὐπάυχ ΟἸ 8. ΝΌχα ἔοχίδϑθα Ἰορῖ 
ΣῚΡ» ς0}}. Ῥᾳ. ΟἸΠ]. 1. οἵ 26. 

ΧΧΧΙ͂. 838.Ὁ δαΐ 9.2" υὐ Μίοβα- 

8116 νου --α ΚΡ ὶ" εἰ ἢ ϑῷ» ἐπί εἶ» 

ἰδοίεις. Τ)Δη. ΨΠἼΙΠ. 95. βεο. ΟΠ δ. 

ΔΙΑΊΝΟΙΑ ἈΓΑΘΗΣ, πιεης δοπα. 
ὁ ΠΡ» ἑπίοϊϊορεπέϊα. Ῥτον. ΤΧ. 10. 

ὃς 

ω 

ΔΙΑΝΟΙΤΩ, ἀρετίο. δδ ΝΠ ΗΊΡΒ. 

8 δὴν ἐχῖγε ζαποῖο. 700. ΧΧΧΥΤΠΙΙ. 

82. διανοΐξεις μαξουρώδ. ἴδει δαηΐ Ἀ. 1. 
ΙΧΧ νοῦϑ διανοΐγειν ε'πα ἀυθῖο Ἰά6ο, 
4υΐϊὰ μαϑουρὼν ἀ6 νϑη8 πὰρα8 ἀ18- 
Ῥευβζοπίρυδ δὲ οοϊυτι δε πδΠΕΡυ85 
᾿πι 6] ρσεῦδης, αυϊθυ8 ἀρυα νοΐθσθβ 
Ῥοδία8 οἰαμείγα εἴ σατοογες ὈϊΡυαυη- 
ἴαγ, Ὁ] νε] ἐα ΊΣρΊο σοῃεῖαϊ. --- 
ΥΌΓ ΗΙΡΒ. ἃ γη5, ἀΐρεγρο. Η8Ό. 

ΠῚ. 18. »).}90 1} αὐ ἀϊδρεγρεπάμπι 

γ!δ,. ἐν αὑτῇ διανοίξουσι χαλινοὺς αὑτῶν. 
ψοσοὰθ Ἡοῦταίοδη ἀν βοσαπί ἴῃ 
ἄυ88. ῬΥο “1ἢ» αποά 4 ΟΧΧ τεᾶαὶ- 
ἴα ἐν αὐτῇ, Ἰερετυπί 712» ἜΝ δὺ- 

ἴετα ἀογνασυπί ἃ ΓΕ» ᾳυοα ποίδς 

αρεγῖγε. (Οεεἴογυχα το χαλῥοὺς 16- 
βεπάυσχα οομὐεοῖαι 1. Βο8. Ῥγοΐερ. 
ἢ ΓΧΧ [ητἰ᾿ ο. Π1. χλαίνας, ἰξπαδ, 
ΌΙ οἰίδτη οὐβογναῖ, απο δρυὰ 
ΑΟΙΠ]Π]οα Ταΐυτῃ 10. Υ'  Ρ. 821. 
χιτῶνα, ἀνοίγειν ΒἰτΗρ] οἶτον ἀϊοαίαγ ἐἐ 
ἐ0, φιὲ 86 ἀείορέξ. --ο- ἘΟΡῚ αρεγϊο. 

Ἐχ. ΧΙΠ. 11. 19. 18. 16. Νυπι. 
ΠῚ. 192. ΧΥΤΠΠΙ. 1ὅ. ΕΣ. ΧΧ. 426. [ῃ 
οὐαηυ8 Ὠΐ5 ἰοςῖδ οοουζεῖς ἔοστηυ]δ 
τὸ διανοῖγον μέτρα ἢ. 6. ργίπιορεπέδι. 
-- πΠη25. Ιάοτα. Νυα. 11. 16. 

-Ὁ αἰείεπάο. 168. Υ. 14. διήνοιξε 

τὸ στόμα. --- -γνῦ), ἀδαίο. ΤΏχεη. 1]. 
ττ 

16. 111. 45. -- ΠΣ» αρεγίο. Οεῃ. 

Π. δ. διανογχήσοντοι ὑμῶν οἱ ὀφ)αλ- 
μοὶ, Βρϑυ θην οσὉ}} νοϑίσὶ, 60]]. ν. 
7.3 Βερ. ΥἹ. 17. 20. 9ον. ΧΧΥΤΙ. 

δ68 Διακαντὸς. 

19. --- Ὁ 19. ἐτίεπάο. Ῥτον. ΧΧ ΧΙ. 

90. --- ἼΠΏ. αρεγίο. 70». ΧΙ. ὅ. 

Τμοοά. εἰ ΤΙΧΧ 700. ΧΧΙΧ. 19. 
Ῥτον. ΧΧΧΙ. 96. --- ΠΠΕ» 7απμα. 

Ηοβ. 11. 15. διανῦξα. 1,Ἔρετυπὶ 
ΠΡ} 'πῈ. ῬΙΒεὶ, 2 Μδες. 1. 4. δια- ἢ 

γοίξαι τὴν καρδίαν ὑμῶν ἐν νόμῳ, ῥγοπι 
ἔοβ υος γεαάαΐ δὰ πε τ θυ δι. Αῤησι Ἰαὰ 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΏ, »ρετχγποοίο. ἴῃ 

Αἀάϊαια. ἄροοσ. δὰ Γλῦσγυσι «100ὲ 
Φοῦ. 11. 9. σύ τε αὐτὸς διανυχνερεύων 
αὔόγριος. 
ΔΙΑΝΥΏ, Ῥεγυεπῖο. 2 Μδος. ΧΙἧ]. 

17. διήνυσαν εἷς τὸν Χάρακα, ρεγυέπε- 
γεπί ἴῃ ΟἼδσδοα. Ἡδεγοῖ. διήνυσαν, 
διῆλθον. 
ΔΙΑΠΑΛΑΙΏ, οοποετζίο, οοἰϊμοίον. 

ἸΈΣΙΆᾺ ΗΠῺρΡ. οοἰϊῥάο πιε. ϑγτηπι. 

σει. ΧΧΥ. 22. δησάλαμν, εοἰϊμοία- 
δαπέμν. ἩΜ]οτοηγτηυβ Ἱερὶξ διέαλεον, 
ἢ. 6. υὦἱ ΙΡ86 (τδηδί τ: ἐπ δέμε εκ. 
ἀϊπεθι παυὶδ ἐπ διερεγβοῖε ἥξτγε- 
δαπίων. διά, υἱ Ἰδὼὰ χτϑεΐδ σηὸ- 
πυϊ δὰ ἢ. 1. Μομιῖ, νϑσὰ Ἰδςῖϊ οϑὶ 
διπάλαιν, αυδῃ σα. ονα. οχθοῖ, 
δὲ αυὸ ρρσηθ αυδᾶγτδὶ δὰ ἢαυῆς 
Ιοευχ. Οεδίογαμα νὸχ διασαλαίω 00- 
συττίς αἀυοαὰς ἀρυὰ «]οϑερῆυπι Α. 
“. 1. 10. 14. Ρ. 567. 10. δἴσυς Ρ]υ- 
ἰσοδυχα Τ' [1]. Ρ. 678. 7. Κεῖδι. 

ΔΙΑΠΆΑΝΤΟΣ ες διὰ «αντὸς χρό- 
γου, ἈΕΙ͂ ΟἸΉΠΕ ἐεπιρειξ, δΕΠΙΡΕΥ͂, ΣᾺ" 
ςὩν ἄϊο ἀἷε, Ἦ. 6. σἰπσείιε αϊεδμξ, 
οοἰδάϊο. Ῥτον. ΨΙ11. 84. --- 05, 

»εγγεοίμπι. Ὅεαϊ. ΧΧΧΉ. 10. - 
Ὁ ΟΟΠΒΙΓ, ἈΓῸ 5}. σισμέ ποοίε. 

Ιε6. ΧΧΧ. 99. Υἱ]᾽άδηϊυν Ἰερῖβϑε 
2.3» ἢ. 6. ρεμέιξ, ργογεις. Ααάε 

[ε8. ΧΥῚ. 8. --- ΓΙ». ἐπ σίεγπερι. 

ῖε8. [ἴἷἅ1Ὶ:. 16. -- Δ)» υἱκαίμεν. 

Ρε. ΟΧΥΤΙΙ. 38. -- ΧὩ ἣπ πιδάϊο. 

ὅο8. ΕΝ. 6. ϑεμβίιτι βρϑοίδσιιπϊς. --- 
πὰ; ἰκίογ. Ῥτον. ΧΙ1Π]. 9. φῶς ὃν 

καίοις διωχαντὸς, δα αθοτα ἰοουτι .[86- 
βετυβ: διαπαντὸς οοπέοστηδίαχα εὐ 
ΒΘαΌΘΩ8 σβέννυτω, Ὡορίοοῖο ὈΌΡοΟ, 
αυοπὶ Ψαϊρ. δπλο ἶνις ἴῃ ΤΟΝ 

.- 



Διωταρακύστο. 

α ἐκίυποαί. Οτεξοδ ἴδύαθῃ ἰΐα ἀρτιρία 
ϑηξ, υἵ αἰαυα οχοα θα οτθάδει, 
8. 3-. χαργόν. δεοὰ πϑῳ Ἀ.}. ἀ6 αὑρ- 

γποηίο ΔὮΙΡΕτὶ ορβεγνδίσση ἴδηι δϑὲ 
ἃ Οαβίθ]]ο [μὲχ. Ηδθγ. . ἢ. ν. εἴ οχ 
ἈΠΔ]ορῖα ᾿ἰπρσυδσασιί Οὐ θη δ  ἰτ 
Ῥχοθασὶ ροίθβί. --- ἵν 7υρίίον. 

Ἐχ. ΧΧΥ. 50. ΧΧΥΤΙ. 20. ΧΧΥΊΤΠ]. 
49. 80. 84. --- πρὶν ἣν.» Ὅν 

.7μῥριεν ἰοίο αἴ. 168. 111. 5. ---- ας 
ὃ ᾿Ε"δελεχισμός. 

ΔΙΑΠΑΡΑΚΥ ΠΤΩ, ἐμοἰίηαίο οα- 
»έΐε μγορρίοίο, ἐπ οὐἰίᾳφωηι αὐἀφρὶοίο, 
1. 4. σαραπύττω. ΤΕΥ Φ ΡὶαΣ. ργο- 

σρεοΐι. 1 Ἄδερ. ΥἹ. 4: ἐποίησε ϑυρίδας.. 
διαπαρακχυπτομένας, ἔδοϊς ἔδηθβίγαϑ, 
ῬδῚ αυδ5 δ᾽ 1χυἱβ ΠΟ] ΠΔΠ5 86 ὑσοβρί- 
ΠΕ͵Θ Ροΐοσγαεῖζ. Ὑιάδέιν δυΐοτα, αἱ 
ἸΏροπυ ἔδίεαν, Ἰεςσίίο διαπαρακυστο- 
μένας οτἱ σἴποιχι διδη) ἀαθοσα γΑΣΊ6- 

ς 1811 Ἰοσξοηΐβ., δαουπάμπιη ΕΗ ΧΑΡΪΑ 
επίπι ΤἈϑοάοί. εΕ 1ΧΧ ΠαΡεηϊ δια- 
χκυστομέάνας, ἃς Θὦ. οπι. παραχυστο- 
μένας. Ἐδεῖϊε ᾿Δαὰ6 ἔστ ροζαϊέ, αἱ 
παἰσδαις ἰεσο ἴῃ διαπαραχυπτομένας 
οΟΘ ποΥΤς. , 

ΔΙΑΠΑΡΑΤΗΡΙΕΌΜΑΙ, ἑπίοηίε 
οὗδεγυο. ΣῪ οσοϊάο. 3 ϑατα. 11]. 80. 

διεπαραπηροῦντο τὸν᾿Αβενὴρ, οὐδεγυαδαπέ 
Αθηογυση, υδὲ Οοταρὶ. διετηροῦντο 

ἀ παραὶ. ϑυθρίοον, ροεῖ υἰτδιηααδ νο- 
ΠΟΙ ΘΧΟΙ 1886 χαὶ ἀσέχτειναν, ΘΆΤΩ- 
406 ἀδ δι 861 41886 ἱπίεσρσεΐθῃ, 
υἱ εἰστιβοιτοῖ, οοσοίδιυμι 6886 ΑΡηθ- 
ταπι ΠΟῚ Ρ6]]0 διιϊ νἱ δροσίβ, βορὰ 8 
ἴογρο εἴ πῃ δἰ οθαε. Οοηΐ ν. 838. εἵ 
84. ϑυχηΐ αυοαθα Ροΐεβί, ΣῪ Β. 1]. 

ποΐδσα υἱέας αἰϊοιμα ἑπειαΐας είγμοτο. 

ΔΙΑΠΑΡΘΕΝΕΥΏ, ἀευϊγρίηο, 
οοπδέμρτον  )5 7ὙΧ ὙΤῚ ΓΗ» διδέρο 

ε γπκαηώπας ὑἱϊγριπἰαία. ΕΖ. ΧΧΤΙΠ, 8. 
ἐχεῦῖ διεπαρ)γενεύδησαν, αὐ γον ἷ8 
ἴῃ ΜΚ. [ε8. δά ταν τισϑοὶ σαρϑενειῶν 
αὐτῶν. 191, ν. 8. δεπαρδίνευσαν αὐτήν. 
Οοηΐδν Ῥο]υοεαι 1. 111. ς, 8. 
βερτη. 42. 43. -- Υ Ἵ Ρὶας. ἃ 7}, 

απιογες. ΗἩΘΌτυΒ δες. ΤἼδοσοτγοίαϊα 
ΕΖ. ΧΥῚ. 8. καιρὸς τοῦ διωπαρϑενευδϑῆ- 

δ69 Διαπελάξω. 

να σε, ἴδταριυβ, υἱ ἐς οἱγρὶπίδεξ 61- 
οεάαδ. ᾿τὰ τε αϊξ Ὀγχιιδίιβ ἴῃ Εταστη. 
Ρ-. ὅθ6. Ηδογοβίυβ: διαααρϑενεύει, ῥα 
φϑείρει κόρας. ῬΊναν. διωπαρ)ενεύεται, 
τὴν ααρϑενίαν ἀπόλλυσιν. Ἰάδτη Βεες 
Β. Ὁ) εἷς ἐσ Ἡσοάοῖο: ἡ δὸ ὑπὸ τούτου 
διαπαρϑενεύεται. 

ΔΙΑΠΑΥΏ, οὔδδατε 7ποῖο. ΡΠ)» 

δαπο. Ηοϑ. Ὗ. 18. οὗ μὴ διαπαύσῃ ἐξ 
ὑμῶν ὀδύνην, ἩΟῺ σόδδαγο ζαποϊεί οΧΣ νο- 
Ό18 ἀο]ογθτη. ΓΤ ΟΒδἰ ἀβἴ8 οἱ ϑυυῖθ 

εδὲ ἔξδετατε. --- ΧγΥ ΤΊ ΗΙΡΗ. ὁεϑ.: 
ἐαγε ζαοίο. 1,ον. 11. 18. οὗ διαπαύσε.- « 
τα ἅλας διαϑήχης ἀπὸ ϑυσιασμάτων, 
ΠΟΙ ΟΘΒ58001 88] ἔτ β ἀοσὶβ ἃ βου Ηρ 8; 
ΌΝΙ1 41: ΠΟΣῚ οοπνθηϊοηυβ ἐοχεαὶ 
Ηδφσ. μβαροπῖ: οὗ διαχαύσετε ἅλα κ. 
τ. λ., ποπ οὐϑαγ7γὲ ζασιοί!Σ βαϊοτα, οἷο. 
᾿ς ΔΙΑΠΕΙΔΕΏ, πιῖποῦ, τπϊμίίον. 
ὝΠΙΣΙ ΗἸΡΕ. ποπεο. Ἐπ. 111. 17. 
διωπειλήσῃ αὑτοῖς σαρ᾿ ἐμοῦ, ηρἐπαδεγὶς 
᾿ρδῖβ τἼδο ποιηΐηθ. 8 Μϑος. Υἱ. 28. 
εἰ ΝΙΙ. 6. 

ΚΔΙΑΠΕΙΡΑ'ΖΩ, ἑομίο, δ:ρίοτο. 
8 Μδος. ΜΝ]. 40. μέχρι τίνος ὡς ἀλό- 
γους ἡμᾶς διαπειράζεις ; ἀδατ6 αυο 
ἰδῃηαπδη βἴ0} 108 Ὠ09 ἐεπέαϑ ὃ ϑγγιυϑ 
νοῦρο ἰτοῦ υὑδὺ8 εεἰ. Νοίείζυχη 
αυϊάστῃ ἐδ μος νϑυθυτῃ 8 βϑίθρμδῃο, 
8β6ἃ βἰπο 01] διιεϊογδῖο. 

"ΔΙΑΠΕΙῬΩ, ἐγαπεῆρο, ἰγαπδαάὶ.- 
80, ἱ. α. πείρω. γηξεν δοϊκπάο. ΤΠοοά, 

Ῥτον. Ἴ]. 438. διασαρῇ, ἱγαπᾳραίεν. 
Ἡρεγοῖ. διωπείραντες, διακεντήσαντες. 
Ζοπδίαβ [,6Χ. 0]. ὅ88. διαπείρεται, 
κεντάται, σουβλίζεται. 

ΔΙΑΠΕΛΑΖΩ, δβδοι διωπελάω, 
ἐγαηϑεο. 17), αδεδοϊπάο. Ααι. Ῥβδῖχα. 

ΕΧΧΧΙΣΧ. 10. διεπέλασιν, Ρὶ (Ἰ]οτ,- 
ο18 ΣΘΡΟΠΟΠα τ 6886 σθηϑι διεσέ- 
βᾶσεν, (0]1. Νυμι. ΧΙ. 831. Ὁ ΠΧΧ 
Ιάθλ νουθυσα Ηδργδίουσα σοἀάυηῖ 
ῬΕΙ͂ ἐχπεράω. ἨοΒγο τε διέπρησσε ΟΧ- 
Ῥοηϊξ. Θυϊἀαυϊα Βίαϊιδίυγν, ἰδιθῃ 
ἢος οεγίατη εβί, Δαυΐδ 7.) ποῖ 

ἀοτίναθθα ἃ ἢ » ααοα ἐαδϑοϊπάϊ, ἀπι- 

ρείανὶ ποίδῖ, δοα ἃ 1), αυοᾶ ἴῃ 



Διασέμαω. δ10 

α ΐησυα ΑΥΔΡ. 3 ἐγαπεείατε, 

ἐγαλίοεγε, εἰστιϊβοδί. 
ΔΙΑΠΕΜΠΩ, ἐγαηδηίο. ΓΤ ΧΡ 

σπμίο. Ῥτον. ΧΙ. 28. ἀνὴρ σκολιὸς 
διαφέμφεται κακὰ, Βοτὴο ἱταρ 118 τ] 
Ῥαγαί, 868: τπ8}18 δ]ῖοβ αἴβοῖ. 
ἢ. ΧΙΝ. 19. δύαεμ ψαν ἐπί. 8 
Ἐπάτ. 1. 24. διεπέμψατο «ρὸς, Ο0]]. 2 
Μϑδος. ΧΙ. 26. 23 Μαζο. {Π1. 87. 
διασεμφϑῆναι εἰς. 

ν ΔΙΑΠΕΡΑΏ, ρεγίγαπδοο, ἐγα]ίοιο. 
Ἵν» Ἰάσῃι. ϑγίασαω. ὕδβπς, 11. 1]. 

ΤΧΧ Ὅευι. ΧΧΧ. 138. 2. ὅτι: 
ΧΙΧ. 15. 1.5. ΧΧΊΠΠ]. 2. ἴῃ ἩΡτῖδ 
ΑΡοΟΟΡΥΡΐ8 οσπδίγυ τιν ῥασέῖτι σατη 
δοοιυθαῖδνο, ν. ὁ. 1 Μδος. ΠΙ. 38. 
ΧΥ͂Ὶ. 6., Ραγῦνα σππὶ ὈΓΕΕΡΟΒΙΟΩ 6 
ἐπὶ, 1 Μδοο. Υ. 6. 48. 
ΔΙΑΠΕΤΑΝΝΥΜΙ, νεὶ ΔΙΑ ΠΕ- 

ἘΔ ΖΏ, ἀμέεπάο, ἐπραηάθ. ὉΣΙ͂Ρ υἱ 

ς αιΐξξγο. ΤΆτει. 11. 6. δοδῤνωων ὡς 
ἄμπελον τὸ σχήνωμοι, αὶ ἰδηλθῃ ἔοτ- 
[886 ἰΙοσεηάυχα οδὲ δίύσαασιν. (δτίδ 
Ὑμοοἀογεῖιβ παροὲ ἐξίέσκαών. --- 
ὩΣ Ὁ9 Ρἷυν. αρογίομεβ. 1 Βδα. 

ΨΙ, 18. 48. 81. 84. σέταλα διααναν» 
τασκμένα, ἴ0]16 ἐχραπεα. -- ΣῈ» ἐκ- 

»απᾶο. ἃ ϑατα. ΧΊΙ. 190. Ἢ Βερ. 
ΝΙ. 56. ὙΠ. 7. - Θ΄ ΡΒ. ἃ 

γ., φμαδέο, οοπομέο. 200. ΧΧΥῚ. 
δ᾽ ἮΗ στύλοι οὐρανοῦ δισετάσϑησαν 5866. 
ΑἸ. υνὲ ἤοσοτα. δαδοῖ ἐπετάσϑησαν. 
Ὑμθ ϑυρσα 8. νυ. βασεάζω ἴπ γγ. 

Ἐστίαβϑθο Ἰεχεπάσχα εβῖ διτινά ησαν. 
-- πρὸ ΡΒ. εἐἀβαπάο. Ῥπαΐπι. 

ΠΧΧΧΥ͂Ὶ Ι. 10. διεσύτασα. «ρός δε τὰς 
χεζάς μους ΑΥδίορἢ. Γι γείϑίς. ν. 
733. Ἐπδίλί. δὰ Οαγββ. Σ΄. ν. 160. 
Ῥ. 6638. 40. 

ΔΙΑΙΠΗΓΑ, ΤΑΙ, ἐπίεγοοξισππία, 
« οοἶμπιπας ρατΌ(Σ ἐπίεγ ϑε ἀμφ εν ομα 

ἐσ, ἥσωτα. ΓΛ ἼΌΣ» ἑασπία. 1 Ἄδερ. 

ὙΠ]. 80. 831. Εεῖ ἃ διαασήγιυμι, υοῦ 
βες, ϑίβρβδπυτα εδὲ ἀεραπρὸ ἑπέετ, 
νοὶ αἀϊδίιπσιο εἰ ϑεραγὸ αὖ ἐ, σις 
ἀεραησιεπέμν. Κτεγϑοισιυδ δα ἢ. 1. : 
Νοροῖο δῷ ἢος νορδρθυΐομα ἀδίοι- 

Διωυναΐπτοω. 

ἄτα οἱ ]. 1. διισήγμανα δΔ0᾽ διαπὴγ- 
μάτων Βουϊραπάμη δἰζ. μι σδσῖοε 
ΒΩΒρ᾽ 8 ἴῃ γοολΡυ 18 Ἰοηρίοσίθυϑ 1ὶ- 
ἴδγ85 τη 148 στη βί856 οοῃϑίδί. } 
ΔΙΑΠΗΎΜΑΤΑ, ΤΑ', πιασολέπα 

φισάασυι 8. ἱπείγιμπεηία. Τοῦ. 
εἰσωειρα, ἑππία, γιόδεε βία ἐμ.» 
αἰκάϊίεν, βϑὰ: εἰγοκικοϊ αν. Αι. 
3 Ἔξ. ΧΥΙ. 14. [τὰ Βιοίυα. ϑεὰ 
τιΆ}6 ἱπίοεγρτγοίδῖθε εϑὲ σοοεπὶ Οτα- 
ὉΆΠ|. Διάσηγμα νἱ εἴγτηοϊορτοε οπι- 
6 ποίας, σμοά οοπιρεπρί!, δαὶ υῦπκ 
ΘΟΡ ΡΝ, λαδεί, δἄδθοαχυθ Ἀεπὸ 
γτοϑροπάοξ νοεῖ Ηοῖν., δι ΓΧΧ ὁ 
ῬΕΥ. τὰ συγχλείσματα . ἢ. τοϑάϊάθ.- 
τυης. 5 οσῃ θοΐατεβ ἰοοῦς οδβοοῖ, 
Ρυΐαγθαχ, Αχυλίετη τὼ διάσηγα δοτὶρ- 
5886, ἀ6 αι νοῦς νἱἀ6 ξυτβ. 
ἰαο οοπήεοίαγα 86 σρὰβ αμϊάοτα οοΐ, 
ΔΙῸ διά οοσυχτῖς ἀρυὰ ΜΔ- 
(δοα. Υ εἰ. Ρ. 74. 

ΔΙΑΠΗΔΑΊΏ, ἐγαεῖδο. ΒΝ ΡΙΆ. 

διδοῖϊο, σμδειϊίο. ϑγταστα. Οδπί. 1]. 
8. διωπηδῶν. ἀ 

ΔΙΑΠΙΠΤΩ, ἀδοϊάο, οοποβδεο. 
Δ 20». ΧΙ. 18. ὅρος αἴπστον ὃνι- 

σιδεῖται. --- 5) ΝίΡΒ. ἃ 5» ἐν 

γμεδοο. ΝῊ. 11. 6. τὰ βασΐλεκε διξ- 
πεσε, μαίαῤδιων οοἰΐαρδεπι ἐεί. Νοῦ 
ΤΑΔΪΟ αὐποβά δβϑηδϑυση. ὅϑεσζοο επΐπὶ 
οδσί ἴθ ἀο γαϊαίο τερὶο, ᾳιοά νἱ 
βαμνηιασυχη ἀθθί τε δῖαν. ---- νῦν 

ΝΙρἢ. ἀοίονε αὐῥείον. Νεὰ. ΜΠ. 
13. υδὶ διωπίστεν τεβροτάεί ἔδᾶσο: αὶ 
απῆπιο ἐοποίάεγε. --- δ» οαὖο. Νατα. 

Ὕ., 41. 29. 27. υδὲ ἀδ ἤξηπογε αεςῖ- 
ἀφηίε ἀϊοιζαν, 708. Χ ΧΊ. 47. οὗ διέσι- 
σιν ῥῆμα ἀσὺ πάντων τῶν ῥημάτων, πὰ ἢ 
ῬΡοιαϊδαὶο ευδπίμ εαγμὶέ, οοἱ!. ΧΧΊΠΙ. 
14. -- Ὅν» ἐχραπᾶο. ἃ Ῥαι. Υ. 

8. διωααατωχότα τὰς σ“τίρυγας αὐτῶν 
βες. ΑἸὰ. εἰ Οοσωρὶ. δ] Ῥγὸ ὀκέσεσ. 
τωκότα δα ἀν ῖΟ Τοροπεινλσν εϑὲ 
διαπεπκεεοικόεοι, Υἱοῦ εἰ 6 ταλ ανας, ὲ 
διαπίπτειν Βαδετε ἈΒ, 1. ποεξοπεσα 
ΗΙρΡ ον, πὲ ει ἀδείάενε, ἐἰείωδὲ, 

8 ἴάσαγο, αυο ΒΕΟΜΒΕΙ5 συνε- 
βυδλίοτο νυἱάείαγ. --- ΣΙ, 



β Διακλωνάοσ. 
“« ροπϑερηῶν, Ὦφος. ἘΪ. 14. ἕως οὗ ἀιέτεσε 
σἄσα ἡ γενεὰ, πϑαιραάμπι προγέμᾳ ἐα- 
“εἰ τοί φοπογαῖο. 166. εἴ ν. 18. 
Ηεαγοῖ. διέπεσεν, ἀπίδανεν. --- ΠΝ 

ραπίκαϊο. Ἐπὶ ποῖα Ἰοοὶ 70- 
ρῬάεί. 71ετ. ΧΙΧ. 192. 18. διυπίπτων 
οἱ διυαίστουσα, Ὁ τῇ Ηθχ. Ἰερτίατ 
Θαφὰν, ἑρωηνεύετα, διάστωσις. ΜΊὰς 
10] ὑρωνὴν ἀαρνμηι, ΓΘ ΠΟΥ ΙΓ, 
αυοιμοῖο 1115 ψεγβίοωαϑ εἵ ᾿δβε 18»- 

ὃ ἐρχργείδίο οὕτὰ γοοα θῦγεθα οἱ 
Ἰ᾿πσυϊθ οεἰθιεδ!θυ8 ΘΟΠΟΙ ΑΥΙ Ρο6- 
δἰπε. Τορδες ἐραΐ ποϊηθῃ μυοργιιζῃ 
Ἰοςὶ ἰὼ να]]9 Βος Ηϊ προ σὸς 
Ηἰϊετοβοϊγιοασθ Μαϊοοδο Ῥϑου δνι- 
ἴδ σομδϑεαῖ. (ὅδε (ὐελέπηοηι δι 
Ἰοσαδ, ἴῃ ποι δΌΘεογιπῖ ϑοσὰ 65 αἱ 
οδάδνορα. Οοηΐξον Ο]δβϑὶὶ ΡΕ]]ο], δ. 
Ρ. 806. βεᾳ. εα. ὨΔ. Διαφίπτειν 
δυΐειῃ 46 "πογέο ΕἸ ΒΌρτα ποίδίυτα 

ς φρῖ. 51 Ἰῃβδϑηϊο τὰθὸ ᾿πάθ] αογθ᾽ γοὶ- 
Ιου, διαπίστων ἃς διαχίπτουσα ἴῃ ἃμω- 
στύων οἴ διαστύουσα ταυϊαημππι ΘΟΠ- 
ϊοασοια, οἵ ἰοοο διώστωσις ΓΟΡΟΠΘΓΘΤΩ 
διώστυσις, αδονιπαξίο 
Νδι Ομ], Β Ὦ) ἃς ΣΕ αρ. ΘῈ 

ποίδξ δρωΐέ, σξοριβέ, ο( Αγδρ. ΠΡ. 
ἐεξεκέαίως εεί, τἀἰ Ἶατὰ Βιπιοηΐθ ἴῃ 
Ι6χ. Ηρῦσ, α. ἢ, υ. τπουτ. συ 11}. 
ΥἹ. 9. οὐδὲν διωπεσεῖται τῶν ῥημάτων 

ἀ μου, ΟΟ]]. ν. 4. οὗ ματαιωλήσετω τὰ 
ῥήματα τῶν λόγων. 1 Μδοο. ΙΧ, 49. 
διέπεσον «αρὰ Βακχίδου, ἀεξεοεγιπέ ἃ 
Βαςοιίάρε ρατίε. Με] Βγοίβοϊιηοὶ- 
ἄοσταβ διαπίπτειν Ὦ. 1. ῬῸΡ ἐπ βκνᾷπα 
οαάεγε, ἐπίορ οὶ ἰμϊετρτεῖδίι8 αϑί. 
Διασίστεν ΘΌΔΙΑ 6] ΧΑ ΉΕΡ αἰομηίαῦ 
ἐα, φῶς δερεγδα δυπί, εἰ ἦρο "ποίο 
δαΐυα ευαδεγμπέ. δὶς ἃ Μδοο. 11. 14. 
τὰ δικυριπνωκύτα δαπΐ υοΐραεῦιᾳ ἀΐδ- 

ἐ ἐονία, μα δὰϊ }ὲ7 δείϊμπι αἀὐξρεγεα 
ἐγᾳηΐ (ἰϊὰ ϑγγι), δι: σμα δΣ δεϊϊε 
φέ λοείτμπι υὲ δαΐυα εἰ ἑπίορτα τεπιαη- 
δεγαπί. Ἐδγταο]. Μ. διαφισων τὸ ἐκ 
τῶν φολεμίων διασωϑῆναι. 9 Μδος. ΙΧ. 
9. ὥστε καὶ ξῶντος τὰς σάρκας αὑτοῦ 

. διπέστεν, ὯΔ αἵ, οὁο δὐῆυς ν γΘηΐ6, 
ΘΆΤΠΘΒ ἀαδεγενέων.  α]ρ. ἐβίμεγεηπί. 
(οπῇ, Β. ]. ϑγγιτα οὁ Νουα. Υ. 21. 
32. 27. 

»ΔΙΑΠΛΑΝΑ΄Ὼ, 1. 4. ϑιωρίοχ 

511] Δι «ανέω. 

σλανάω, α γέσίο μέκεναε σδέάμοο, Γαϊΐο, 7 
ἐπ ἐγτόρέῖε ἑπάμοο. ἘΣ Γγ» ἑαγώο. 

ζΦυά. ΧΙΧ. 8. διπλάνα αὑτὸν, Ἦ. 6. 
ἀεοέϊπμεί οι, πιογαίωξ 6πὲ αδίίιγωηε, 
(ϑόσηιο δπίμα ἢ. 1. οϑῇ ἀ6 οϑείορα οἱ 
᾿ιυιπιδηϊαἰ8 Ρΐοπα ἀδοορίίομα, χυκ 
ΘΌΣΩ ΒΘΟΟΥ ϑριια βε ἀϊιυθ ἀθΌΏ6 6 
σΌΡ Θθ6ῖ.) δος. χοῦ. εἰ (δαί, Ν1- 
σαΡἢ. 0δ]᾽ βοβδγέβη. οοῃ)εοῖς ουχα 
ἰερῖθδθθ ΤΥ ΓΙ εἶνε ΠΤ 

ΔΙΑΠΔΑΤΥΧΩ, αἰαίο. ἜΤ» αὶ 

ἰαιμάο. Ἐπ“Φ. ΧΤ,]. Ἴ. ὅπως διαῶλα- 
τύνητα, ἄνωϑεν. Χοπορῆ. ἄς Ἐρρ. 
71..ς. 11. 6. Αἴμθη. ΧΕΨ. Ρ. 648. Α. 
ΔΙΑΠΛΕΩ, ἤμσίωο. γχγ ΡΙΝ. 

ορπημαϑεο. ϑγγατα. ὅεν, ΧΥΥ, 22. 
διέσλεον 866. ΗΘΓΟΏγταιπι, ΡΙῸ 4600 
ἰδσοθῃ Μοιιέ. δησάλαον Ἰεροπάστα, 
εεηθοῖ, δ΄ῖ᾽Ά᾽ο φεἴϑια δῦθι δά. ἤοχῃ. 
Οοπέ, Ὀγχησίστα ἴῃ Εσαζτω, Ρ. 85. οἱ 
ΒΌΡΓΙΑ 8. Υ΄. διωκαλρώω. ἁ΄’ 
ΔΙΑΠΑΗΚΤΙΖΟΜΑΙ, αομξεπανο, 

ἀεοετγίο, 4. ἃ, σὰ ρίαφαις μδρμᾳ υεηῖο. 
.» γίσου, οομέονοίο, Ἐπ. 11. 18. 

δύο ἄνδρας διασληκτιζομένους, νἀ οὲ 
Ἧς τῆρον ἱπίον 56 ὅρμος δέ ας 
Ηδεγοῖ. διωπληκείζονπαι, ἀκιμάχωται!, 
φιλονεκοῦσι. 

ΔΙΑΤΙΛΟΚΗΙ, σἰηνίίας, ρογηϊδέϊο, 
σοη βισίο. Ἀν ὙΣ ῬΙΆΡ. ἰογέμοθα, 

ἐπερξοαδίονεα, ἃ σοῦθ ἀΆΩ,) οὐκ- ἐ 
ἐογημότε. ας Ρν ΟΣΧΙΨ. 5. διᾳ- 
«ἡ ιχάς. 
ΒΔΙΑΠΛΟΏ, ετρίδσα, ἐτραπῶρ, 

ἐπίεπάο.. νὴ» δοϊάφ. ἴῃς. 86. 

ΚοΒο]. Εά. οι. ὅς. ΧΧΧΨΉΙ. 
9. τί δήασλωσαρ κα΄ ἡμΐω ὥχλωμα; 
οὺν ἐχραηεί δ ἐοιῖΓἃ 08 ΘΧρατβῖο- 
ποῦ ϑυϑρίοοῦ, ΘΠ ΒΟΥ ρδῖβθθ τί 
δὴ ἥσλωσας, 86 Υγ Ῥοτταπίαθϑε ουσα 

ΦῪ» Κιυογβδι ίυθ οοη]οῖς Ἰερθα- 

ἄτα ἀνήπλοσας, αὐοά να δρτα. 
ΔΙΑΗΝΕΏ, Ῥενῇο, ρενερίεο, ἀὲε.- 

ΡΟ 6 ὈΩΡΟΤῸΩ, ΤόΡῦῸ. ΤᾺ, 
φετγεο. ϑγτατα. ΕΖ. Χ1]. 32. διωπνού- 

ὃς- 

. δῷ, ἢ, 6. ἱηϊογργοίβ ΗἸΘΥΟΏΥΤΩΟ: ἐπ 
φοΆέκηι οἱ ἀμκάηε ἐδηδης εἰϊδοοίυ ΕΜ. 



{ 

έἐ 

Διακοιέο. 

ΘΘὨΒΌΣΟ ΠΟΤ γη8}6 ΟΧΡΤΟΒΒΙ(. ϑουτῶο 
Θαἷπὶ [Ὁ] οδὲ 46 ΥἹβίοῃθ. --- ΓΞ : 

ΓΈ Καὶ εἰ ΗΐρΆ, αβῇο. Οκπι- Π. 
17. ἕως οὗ διαανεύσῃ ἡ ἡμέρα, ἄοπος 
Ῥετβει ἀϊεβ, Ἀ. 6. ἄοπος διγα ἱποί- 
Ρἰαϊ βρίταγθ, 90}]. 1. 6. 10. ΓΥ͂-. 16. 
διάπνευσον κῆπόν μὸν, Ῥογῆδα Ὠοτγίυτα 
ΤΏΘΌ). 

ΔΙΑΠΟΙΕΊΏ, εἰβεοῖο. ΓΨ»» )ποῖο. 

πη. 111. 94. Ὠίου. ΕΔ]. 1. 299. 
10. 

ΔΙΑΠΟΝΕΙΏΩ, νυαΐάε ἴαδοτο, εἴ δια- 
αοΐομαι, ὥρτεὰ ἤέγο, ἀοίοο. ὙΝΦΌΟΥΥῚ 

Ηρ. ἀοῖοο. Αχα. Οεῃ. ΥἹ]. 6. εἰ 
ΧΧΧΙ͂Ν. 7. ες. οοα. Μοδαι. διεσυ- 
νήϑησαν. 1 ϑαα. ΧΧ. 80. Ηδογοβ. 
διαπονηϑ)εὶς, λυπηϑείς. ----- ΜΈΣ ΝΙΡἢ. 

ἀοίοτε αῇδέοῖον. ΟΟἈ. Χ. 9. ἐξαίρων λι- 
ϑοὺυς διααονηδήσετω ἐν αὐτοῖς, ααὶ 14- 
ν᾽ 68 ἀδνοῖν, αὉ 115 υμἰπεγαίμ, 2 
Μεςο. 11. 99. τῆς ἐαιτομῆς διασονοῦν- 
σες, αυοα Ψυϊραῖιθ ορὕύπηα ἰτδηβέι- 
1 δγευϊέαίξ σίμαεπίεδ. ϑ΄'΄α δρυὰ 
ΧομορΡἢ. ὕγτορ. 1. ὅ. 7. ἐχαονεῖῦ τὰ 
καλὰ, τοσίε Γποἐὶδ δίμάεγε. 

ΔΙΑΠΟΝΗΜΑ, σ“ἔγοηις ἰαδονγ, 
ἀοῖον : οἴΐατα ἑάοίμηι βοὰ ἑἀοία, Ἰάδο 
αἰεί, αυἱα ἀοΐϊοτεβ αϑετγιπῖ, δ6ιι 
σϑυδα βυηΐ Ὀορῃδγυσα ΟἸνδτι. 
Τῃ ἢδς βἰυηιβοβοῃε γεϑβροηάεί δριὰ 
Ααυϊΐατη ΗΘΌΣ. ΣΝ 24 ϑδτω. Υ. 

41. Ῥεαΐγα. ΧΥ͂. 4. (δὶ ϑυτασιδοῆι 
Βαρεὶ τὰ εἴδωλα, Η]ἸΕΓΟΏγταιΒ ἑάοία.) 
[νἱ4. ΟΧΙΙ]. 4. ΟΧΧΥῚΙ. 9. διαπονή- 
ματα, ἰἀοία. Αἀάς Ρ]αίοῃ. [ερ. 
ΝΠ]. Ρ. 818. Ὁ. 

ΔΙΑΠΟΊΝΗΣΙΣ, ἕαδογ, αοἵον, Ἠιο- 
ἐοείζα. ἈΡΟΥΟΣ ἀοίον. Ααυ. 168. ἴ,. 

11. ᾿ 
ΔΙΑΠΟΙΡΕΥΜΑ, ἐγαπεήιμ. γρῶρῃ 

ἰογπαΐιτα, ορὴδ ἐογπαξιἶδ. 1 Βα. 
ΨΙΙ. 80. υδ᾽ ἴδιλθη 4}1} ῥΓῸ διωαθ- 
ρεύματα τεοοῖίυ5 Ἰερσυηῖ διατορεύματα. 

ΔΙΑΠΟΡΕΥΌΜΑΙ, ἐγαῆδεο. Ἀὰ Ἵ» 
υρηῖο. ὅρη. ΧΧΙΝ. 62. Νυηι. 
ΧΧΧΙ. 234. --- ἸΝΥΤ, ΗΙΡΗ. ,ὰ- 

εἷο ἱποθάετε, ἀδάμοο. ἴεβ. ΧΙ]. 18. --- 

512 Διάκπρασις. 

ἯΤ: ΠΤ: ἩΣΊΤΕν Καὶ, Ηΐρῃ. 
Ηρ. εο, απιδιεῖο. 1 ϑατα. Χ]Ἴ7Ι. 2. 
ΧΙΝ. 26. υδὶ 46 τλο0]]6 πϑυγρδῖυχη ἢ. 
ποίαϊ ἀσομγγετε, ἀεἤμετε, εἰ σατα πο- 
ρεύεσϑαι Ῥοτταυίαϊον ἰπ οοὐἄ. Ἐκδτ- 
ἄστη εἰρτι δοβθοποπι αυοαὰθ Βαρος 
Ρ5. 1ΣΝ]|. 8. υνὲῖ ἀδ δαυϊθ βοζτωο 
Θ6βῖ, δο. βοϑῦο “τῷ θεϊτίπεξεν, ἐὸ «εὖ- 
δε, τοϑροπάδῃβ, δεν σὲπι σμῥειάετγε, 
ἀφοιντγεῦε, ἀεἤμεγε ποῖαῖ. υϊρ. ἀε- 
ογτεπε. Ηϊεγοῦ. ἀεϊωμιπέ. Ῥβαϊσε. 
ΤΧΥῚ]Ὶ. 48. υὐ]᾽ διοσορεύομαι εϑῖ 1. 
4. ΒορΙεΣ σορεύομαι. Ψαὶσ. Ηἰετοι. “ 
ρεγαπιδιαπέωπι. ῬΒ. ΟἸΠ1. 97. ἐκεῖ 
«λοΐε διααορεύονεαι. Ὦδῃ. ΤΥ. 96. 86σ. 
ΟὨἱβ. υνὲ ἀεαπιδκίατε πολ, εἰ δοὶ 
Ϊ. ᾳ σεριτατεῖ. ---- 12» ἰάετα. 1 Βεν. 

ΧΥΊΤΙΠ]. 85. .-- δῦ ἐξεο. 2.6. ΧΡ. 

8. -- Ἵν: Φυά. ΙΧ. 45. 4 ϑδσχω. 

ΧΡ; 428.1 Βερ. ΙΧ. 8. --- Δ», 
᾿Ηεὗται. 1 ϑατα. ΧΧΙ͂Χ. 8. διχαο- 
ρεύομενοι, ὉῚ ῬΤῸ ΤῸΝ Ἰεχεγασῖ 

Ὡν- 13} ἰγαπδεμηίεε. ---- δ φέσαΣ. ε΄ 

Ῥχον. Υ. 16. υδὶ Ἰορίεβα νἱάοξατ 
ν᾿ 225)» δαΐ ΠΙΡΘΓΘ γε. ---- ὅν δον 

γίσις βωμυΐις Ἰαποῦπι. [68.ἅ ἾΧχΧ 
25. ---- Ἰ)ὴ}, οἶγούπιεο, αἰϑοιτ ςείο. 
Νυπι. ΧΙ. 8. 00. 11. 2. 
ΔΙΑΠΟΡΕΏ, απιδίρο, ἀαεῖδο, ἀ«- 

δὲίο. Ὡ.)5) ΝΙρβ. οοπομέϊον, οοπείετν- 

ποῦ. ϑγυῆτη. Ῥβ. ΧΧΥ͂Ι. δ. διηεύ- 
βουν, ἀατγόδαηι, λα είαδαηι. ΤΙ ΧῸΧ ἐτα- 
βάχϑην. --- ὩΣ ΠΩ» Ηρ. οὐλ- 

ϑίεγποῦ. ὥὅγτωτα. Ὠδῃ. 1. 8. : 
ἰὐρύας ἐξέστη. ας Τκοχ. Ν. Τ. ς. 

. Υ. 
ΔΙΑΠΟΊΦΥΡΟΣ, ρωγρωγά ἀἱε- 

ἡποίμδ 8. ρεϊϊμοξη8, ΡῈ τιράδμεηε ραγ- 
»πνγεμδ. “Δ )5Ὁ» Ῥεγζεοίδο, β6ὰ : οπι- 

πὲ βεπμ ριογαγιηη υδδέδεπι. ΑἹ. ἘΣ. 
ΧΧΠΙ. 12. Ἰπ τηρηΐα χρὴ Ξλρ 
ΨΟΟΘΙΩ ΓΟΞΓν ᾳυδλ Νιυχι. Ι΄. 

ὁλοαόρφυρον εἰ πορφυροῦν ἐπε ῖε: Θύκα Ἢ 
ΨΙ1ὰ6 5. ν. εὐσάρυφος. 

ΔΙΑΓΠΡΑΣΙ͂Σ, υοηαπιο. ἽἼΞΟΟ 

ἰάδιη. 1εν. ΧΧΨ. 38. ἡ διάαρασις 
οἰκιῶν. 



Διασράττομαι. 

α ΔΙΑΠΡΑΊΎΤΟΜΑΙ, ρεγποῖο, αὖ- 
“οἶνο. ΓΟ ὈΩ12» Ῥοπο φοἰξιειαὶ- 
πέδ. ϑγτητη. Ῥβ. ΧΙ. 8. ἅ διεαρά- 
ξατο, απδ8 νεσθα οχηΐββα ἃ Μοηίίδυ- 
ΠΟΠῸ ΓΟΡΟΥ ΠΡ ἴπ (δίθηδ ῬΡ. 
ασ. Τ. 1. ». 8713. ϑεϊίοεε ον 

Ὦ. 1. 1 πηϊνοσβατῃη οπιπία ποίδηϊ, 
φῶ εἰμρογεηι εἰ αὐπιταἰλοπέηι δῖοι 
ἐαπί, τὰ φριχτὰ, υὐ ΓἸΧΧ 26Γ. Υ. 830. 
ττδηβίυ]οσαηῖ. --- ἀλλὰ ϑγ τη. 

ᾧ Οοῆ. 1]. 1]. διωσρασσόμενος, ρεγποΐεηα. 
ΖΕ 5οίπ. ὅοςοσ. Ὠ14]. 11. 1.4. 

ΔΙΑΠΡΕΊΙΕΙΑ, "παρηπβοεπίία, 1. 
4. εὑπρόπεια. “ὙἽΓ» ἄεοον. ΑἹ. Ὠοαυῖ. 

ΧΧΧΠΙ. 17. Ῥθ. ΧΧΥΠΠ. 9. υνὶ 
Ῥτο διασρεαείς, απο Αα4υ116 εἴ ϑγιι- 
τ ΤῸ Ὁ) ΒῚ, 1ἴη Ηαχ. »ς, παρέ με λᾶ. 
ἰογυβ ἰὰ (οά. νδᾶς. 11. Ἰηνθηὶς εὐὖ- 
“ρεπείς, αυδτη ἸΘοοΠοπλ ἴδηι 6Σ- 
ὨΙΡεὶ Οδίεμδ ΡΡ. 66. Τ. 1. Ρ. 490. 

οΑψυ. ϑγιηῃ. ἴῃς. Ῥβ. ΧΗΕΙ͂Ψ. δ. 
Ααυ. 5. ΟΙΠ]. 4. εἰ [ε8. ΧΧΧΨΥ. 9. 
Ὁδ1 βγτητη. εὐπρέσεια ὨΒαΡοίῖ. 
ΔΙΑΠΡΕΠΗΣ, 1. 4ᾳ. εὐσριπσὴς, επ- 

ἐηιΐια, ἐχοοεϊΐξησ, ργαοίατιδ, φροοίοϑεδ. 
2 Μδος. 11]. 26. διαπρεπεῖς τὴν «ερι- 
βολήν. 1014. Χ. 29. Ηδεγοῖ. διασρε- 
“πῆς, ἔχδηλος, ἐπίσημος. 

ΔΙΑΠΡΕ ΠΩ, ἐπεί ρηε δωηι, 6χ- 
οεἶϊο, ργαείο. ὗν οοπαμοῦξο πίε. 

ἀ ϑγιηω. Ρβ. ,ΧΧῚ. 16. διαπρίψει. 
ΜΙΊΒῚ νἱἀδέυσ βοπβηι ὌΧ σοββὶββθ. 
ΘΘΤΊΩΟ δηΐτα ἰδ] 68ὲ ἀ6 βερεῖθυβ α]- 
[18, 4.1ὲθ ἃ νϑηΐο σοσημλοῖδε ατιϑϑὶ 
Βυσίαεχο ν᾿ ἀδηζιν. Ηουἱρδηξῖο νἱ- 
ἀεῖον ΓὩ}»»» Ἰερῖδθθε. Κοεβίογυβ 1ο- 

60 διαπρέψει φοπ]ϊοἰς Ἰερεμᾶμτα δια- 
τρέσει. Ἐδῖμον. ΧΙ]. 8. ὁ σωφροσύνῃ 
σαρ᾿ ἡμῦ διαπρέψας, ϑαρὶεπα δρυᾷ 
ΠΟΒ ἐχοοίίεμα. δὶς ΖΕ δθο . Η. 

εὟἾ]. 2. ἑταῆαι κάλλε, διωπρίπουσαι 
ΒΌΠΣ τηογείγι ες ἤόγπια ὀτοοίϊοηέο. 
γΙ166 οἐ 110. ΧΙ]. ο. δ8. διά: 
διαπρόπειν, διαφαίνεσϑ, διαφέρων. Ηδ- 
ΒΥ ἢ. διασρύπειν, διαφέρειν, «ροκόπτειν. 
Ιάοτα : διαπρέψας, λαμπρὸς φανείς. 

ΔΙΑΠΡΗΘΩ, ρεπίδειδ ἐπβαπιηιο, 
Ῥεγωγο, ΓΙ ὑπίεπιεδοοηδ. Νυτας . 

21. διωπεπρησμάνην δ8εο6. Οχοῃ. υθ] 

518 Διαρέα. 

τα] αν] ̓ ἰρ τὶ πεπρησμένην Βαθοηξ. Ζο- 
ΠΑΙΆΒ [,6χ. οοἱ. δὅ89. διωπρήσει, σερᾷ 7 
ἢ χαύσει.. Ἐζγτα. Μ. 687. 58. διαπρή- 
σουσα κελεύϑους. 

ΔΙΑΠΡΙΏ, φογγα αἰδδέοο. "ἡ" Ἐι Ἵ 

Ηἴρῖν. ἃ "2. δέττο. 1 Ῥατ. ΧΧ, 8. 

διέπρισε σρίοσι, δεγγὶΣ αἰδεεοαδαί. Τὰ 
ϑυοίοηϊυβ ἰη ΟΠ. ο. 27. σμξ πιδ- 
αἷοε δεγγα αἐδεεσιεί. Οοπῖον δὰ ἢ. }. 
Οβδδυθομυτη Ὁ. 437. εἴ δυοίογεβ 
Ἰαυάεῖοβ γοϊῆο δὰ Ηδθῦν. ΧΙ. 37. 
Ῥ. 7690. Αἀάδ Οδϊμμοὶ ΒΡ] θομα κα 
Ὀπιεοσβυοδυηροῃ ἢ. 473. βε4. ἰδίαπα 
Μοεβοζηΐυμ. --- "Π.} 02) Θ᾽» 

ἐπ 46} γα). ἴπο. 4 ὅδ. ΧΙ]. 
Ὥπᾷ σατο ἦν οὐρὰ υδὶ ν!. Μοπεί. 

ΒΔΙΑΠΤΥΏ, ἄεέριο, οοπίεηιμο, 
αὕεΥΣΟΥ. 4 Μδοο. 111. 18. Ὁ0ΌῚ Ῥγὸ 
διαστῦσα 811} ἀποπττῦσαι ἘἈΑΡΘΏΪ. 
Ῥμαδνοσ. 952. δ0. εἱ 1696. 58. 

ΔΙΑΓΠΤΩΣΙΣ, ἔαρεμδ, τόπο, ἀ- 
φοἰιεέο, ρεγίμγδαίο. ιν ἢ. ἀοίογ. 1 

Ῥαγ. ΙΡ̓΄. 9. ὅτι ἔτεχον ἐν τῇ διαπτώσει. 
γιάς ϑιργα 8. διαπίστω. --- ΠΕΣ 

ὃ» 

Τορλεί, ποτθθὴ Ῥσοργίυπι ἰοοὶ ἴπ 
γα ες Ηϊπποι. {εν. ΧΙΧ. 6. 14. 
ΨΙάδ6 8. ν. διαπίαστω. 

ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ, ἐρπεμδ, ατγαεη. 
ἀθογν γιδιοιπάμα. αεη. ΧΙΙ͂Χ., 

12. Ἰης. διάπυροι. Ὅδη. 111. 46. 866. 
ΟΠ ΐ5. ἡ χάμινος ἦν διώπυρος. 8 Μδοο. 
ΥΙ. 6. Ηξεαγο. διώπυρορ- ϑερμός. ὲ 
"ΔΙΑΠΥΡΟΏ, σαοοοπάο, ἐπ Παηῖπιο. 

4 Μϑδος. Π]|| 15. τῇ δίψῃ διαπυρούμε- 
νος, αἀυάτην 8 811 δατηοάπμ ἔογΤΈΤ - 
ἐμ}. . : 

"ΔΙΑΡΑΝΤΟῚΣ, σϑΡεῦδιιδ, ΠΟΉΘΡΕΥ.- 
δε, ἰστχίραίωξ. ἽΡΡ »μποίαξιδ. οι. 

ΧΧΧ, 82. διάραντον 8ες. οοἷ. ΑἸΕΣ. 
ὉΠ1 το] αὶ τι Βαροπὶ ῥαντόν. Ὑι- 
ἀοίυτ ἢεεο Ἰεοῖίο οὁΧχ ῥσεβεοθάθηϊο διά- 
λευχοὸν ΟΥἿΔ 6886. ἀ 

ΦΔΙΑΡΕΏ βοὺ ΔΙΑΡ̓ ῬΕΏ, ρεγ- 
,ωο, αἰϊἔἕωο, ἀείαδον. "γγ7, ἤμο. ΧΧ 
860. ΜΝ. [εβ8. 9εσ. ΧΙ ΓΧ. Φ. διέρευσε, 
αυδτα Ἰοοιοἤθτ νἹζἰοβδτη 6886 Ρυϊαῦ 
Μομῖδ ϑοηρεηάυμη τοδί διδῥῥευσε. 
ΘεΣΆ]οσΠ8 σΟὨ οἰζ, Ἰοχοηάυχω 6886 
σι διήνεσε, υἱὖ 51 8116 ἘΥΔΗΔΙΔιΐο νοΣ- 



ὃ 

ο ἀφζκοῦσιν Ἰοραῦαν διαχριοῦσιν. 

ἐ 

Διαριδ μέω. 

βσταπι ὙΠ ΓΤ ἦτ ἀπιθούάέῃ.- 
εἰΌ.8. 

ΔΙΑΡΙΘΜΕῺ εἰ διαρϑμέομαι, 
ἀϊημηιεγο, ἀἰείἑποία ππιοῖο, πμπιογαπ- 
εἶσ αἴδοογπο. 8 Μδοο. 111. 6. υδὲ 
ἴοτταυϊα οὐδαμῶς διαῤ μενα, ἀροσίδ 
πσίας πεϊΐο ἴοσο βαδεγο, ποπ ὠείέηιανγε, 
μοπ τοερίσεγε, αἱ δθο ὈΘη6 δἰζυϊεγὶς 
Οτοϊίι8 δὰ ἢ, 1, 11υα ΟΔ] ταδ 
ἀϊοσίαμι οὗ λόγος, οὐδὲ ἀρϑδμός. Ηδε- 
ὅγ0 ἢ. οἵ Ῥμαν. διαριϑιμουμόνην, διαλο- 
γιδομένην. Αἀ 46 Ῥο]]. Οποια. ᾿Υ̓͂.1062. 

ΔΙΑΡΚΕΊΏ, τμῇοῖο, μα σωπι, Ρέγ- 
ἄωγο, μεγδέυεγο, "χ, πμεϊέεαι, δαί!δ. 

σους. ΧΧΧΙΙ. 17. αἱ χιῖες αὑτοῦ 
διαρχοῦσιν αὐτῷ, καὶ βοηδὸς ἐκ τῶν ἐχ- 
ρῶν ἔσῃ, ταδτ8 αἦ.8 βυῇιοίυπς ἴρ 8], 
οἴ ΔΌΧΙΠδίΟΥ δσὶβ ὃχ δοβίθυθ. 8:16 
οηΐτη ἰοσῖς 1. Βοβ. ἰπ Ῥγοϊομρ. δὰ 
ΤΟΧΧΟ Το ς. 8. εὐτα νπβὸ ῥΥὸ ὃ,» 

Ιάἐπὶ 
νοτθυα μα ἀρυὰ πιεδπυσα ἰῃ 
Πειοομδεῖ. Ρ. 872. δοάδιῃ ϑεῆηβα οο- 
συττοσα ορϑοσναῖ. ὅ'ς εἰ Ηεογοῖυβ 
διαρχῆσαι ἐχροηΐϊξ βοηϑῆσαι διαρκές. 
3 Μαεο, 1{1. 26. τος ἀναρ μήτοις 
ἀσελγείαις διηρχέδϑη, ἴῃ Ἰηθη 119 0 ὲ- 
ἀϊηπῖδυϑ ρεγδευεγοοὶί. ϑυμα, διήῤκοσιν, 
διέμεινε, παρίμενεν. ἨΕΕΎ ΕΝ. διήρκεσεν, 
ἀνφέδχεν. 

ΔΙΑΡΠΑΓῊ:, αἰϊγερίϊο, ταρίπα, 
»γαάα. γ» Ῥῖὸ τὸ Μαβδβογεῖδεβ 

Ἰοεσὶ νοϊαπε 13: Ἐς. ΧΧΥ. 7. εἰς 

διαρπαγήν. ἨἩϊΐετοπ. ἐπ ἀϊγορίϊομδηι. 
-- [λ, ἀϊγερίϊο, ταρίπα. Νιχα. ΧΙΨ. 

8. 81. Ὠευῖ. 1. 80. 4 ερ. ΧΧΙ. 
14. --- εἰμ ἰάθη. Ἐδβάγ, ἘΧ. 7. 

απ. Χ]. 88. --- ἽΝΑ ἰηΐ, ΡΙΠ. ἀέ- 

»αῤοεγε, ἴὰῤ. ἀοραςίίο. 168. Υ͂. δ. ---- 
ἢ» γαρίπα. Ναὶ. 111. 10.᾿ --- 

πον. ἀϊγορέϊο, ἀερταάαξϊο. 168. 

ΧΕ], 94. ΗδΡ. 11. 7. ϑορῆ. 1. 14. 
ἘΣ 32)» Οἰμα]α. «ἰογφελνόωηι. Ἐςᾶν, 

ΨΙ. 11. ὁ οἷχος αὐτοῦ ἔσται εἷς διαρπα- 
γῆν. ΤΛθετα νουίογυπί. ---- 0), υαϑ- 
ἐξέαδ. ϑγτητα. ΗδΌ, 11. 17. ---- δ, 

ττ 

»γαάᾳ, 168. Χ, 9, 

514 Διαρκάζο. 

ΔΙΑΡΠΑΙ ΜΟῚ Σ, ἰάεπι: 79, ἀἱ- 

τερίϊο, ταρίπα. Ναπι. ΧΙ͂Ρ. 8. δες 
Οχοπ. 

ΔΙΑΡΠΑΊΖΩ, ἀἰνὶρίο. γ» ταρίπκα. 

Ἐπ. ΥἼΠ. 21. τοῦ διαρκάσω αὖὗτά. --- 

“Ἐ72, Ατοδ. '»» τα γιοίο ναϊβὶ, 

ἑπμμᾶο. Οἱ λαοὶ ἴε68. ΧΥΤΙ͂. 4. εὖ 
διήρκαδαν ὃἱ ποταμοὶ τὴν γῆν, ΟἿΣ νεὶ 
ΘΟΠΒΘΟΘΠΒ ὈΓῸ δηϊβοθ σία Ῥοβυε- 
τυ ηΐ, να] ἯΝΤ3 δὰ 2 γε] οσθηι. 

-- ἢ» ἀϊπρίο. Ααυ. ΤΒεοά. {;ες. 

ΧΧ. 5. 0Ὁ᾽΄ ν΄. Μομέεῖ. ἴῃς. δες. 
οοά. Νοτῖῃ. «61. 1. 87. διαρπαγή- 
σωται. ΤΧΧ αεη. ΣΧ ΧΙΝ. 29. δὲ 
συ ἁφαραάγειν ἷη ἐοαά, ῬΡοσιυῶ- ᾿ 

ἔχ. 1 βίαι. ΧΙ, 86. 95 ες. ΨἹΙ. 
16. --- ὃ» ταρίο. Ὅευς. ΧΧΥΤΙ. 

40. Ψυᾶ, ΧΧΙ, 2838. Ῥε. ΧΧΧΙΝ. 
12. [ης. [68. Χ. 4. υδὶ τοϊμὶ ἱπεΐ. 
ΒΤΏΡΙεχ ἁρσάζω Βαθοηΐ. -- ΟἾΒ. ΟΣ 

γαρίο, Τμεσά, 70}. ΧΥ͂ΤΙΙ. 4. ἐγ γῶ, 
διαραάζων. Μαΐε ΒΙ οἰ 8 ἢ ΤΒαβδῦτο 
Β.0 Ροδεῖ Ὁ ΒΟΥ »νυαάα. ---- ἸΌΧᾺν 

ουἷς, ἀρπιδ. 168. Ὑ. 17. βοσκηϑήσον. 
σαι οἱ διηρπασμένοι ὡς ταῦρω. Ψίδεαη- ἐς 
Ὅν Ἰορῖδοθ Γ2}.}.1 φιλεῖ σὲ διεδαείϊ, 

α 0)» δμδέφενε, Ῥὲν υἱπε Θρργένιεγε. 

-- 2» ῥοϊδηφυο, ἀεγοϊηχυο. ϑορᾷ. 

Π, 4. γάζα διηρπασμένη ἴσται, Οαξα 
ἀεγεϊβοία βιέμγα ογδ. ΟἝρρε]]ο υἱ- 
ἀδηίον 86 14 τεϑροχίεθο, αυοᾶ γάζα 
Οτζεοῖβ εἴ 1,Δηϊ9 ἐλεδαιγιηι βιρτι!- 
ἤολί εἴ ορε. ---- ἽΤΥΦ ΡῬατξ. ῬδΒ. 

υαϑίαίμα. ΤὨδοα, Ῥβαῖπι. ΟΧΧ ΧΥ]. 
11. διαρτασϑ)ησομένη, αἰγέρῥεπεῖα. --- 
ν) ) Ὡλν Ομ]. ροόϑμο εἰευχειδέπδ- 

πηι. απ. 11. 5. ποῖ τλαΐθ, χαοδά 
βεπθαπα, «-αὶ 5. Ἢ γὼ, πη ζέο 

πιαημηι ἵπ ργαάαι. Ἐδῖμοσ. [Χ. 10. 
16. 16. -- γγρινὺ, ἀἰνρίο, ἀερτιαάοτ. 
1 βαι. ΧΧΙΙ, 1, αὶ Βερ. ΧΥ͂Π. 
40. Ρα. ΧΙ. 12. -- ὨΌΤ,, δέδσω. 
ΡΒ. ΠΧΧΧΥῚΠ. 40. ἔπ. 1 ϑατῆ. 



Διαῤῥωίνω. 

« ΚΧΠΙΠΙ. 1. βγτατα, Ρε. ΧΙΧΠΙ. 11. 
Οἱ λοιποὶ 1 ὅδια. ΧΥ ΤΙ. 58. 

ΑΣΙΑΡ̓Ῥ ΑΙ ΝΩ, αϑρεγρο, οοπθρεν.- 
0. ΒᾺ}}» δἰμίο. Ῥτον. 1]. 11. Ὡς 

ζργχα γὴν χοίτην μου χρόκῳ, δδροταὶ 
δοίυμα τηϑυχῃ σγοοο. βϑορἢ. ΤΊ ΔΟΊΗ. 
ν. 18. ΟΥρδ. Ασχοῃ. νυν. 1157. 

ΔΙΑΡ̓ῬΈΤΝΥΜΙ εἰ ΔΙΑΡ̓ ῬΌΗΙ- 
ΝΥΏ, αἰτιῶπρο, αἀϊυϊάο, αἰδοὶπάο. 
γὰν ἐπίωηιεδοο. ΝΕΙ. ΙΧ. 41. ὑπο- 

ὁ δήματα αὑτῶν οὐ διῥάγηφαν. ἴὰι ἐτετοι 
Ἡεῦτν. Ἰερίζατ: ροάδε ἐρφογιπε πον 
ἐπέιπμεγμπέ. ϑούτοο 10] οϑὲ θάνε [.- 
τ δα ροῦ αυδαταριπία δηποδ 1 
Ῥος ἀοδεπέστα ἔδοϊθμευβ, ἀς αυΐ- 
Ε Πουαι. ΧΧΙΧ, δ. αϊεῖξαν τὰ 
ὑποδήματα αὐτῶν οὐ κατετρίβη, αὐ 
νεῦῖλα βίῃε ἀυδίο τηϑιλοτῖ χχ 
πεῖ, Ὦ, 1, ορνοσβεδηΐωυσ. --- »Φ. 

ς πάρ, ἀμτιραρο, ρεγγισπρο. 9 Ρα:. 
ε ΧΧΨΥ. 12. κατεχρήμνζον αὐτοὺς ἀσὺ 
τοῦ ἄκρου τοῦ χρημνοῦ, καὶ «ἀντες διῤ- 
ῥήγνυντο, μχεροϊριίαραπε 1100 Ἔχ δια. 
1Ὲ0 ῬΓΈΟΙΡΙ ΕΟ, οἵ οὔποδ ἀἰατιπορε- 
δαπίμγ. ἸλιΟΆΒ Αἰχῖς ἐλάχησαν μέσοι. 
Μγὴε Αςξ 1. 18. Ρε. Τ,ΥΧΧΥΊῚΙ. 16. 

ϑάλασσαν, αἰυϊεδαΐ τλλτο. 
ἩΣν ΧΙΝΜ. 1. --- ΝΠ ΡΙΒ. ἃ δ.» 

οσηοάϊ!ο. 168. 1.1. 9. -ἜΡ» »εῷ- 

ἄϊο. Αᾳυ. Ρε. ΧΧΧΙΝ. 7. .- ΓῪΡ 

ἃ ἀν πίάϊο. 3 Ἄρορ. ΠῚ. 14. --- “ΝΟ, 

γΓεβατοῖο, 6 πιρς Ῥαππὶ οὐπδιο. 
Ιε9. ΙΧ. ὅ. ΓὴΝ ΘΩ Γὴ δ» οαἰοεὶ 

τεδατίὶ, διῤῥωγότας 866. ΟΧοη. βεῆϑα 
οοάει. «--- Ρ]2)» γπριρο, αδγμηιρο. 

Ἰλχς ΧΥῚ. 9. Αψα. ΘΙ ΧΧ Ρ,. 1]. 
8. διαῤῥήξωμεν τοὺς δισμοὺς αὐτῶν, ἀϊ- 
ἤρρ ὑπερβ σπου] 4 δοχζυτα. ἩδεγοΒ. 

ὀῥήξωμεν, ἀποῤῥίψωμεν. ῬΈαν. διαῤ- 
Ἢ ὠμῶν, ἀποῤῥίκψωμεν, διακόψωμεν, συν- 

6 τρίψωμεν. ---- ΤᾺ ὌΝ αἀἰοίπάο. Ἷ,ον. 

Χ. 6. ΧΧΙ. 10. -- πὴξ» ,μαο, αρε- 

γίο. Ῥεαῖτα. ΧΧΙΧ. 14. ΟἸΨ. 40. 
68. ΧΙΗ͂Υ. 1. ..- να δοϊπάο, τη» 

»ο. ὕει. ΧΧΧΥΤΙ͂Ι. 28. 33. ΧΕΙ͂Ν. 
13.1 ϑδτα. ΙΝ. 14. ἱμάτια αὐτοῦ 
γόγα, νεβχηδηϊα ε]υα ἀἰϊδοίδεα, 
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δ). ἢ. ὁμῤωγότᾳ, φρένα, 40}}, 2 
ϑαχα, ἷ. ἢ. δὶς ΖΕαηυα '. Ἡ. ΙΧ. 
τὴς δι ὃς μώρος ἱματίωω, Ἐπ. ΤΡ. 

ἐὴτὶ  φτὰ ᾿μώτια αὑτοῦ, οο]}. 7 
Μειὼν ΧΥῚ. 6δ. Ῥχορτίε διαῤῥῆξαι 

ὁ ἀοίπάμη: υεξίος οἶδε. 
πᾷ καρ, ἀνάμαιδαι ̓ : "αν ν. Ορενε. 
ΜΙροε]]. οὶ. . . Ῥ. 64. εἱ 
ὕεεθεὶ. δα Ὠϊοά. ϑἷς τ 11. ν. 187. 
Ἐς. ΧΙ. 20. διαῤῥήξω αὑτὰ ἀπὸ τῶν 
βεαχίονων, ἀὐγμπιρανε ἐο8 (ρυ]ν 1110 ε) 
8 ὈΥΔΟΝῚ5 νΘθΈΓΙδ. --- ὩΡ ἀρ 

ἡῬαρηιεηία. Ῥγον. ΧΧΤΠΙ. Ὧ1. 
ῥηγμένα. ---- Ὑτν 7αηρο, Ἡοδ 

Ηιϊώρ. οσπίμπδ της ποιέμιο. Αᾳυ. 
αεη. ΧΧΝ, 22. ΣΙ ΠῚ» εἰ οοπένο 

ἄδνωπὶ δὲ τεμέμο : διῤῥήγνυντο τὰ τίκ- 
να. τδοο 831. διῤῥάγη ὁ δράκων, ἀἐδφ- 

ἄγδοο 
ΔΙΑΡῬΊΉΤΩ δὲ ΔΙΑΡ̓ῬΊΠΤΕΏΩ, 

ὀἰγοίο, ρνογιοῖο. ὌΟΓΩ ἩΠρ. 
Ῥχογίριο πιε. ΦοὉ. ΧΙ. 11. -- ρῦ 

ΡΙΉ, εἰαριάο, ἰαριδὲ αἀτεουδο. ἴθ. 
{Χ1Π]. 10, λίϑους ἐκ τῆς ὁδοῦ “. 
Ααάδ Ατσιέορι". Τεεσθσρὶ. ν. 672. 
Χορ. Εχροά. Ογτὶ Υ. 8. 8. 

ΔΙΑΡ̓ῬΥΘΜΕΊΏ, οοαρίο, 
49, οὐμοῖηπο. 89 Μδαος. Ψ]1, 33. 
ἐπκάστου ἥωσιν οὖκ ἐγὼ διῤῥύϑμησα, 
δρύστα ὉΠ αδο] δα ΤΔΟΤΩΡΥΙ ΕΧ 
Ρυϊμοὶρ δ δαὶ ἔοσταδσπεμι ΠοΏ ἘθῸ 
αἰροεδὶ 5. οοπιρεβὶ. 

ΔΙΑΡ̓ῬΥΏ, αἀἠδἔέωο, ἀἰίαδον, εἶα- 
δογ. ὁ δος, Χ. 20. εἴασάν τινας 
διαῤῥυῆναι, Β'πεΡαπὶ αᾳυοθϑάατα αἀἐξαδὶ. 
Ζοϑορὶ Α. Ψ. ΧΙΧ, 1. 1}. ν. 922. 
Ζομδταβ [,Εχ. διαῤῥυῆνοι, διαφ)αρῆνω. 

ΔΙΑΡΤΑΊΏ, ομαι, ἀϊτυϊάο, ξιδρεη- 
ἄο, τ. [αἰϊο, πιρρέῖον. ἋγἋ ῬΙΉ. πιεπ- 

ον. Νια. ΧΧΠἼΠ. 10. οὖκ ὡς ἄνθρω- 
σὸς ὁ ϑεὸς διαρτηθῆναι (ΟΒ] 4}1] δια ψευσ- 
ϑῆνα! Βαροπῦ), πο οδὶ [ ουβ εἰσαΐ 
Βοπιο, 4ιυϊ ΓἈ111 μοβδῖξ τασπάβσίβ. 
Ἐχργαβθοσαως ῬγῸ Τοη)αρ. δοῦνα 
γΟΙΌΣ 512» τποηξέγὶ, Ῥαδδῖνατι, πιεη- 

ἀαοϊὲς αὶ, ϑβεῖδιι υἱσαπαθθ Ὅόπο, 
αἴ Ἰᾶτὰ ορϑοσνανῖς ϑομαγίδη μου μῦς. 
ΑἸ1 πιδῖπί νοσίοσε : αἱ δυθροπάα- 
[υν, ἢ. 6. υἴ ΔΏΠΏΣ ρμϑησοαῖ, οἱ ἴὰ 

ὼ» 

᾽ϑθι 
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α ΒΕ ΠΓΘΠΕΔ βι8 πυΐοΐ, δοιι, υἱ ϑοδοὶ. 
ΘΧρ]οαῖ: υὐ ἔδ0116 οοτητηονοδῖιῦ 
πυης ἴῃ ἤδης σης ἴῃ 1Π|Δτὰ ρασύδθῃ, 
αυοιηδατηοατπ βάθρθηβ8 ον] γϑηΐο 
ΘΟΙΠΟΥ̓ΘΏΓΙΓ. 9:6 δηΐτη ὅ080)]. δὰ 
Νυχι. ]. 6. διαρτηθῆναι, τοῦτ᾽ ἔστι, σα- 
λευθῆναν τὰ γὰρ κρεμάμενα σαλεύονται. 
ΑἸυἀ 5.80]. δὰ ἢ. 1. τουτέστιν ὑπερτε- 
θῆναι, παροφϑῆναι. Ογγρτίδπα Γ41}. 1Π. 
δᾶν. Ψυά. πυπὸ Ἰοουτα [ἴα οἰϊδῖ : κοπ 

ὁ αἰσμέ ἀοπιο οι τμδρεμπαϊεγ. 8ῖς 
εἰ Βίερῃ. 16 Μουπε Ο)δββ. δὰ Ψαγ. 
- Ρ. ὅ88.(. Νοη εοδὶ τὸ ἤοηιο 

8, ελ διδρεπάαίωγ, οἱ αἀμδὲως 
λατεαί ΤΣ 6α, χικξ υεἶδέ, εἰ πιοάο 
γέηι αἴσμαπι ποῦ σοπίγατίαπι δἑαίμαί. 
Ἡδδγοῖ. διαρτᾷν Ἔχρομίξ διασείειν καὶ 
ἀσαρτᾷν, εἴ: Διαρτῷᾷ, κρεμνᾷ, διαιρεῖ. 
ϑυϊάαϑ: διαρτᾷν χυρίως ἀντὶ τοῦ διαΐ- 
ρειν, χαὶ τὸ ἀργῆσαι ἐπὶ τοῦ ἀναχρεμάσαι. 
ἴάδυι: διαρτῆσαι ἀντὶ τοῦ ἐξαπατῆσαι. 
οὕτω Μένανδρος. Ιάθχα διαρτώμενος εχ- 
Ροηϊξ ἐξαπατώμενος, δἀάϊΐαπε ἀχδϑηι- 
Ρΐυχα εχ Ὠϊοηγβίο ἨΔ]. (ἀπε. οι. 
ΓΔΡ. 1. φὰρ. 839.) ἀθ Ηρδγουϊο, τοῖ 
μὲν ἔχνεσι διαρτώμενος : εἴ διήρτησε ἴῃ- 
[εγρσοίδίυσ ἐξηπάτησεν, ἐπλάνησεν. ΟἿ 
Π,. Βοε. ἴῃ ποιίϑ δὰ ἢ. ]. εἰ Ῥσοϊεργ. 
πη ΤΙΧΧ Ιπεὶ ο. 8. πος ποῦ 
Βοδαγέδηρ. δὰ ἢ. 1. Αἀᾶε ψυάπῇ. 

ἀ ΝἼΠΠ. 15. υδὶ ῬΓῸ διοωτηθῆνα, 4}1] 
ΠΣ ΠΒαθθης διαρτηθῆνω. Ψιάδ αυο- 
486 ἱπῆτα 8. ν. διατρέω ἃς ϑίασζ. ὧδ 
1)14]. Μαοδά. ρΡ. 161. 

ΔΙΑΡΤΙΖΩ, ἥόνγπιο, ἥηξο, ρον.- 
υδοῖο, οοπερίπρο. Υ» εδοϊάο. .1]0Ὁ. 

ΧΧΧΏΠΙ. 6. ἐκ πηλοῦ διήρτισαι σὺ, δΧ 
Ἰαΐο τὰ ξοστηδῖυβ 686. Ηδβυοῖι. διαρ- 
τίσαι, διαπλάσαι. ϑυϊάδ8: διαρτία, 
διάτλασις. 

ιχ] 

6 ἉΔΙΑΣΑΔΕΥΌΜΑΙ, οοπιηιουοον. 
δ.) ΝΊΡΗ. ργαρμίδεπι τείερο. ΗΔΌ. 

Π. 16. βες. σομαρὶ. οεὲ (οὰ. Βαυβ. 
διασαλεύϑητι. 1, Ἔροταηῖς γ᾿ Ἵ» (0]]. 

Νδδυμ. 1Π. 4. 
"ΔΙΑΣΑΦΕΣΤΕΡΟΝ, "παπὲγεδίξις, 

αοομγαΐσ. 4 δος. 111. 6. υδὲ 4].- 
ἨΑΡθης σαφέστερον. 

ΔΙΑΣΑΦΕΊΏ, ἀεοίατο, εχρίαηο, ἐπ. 
ἐεγργείου, δὶρηΐοο, ἐπάϊΐοο. ἽΝΩ 

Διασείω. 

ΡΙΒ. ἐσρῖοο, δοπδωμς ἐγυο. )ους 1. 
ὅ. διασαφῆσαι τὸν νόμον τοῦτον, ἰπίετ. 
Ῥτείαγὶ Ἀδτο Ἰεβοτη. ἔδυ ά88 : διαδα: 
φῆσαι, ἑρμηνεῦσα:. ---- ΤῊ Π Ηρ. 

Γν ἄοοεο. ϑὅγτατα. “ον. ΧΧΧΙΝ. 

82. διασάφησόν μοι, ἀδοίαγα ταὶ. 
ὕ δι. 11. 6. βες. Οιἷ5. 1 δος, ΧΙ]. 
8. ἔλαβε τὰς ἐπιστολὰς, ἐν αἷς διεσαφεῖτο 
περὶ συμμαχίας, δοοὶρίεθαί [ΠεΓ8,, 
αυδ λαδοδαηὲ ἀεοϊαναίἑοπεηι [σά ετΊ5. 
2 Μεδος. ]. 18. δέον ἡγησάμεθα διαύαν ἢ 
φῆσω ὑμῖν, πδορββαγίαμι ἀυχίπι: 
εἰσ βοατε νοδῖθ.Ό. 4 Μβος. Χ. 90. 
χαϑὼς ὁ νόμος διασαφεῖ, χαισιπδάπο- 
ἄσμα ἰεχ ὠοοοί. Ἡΐδεγοῖι. διασαβὲ 
διασαφηνίξει, ἀγγέλλε. Ἰάστα: Διοά: 
φησας, ἡρμήνευσας. 

ΔΙΑΣΑΦΗΣΙΣ, αεοϊαταίϊο, ἐτρία- 
παΐξίο, ἱπίεγργείαξιο. ΟΡ» στὸν 

Ῥίαν. Ἐξάγν. Ψ]1. 10. αὕτη ἡ διασάρῃς, 
σις τοῦ διατάγματος, Ὦϑος 68 ἀροίστα. ̓  
ἐΐο νεὶ ἐσεπιρίατ (411 Βαροπὶ τὸ ἀπε 
γραφον) ΘαἸςΕ, ν6]: ἱΐᾷ βοπδθδῖ δ: 
αἰςσξυπι. [Ὁ. Υ΄. 6. διασάφησις ἐπιστι 
λῆς, ἐπεπιρίαγ ερ᾿βῖοϊο. ---- ΠΡ 

ἱπίογρτοίαίο. αφῃ. ΧΤΙ,. 8. οὐχὶ δὲ 
τοῦ ϑεοῦ ἡ διασάφησις αὐτῶν; πομῆο 
εἰ εβῖ βοιηηΐα ἐπέονρῃγοίατὶ ἢ 
"ΔΙΑΣΑΦΙ' ΖΩ, 1. ᾳ. διασαφίω. 5 

Μεδος. 1. 21. βεο. οὐ. ΑἸοχ. ὀπσάβου. 
σαν, αυοα ταῦθ 'π 508 οὐϊίοῃο ἱπς ἢ 
ΤΆΘΓΙΌΟ δἰοσὶ διεσάφησαν Ἰοσὰπι οοεῖε 
}υδ8:. 

ΔΙΑΣΕΙΏ, οοποιίξο, ασίίο. ὙΓΕΠ 
ΗἸΡΒ. ραυέγε ξαοῖο. 7οὉ. ΙΥ͂. 13 
μεγώλως μου τὰ ὀστᾶ, διέσεισε, ΟΒδδ Ἰηρᾶ 
να]άς σοποιδοῖέ. ἩδεγΟΉ. διίσεισε, δῖ 
γειρε, διεσάλευσε. ---- Ἀν ἱποίυιο 

Ζυά. ΧΥῚ. 80. διέσεισεν ἐν ἰσχύϊ, 866 
Οχοι. δυΐ ροίίυ5 [πο. [π|. Βεπὲ 
4υοβα βεπβῦσα. Απίδβοεάδῃβ ροϑι ἐ 
ῬΙῸ σοῃϑθαιθηΐθ. διασείμν 6Π|Π2, 
υἱ 1,Αἴ. οοπομίογο, βἶνα αἀδάδίιτ τῷ 
ὑπαρχόντων, βἷνα ΕἸ] ρείος γοπαίῃ, 
ποῖαι υἱ αὖ αἰξετο Θχίογψμογο 
εἰ αἰήεγτε, απὰθ δἴδυα αρυὰ [(108 
ψεῖς. οοποιδεῖο ογάπιοπ ἀἰοϊ[αΓ, 53 
αἰλφμδα ἐσ ροἰεσίαιες ἐἰ ἰοίε ἐ- 
Ἰογμείμν εἰ ΜΙ Ἀπ 8 Μεος. ΥἼ!: 



Διασκώκεω, 

α 3]. εἰ σύνολον ὑκὸ μηδενὸς διαισωσ'όνεες 
τῶν ὑπαρχόντων, Ὧθ0 σιππηο α απα- 
αυδτι Ὀοπΐθ δι18 ἀθρα δὶ νεὶ δοη- 
διε, οοἷ]. Πὰς. 111. 24. Οομέ, [μεχ. 
Ν. Τ. 5. ἢ. ν. Ἐοάρῃι βϑῆϑι οἵ, σείων 
ἐϊοίξις ἀρυὰ Ογϑοοβ, 86 αι φοη- 
ἔα Η. ΜΝαϊεθυτα ἰπ Δπποίδις. δα 
Ἐπεὶ: Η. Ε. Υ]], ς. 80. Ρ. 156. 

"ιασκαίΠΤΩ, ΕΠ ͵ζοάιοπάο 
ευετίο, ἀγα. Ταδι τὶ. 
«άσας τὰς πόλεις : υδὶἱ ΑἸαχ. ΑἸ. οἱ 
Οοταρὶ. Ἰεζαπὶ χατίσχαψε. Ὠ οά. 
δὶς. ΒιοΙ. ρν. 4248. 4. εἴ 80}ο]. 
Γπυογά. ΙΝ. «. 26. Ῥῇανου. ὁ. 
1185. δῦ. Ῥολαχ ποτα. Υ[1. 197. 

ΔΙΑΣΚΕΔΑ ΖΏ εἰ ΔΙΑΣΈΕΕΔΑΙΝ. 
ΝΥΜΙ, ἀἰροῖρο, δξξρενρο, ἀἰδεωθεβο, 
ἐγγήωπι ζαοίο, υἱοῖο, αὔγορο, αἰ )ιοῖο, 
γε)ιοῖο. “νὸν “παίοάϊοο. ΜΑΙ, ἴ1. 4. 

διασχεδάσω τὴν εὐλογίαν ὑμῶν, οαδδαηι 
εἰ ἱπεβίοασεπι τεάάσπι ΒΘ ΘαἸοἰοπαία 
γερίσαη. Ῥίαοζῦδ μθοο, αὐδὸ ἴτ Υ δ. 
οἱ Αἴοχ. γϑρουυμ ἴον, θυ} 8}11}8 ἢν» 
{οΡρτοῖΐβ, δῖ ταθῦια β]οδβοῦδα Ὑεν- 
Ὀογὰπιὶ δο(εοεἀεῃθυτα σοπίϊποθηΐ. 
Αὐοσῖος Ὠυαα νεχδίουϊε ὑσο Ὁ ΓΝ 

ΟῚ Ἰερὶς 5} υἴ ΕἸδοβαγυβ ἂς 

Ψοταα. σα.ὕΓΥ. Τ. Ῥ- 194. πιαζιϊδθ6 
γἱἀοίπτ, δε “ἼἼΝ ἴδ ποίίοπα Ἀτσὸ- 

Ῥτΐα δοσερίξ, ἀπα ποίας ργορείζεγε, 

ἀ αδίρετε, υπῆῖο ΑἸδῇ. , Ῥ»χγορκίδίο, 
αδαοίνο, ψιε ἀπμπεϊραϊοπῖς ὉΟΓΟΠδτλ 
αἰὐυποῖδηα μαδεί. -- ΣΝ αδϑογᾶρα. 

1ε8. Χ1Χ.8. τὴν βουλὴν αὐτῶν διασκεδά- 
σω, ΘΟ 81} 1 υχτὰ ΠΠ]οτγων ἐγγἐέμηι [χοδαηε. 
παν» ἀῆδικάο, 'αιο. δ. Η1. 9. 
-- Πσ. ΗΙΡΒ. 6 ΙΛγ, ὁοηίεγΟ. 

ἴρβ. ΙΧ. 4. --α γ 8» ΗΙΡΒ. ἃ γ}}» 

ἀΐορεγρο, ἀἐ κηάο. ον. ΧΧΧΥΤΗ. 
44, δ,ασχεδάννυται νότος εἰς τὴν ὑπ᾽ οὐ» 

« βανὸγ, ἘλιΓΙ8 ΦΈΡΕΙ ἰῶσσϑια ἐραγβέων, 
“ΕΠ: ἜΣ. ΠΙΡΒ. ὁ ΜΞ 
αηρο, Ἡνώπιὴ Ξεο. ΤΠποοά. Φοῦ, 
ν. 19. ααρα βοουΐι8 Ν᾽ υϊρσαβιθ ἢδ- 
μεῖ: φνὲ αἀἰδεὶμαί. δρυὰ Αταρδ8 

οἰίαμαι ποίλ ἥιζεγς, διασχαδάζεσθεμ, 
ο;» 1. 

χα! 

ἴΠ. 13. διίσχαψε ϑδεείε 

Διασκεδάξω. 

ἡ ἀϊοέρανὶ, 5 ΤΙοοά. ρατὴ . 
Φεγεα. ΧΧΧΙΠΠ. 20. 41. ϑγχοισ. 
Θυϊπία οἱ ϑεχία Ρβ. ΟΧΥΝΤΠ]. 95.’ 
διεσχέδασαν τὸν νόμον σου, γ67 σεγπμηΐ, 
86: υἱοίαγωκέ Ἰομετα ἴα. Ηθ- ( 
ΒΥ Π8: ἀμσχέδασαν, ἀκίέῤῥμψαν. 
Τμοοά. γον. ΧΥ. 44. 169. ΣΧῚΝ 
17. ΟΧΧ ὅδ. ΧΥΙΙ. 14. τὴν δια- 
ϑήχην μὸν διισχέδασε, ἔσεαι τηδῦτα 

ἕ Ὑιᾶὰς εἰ ἴον. ΧΧΥΙ. 1δὅ. 
Ῥοαι. ΧΧΧΙ. 16. συα. ΗΠ]. τ. Τῦ04η. 
Π. 84. βες. Οΐ8. Ὁκπί. ΤῪ. Ῥαου. 
8. μὴ διασχεδάσης διαϑήχην σου : ἀπδ 
ΟἸοοο. Μ8. ἢ μου ϑβονῖρε. μὴ 
διασχεδάσῃρ, μὴ διασχορπίσῃς. Νιυιπι. ᾧ 
ΧΡ. 29, τὼς ἐντολὰς αὐτοῦ διεσχίδασιν, 
Ῥνμθοορίδ εἴθ υὐσέαυΐ 5. τε οί. ῬΡῈ. 
ΕΧΧΧΥΙΠ. 538. ἕλος μου οὺ μοὶ 
ὡασκεδάσω ἀπῇ αὐνῶν, ὈδΒ ον ουνεδνα 
ΞΑΘΆΙΕ Οὐδ ΘᾺ “πδύγαλαηι. [65.01}]. 
10. ἣν ἂν βουλὴν βουλήσεσϑε, διασκεδά- 
σοι κύριος, αποαουπαθε σΟΏ δ στα ἐμ 
ἱνοία, ἐγρήπηι 7πείοὶ Τοταϊπυ. 
γάρ οἱ ἴα. ΧΙΝ. 47. ΧΙΙ͂Ν. 48. 
-ϑον ἐξοίδο. Αφι. Βα. ΟΧΙ. 111. 

12. διισκεδοσχιάναι, Ἀ. 6., ὃὦ χα οἱ νἱέϊο- 
ἴον, νατὶΣ ρητγὶΣ εἰ οοἰοτί μια ἐχον-᾿ 
παία. (οηῖ. ΔΙΌ. Βοδυϊίοη δα σου. 
ΙΙ. 16. βεᾶ νοχ ββὸ δ] ἴῃ 
ΤΘηὯο δυθαΥΟ, ἃς Ἰοοο διεσχεδασμένα 
ΒΕΡΟπΘηθατ Υἱοῦ δνσχονασμένω, 
ἀποὰ γοβροπάθι τῷ κεκοσμημένα εἰ 
»εναλλωπὶσμᾶνοι σὲ μθς Τεϊίαθθ8 ἱβέοι.- 
Ῥγοῖθβ. Οοπξ. Ῥοίγας. Υ11. 91. 6. 
οὐ. Μαβενὶσ. μασ. 650. --- Ὁ ἱ 

ῬΙΉ. “σἰἶμηι γοο. 4. ϑδτη. ΣΧ. 91. 
διασχέδασον τὴν βουλήν. ΒΈΠπΕ αμοδά 
ΒΘΏΘΌΪΩ ἢ ὭΔΙῺ [ἴ8 πέρα 8ΠΟῸῸ- 
}.8 σοὨ δ στα, 81 ἰγτϊζασα στρ τυ. 
-ῷ 020 ῬΙΒ, 8. 750, ὁονινπέδοξα, 

βΒθουοΣα δἷϊοσ: αγῆηο, δἰγεμμινο, 
γεάάο. 163. ΙΧ. 11. τως ἐχϑροὺρ αὖ- 
τοῦ διασχεδάσω, πη ϊοοϑ ΕᾺ18 ἀἐεεὶρα- 
δἰΓ ααλ ἀϊυϊάεί. ἘξΕΒΥΟΆ. διωσχεδάσει 
διασκοραίσοι. Ἐοτγίαδθε σερομεμάδιιτα 
διασκχευάσει, απρα νἱάδ Ἰηΐξα. ---α Β50. 

ΡΙ.. ρέγυεγίο. Αγα. ϑγτητω. Ῥγον. 
ΧΙΧ. 18...- 18. οδ9ο. ΗΔ». 1, 4: 
διὰ τοῦτο διεσκέδασται νόμος, υδὶ νεῖ 

οΟοο 



Διασκέδασις. 

α βοῃθΌχι βθουεὶ βυπξ, ναὶ Ἰ000 755} 

Ἰερογυας ὭΞ, ῖνΡ πάο. Ἐν. 

ΧΧΧΙΙ. 94. ΗΒ. ΡΠ. ΤΒοοά. 

Εχ. Υ. 4. ϑγχιτι. Τμοοά, Ῥχγον. 1. 

44. --- “ΠΡ Αὐαῦ. 59» ἡπκάο. 

ϑγτηγω. 8. ΧΧΊΠ]. 18. ΤΒοοά. 
166. ΧΧΙΝ. 19. 1 Μεος. 11. 31. ὡ- 
φᾶς διισχέδασαν τὴν ἐντολὴν τοῦ βασμ 
λέως, αυϊσυηαμε υἱοίαυεγεπέ τλαιδ- 
ἴατα τερὶβ. 10. ΥΙ. 50. υδὶ γυὶς. 

ὁ Ῥὲν ἀεδερίοεγε, ϑγτυβ μὲσ 25 (Π8}8- 

τα]. σοπ, 1. Ὁ. ΜΙοδδδΙ 5 [πἰτοά. 
ἱῃ Ν, Ἐ. δ. 90. ρα. 1927. 3 Μδοο. 
1. 1. διασχεδάζειν τὰς ἀμαλαχίας, 
Ῥεοοαία τεπεδέετε εἰ οοπάοπαγο, ἱ. 4. 
1Ώ 86ᾳ. ἀσαλείφειν τὰς ἁμαρτίας. 
Αὐἀάε 1 Μδοο. ἾἼ. 338. υδὶ ἐξαμοὶ 
85 ἐχρῆἤσαγε ποίδι. 

“ΔΙΑΣΚΕ ΔΑΣΙΣ (ἰῃ Βίεἰϊο Ἰερὶ- 
(αν διασχεδασμὸς), ἀϊδείραίϊο, ἄμρεν- 

Ἐ 5,0. τεὺρ υμέπκεα, ρίαρα, οἴίδτη ἐπ. 

ϑηγία εἰ υἱοίεπελα οπικὲΣ βεπογὶς (Ἰὰ 6 
Θποσίθ [6χ, Ηθῦσ. 5. ν. ΠΕΌ)" 

Ααυ. ἴε8. . 7. δ΄: ἀυβῖο Ἰερῖι 
δον ἰοοο τ, πδηὶ 1}. πη }. 

ΖΕ ῖορ. ποίαις ἐσέεναϊ, ἀἱ ἐξωι, ἱ. 
4. εἴΐδπι οΧχ Δοτίναίίο δΡΡατγεῖ. 
Εξίασῃ ΑΥδΡ. ἐἰπιπάενε ποιεῖ, 

Οοπᾶ ϑομυϊρηδίυτα ἰῃ Αἤΐτη. ΡῈΣ- 
10]. δά ἢ. 1. Αἀάς ἸΤμοοάοι. [66. 

. ἃ ΧΧΙ͂Ν. 10. 
ΔΙΑΣΚΕΥΑΊΖΩ, αΡὕΑΤΟ, αγπιῖδ 

ἐπείτμο, οἴϊδτη οὐπο. ᾿γνῷ ΘΓ» Ρὶυν. 

φμὲπὶ, ἴ-. αγηιαξ,. 08. 1. 12. διίβη- 
σαν διεσχευασμένοι, (ΒΒ δ αγηιαΐὲ 
δὲ ἐπείγιοί, 6. ἐπ αοἵς οοἰϊοοαξ. Ο]ΟΒ8. 
ἰη Οεοἰδῖοιςοΐ. διισχευασμένοι, ἔνοπλοι, 
ξιφήρεις. Ἠεεγοβ. διεσχευασμόνοι, ἧτοι- 
μασμένοι, ἕνοαλοι, ξιφήρεις εἰς πόλεμον. 
1 Μαοο. ΥἹ. 383. δισχρυάσϑησαν εἷς 

« δόλεμον, ἐπείγιοίς ἐγαπί δὰ Ὀδ]] στη. 
ϑυϊάββ οὐθεῦναῖ, ἀρυὰ [δβερῦγα δια- 
σχευάζων ῬΟῊΪ ὕΤῸ συσχευάζειν, Ἦ. 6. 86 
Ῥαάγατε ἐχρεάμιοπὶ. ἴπ ΑἸά. Ἀ. 1. 16- 
εἴταν διεσχεδάσϑησαν, Ἦ. 6. 86 ὁαἰεπάε- 

618 Διασκορπισμὸς. 

γιπί εἰ ἐχριβόαριπίὶ, αποά φεδσα ΠποΣ 
ἑποοτητούπτ βοησύυτηα ἔσπαϊε. 

ΔΙΑΣΚΈΥΗ,, ἀρραταίμξ, ογπαΐτιε. 
Ὁ.» χε. Ἐχοά, ΧΙ ΧΧΙ, 7. τὴν δια- 

σχευὴν τῆς σκηνῆς. 9 Μδος. ΧΙ. 10. 
Ὁ ἐν διασχευῇ, Ἰραηΐ ἐπδέγεοί:. 

Αἴδοα. ΤΟ». 195. Β. Ὁ. Ευπίπ. 
ἴὴ ἢ. Β΄. Ρ. δ65. 48. 

ΔΙΑΣΚΙΡΤΑ΄ Ω, ἐαεῖΐο, επεεζίο. 
ϑαρ. ΧΙΧ, 9. ὡς ἀμνοὶ διεσχίρεησων, 
βίους ἀρτιὶ ἐαειεγερεῖ. 

ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΖΩ, ἀἄμρεέγρο, αδεῖ- 

»ο, ἀϊτὶρίο. “Ὑ}» Ομαά. Ῥδβεὶ, 
δράαγρο, ἀΐδδρεγρο. ἴδηι, ΤᾺ. 11. διι- 
σχορείσατο τὸν χαρπὸν αὑτοῦ. ---- 175, 

ἀἰνγρίο. 761. Ἰ.. 87. --ν ἄἀξερετ- 

ἔο, ἀϊεεῖρο. ῬΕ. ΕΧΥΤΙ. 84. Ὦδη. ἐ 
ΧΙ, 34. --- ΤΡ : ΓΤ» ΗΙΡΒ. εἰ 

ΝΊΡΒ. ἃ γ7» ἀερεῖίο. ει. ΧΧΧ. 

1. δες. ΧΙ.11. δ. Ἐκ. ΤΥ. 18. --- 
νῈ» ΗΙΡΒ, 6 γν}5» οονθβουεο. Ῥδ. 

ΕΝΤΠ. 12. 17. -- ΚΛ ΕΣ, ἐγσεξωνε 

)ποῖο. ἵπο. Ῥα. ΟΧΥ͂ΠΙ. 196. --- 
ΓΤ» ὅΡανρο. Ῥῃ. ΟΝ. 27. ΕΣ. . 

φ͵ ἿΟ. 12. ΥἹ. ὅ. -ΡΊ» ἰάριι. ἘΣ. 

Χ. 2. .-..-. γ8}» 4παἴζειιϑ. 76Γ. 1,1. 90. 

ΓΧΧ ΒΑΡυθγυηΐϊ ᾿Γ͵ΓῸ Ῥγεϑεπεὶ νοτ- 
δ᾽ γ8» υοὰ ἱπιεγάπτα μδπο πιοίίο- 

παηι Βαβαί. --- νὉ» ἈΪᾺ. αἰδεῖρο, εἰ 

οοἰϊάεμαο ἤγαπξο. 6.τ. ΧΙΠῚ. 14. 
Γ1. 20. 21. 29. 28. --- Υ: ΥΩ: 

Ὁ» Καὶ, ΝΊΡΒ. εἰ Η!ΡΗ. ἀξερεέν- 

ο, αἰεεῖρο. Ααὰυ. Τμοοὰ. ι[ε-.ὔ 
ΧΧΙΠ, 1. Ααυ. [ε6. ΧΧΥΤΙ]. 94. 
Ὁ}: Ἀδὰρ ν 68 1. 4: σπείρειν, χυδ 

" ἵ Σ Ὁ581] βυηῖ, Ααυ. 
ἯδΡ. ἴπι 14. ΙΧΧ Νυῃ. Χ. 85. 
Ώευς ΧΧΧ. 8. Νεδ. 1. 8. --- ἽἼΠΡ» 

δρατρο, αἀἰρεγρο. Ῥβαΐγα. 1.11. 7. 
ΥΧΧΧΥΤΠΗ. 11. ΟΧΙ, 9. - τῷ» 

δραγρεπᾶο ἀΐδρεγχο. Ῥα. ΧΧΙ. 14. 
ΧΟΛΙ. 9. 

ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΟῚΣ, ἀμρενεῖο, 

ἀϊεεὶραξίο. ΓὴγΣ, ᾿ἰπῆη. ΝΙΡἢ. ὦ 

4 

β 
β 



Ἀιὶο 

ε δισταρμένοι. 

Δίασμα. - 

οοπεπιοίδο. 16γ. ΧΧΙΝ. 9. υδὶ νοχ 
ἩΡγ. ἀδ ἐπφμίεία ἀϊυαραίζοπο ᾿πῖε]- 
Ἰερεμάβ εβῖ. --- ἢ» ἱπῆη. ῬΙΒ. ἀὐ- 

»ετρὶ. Ὅλα. ΧΙ]. ἢ. -- ΓῚ ΠῚ 

Ρὶυσ. βογαῖΐα. Ἐπ. ΧΙ1Π. 20. Τοοο 
Ὁ) ἰερογιμῖ βὶπο ἀυθῖο 5, 8 Τ2: 

ΔΙΑΣΜΑ, ἐπέ ηι ἐοὶΣ ἜΞ "5 
“ἑἰαηπα, ἴι. ᾿ἐοῖμηι. ΓΡΌΡ» ἰδοδαίογὰ» 

δ {πὶ Αγ. ϑγαμιδοη. ΤΧΧ σά. 
ΧΥ͂Ι. 13. 15. υδὴ᾽ νυἱά. Βοιίουϊβ. 
Ῥμιαν. δίασμα, ἡ σρώτη τοῦ ἱματίου ἷξ 
γασία. ιά6 φυοαυς Εΐγτα. Μ. οὶϊ- 
πο. Οποτα. 1ϑ,9οΟ 11. οαρ. 10. ΟἸοιδρε: 
διάζεται, ογάμεν, οἵ : δίασμα, ογδῶηι. 
ΔΙΑΣΠΑΣΜΟΣ, αἰ γαοσίο, ἀἰϊυμῖ- 

σίο, ἀδαοεγαΐίο. ἍΤΤΟ» ἰπῆῃ. ἐγαΐετε, 

γαρίατε. 36τ. ΧΥ͂. 8. εἰς διασπασμόν. 

ΔΙΑΣΠΑΏ, ἀϊείγαλο, ἀϊυείϊο, ἀἐ6- 
ς Θεγρο, ἀΐδτμπιρο. ἀϊποῖπάο. 

Ηοκ, ΧΙ. 8. --- γΠ» ἀίγωο. 4οὉ. 

ΧΙΧ. 10. -- 1)» δἰνεῖίο, ἀἰετιρηρο. 

Φυά. ΧΥΪ. 9. 19. 16.858. {10111.. 6. 
ἐγ. ΣΧ. 19. σπἄσαι αἱ δέῤῥεις μου )ε- 
σαάσϑησαν, ΟΥΔΏ65 ἀδηβεβ ἰοχίυσε 
τηθε αἰδοῖεσα “μπὶ. ἩΒΥΟΝ. διεσπάσ- 
ϑησαν, διεσιχίογησαν, διαῖ 866. ῬΏΔνΟΓ. 
διεχωρίσγησαν. ---- ΝᾺ πιοπιεπίο. 76Υ. 

ΙΝ. 90. διεσσάσϑησαν. ΜΊΏΙ Ἰερῖδ86 νἱ- 
ἐ ἀεπίας 9.5... αὐοὰ ποίαί σοηγίπρεγε, 

ἀἐοϊπάενε: ϑροδηϊο δαΐετη δα ἢ. ]. 
Ἴγξ9ὃὁοωη. -τ νῸΦ αἰϑπάο. ἴῃς. εἰ 

ἘΧΧ συὰ. ΧΙΨ. δ. --- ρτ» ΡΙΝ. 
αἰϊαηῖο, ἀΐδδεοο. Α΄ι. ϑγτημα. 1 βδτη. 
ΧΥ͂. 38. Ἡεϑγοδῖυ8 : διασπᾶσαι, δια!- 
ρεῦ, διασπαράξαι, διασχίσα: διασπᾶσναι 
ὁμοίως. 

ΔΙΑΣΠΕΙῬΡΩ, ἀΐδρετρο, εἰϊ4) οἷο. 
δὴ» δίμμδ. 168. ΧΥ. 8. οἱ 

ΙΔ ἸΙροσο σνογίοσιμπ, 
ταῦὔομα ποῖρθ Πα] τ. 9. εἴ 10. 
-- ΞΙΠὋ- ἀερείϊο. 168. ΕἣὟὕ.. 8. -α 

[2 Π, ΗἸΡΒ. ἃ 775}» ϑεγομέο. Ἐπ. 

ΧΧΧΙ͂Ι. 156. [τὰ ριιίανὶξ 1 οΥΡΓΘΒ 
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«ΓΤ» ἀϊφρεγρὶ. Ἐπ. ΝΊ. 8. -- ΠΡ 

Διασαείρω, 

Ἔχρ] ἰοαπάυπι 6896, αυοὰ Πος ἴσοο 
ἄς ἱπιογέδοζίομα ουηηγυτη ᾿ΠΟΟΪΔΥΌΤΩ 
ΖἘΈρΥρα ἴῃ ἰοχία αἰοίτςαγ. δα ἔογ- 
ἴα58586 ἘΖοοΐ. 1, 1. ᾿διαπείρειν Ἰορ6ῃ- 
ἄσχα εεῖ. --- ΠΡΌ, ἩΠΡΏ. ἐπὶ οπιπες 

σηρπῖος ῬγΟΠέρο, 4. ἃ. ἀπρπῖο. Ἰ)δαῖ. ἢ 
ΧΧΧΙ͂Ι, 96. διασπερῶ αὑτοὺς, γιαδὶ 
ἐπ αηριιίον, εἰ εαἰγονεξίαέες ἰόντα γὲν 
ἰεβραδο ἐς. --- ὈΥΔ, ΗΪΡΒ. ὁ δὴν 

ευάριο. ἴοα. ΧΧΧΤΙ. 6. διασπεῖαι 
ψυχὰς «ενώσας. Ῥτοείοετοτια. τοὶ 
ἢϊς νΙάθξυν Ἰοσῦο σοϊαυογυτχα. ἰθγο- 
τύχα διαφθεῖραι, φυδμασδτα πος ἢεος 
τοχίυΐ ΗΘΌΡ. βα [16 σοην θη ϊί. --- ΠΡ 

Τρ νι κυ. ΧΧΥῚ. 83. Ῥεδῖση. 
[11]. 18. εν. ΧΡ. 1. ΧΙΙ͂Χ. 55. 

-- ΠΣ: ΤΠ Νιρῆ. εἱ Ηἰρῆ. 

ΠῚ» ἀορείϊο. Αχια. Ἐπεοάᾶ: ΖΈγετα. 

ΧΧΨΥΤΙ. 10. Νυχῃ Ἰοοο διασετρῶ 10] 
ἔοτίδββε Ἰερθηάσῃι δεῖ διαπερὼν δεὰ 
ΠΟΙ ΟΡΠΒ 6ϑ Ββο οοπήδείυσα. Ὑ]άς 
ΤΒροάοί. 10. ΧΧΙΧ, 18. ΧΧ 16. 
ΧΧΙΧ, 1δ. ΧΙ, 12. Ἠδη. ΙΧ. 7. ..- 
Υγ5}» ἀρεγβο. ὅθι. ΙΧ, 19. δὰ. 

αυθι Ἰἰοουτὰ νἱάθ, αυς ῬΘΡίοτιβ 
ἱῃ Εσδρτη. ΡΏ1]ο]. οἱ υι. Ρ. Γ΄. Ρ. 
68. 566. τπομυϊῖ. 1 ὅδια. Χ|[1], 11. 
68. ΧΙ, 12. .-- ΥἹΒ ᾿ Υ9) : ὉΠ 

Καὶ, ΝΊρῃ. οἱ Ηιρῖι. ὕδβα. Χ. 18. 
ΧΙ. 4. 9θ. ΧΙΙ͂Χ, 7. ὅσρΆ. 11. 11. 
ἐν δσααρμένοις.ς ἴωοσο γ8}8" δα 

ἀἰφρενγϑογεσα ταεογιηι, Ἰορεταπῖ απ 
γοΟΘ ἡΜ 9)» οὈβευνδηΐε ὕδργρε]]ο 

Οὐξ. 5.Ρ. 686. --- 5)» Ζραγρο, ἀϊ:- 

Ῥεγρο. δοξὶ. 111. 2. οὗ δεσαάρησαν : δα 
εἱ Ἰερίϑϑθηΐ γ5})», υἱ αυσαια ὅϑγσιιβ 

βαρεῖ. Ἐχ Οομμῖ.,, ᾳυδ Βεραὶ 
διέσπειρα, ΤΟ] σις ΒΑΒΡαΌ 5, νϑσδτη 
Ἰδοῦ ομθσα τῶν ο΄ 6588 διέσπειραν. ῬΆαν. 
διισαάρησαν, διεσχορπίσδησαν. ---- ΤΊ ὙΏ) 

ῬΙΠΟΙ, ἀΐϑεοοο. ΤὨροάοῖ. ῬΡΥονοῦν 
ΥΙ1. 238. ἕως διασπαρῇ βέλωος ᾿ἥσατι 
αὐτοῦ, ἄοπος αἐε7ιοία 7 βαρσιττα 16- 
ΟΟΥΏ 6718. [{ὰ ΒΙ6ΙῸ8 ἱΤΟΠΊΘΠΊΟΥ 
θοζυτη, 40ῷ ΒΌΡΥΒ 8. Ψ. διαπείῤῥω 
Βουίρβοταῖ. [π Ἡθχδρὶ. τεςίθ ]Ἰορὶ- 
ἴαν διωπαρῇ. Νυϊσαΐαβ ἀομέο ἰγαπδ- 

Οος 

ὃ» 

φος 



Διασπορὰς 

α βεαέ εκορίία 2εομν 8. -- ὙᾺΝν 

δέραγο. Οεῃ. Χ, 82. Πευϊ. ΧΧΧΙ͂Σ 
8. ----- Ἵ οἱ ἽΡ υπρῦτσα. Ἐπ. 

11, 8. το γ}) γἢ, Ῥαρβαπιι. Εδ|}, ΙΧ. 

19. οἷ ἀμσααρμόνω, ὉΔῚ τοὶ ᾿"ρτῖϑ 
ἐγβῃεραβίτῖε ζὩ} Ἴ3})ΓἹ ἰθξεσαπ, γ6), 
4υοα τη] βαρ μἰδοεί, σοδαροχοζυῆς 

ὩΟΌΟ ΘΙ τοςῖὶβ ΑΥΆΡ. Σ .}» δ6ρα- 

γαυδί. τον 3 7), ἐτραπο. Ἐπ. ΧΥῈ]. 
στ 

«1. εἡἧς σάντα ἄνεμον διασσερῷς Ἔδτ6 
ὃ ᾳφυοβα δβοῃδι). --- ΓΙ)» αὗεγτο. 

Εχ. ΧΧΧΙ͂Λ. 6. υνὶ ᾿ηλῳ ἐβὶ 1. ἃ. 

ΤῊ) ἴῃ 5β64ᾳ.--ϑο ἀἰγερίο, Ζφς.Ἐ. 

ΧΙΝ. 92. διασπαρϑήσεντα; αἱ οἰκίαι, ἀο- 
Βαυ8 Θ ΤΏΒΠΕΣ ΒΟΒΗΘΑΘΟΓΆ ΤΩ [Β ΔΙΙΟΣμῃ 
ΤΉ τη ΙΔ ΘπΓυΓ. 

ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, ἀϊπρεγεῖο. Ἢ} 5, 

Ομδὶά. οονέοιπίεα 5. Ὅδη. ΧῈΠ]. 9. 56. 
οσυπάυα αϊς. οἱ δὲ εἰρ νυύυβὰ γβ 
Αὐσίον δυἶὰ8 νουβῖομ 8 Υ ΒΡῈ 

9 νἱἀ εἴν ὅ':υγ. .}", αἰοσίραξο, ἃ ἴδ, 

αυοὰ εἰ ἀρυὰ ΟΒαϊάρροβ ἀἐεείρατε 

ποίδξ, διιξ ΑΤΘΡ. ΠΝ δϑραγεἷξ, 412- 

Ῥεγεῖ, -- ΓΝ} οοπειοίϊο, ἐπμβρίᾳ 
βιυαραῖο. ἴοζειλ. ἈΧΧΙΨΝ., 17. .»- 
ΠῚ.» Ρὲν τρεϊα(μραῖη, ἑάθια, Ῥρας, 

ΧΧΝ. 385. διασπορὼ 500, αξ. Β. 
Β. δὲ φερξ ἀὐδείροῳίως, ὑδὶ τοὶ χυὶ δ Ὀτὲ 
Βαρδης ἐν διασαορῷ ΘΧΡ] ΟΝ οΟὨΐς οδιο 
88. --- [7 σεηππαδγμηι. ογοιη. 

ἃ ἋΥ, γ.. .... ΓΙ)» Ρϑτί. ΝΊΡΗ. 8 ΤῚΝ 

ἀερεΐρια. ὭὍεξυι. ΧΧΧ. 4. Νεβσίη, 
ἴ, 9. --- ΠΕΤΊΩΝ Ῥασί. ΝΊΡΗ. ἃ ΠΡ 

τριι. Ῥραΐα, ΟΧΊΨῚ. 3. -ῦ ὨΡΡΗ 

Ῥδᾶτὶ. δῆ, ἃ ἽΣ» σμφίοαῥῥεε. Ἐδβ. 

ΧΙΙΧ. 6. Βεπα απορα βρπϑυγο, 
τὴ 1 ΤΟχία ἸορΊ ΟΣ ΣΥΝ), 

Ὦ, 6. διιγομϊᾷ Ιογαξϊδς, Ῥθσ αυοβ βαως 
ἢ. 1. Ἰπίο]θρομαι, αὶ ἴῃ οαρεϊνίϊας 
ἴρπι δράυς!! φγαηῖ. Κορρίο δῇ ἢ. ]. 

ς Ἰοξῖββε υἱάφπεξας "ν}})}}). ἔἴδ αυοαμθ 

ὅδ80 Διᾳστίλλαι. 

Ομ]. ὑπάἢ. Ψ, 18. οτέωι 
ιάκσογωπι, (0}}. «40. 1.1. 4 Μδες. 
Ϊ. 27. ἰπισυνάγαγε τὴν διαστορὼν ἡμῶν, 
δἱ ἀασπορὰ, δρεϊτδοῖο ροδιίο ῥσὸ 
σοῃογοίο, βϑαὰθ δὲ 290}. ΥἼΠ]. 38. 
δαιϊαηΐες Βοῖδί, τοὺς δουλεύοννσωως ἐν 
τοῖς Ῥϑνεσι, ἀπὶ 'π ϑεαμεη θυ ἀἸσιπ- 
(ατ. Οοηξρν [οχὶς. Ν, Τ᾿ 5. ἢ γ. 

“ΔΙΑΣΠΟΥΔΑΖΩ, απιδίϊοδε αρὸ " 
αἰῤψμίᾳ νεὶ ἐχρείο.. Ὁ7}3.» Ῥετβιτδα- 
ἔμα δώῃ. 768. ΓΥ. ἄ. ἀεδεαίδῳεις δε0. 
Θομρὶ. ϑοβοῖ, ϑορυβήϑῳς. 

ΑἸΑΣΈΑΘΜΓ ζω, ἄῤτῳ 908, 
Ἰάετα. Ἐβοσάοι. οὲ Εα. Ψεα Βκδ]»:. 
1Υ 1]. 8. διασταϑμδοναν. Α4α. διατ 
σταϑρίζετα, 5δρε. Οὐέρεπσια Τ΄. {Π. 
ΟΡ. Ρ. 734. εἰ ἴῃ (δίεπα ΒΡ. 66. 
Ἐ. ΠῚ Ρ. 181. 

ΔΙΑΣΤΑΔΣΙΣ, 7 δῦμε, μαείπεης, ἃ ξ 
διιστέλλῳ, πιαπάο ἀἐυκέδεὶδ δίς ἱπάς 
προς. 34 Μδος. ΧΙΠ]. 25. ἀϑετεῖ 
τὰς διαστάλσεις, υἱοίατε ραοίᾳ. 

ΞΔΙΑΣΤΑΣΙΣ, αἀϊδοτγίπιεπ, βροςῖδ- 
ὕτο ἀἰμϑογέπι εν ΟἨΠΟΤΊΘΉ, τηογῶπὶ αἷδε- 
“ωκρία. 8 Μαρο, 111. 7. τὴν δὲ «χερὶ 
τῶν «ροσχυνήσεων καὶ τροφῶν ἀάστασιν 
ἐϑεύλλουν, ὉΓσορδηΐ οχησιὶ τοὰρ οΐ- 
ογίμιθη ἴῃ οαἶζα το] ροβο οἴ οἰ ΡΟΓΌΣΩ 
ἀδὰ, αυοᾶ εἐταῖ. ῬΒδνογ. διάστασις, ἡ 
ἁασλῶς διαχώρησις καὶ ἡ ἐφὶ ἔριδι. Ζο- 
ὨΔΥΆΒ ἴ,κ6Χ. ο. δ14. διάστασις, ὃ δια» 
χωρισμός. Οοπῆ. Βιοραπὶ ἢ 68. Τὶ. 
Ι..».. 1756. 

ΔΙΑΣΤΈΛΑΛΩ, ἀἰσοονηο, ἀἐεδπσειο, 
αὐρτῆρ, ϑέρᾷτο, σροκίρ, ῥγοινέδο, ἴξ, 
φιίΐο, φριείρ, πα εηϊίο : εἰ Διᾳσφῷ.- 
λοαι, διιδίγαπο πιὸ, τπόπφο. ἐπ» 

ΡΙΉ, εμίῖο, οχ ἀδὰ Ἰοαυρπαϊ Ἂν- 
τδοο. ταν Υ. 4. ἡ ψὴ ἀασεὰ- 
λουσα τοῖς χείλεσι! καχοπωῆσωι ἢ καλο- 
ποιῆσαι! χατὰ «ἄντα, ὅσα ἐὰν διαστείλη 
ὁ ἄϊδῥρωπος, δηιϊπηᾷ ἱτιρῖ4 ργοπεπίξαης 
14 0118 86 γαὶ τλ816 νοὶ Ῥθηρ βοΐυσαδυω, 
υχὼα οπιηΐα, αυδοῦπαινο ρῥγοπιδα- 
υοτῖέ ἸἸνοχὴο 116. Ἐδάοπι ἔοτταυ δ 
χορείας αυοηὰς Ῥβαΐη. ΟΥ̓. 58. 
δὰ αυσῖ ἰοουτα γεδριοίθηβ ϑυϊάδο 
οχ ΤὨροσοτχοῖο [ΐᾺ : διέστωλεν, ἀντὶ τοῦ 
οὖχ ἀναμφιβόλως ἔχρήσατο τοῖς λύχγοις. 
σερὶ Μωσίως δὲ ὁ λόγος. Δαβίδ καὶ 

Γ 



Διασείλλο. 

α δήστειλεν τοῖ χωλεῶν αὐτοῦ. Οσπί. 
Βοδιυ ιοποίυπι δὰ Ῥσον. Χ1]. 18. .- 
οΠγ8 ϑένγωπε. ὕαὰ, 1. 1ι0.»δεονεῖ- 

λάψο αὐτοῖς, ἱπιεΓάϊχορας ΠΠ15. ϑὲὶς 
πγδ οσνογίοδαῃξ, Ἰοσοηΐοϑ "122. 

»γολίδιδέ. Οομέ, Τποοάσζξοί, Οὐυμέοί. 
6. Ρ. 8328. εἰ Ἰρποῖ, πῃ ὦδε, ΝΙοοΡῆ. 
Ῥ. 136. ---- » ἑοπάεο, γεσεθο. ΝῊ. 

Ι. 12. ηγ), αὐδεοὶδεὶ, τοῖσί φεπί, οὃ- 

φῶς διασγαλήδογται, ἑέα ἰγαποηι δηΐων. 
ὃ Βραπκοτασ ἃ 15} ἐγαησῖγε, ϑαιβάτν. 

εἰ Ασδῦ. γπ: ίειη. -- “}}» ἐμ- 

σγόρο. ΜΆ δοῖ. 11]. 11. διαστελῶ ὑμῖν 
εἷς βρῶδιν, ργασοὶρίαπι νοῦ 8, ἢ. 6. ἴῃ 
σταϊ αι νέϑίγατη, ββυση οι! ναὶ 
οοὐτ ρ οηϊ. Ροϊόβι ἰδηϊθη διαστέλ- 
λεσϑαι! ἢ. 1. εἰἴἴδην Ῥὲσ ἐπλέδεγε, οο- 
ἀίδογε, ἐκίετνεπατὶ νοτί. .--ὐ γν 7, 

ΗἸρΒ. 4 5»ν.ν., ποίμνη ζαοῖο. Ἐχοᾶ, 

ΧΧΙΠ. 46. ἀνά μέσον ἀκαγάρτου καὶ 
ς τοῦ καϑαρεῦ οὗ διίσεελλον, ἰμῖον ἧττ- 
Ῥύτγυτα εἴ ρυσύτῃ αἀἰδογίηιε ὩοῺ 3» 
οἰεδαπί. Βονιο εἰς ἢ, 1, ᾳυοδα δαμβῦσα 
τἀ! εσιπῖ : παᾶτὰ 9). εϑὲ Β. 1. 

1. 4. ἘΝ ΣΓΙ ἴα ταϑιπῦο ΡῈ Α}]ε]σ. 

πὸ ΧΡ τι Ἦν. ἃ "» δόρατο. 

Ικν. Χ. 10. Ῥεμξ, ΧΙΣΧ. 7. τρεῖς «ο- 
λεῖς διαστελεῖ; σεαυτῷ, ἴτε8 οἰν!αίεβ᾽ 
ϑοραταδὲς (ἰδ]. Ὑ146 εἰ 1 ἥερ. Υ1Π. 
δ8. Ἐπὰν, Ψ]ΠΠ1. 94. ..- ὙΠ 

ἀ Ηρ, πιοπεο. Αἀα. Εχ. ΧΥ ΤΙ. 20. 
διαστελῇ νοΐ διαστέλλου. 1,ΧΧ 2 Ῥαν. 
ΧΙΧ. 10. ΕΖ. Π1|. 18. 19. ἐὰν δια: 
στάλῃ τῷ ἀνόμῳ, εἰ πιοπιιεγί ἰταρίτιηι. 
ΤΡΙἃ. ν. 20. εἰ 21. --- “ὉΠ, 'ρΡΗι. 

8 “ῬΌΟ, τεσεάσγε [οῖσ. τη. ἌΧΧ. 
35. Ἔδμο. Θιυμπ δηΐτ αἀἰθοοσηυ»- 
ἴυΓ, ἱπνίοθσα χεσηουθηζατ.--- 5) 

ΗΝ» σέρατο. ὅγταχα. Ἐμοοάᾶ. γον. 
ΧΨΠΗ. 18. δὶ διχσσίλλεν ποῖαι ἐΐ- 

6 ἔφη εἰγίηιογε 6Ἃ εγε. 1 ΧΧ 

σε. ΧΧΥ. 98. δύο λαοὶ ἐκ τῆς κοιλίας 
σου διασταλήσονται, ὧαο Ῥορὺυ οχ 
αἴστο ἔδο φεραγαδεηνέων. Ηος ἰρϑυπι 
διασεταλήσωτω Ηδεγοδίι5 τοοΐθ οχ- 

581 Διαστνέλλο. 

ῥ᾽ σὰς ἀφορισϑήσοντα. Οεπσε. ΧΧΧ, 
41. συ}. 1. 17. ϑάνατος διαστελεῦ ἀνὰ 
μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ, ἸλοχΒ τῶ6 ἂδὸ ἴδ 
δεραγαδὶ!. 4 Ηερ. 11. 11. δώσεωλεν, 
εδὶ 411 διεχώρισεν. ---- ΝΠ ΗΙΡΆ. 

(φσο ΠΡ) ιοιίῆοο. οκ. ΧΙΗ. ῇ 

1δ6. Ἰμδρεταπί Ἴγ)5).) σεραταδέί, ᾿Σ 
αἀϊδογέπιαπ ἐαοὶσέ. Οὐτῖα μος τηδρὶβ 
Ῥἰδοοῖ, φυδιὰι αυοά 4}1}} Βίαξιιηί, 608 
ἀν γε] 201}. δεραταδιξ, ἀευϊάεί, 

Ἰορῖδθθ, ϑισοϊδοιὶ δυίΐστ διισείλλωιν 
ἢ, 1. ἀιγίμετε ἰέοηι, ἡμάΐοαγτε. ὙΟΧ 

εἰ. 488 Ατδδβ Ὦ. 1. υδϑὺδ εδί, εἵ 

εἰϊυϊπενὸ, οἱ αἰγέηιονο, οἵ ἐ ἐβαειμιν πο- 
αἰ -- ΣΡ 5, ΗἸΡΒ. οὗ ἐπῖγο ποίο. 

Νυ, ΧΧΧΥ͂,1 1. Ηρ. 

4. “γ)2. ὕυγένι σεδίσαλο. ἴπο, εἴ ΟΧΧ 

2 ὅφτῃ. ΧΙ͂Σ. 38. διησνέλλετο, δωδίγα- 
δοδαὲ εὦ, 5σα οἴωηε 96 δαδεδιοηξ.---- 

ἀϊυϊάο. ἃ Ῥατ. ΧΧΤΙΗ͂. 18. ἃς δή. 
σφείλε, ημαηι δεομπάμηι οεγίαε οἶαδεξε 
ἐδρίγέδιιεναί. ---ο ΓΤ, ἐνηβάϊο. δά. 

ΨΊΙ. 16, -- ΡΩΝ ἡοπίαϊία, φολέ- 

ἀκα πιεπιογίαἶε5. ϑγιωτα. Ὅσας Ἴ. 
8. ὁμσταλμένα, φῃοα ΜοπΕϊ μεν ἐΐ- 
εἰποία (ταπδίυ τ. ΨΜόοσολ ἤδη ΠΟῚ 
ἘΑΤΈΡΘ δυσρίοἱουθ τυρηαὲ, γα Ἰοιυτεν 
Ἶκτὰ ἔενε σεθῆθ8 ἱπίε Ῥ ΕῦΘΡ, βΒοὰ τ»]- 
ἴαυον νέο δοδθοι ει ὀοη)δεξασασι 
ἂς εα Ργυοθ]τοσς. ΜΙΗΙ πὶ τϑδηΐονα 
γεηϊξ, δπῆοεε δεδὲ γόχ, ἱπορίο δῆς 
ἰοοσ Ῥοϑέϊα, ροξίυϑ γεΐεγεπαδ κἢ δὰ 
αὐϊδοσθηβ ΚἸἸ 130), ἐπ δίρτμης, 86. 

ἂν 

ἀϊοιἑποιϊομὲδ. (ογαταοᾶδ ἑδταθη ζομοὺ: 
ἑαϊϊα ἃ ϑγιωτηδεῖο ὀησταλμένα ἐβεὶ 
Βοίογάβε, αφυΐα 116 ἡυἀπεὶ ἃ γεϊϊ αὶ 
Ῥορυ λό ἀϊεωρμεραμίαν. --- ὙΡῊ 

ὄαργεθεε ποιπῖπο. ει. ΧΧΧ, 48. διὺ- 
στείλον τὸν μισδόν σου αρός μέ, οομιδίϊμο 
τἀογοθᾶσίη ἴθδεα ἀρυὰ τηθ. Οοπέ. ἴγ. 
ΧΙΙΥ͂. 28.--ς 8)» ΡΙΗ. (ρτὸ 5)» 

ο. ἴμεν. ΧΧΙΠ. 21. διαστωλας 
εὐχὴν, τοΐυτα “αοίοηδ. 1,οχ. ΟΥτΙΙ 
Μ5. Βγοηῖ. διαστείλας, διαχωρίσας, 

Οοῦ 



[] 

Διασεφέλλα. 

α Φανερώσας. ---- ἈΣῸΣ αρεγίο. Ῥβαϊτῃ. 

ἜΧΥΙ. 19. εὐχάς μου, ἃς δήστειλε τὰ 
χιλη μου, γοῖδ τΑθᾶ, ἀπε ργομιρέα- 
γμηΐ ἸΔΒ18 τηθα. Ψα]ρ. φικε ἀϊδίϊητο- 
γμπί ἰαδία ηιξα. --. ΨΘ. γεσεάο. ἘΣ. 

ΧΧΙ͂Ψ. 14. οὗ διαστελῶ, 50. ἐμέ. ---- 
ΥἹΒ. Ῥέγγμπῖρο. 1 ὅδγα. 11], 1. οὐκ 
ἦν ὅρασις διαστέλλουσα, ὭΟΉ οΓαὶ νἱδίο 
ἀϊδέϊπρσιιοης, Ἡ. 6. οἴαγα, αἀἰδίϊποία ας 
Ῥεγδρίσια. δι δια π ἰν τα ΥΥ Ρε. 

τ 

6 ΧΥΤΙ. 4, ἰερέηε, σέαίπέμηι ποίας, σμοά 
οἰατίε υεγδὲσ ργοροπίέξμγ, αα ἰταϊτα- 
Εἰομθὰ ΑὙΤΆ}. ἀῶ, 3 ᾿- Ὁ, 

ἐχραπᾶο. ἵπε. ἴων. ΧΧΙΨΝ. 19. 
ΠΧΧ Ῥραΐϊπι, ΤΧΥῚ]]Ὶ. 1δ. ἐν τῷ 
διαστέλλειν τὸν ἐπουράνιον βασιλεῖς, συχα 
ἐπιδεἐ{! ςοο]οβτῖβ ( εὰ8) τεροθ. ΡΒδ- 
γΟΥΪΠαΒ : διαστέλλειν ἀντὶ τοῦ ἀποστίλ.- 
λεν. Ιάδια νϑῦθα Ῥβδίπη. 1]. 6. βὰ}- 
ὁυρίε, --- γὴτρ, ΡΙὨ. σοπδθοτο. δ. 

ΟΧΧ, 7. Θυοά βαποιβοβίυν, ἀϊειίη- 
ξυϊζαν ἃς [ὮΣ ἃ σΣο ]αυΐβ, --- 
»βουϊνάο. 76ε:. ΧΧΤΙ. 14. ὑπερῷα 

ῥνπιστὰ καὶ διεσταλμένα ϑυρίσι, ΘΟ5Ώ2- 
οὐ] νεηεΐβ Ἔχροβίία δὲ «ἀὐογπαία ἔδ- 
Ὠεβίσί8. Ηδβγοῆ. διεσταλμένα, χατε- 
σχευασμένα. Ῥοῖεβὶ ]. ς. αυσαυο τοϑα! 
ἀμ ϊποία, δὰϊ ἀροτία. ---- ὉΘῸν οση- 

ομῖοο. ΜΙςῊ. Ψ. 8. υἱοὶ ἑδιηθῃ βιιβ-. 
ΡίοοΣ δηίβ διαστείλας ΘΧοϊἴθθα. ρατ- 

ἀ Ὀσυΐατη πορδηαὶ: περΐο αἰδογϊηχῖπε 
λαδείο. ---- Ἐ,η ), Ῥοπο. Νὰ. Ψ1Π]. 
10. διόστελλεν. ἴα ΒΙΘΙ Ια Τ ΟτΤατηϊ σα 
βϑοιῖιβ. δοα οο]]δῖίο τοχέυβ Η θυ. 
ἀοοεί, νόσθτι διέστελλεν ροτίι ρετίὶ- 
ΠΟΙ δα δηίθοθθηϑ ΞΟ: Ρτω- 

ἴΕΓ68 ἰορίτυν ἤδεο νοὸχ “πᾶ. ΨΥ, 3. 
ἘΠῚ πΙΠ}} ῥγὸ δα ἔῃ ἰδχίι ΗθΡσ. το- 
ῬετγίϊωΣ, οἵ διαστήίλλεν ν6} πιῤῥέοτο, 
γε] αάογπατγο ποῖδϊ. 7υάϊῃ. ΧΙ, 19. 
πάντα, ὅσα διεστείλατο αὐτοῖς ὁ ϑεὸς ἐν 
τοῖς νόμοις αὑτοῦ. Ηδδγοῖ. ἑμστείλατο, 
διεσαφίσατο. ΥἼΔ6 1,.6χ. Ν. Τ'. 8. ἢ. ν. 
θά. ΧΙΨ. 16. διαστείλας εἰσῆλϑεν 
εἷς τὸν καιτῶνα, ἀρεγίεηξ ἰῃρστοαῖθθα- 
ἴα ἰπ σαθἱσυϊατη, 2 ΜάοολΡ. ΧΙΥ͂. 
38. τὰ διεσταλμένα ἀϑετήσει, »αοία 

δ82 Διαστολὴ. 

ψΊΟἾδθῖς. 1. Οἷοβο. ΜΒ. ἴῃ ὅαρ. 86- 
Ἰομλ. διέστειλεν ἀχροπίδιν : ἀμ μάδοασοί!, 
Ῥγαοερίί. ἼἽ,οσύτα δυΐδεη, υδοὲ νὸχ 
1116 οοουστίξ, ἴῃ 88. ϑδίοσα. ξγιιϑέγα 
αυβεβῖν! Β[6] 108. Ι,αρίίαΣ αυοηυε 
Βεεο νὸοχ ἤδη. ΧΙΠ]. 48. βες. ΟἿ Ἱ:. 
ὉΔῚ διαστώλας λαὸν εἰρηϊβοαξ, εέρπο 
ἀαίο εἰδεπέδεπι ἐρωρεγαης ροριῖο. 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ, αἰείαπία, ἑπίεγυαῖ- 

ἔωπι. ἌΡΑΣΊΟΣ αὐ αἴαπ, τῶχμε. ἘΣ. 

ΧΙ. 8. -α τ» ααῤβοίεηα. Ἐχ. 
[τῇ 

ΧΙ]. δ. --α ΓΙ)» πιασετία. ἘΣ. 
ΧΙ]. 12. .--- ΠῚ)» ̓ἀδοίδεπι. Ἐπεοὶ. 
ΧΙΔΙ. 18. --- ἦν Δ» Ρίυχ. οὐπ- 
ἰγαοίμγια. 1 ορ. ΝΙ. 6. Ψεγθα Ης. 
Ὀγαΐοα τϑοῖς Ὠδεμῖαβ ἐσαμβίυϊ : σε- 
ἐγαοίίοτεβ ὕδοεγαΐ ρατιξίος σαὶς οἷγ- 
ομηισμαφμφ. ---- Δ» διεδιειγδίμν. 
ΕΖ. ΧΙ. 4. ΧΙΜΊΠΙ. 15. 17. υδὶ 
ΤΒοοά. ἀφόρισμα Βαροί. ---- ΤΌ 
ιδηδογα. 1 Βερ. ΝΠ... 9. -- ΣἸΌ3 Ὁ, 
Ω 

ωκααπιοπέμοι. Ἐπ. ΧΤ,]. 8.--Θ Ὁ, 
ἐεκίογέμηι, οί. Τυαᾶ. ΧΥῚ. 14. ἐν 
τῷ διαστήματ, βΒοςο. ΑἸ. ὉΌῚ δαυΐοτη 
ῬτῸ διαστήματι Ἰεροεπά τη εεὲ διάσμα- 
τ) δι ροϑὲ διαστήματι οτηϊβδατη δϑς 
διάσματος, αἱ εἷξ ἰ. ᾳ. ἔχεασις διάσμα.- 
τος. ΊΔΘ 5. ν. ἔχτασις. --- [ΠῚ] » 35 α- 

ἐΐμηι. αδϑη. ΧΧΧΤΙ. 16. 
ΔΙΑΣΤΗΡΙΊΏΖΩ, δίαδίο, οον Ἄγεπο. 

ϑίγαςο. ΧΧΥΙΙ]. 1. τὰς ἁμαρτίας αὖ- 
τοῦ διαστηριῶν διαστηρίσει, Ἦ. 6. 
εὖ ποπ οοπάοπαδὶ ρὲ οἸδπιθηείαγα, 

ἀσεγγίητε ρμπὶδέ ΤῈ υἱπαϊοίαση. 
ἴπι 1118 1 γῖβ βοῦβυι δοάθπι Ἰορίζας: 
διατηρῶν διωτηρήσι. Αἀ4ε ΗἸρροος. 
Ἐρίϑξ. δὰ Παπιαρεῖ. Ρ. 1980. 93. 

ΔΙΑΣΤΟΛΗ;, αἰδογείίο, αἰδέἑποίεο, 
οἰαέμδιπι, εἰξαίμινι, ρμαοῆο. 5.21), 
ΡΙΉ, ειμεο ἐόπιετε. ϑγτατα. Ῥβαϊτη. 
ΟΥ. 835. υδ'᾽ ἰδηλθη χταρηάοδβο α 
Μοπιίξ 'ἰπ Ηδχ. ρῥγοίδσίωσ διαστολὴν 
ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ. ϑοΥρβοσαῖ βἷπα 
ἀυρῖο ὀώστείλεν ἐ. «. χ. α.,. ΓΧΧ 
Βαροηῖ, δυΐ ἔδωχν διαστολήν. γιὰδ 
8. Υ. διαστέλλωο. ---- ΓΡΙ» “ἰαίνωαν. 
Νυμι. ΧΙΧ. Φ. αὕτη ἡ διαστολὴ τοῦ 

7. 

[1 

ἀ 



Διαστράπτο. 888 Διαστρίφο. 

α νόμου, βος δέ αξωξερπο Ἰερε. ---- δ}, μι. 1. αυεγέονε αἹλΜθο 8 ἃ γὰ. ἜΞΕ 

»τοίαίῖο. Νυτὴα. ΧΧΧ, 7. κατὰ τὴν 
διαστολὴν χειλέων αὑτῆς, αυετηδάτηο- 
ἄυτα ργοπμηξίατμπέ ἸΔΌΪα {Π|118. ---- 
79. γεάεπο. Ἐχοᾶ. Ψ111. 23. 

δώσω διαστολὴν ἀνὰ μέσον φοῦ ἐμοῦ λαοῦ, 
χαὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σοῦ λαοῦ, ἢὮος ἀἐξογί- 
πιο δἴδτζυαδτη ἱποΡ χηθυ οἱ ᾧΠ0 
Ρορυΐυμι. Ὑυϊς. ροόπαπι αὐυϊείοπεηι. 
ΤΆΡεστα νοτίου. Ηουδὶραπίπα 

ὃ Ῥτονοοδῖ αὐἱάετη δα 1. ΑΥ̓ΔΡ.,) 86 
6Χ π0.]]}0 βου ρίοσε Αταρ. σοπῆστηδυ!, 

( (5 εἰρπίβοιχε αἰοίείέ, 1 Μδος. 
ΝΙ11. 7. διδόναι ὅμηρα κχαὶ διαστολὴν, 
αἱ οὐδιάεβ ἀκτγεῖ, εἱ ργείϊμηι τεάξηι- 
ἐξοηε. Νϑτὰ διαστο)ιὴ ἢ. 1, 6586 ν]- 
ἀδίαγ ἱ. ᾳ. λύτρον 8. λύτρωας. ΨΙᾶΘ 
[λυ θ δα ἢ. 1. ποίδβ 1. ἤδν. Μιοδδδ- 
114. Βαάυε!]υε Ἱπ|6]1ερὶς ἀἰθειρθυΐαδ 
ἃς Απὶδὲ τερίοπεβ, 4088 

ὁ 80} τεζπο Απίοοξὶ Βπίδα οΟΠΌΏε- 
Ἀδηίαυγ. 

ΔΙΑΣΤΡΑΏΠΤΩ, σΟΥΤΩδΟΟ, ἡ. 
δητο. ϑαρ. ΧΥΪ. 422. σῦρ ἐν τοῖς 
ὑετοῖς διαστρώστον, ἰρτιὶβ ἐπίΕ Ἀν 188 
αερεγαης. 

ΔΙΑΣΤΡΕΦΩ, »ρεγυοτίο, αὐετγίο, 
ἀϊδίογχμεο, ἀερτγαῦο. 717» ἨΠΡΆ. ἃ 

7 Ῥαγίωγίο, ἀοίοτίδιι σομέγεηκέδοο. 
ὅγτατη. Ῥβαΐμι, ΓΕ“. δ. ἡ χαρδία μου 

ἁ διεστροφῶτο. (ΟὈΟὨνΘΏΪ ἤεθς νϑυβίο 
οὐτὰ Ῥτορτῖα νος Ηθρςσ. βρη ῆοι- 
ἄοπθ, αι οδί υοἱυεπάξ οἱ ἀϊίοτ- 
φμεπάϊ, τα ταῦ 8 ἀοοιζ ΘΙΠΙΟἢ18 
1εχ. Ηδρτ. ρας. 521. (ὧν πιδπι 
υοἰυσδαίωγ ἴθ πὲ δδὶ τιθίαρβοσῖοα 
οοπιπιοίπηι οί, ρεγίμγδαΐμπι ἀοἰμέξ. ---- 
Δ Ν2 ΗἸρΡἢ. ἀοίοτε αὐὸ[οῖο. Ἐ2. 

ΧΙ. 92. ἐγὼ οὗ διέστρεφον αὑτὸν, 
46 ΘρῸ ποΐορατι ἀοίογε αΠθ[οὶ. ----- 
εν 3} ΗΙΡΗἢ. Ιάἄϑτὰ. ἘζΖ. ΧΙ. 22. 

διεστρέφοτε καρδίαν, ἀοΐογε αὐδοϊξἐδ δῃϊ- 
ΠΊΟΒ, ---- 7127» Η;ΡΝ. ἃ πὸ» ἐποῖ,- 

πο. Ἐχοὰ, ΧΧΠΙΙ. 6. διαστρέφειν κρί- 
μα, μεγυεγίεγε Ἶα8. ἴπο. Χ. 2 .---- 
δ 4) ΗΙΡὮ. ἃ 54γ}».)}Ὑαηρο. Νυχη. 

ΧΧΧΙΙ. 7. γαηρενε απϑπίηιος εβὶ 

9 ἀϊοεγειθκ. Ἐπ. ΧΥῚΊ. 88. ἐγένε 

ΦῸὸ ἐν σοὶ διισεραμμάνν, ἰέυενεα Ῥυοῖσαδ 
γαίίοπε αρία. -᾿ γ᾽ Ἡΐρῇ. αὐ- 

σίγαλο. Ἐχοὰ. Ν΄ 4. ἑνατί διαστρέφετε 
τ λαὸν ἀπὸ τῶν ἔργων; ἀυδτε αὐεγίἷ- 
ἐἐδ ρορυϊυπι δῷ ὀρϑεῖρυβὺ ϑιμ ΟΣ 
Αςῖ. ΧΙΠ]. 8. ζητῶν διασερέψαι τὸν 
ἀνϑδύπατον ἀπὸ τὴς αἴστεως, δι 6 ῃ8 
αυεγίεγε ῬΤΟΘΟηδαΐεαὶ 4 δά. --- 
ΒΓ, ΠΡ. οδυεγίο πι6. 205. 

ΧΧΧΥ͂Ι]ΙΙ. 12. διαστρέψει, σοπυεγίεί. 
πολ} 7, Ηρ. ρεγυεγίο πιξ. 

ΟΟΒεὶ. ΧΙ]. 8. δἀιαστραφῶσιν.. ϑ6πν- 
Ἰεσὰβ Ἰδαρθγα τηδνυϊὶ ΠΕΡ ΊΘΟΒ ΤΟΣ 
ϑγχωσωδοῦο. [0815 μαρεῖ΄" 
-- ΡΠ, ΗΙρ. εἰωοίον. ρας 
ΧΥΊΙ. 99. μοτὰ σερεβλοῦ διαστρέψεις, 
86. σεαυτὸν, ΟἸἸΠ ῬδΎΎΕΡΒΟ συεγί! ἐξ, 

ἱν, 6. Ῥεγθόνϑε αβίε. --- ΓΥ, Ῥατί. 
Ῥγῇ. Ῥεγϑετγδμηι. Οομεὶ. 1. 15. διε- 
στραῤρόμένον οὗ δύναται ἐπικοσμηθῆναι, ρεγ- 
υεῦδα ΟΟΥΤΙΣὶ ΟῚ Ῥοβδβιιηΐ. --- ΓΟ 

Ῥατί. γῇ. οοπίογίιση. δ. 1. 4. 
κρίμα διεστραμμένον, ἡπα!σίστα ῬΕγΌΕΓ- 

-πνΡ ΡΙΒ. ἑπομγυο, ἹμΠοοίο. 

ΗΝ ΝΠ]. 14. ὃν ἂν ὁ ϑεὸς διωστρέ- 
Ψ» αὐτόν. Ἰιερα ὃ ἂν ---- αὐτὸ, ς0]}. 
Ἰ, 45. .-.Ψὄ ἊΝ ρεγίεγδο. 1 Ἐδορ. 

ΧΨΙΠ]1. 17. 18. ἀὐρβίχ ὑηὰ φὺν 6 

Ῥετίμγδαγε ἰδτϑδίετα, Ὦ. κὦ ἀν ἐ0- 
ἐΐοπεπι α υετὲ Τλεὶ ομἶξει ΡΣ τῇ τς -- 
ΓΛ Ρ )ν» ἑογτμοείαίε5. ὙΠεοά. 

Ῥβαΐπι. ΟΧΧΙΝ. δ. διεστραμμένα. ---- 
ΟΡ: ΡΙΠε], ρεγυετίο, ἰογίπμοσωπι 7α- 

οἷο. πος. Ῥε. Ο. 4. ΧΧ Ρχον. Χ. 
10. ὁ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ, Ὁ] 
ἄἀε οο ἀϊεϊξωγ, φωὲ ; ἡγαμάεε πεοίϊξ. 168. 
ΓΙΧ, 8. ΜΙςΝ. 11]. 9. πάντα τὰ ὀρθὰ 
διασφρέφοντες, ΟΥΛΙ δ τοσίδ δγίοῃ.- 
ἰε6. (ἢ, Αοι. ΧΗ]. 10. -- 9 ΠΡ» 
οοπέογίωηι. θαι. ΧΧΧΙΠ. δ. γενεὼ 
σχολιὼὰ καὶ διεστραμμένη, 565 ᾿γάᾶνᾶ εἴ 
»Ῥέγυεγξβα, (0]]. ΜΑΙ. ΧΥΤΙ. 17. -- 
Ὑὖν ΡΒ. ὁ Ἴης πνέπογ. ξεργ. οἱ 

ΤΧΧ σοι. ΧΗ. 18. τοῦ διαστρέ- 

Οο 4 
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ῥησεραμφέναι ὁδοὶ. 

α Ψψα, ψυχάς. ϑδεαπάηξα πρὶ Ἰυπὴὶ 
ἀοάυχεγμηῖ 8. γν ἰαίκε, αυδαὶ ἀϊομε: 

ἐδοοσπηΐ ἀονίδεε οἱ ἀδοϊξειασο εἰ 145. 
ἴ6γρ. .- ϑ8α φϑεπανγὶ Ὦ. 1, ἐπὶ’ σβαΐαση 
Ῥαγίδθιι δοορι αν ῥχὸ ἐπεί φιατὶ, οιαία 
γιαο λίπα γί. --- ΠΡΕΓΙΣ. Ῥεγυεγδίαά. 

Ῥγον. ΥΙ. 14. ΝΙ. 80. ..... “δ 

δογιίοσ. Νυχα. ΧΥ. 87. οὗ διαδτραφή- 
σισδε ἔτ; ὀπίσω τῶν διανωῶν ὑμῶν, τιοῦ 
ΔΙΏΡ 4 ῬΟσνεσθῈ ἀρϑ Ξασασζιιπ) 

ὃ Ὠγανδβ σοριίκιίοηοθ νϑβῖγαβ. ΑΤΑ. 

ν' πιρᾶ. 4 εἵ ς -’ οἱγοιΗ ἤσι δε, 

οἰγοιηῖυϊί, οοπυογδμα {μἰξ, Αῖτας. ΧΙ], 
85. ΧΙΧ. 21. διαστρέφειν “χάριν, ἜὐΕΥ- 
ἔεγε 5ταϊΐατα, ἢ. 6. Ὀγίυσγό δὲ σταῖὶα 
ἴὰη 6: ἴα Βοταίπστη. [0]. 
ΧΧΨΙ͂Ι. 34. διασερέψει τὸ στύμα, 

ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΙ͂ΝΑΙ 'ΟΔΟΙ, υἱῷ 
»εγυεγδα;, 8. ρεσυέγϑα εἰ Ῥγαθα αἀβέ,» 

ς ἀὲ ταίΐϊο. ΓΛΩΝ ΓΤ υἷξ ἰογ- 

ἐμοϑα. ὅπὰ, Υ. 6. «τ ῦ 0 ν» Ρετ- 

νεγεὶ οοτξ. ῬΥον. ΧΙ. 20. διεστραμ.- 
μόναι ὁδοὶ, ἨὨ1 ΔιδιΓασίαχω ΤῸ σοηογο- 
ἴο Ῥοδυσγμδι, Αηυ. ὅγσωσῃ. Ἰμποοά. 

᾿ φεφεβλοκάρδιρι. ---- ΓΊΖΘΙ͂ Ὦ Ἴ, ὁ9 

μενυονφ αίμοι, Ῥτον. Υ11Π]. 18. Βδ;Θ 

ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕ ΝΩΣ, ρεέτγυενϑε, ε15- 
ἐοτίε. δῖτ, ἸΨ 18. ὅτι ὀπσεραμρένως 

ἀ πορεύεται μετ᾽ αὑτοῦ ἐν φρώτοις, Ἀ. 6. ἴῃ 
ἔΠΠΟΡΙΟ διπ ἐχρίοσζας οἱ ῃγορϑίὶ 
ῬΘΡ δάνεγβα, 86. βαρίθηῖία εἴ [26 118. 
ϑῖο ϑγσαδ οἵ ΑΥδθβ. 

ΔΙΑΣΤΡΟΦΗΙ, ρεγυεγδιίαδ, ρεγυότ- 
σἷο, δμδυεγδὶο. ΓΔΕ Γν Ῥεγυεγδίέας, 

Ῥγονυ. 11. 14. χαίροντες ἐπὶ διασεροφῇ 
χαχῆ, ΘΟΧῸΪ δ ηἴ658 Π ρεΤυεγ δ αἴθ βιιλ. 

ΔΙΑΊΣΤΡΟΦΟΣ, ἀϊίογίωξ, μόγυεν.- 
δίς, νοὶ υογϑὶροϊϊα, υογομίμα, ζαϊίας. 

«ΓΡδν ἀεοερίιο, ἤταμα, ἀοἶκδ, μνυ. ἰαα- 

αἰϊο, τοπιδεῖο, Ογυῖπί. οἄ. Ηο9. Υ]]. 
16. τόξον διάστροφον, ἀτοιι8, αιὶ ΠοῚ 
ἔστι 1ἃ, αυοα τηϊηδίυγ, ἃς βαρ! ἴα 
ΧΕ 4110, χυδπὶ αιο ἀερεραῖ. }- 
βαῖυδ: ἀαοίοξιδ. 

ΔΙΑΣΤΡΩΝΝΥΚΊΙ, δίεγπο. Ἰδὲ» 

} 

δδεέ Διρισύρω. 

7ππὶοι, ἐϊπῖρνοι. Ῥεον. 1]. 16. 
ἀμφιτάπῳς διέσφρῳσα τοῖς ἀα᾽ Αἰγύπτου 
βρο. ΑἸὰ, εἰ Οὐιρρ]. συ, ΟἸι8]α. εἰ 
ὅτο γη1» ἈΓῸ γεσθο Ἠδρυογυηῖ, δ 

σαΐιαο πποη 8114 ἴῃ Ἰπιρτιδα Οτῖδι. 
Πθυν τϑρουίθηθασς νεβΕ  Ί8. --- ἡ 2.1, 

ῬΙ, ἀἷοο. 1 ὅδ. [Χ. 96. διέσνξρωσαν 
(θα. πλίην. Οοηέεν Αεἰ. ΙΧ, 84. οἱ 
Ι,. Βου. ΕἸ]]1ρα. στ. Ρ. 94.) τῷ Σαοὺλ, 
ἐε) σῷ δώμαει, διοτιθρδης ὅ5.80}} ἴθος 
ἰυπι ἱῃ ἱδεῖο. ΒΊῸ ἽΣἼ δπε ἀπθία 

Ιεροσαηῖ ἽἼΔ τἰγανῖὶ ἰαρεΐδιις, δαὶ 

50 1: πδιὰ Ἰοσοποιι Οὐξβδατη ἴρϑδπς 

νἱὕὔσεκκτη, εἴ Ιομοπάυτα δαδ6 διελάλη» ας 
σεν δυϊ ἐλάλησεν, ΡΑΥτα Οὗ ᾿ΙΏγοτυτα 
ψεΐεσυσα ΟΟΠΞΘΏδιτα, ρατάτη οὗ δά- 
ἀΐϊτη χαὶ ἐκωμήϑη, ταὶ ἢ}}1]Ὸ πο" 
ἄο δεῖ ῬγοῦθὈ:16. ϑίπιυϊ διιέθσα στηο- 
πρηάυγη 6δῖ, ἰοοο δήστρωσαν τῷ Σαοὺλ. 
Ἰορεηπάππι 6896 δήστρωσε μετὰ Σαοὺλ, 
αιδιη ετωθυ δι οδσω σαϊίοπθ τοῦ 
Ρτϊοσίβ οοσησηθηάδαί γυ]ραῖυβ. 46 
“ἀποημθ 8. στρωννύω. --ἰ 7}, ἘΠΡΒ. 

8 Ἴ.)» επίοπο. ἃ. ϑδια. ΧΧΙ. 10. 

διάστρωσεν αὐτὸν ἑαυτῇ ἐαὶ τὴν αὖ 

ϑγτατα. Ρε. ὌΧΧΥΙΙ. 60. ονεῖθ- 
γατ υἱᾶπι εβῖ ἰ. ᾳ. δίετϑπετε υἱαπι, εἴ 
ἢ. 1, πρῖδξ βοὴ σοξγοεγε, ποὴὶ πηρεαὶ- 
τρ, αυλεὶ ἰέδεγωπι σεγσαπὶ ἀἄατε. 

ΔΙΑΣΥΡΙΖΩ, εἰδιίο, εἰδεΐμηι εἄο. 
Ορμπέ. Τε, Ῥαεσ. 20. ὡς «νεῦμα δρόσου 
διασυρίβαν, αὐ δρὶ τἰζυμι τοσῖβ οἰδιζατι- 
ἐσηι (ὁ ἰεκίεῦ δριγαπίεηι: αὐδὲ ΤῸ. 
τι σοτδῦο δὰ τοϊ]δμάυστα δεάοσγθε ὶ 
᾿σπῖο ρεσορμοσίιηβ οδγαῖ.: 

ΔΙΑΣΥΡΩ, ἀϊείγαδο, ἀείγαλο, εἶ» 
ἰωμάο, ἱγτίάθο, ἰζ. οδίγοοίο, οαζειχι- 
μου. γ}}» ὅρέγπο. γα. 1 ὅδσω. 

11. 17. 9 δα. ΧΙ]. 14. 00] δυϊ 16- 
εἷι Υ})}» δαΐ νοοῖ διασύρειν ἢ. 1. τ- 

ῬυϊΈ ποϊοῃομι ΒΡ ἢ] σάτα. Ῥοςῖθ- 
τῖι8. βίδίυδβο νἹάσιΣ Μομῖ. αυὶ 
νου διασύρων διέσυρας τοὺς ἐχϑροὺς κυ- 
ρίῳ ἴαγιδζι : μὲ οοπυϊίαης οοπυΐ- 
ἐϊανὶ 7εοϑὲ ἑπερεῖσος θοπεπὶ, σοὺ. 
βου δηςθυδ το]. Ὁ15 ἱπιστρυθ θα. 
Ῥυίυβ χοἱῃὶ τηλρὶβ μἰδοοῖ. Ααυ. ῬΥσν. 



Διασῷαγῆ. 

ἃ 1. 80. Ῥιαδαι, Χ. 3. θγτησι. [88. 1. 
᾿ς 4. Ἰης, Ῥτον. ΧΧΝ. ὅ. Ἠφεγολ, δα- 

σύρει, διαπαίζει, χλεάξζῳ, 
ΔΙΑΣΦΑΓῊΗ), ἀϊαίκρ, φμὲ εξ ᾿π 7:- 
ἴρ ἀϊδεοίο, ἵϊ, βοηοταιὶίοσ συευῖδ 

ἰαίωϑδ, ν. 6. τη. ρείγα υοἷ πιμγο τπ|67.- 
γωρίο. ὙΥῪ)» δεῖ. Ῥαῆ. γαρέμηι. 

ΝᾺ. ΓΝ. 7. ἤρξαντο αἱ διασφαγαὶ ἀνα- 
φράσσεσϑαι, ἀἱαίεξ ἴῃ ταυγίθ ᾿ποὶρὶθ- 
θδπῖ σερρίεγι. ἴϊα ἴῃ αῖ. εἴ ΑἸοχ. 

ὁ ΤῊ εἰἠραν τΝ Τὰ διασφαγαὶ Ἰεσίτον 
διχφραγαί. ῬΥῖΟΥ Ἰδοιίο δϑῦ ῬΓ85. 
ἔεσοπάβ. Νδπὶ διαφραγὴ δδὲ ἃ δια- 
φράσσω, ἐπ ίογδορίο, διασφαγὴ ΨΕΤῸ ἃ 
διὰ εἰ σφαγὴ, νπιασίαο. ἘΛ᾿ οοἄδτα 
ΒΕΊσὰ 4118 διασφὰξ Ἰορίξας. ϑυϊᾶδα: 
Διασφὰξ, διωτομὴ ὄρους" καὶ διασφάγες, 
διεστῶσαι! αἴτραι. Ἠδεγοδίυ8: διασφά- 
γες, αἱ διεστῶσαι αἴφρωι τῶν ὁρῶν, Αἀὰ6 
Ἡδτγούοι. 11. ς. 168. Ρ. 150. 9. 

ς "ΔΙΑΣΦΑΛΔΩ, αδεγταγε Ζμοῖο, 
7110, οἰ: 

ἘΔΙΑΣΦΑΓΛΛΟΜΑΙ, ἱ. 4. βίπῃρὶοχ 
ἄλλομαι, ξοτίμπα αἄύυεγδα μέογ, ἐφ- 

μον ὅετο τέπι, ζαϊίον, ἐχοὶο 5ρὲ 
ὡϑὲ οοπδὶο. 8 Μαος, ΄, 19. τῆς “70- 
ϑέσεως αὐλὺ διεσφαλμένος, τηυϊζυτη ἰαΡ}- 
386 ΠΟΏΒΠ1ο. 1ιοΐΔπ, βαγηοβ. Τ. 1. 
Ξ . 463. σφαλεὶς ταύτης τῆς ἐλπίδος, 
οἶγν. 11]. 81. 12. δισφάλη τῆς ἐσ"» 

ἐ βολῆς. Ὠῖο (888. μαᾷ. 47. οἀ. Ἐείχα. 
φάνυ ἐν τούτῳ δισφάλη, ταυ]ζυσα ἐγ7α- 
υἱέ. 

ΔΙΑΣΧΙΖΩ, ἀἰϊπαάο, αἴδδεοο, ἀϊ- 
υἱάο, ἐπέεγοίιμῖο. γ5» πάο, τωνερο. 

Ἐχ, ΧΙ͂Ν. 91. Δαυ. Ῥς. ΟΧΙ, 7. 
“ΠΥ “οἰπόο, τεπερο. Ῥϑ. ΧΧΧΙΨΝ. 

19. (18.) διισχίσϑησαν, ἀἰδοίασὲ δυηΐ, 
αυ14, οὐπὶ δα ἀοίογοιῃ οδἰθηίδη γα 
νοβῖοιη βο πἀθυθηΐ, πο ἰδιθη ἀο- 

ε ἴοτὸ υ]ο ἱρεὶ Σῃἰοτῖυβ δσουισασνθθβη- 
,ἴὰυγ. Ἐογίδθβα διεσχίσθησαν ἀθοαιιδ 
Το! μοίΐεϑί: ἀρεγμεγιπέ γα δμα, 
αυδδῖ δροσῖο στίοϊι Ἰθοῦθα ἀθνοχαῦθ 
συρί᾿οπίο5, Ὥδῖη εἴ πος βρη βοδῖ 411- 
αυδηδο » ϑιρ. ΧΥ ΤΠ]. 28. διέσο 

σεν τὴν πρὸς τοὺς ζῶντας ὁδὸν, ἸΉ{67- 
εἰμεὶί, απὸ δα νἱνρηΐεθ, νἱαχῃ. 

ΑἸΑΣΧΙΖΟΝ, 801]. ὄργανον, ἐπιδίγα 
γηορέμπι ἀϊδδεοαη. ΤΣ» ϑέντα, τ. 

δδ9 Διασώζω. 

Δέθαγαρ. 1 Ῥαν. ΧΧ, 8, ἐν διανχίζου. Κὶ 
6). 

ΔΙΑΧΩ΄ΖΩ, «αἴοο, ἐόγῦο, ἐέδονο. 
“2 ὃν συπβνέρο, ὁοϊδσο. Ῥτον. Χ.. 6. 

δισώϑη ἀπὸ χαύματος. Ἱὀροναπί νοὶ 
᾿ Σ 86 οοἰϊρί, νεὶ Ἢ» υἱ τοοῖδ 

μὰ Ἀ. 1. ορβεγνανῖς δαορογαα. --- 
νι » 8)» Ηρα, σὲ ΝΙρἢ. ἃ 

»νΣ Νιΐ, Χ. 9. διασωϑήσισϑὲ ἀπὸ 

τῶν ἐχϑρῶν ὑμῶν, ᾿ἰδογαδὶνεῖπὲ ΔῸ ἰηΐ- 
ΥΩ ΪΟἷ8. νοβίτῖϑ. Ὠθυῖ. ΧΧ. 4. εν. α 
Μτὸν 90. ἴπησ. 4 ϑδ. Χ. 9. υδὶ 

ὥξειν οπῖ σιιαέϊεηι ργδονε, ὀρεπι 
"έννε, ἀεῖπρδ ρυρπδηείθυθ δ ἴῃ 
Ῥτωθο οσπδαςυεϊ5, 40 118 ΘΟΉΕΥΓΟ 
αἰϊχυίά αἃ νἱσίογίαπι τερουίδπμάδπι: 
ἱ. ᾳ. οἱ ἀοοοῖ ραγιίου]α ὅτι δι ἀϊα. 
“- Ὁ}, ΗΙΡΗ. δ 25}, οοηξιβεγα [- 

οἷο. ὅγταγα. Ἐχοά, ΓΧ. 20. δεέσωσεν, 
δεγυαυτῇ. --- γὴν Γ, ἨΪιρ. οορὶ- 

ἐᾳέϊοπεηε συδοίριο, δας. 4]106: δεποῦθ. κἡ 
ἰε πὸ ἐξάϊδεο. «0. 1. 6. εἴσως διασῴώ. 
δσἢ ὃ ϑεὸς ἡμᾶς. --- τὴν ῬΙῊ. υἱαηι 

σοπϑόγνο. ἴπις. βοο. Τποοάον. οἱ (οά. 
Νουίτρ, ἐτοῖὰ. ΧΙ ΙΧ. 11. χαὶ ἐγὼ 
διασώσω αὐτούς. ὩΧῚΧ Οομον. ΧΙΧ. 
10. εἴ 390. υν] εὐτὰ σώξω ρεττηυία- 
ἴυχ ἴῃ οοὐαά. ..08. ΙΧ. 18. -- ῸΤ 

ΡΙΉ. ραγῆον. ὅοη. ΧΙΙ͂Χ. 47. εἰς τὸ 
ἡσεέρας διασώσει τροφὴν, 865. Α]4, δεὰ 
αυδηαύδεη ἰοοῖίο ἤπς ἐχουβασὶ 400» ς 
ἀδιητηοᾶο ροίεβὲ ᾿ρεὰ ογαίζοῃἹβ 86» 
Τα, δ οἱ το σΊβο6 ξανθῖ, Ἰδίλθη 6. 
δτα τη ]]οὴὰ διαδώσει, αυοά δαροῖ 
ΑἸεχ. Οχοη. εὐ (ουρ}οῖ. ---- Δ. 

1502, ΡΙμ. εἰ ΝΙΡΆ. ὅγταπι. 900. 
ΧΧ, 20. οὐ διασώσε. Αἀπιοάυχῃ 
διηρίσυδ 6βι ἢ. 1. ἢυ)8 νοςῖβ βίρῃὶ- 
ἤοδο. οἷ βηΐτη νϑυί ροϊαϑὲ : ἸῸΝ 
δεγυαδεί, 86. δἰδὶ, δεν, υἱ γυϊραῖμϑ 
(αμϑίυ}}: ρορσίάεγα ποπὶ ροίεγιί; νοὶ αὶ 
ΒΡ ππλ ἑαυτὸν, ΜΝ μοδδοβϑίοης, 
ξαγμηι ζείδ ουωάεί. Ῥοβίετιος ᾿πίοι- 
Ῥτγθίδῃαὶ ταῖο σοι δῇ, ὙῈ618. 
ΑΙοχ. απ Ὠαρεοῖ: οὐ σωϑήσετωω. ΟΕ. 
ν. 21. Τποοά. .00. ΧΧΙ1.50.ΧΧ 
ὅση. ΧΙΧ. 19. οὐ δυνήσομωωμ διασωδῆ- 
γα! (8111: σωϑδῆνομ) εἰς τὸ ὅρος, ὨοΠ ροῖ- 



δ 

Ὧ 

ἀ 

“Διασώζω. 

6ἴῸ δαΐνως ευαάεγε ἴῃ ταοηΐοτῃ. ΟΕ, 
Ικχ. Ν, Τ᾿ κα. ἢ. ν. 1 ὅδιι. ΧΙΧ. 
10. ἀασώξισϑαι, ετγὶρὲ , ἔϊδε- 
γατῖ, δαϊυαγι. [οϊά. ΧΧ. 20. γέ: οοα. 
ΑΙεχ. [ρἱ4. ΧΧΥῚ. 10. διασώζεσϑαι 
δαϊμί5 σαμιδα ἔρον πιοῖδῖ, οἴ οὐχ 
σώζεσϑαι ἴῃ οοάά. Ῥετταυζαξαν. [68. 
ΧΧΧΝΙΙ. 388. διεσώδησαν εἰς - Ἄρμε- 
νίαν, τεοὶρίεδαπέ δε ἴῃ Αὐτωθῃίδση. 
γιάε δε 1 ὅδ. ΧΧΥ͂ΙΙ. 1. 20". 
ΧΧΙΧ. 12. διέσωσα πτωχὸν ἐχ χειρὸς 
δυνάστου, δεγαδαηι ῬΔΌΡΘΤΟΤα οχ 
ΤΏΔΏ1) ῬούδΠΓΙ8. ---- ΚΠΌ » προ, τλθ- 

ΔΈ. οοπαίἑιο. Ααυ. οἱ ΕΑ. Θυϊπΐα 
Ῥβαὶμι. [1. 6. δεσωσάμην 866. (Ο]Ρεξῖ. 
4υε Ἰφοῖίο ΕἸδοῆοσο ἴῃ Ο]ανὶ Ὑ' 6ῖβδ. 
σσ. Ρ. 40. 18}1, εἴ ργοξεοία 6886 
νἱάθτασ δὴ Βογοΐπθ ἱ᾿τοροσῖϊο, οὐ}ι8 
Ιοεο ταρομθηάμχη βἰῖ ἐδιασάμην. ϑεχα» 
Ἰεγὰβ ἱπ ΕΡ. Οτῖξ. Ρ. 8. Ἰορθγε τηδ- 
νυ]ς διεζωσάμην, 4110 τἰτα : οἱπαὶ ἀἷα- 
ἀεηιαίε. ϑεα ὕὰπο βου) απάσχγη ἔ8- 
βεῖ δίέζωσα. ἙἘχτιοβιὶ οΟὨ οἷ ἰοροῦ- 
ἄυνι ἐδίηνα τὸν 8. μὲν β. μ. εἴ δαάϊξ: 
ἤεος δηΐπὶ οδί Ῥσορυὶ δὶ σηΣβοδίο 
ΨγΟςΪβ 0} -- “Γ2Β)» ἡβῇπάο, ϑδεοο, 

ΡΙΏ. γθ8), αυδ νοχ δείδσα ποίαϊ ρμα- 

γίο, ὁτοίμαο υἱοϊοηπἑιογὶ πἶδε. ΤΉΘΟΑ. 
Φον. ΧΧΧΙΧ. 38. υ;τ᾽᾽ βοηβύσζῃ τη] 
ἜΧΡΥ β81586 νυἱάσῖαγ. θη ΘΏΪΠ 
01 οϑὲ ἀθ 8 .1}1 ραῦγία ΘΓΑΓΌΣΩ. ---- 
5 8.251, ΡΙΒ. εἰ Ηρ. Ααυ. 

Ῥεαΐση. ΧΥΤ. 44. Ααι. ϑ'γιημι. οἱ 
ΤΧΧ ΜιοΒ. ὙὟἹ. 14. ΤΙΧΧ 005. 
ΧΧΙ. 10. ΜΙομ. Ἱ. 14. -- ολϑῃ, 

φτοΐριΣ. Νυχα. ΧΧΊ. 20. :υὰ. ΧΗ. 

4, δ. -- 28), γεϊᾳμῖα. “υἀ. ΧΧΙ. 

17. 2 Βορ. ΧΙΧ. 30. Εβάν, ΙΧ. 14. 
158. Ὧδῃ. ΧΙ, 49. βος (ἢ Ιδ. --- 

85. ϑαπο. Ηο«. Υ(. 13.5ες. (πρὶ. 

ε ὍΌ1 διασῶσαι Θϑῖ βὶπα ἀυδὶο δ] 1ἢ- 

[οΥΡρσεῖῖβ. --- Κλ» Ποιηθὴ Ῥτὸ- 

Ῥγΐυμη. 008. Ὶ. 96. 0}}. 1 Βερ. 
ΧΥῚ. 84. ᾿ΓῸ ΠΟΙΏΏΘ ὈΓΟΡΤΊΟ 6ἦ118 
Δἰαθδσὴ ἸΠΓΕΓρΡΓε ΘΠ ΟΠετα βυρϑίυ- 
οηΐθβ. ὙΌΣ θηΐμὰ ΗΘΌΣ. ποῖδι ἐχαΐ- 
ἑαίμηι δἔ' μὲῦ οκαϊίαίδοπόηι χμαδὲ ἐπ 
ἐπιίο ῥοδίξειν. ---- Ὑγ0)» διε διηι. 108. 

͵δ86 . Διμάταξις. β 

Χ. 20. -Ἴρ διρογείεε. 0ε. ἃ 

40. 28. 80. ΧΙ. 8. ϑὄγτησα. ΑΡα, 18. 
διασωζόμενος. 3 Μδος. ΧΙ. 12. γυμκ 
διεσώϑησαν, Ὡυάὶ ουαδοτιπί. 

ΔΙΑΣΩΣΜΟΣΣ, εὐαεῖο. ἸΛΟΌΥ Δ, εὐα 

εἰο. Αυ. ΤὨοοά, Ῥβαίτη, 14. 9. 
ΔΙΑΤΑΓΙῊ,, αἰδροείξο, οναϊπαίϊο. 

ἸΣ ἐτεπιρίατ. Ἐξάσ. ΓΝ. 1]. 

αὕτη ἡ διαταγὴ τῆς ἐπιστολῆς» δος ἀ- 
Ῥοείέϊο, νεὶ οοπδίδέμίδο δρϊβίοϊεε, Ἀ. 6. 
16 δορί βίοϊβ 8686 βδαρθθαῖ. Ψυς. δὰ 
εεί ἐχεπερίαν ερμἰοία. [ 

ΔΙΑΎΤΑΓΜΑ, ργαοερέμηι, εὐλοίμαι, 
ἀεφοτείμηι. ὉΣ1Ω} Ρἷυσ. ἀοοίξ, ἀἰτεῖ- 

»εἶ, φγαοερία. ᾿ϑγιθίη. ἴεβ. ΤΠ]. 
16. διατάγματα, ργαοερία. --Ἰ 

ὉΒαϊά. ορίδέοῖα, φικα βοὶ]. ἀἰδοτείαιπι 
οοπῆπεὶ. Ἐπάν. 11. 10. αὕτη ἡ δια- 
σάφησις τοῦ διατάγματος, Ἀος 6ϑὶ εἱ- 
ΘΙΉΡΙΑΓ ἀεογεί,. ϑδρ. ΧῚ. 8. νηῖν»- 
κτύνου διατάγματος. β 

ΔΙΑ ΤΑΞΖΙΣ, αἰδροείίο, ἀξαϊδαϊδνι, 
οὐϊοίιηη. ΠΡ, ἀεογοίμη, δέαξιιεα. 

ϑγπση. 7οδ᾽ ΧΧΧΥΠΙΙ. 58. --᾿ 
ΤῚΝ Ὁ» οὐπυεπένδ. Ιὰς. 3 ὅδτω. Χσ, 

5. γυρ. ἐχίγα ρίαομπι. ΨΊιαετα 
διάταξις Ἐ. Ἰ. ἑά φμοά ἐδὲ οονεαἐμαίνει 
εἰ ἀεοτείμπι, δρεοϊδπι ἐεηαρες οὐ 
οοπυεηδεπάμση σοπδίϊἐεἑινη δὶ στυϊῆολτο. 
αύδτῃ Ὀρθοπεια οὔδηι νὴ αὶ 

ΑΥΑΡ. ΤῸΝ » Βευᾶ ΤΑσχὸ διδβεί. 
ὙΊΔ6 ϑἰμλομῖβ 16χ. Ηθρσ. 8. Β. ν. 
ἘΞ γχρῦπο »αγέδο. 8 Ῥατ. ΧΧΧΙ. 

16. 17. - ΟΡ Ὁ» 7μαϊοῖμνε, οἱ ἀὰ- 

πῖηο οπῖπα φυροα σογίμηι δὲ οἱ οοπεῖ- 
ἐμίμηι. Ῥβαΐγῃ. ΟΧΨ Π|. 91. -- νὰ 

ΝΙΊΡΒ. οοπάϊοο, οοπυεπῖο. ἴτιο. 9. ὅπ. 
ΧΑ. δ. διατάξεως. Τὰ ΒιοΙΣ 5. δεὰ 
ἴῃ ἰοχία 101 Ἰορίταν ἽΝ» υοὰ τὶ- 

ἀ6 ΒΌΡΓΆ. --- ΡΣ ἐπογοϊέμδ. ϑγτηνι. 

ΤἼροάοί. 2 ορ. ΧΧΙΠΙΙ. 4. «πάσῃ τ' 
διατάξει τοῦ οὗξανοῦ, ἀπίνεγθο ογα αὶ 
οοἷ;, ἢ. 6. οὐληἶθι8 ΘΟΣΡΟΥΒ5 οα- 
Ἰερέῖριθ: Ἀ)7πά6 Ἰζοσιτα ἀρραγεῖ, διά- 
ταξιν ὨΟΠ, βου ογαεπαίῥοηξης εἴ σοα- 
δἰμμέοποηι, 86 εἰίδση ἑά χμοα ὄεκπι 



Διαταράσσω. 

α οὐαί ωέξιηι εἰ ογαἀϊπαίμηι 65ὲ εἰσοϊῆ- 
ἐὍγ6, 40.8]}16 ϑσαπξς οογροῦα Τα]εϑίϊα. 
ὙΙάα 8. ν. τάξις. ---- ΠΡ (ᾧ "τὸ 

Ὁ), ἀϊδροσίο, ογαϊπαίο. 1 Ἄες. ΥἹ. 
ϑ.--- ΘΙ͂Ν ὥγπια. Ἐκ. ΧῚ.11]. 

10. Φυάϊει. 1. 4. Υ1Π1. 86. ἀϊχτεβεὶ 
8 ἰοπ(οτο ἐπορεύδησαν ἐαὶ τὰς δκιτά» 

᾿ ξως αὑτῶν, δοίογυπὶ δὰ ,Μιποίίοπεξ 
 ἀοπιδηζεῖα9. ΕΧΡΙΙΟΑΓΙ αυοαπα ροῦ- 

οϑῖ, αὐ Βγοιβοῃπρι ἄθσιϑ οὔϑεσναν, 
ὁ ἂς Ἴρου οοτίο, ψμοπὶ φιΐδαμα ἐπ ἀεζεπ- 
ἄεπάα πτγδς ἐσπεγὸ ἀεδεδαί. ἩΘΒΥΟὮ. 

᾿ διατάξεων, διοικήσεων. 
ΔΙΑΤΑΡΑΎΣΩ, »ροεγίμγδο. 2» 

ΝΙΡΒ. ἥαρτο. ἴῃς. Ηοβ. ΧΙ. 9. διε- 
ταράχϑη. Κοχ ἘδΦργ. ἢ. 1. ποῖδξ 
ΦμΠΌ0 σοπενἐδεγαἰδοπὶς αἰδοίε σοπι- 
πιουετί. --- ἽΡ» οοπέιρμας, ἐπι ΟΥ̓ ΖΕΥ͂. 

ϑγτώσα. ] Βδρ. ΧΧ. 48. διατεταραγ- 

μένος ΟχΧ Αγδβρίϑιηο. 831}. ἰῃ 

ς Ὁουΐαυρς. [Νὰ ποῖαι : ρεγέμγδαΐα ἐεί, 
αι ποῖϊΐϊο εἴ Θοην θη ]Ο(]8 ΠΕΡῚ 
ΧΧΙ. 4. ὅ. Θυοάσὶ δυΐοπι ἃ Ἴ)Ό 
ἀογίναϊζαν, Ρ]θπδ ἔοστηι]α δϑϑεῖ:: σγέ- 
οεάσης α δαπα πιθπέξ, χαυοὰ ουμπάστῃ 
86 ηδυτα Παραΐ. 
ΔΙΑΤΑΎΊΣΩ, ΤΤΩ, ἀΐδρονο, ογϊπο, 

Ῥγαοϊρῖο, οοηδίξξμο. "ὙΔ ὟΣ ἀἄἰοο, ργιΔοὶ- 

»ῖῆο.1 Βερ. ΧΙ.18. ἄρτους δώταξιναὐτῷ, 
ῬΔΠ6Θ 860 νἱοίυτα οὐμϑίδέμἑέ 11}. .-- 

ἀ ΝῊ» εἶἐρο. Ἐς. ΧΧΙ, 19. --- 137» 

ΗΙ Ῥῆ. 8 3 σἰαίμο, οοπαξέέμο. 
ΤῊΡΟΙ. “οῦ. ΧΧΥΠΙΙ. 7. διέταξεν 

αὐτὴν, ογαϊπαυΐξέ 1116τὰ. --- ὈΨΤ, 

ΗΙΡΉ. α Ση. ροπο. ἘΖ. ΧΧΙ. 10. 
90. -- ΠΥ ΗἸΡἢ. αἷο, οἱἷδο. 

γτήτη. τον. ΧΧΧ, 0. διάταξον. 
γ᾽ Ια 8. ν. συντάσσω, εἴ Ρδ01]ο ρῬοεῖ 8. 
ν. Γ᾽ -- ΡΡῚΓ» Ραγῖ. ἀξοέτπεης, 

ἑεριείαίον. Τυα. Ν΄. 9. ἡ καρδία μου εἰς 
σὰ διατεταγμένα τῷ ̓ Ισραὴλ, ΟοΥ ταθύσα 
δάνεσες 1116, απ διπέ 
δγαδ]ῖ. οροζυπίὶ εἴπ ἀυθῖο ὍΠῚ 

-τ τ ν- ἴπς, 3 58πι. ΧΧ. δ. Ψαΐρ. 

οοποίξέω. Ἴ29. ἐγαοία, ρἰαπμῖεδ. Ππο. 

9 ϑαα. ΧΥῚΠῚ. 438. διατεταγμένην, 

581 Διατάσσω. 

οοηδίωέανε. Μοτεῖο ἢεοο συπὶ ἰεχίυ 
Ηδεῦτ. οομποῖδνὶ πϑαυῦ, τὸς ἃρρδ8- 
καῖ, 8 αυοίδηι υεσις ἢεος νἱδ οοη- 
βεζα(α ὃ Θυϊὰ εἰ Ἰεροταῖαν διατεταμιό- 
γῆν, υἱατι οχίοπδαηι ὃ αὐΐ οἴίδτη τὴν 
διατετμημένην ξ᾽ Ὥδῖὰ υἱὰ οοπιρεπάϊοεα ἢ 
θοάετα ἤυτο διατετμημένη αυο διατίμ» 
γουσα (οὶ ροίεϑί. ΥἹάδ 58. ν. διατέμ- 
γὼ. ---- ΡΙΒ. ἀείενηιῖπο, ἀοπηῖο. 

ΤΏ δ. 1. ὅ. δίταξεν αὑτοῖς ὁ βαοιλεὺς 

τὸ τῆς ἡμέρας (8ς. μέρος) καϑ᾽ ἡμέραν, 
οοπδέϊμι 111}18. τεχ Ῥογ μηχα ἀἴι- 
Διὰ ΟΟὈΪα. --- ἈΡΊΜΝΙ ΟΣ υεδίέδι» 

ἄρῃ, ρογῆομδ. Φπα. 1Π|. 28. ἰξῆλϑιε 
τοὺς διατετωγμένους, οχὶθαὶ ῬῈΓ ογαϊ- 
παΐος, εἷνο, υἱ [,Δῇϊ 85 νου ΒΟ 68 ἢ4- καὶ 
Ὀοηΐϊ, 4αέεϊ δε, ν6] οὐϑδογυαπίε:. ἔπι 
(οά. ΑἸ]οχ. θρο υοῦρα ἀσβιπί, οἱ 
ΠΟΙΣ}} 15 6Χ δ]ἷο ἱηίεγργοῖς ἱπθοτίδ 
6886 νἱἀθηίυτ, αυϊ ἋΡ.8}.5) σγεαὶ- 

ἀϊξ 6886 ργαείαμηα ογαάΐπε πε ματὶ 
ἑπείγεοσίμηι, δὰϊ πιξίοες αὐ ἐχοιδίας 
ροείίοσ. ΝοῊ τοῦοοπαάδ δυΐετη οϑί 
ϑοηίθηξία δαἀτωοάυτα ὈῬγΡΟΡΔΡ}}18 Βοτν- 
ἔτσι! ἵπ Οὐταπλοπίδτιο δα ἢ. }. ῥῬδρ'. 
488. αἱ μεν τοὺς διατεταγμάνους ἐρ- ἃ 
δαπὶ ρογίξομηι 56ὰ σεύλους διατετωγμέ- 
γους, οοἰιαππας ογἀϊπαίας, φῶ ρογίϊ- 
οιηπκ εὐθοιιπί, ἱπίο]Π οὶ. --- ἼΘΕν 

ἀϊνίο. Ἰῃς. δὲ ΟΧΧΟ 1 Ῥαγ. ΙΧ, 
88. ΝΟ δἰϊζοσ ἰοχζογυηΐ, 864 [ἴδ 
δῆς νόοοότα τὸ πω ἐρβ ρα 6886 ἢ. ]. 
Ρυϊαγυηῖ. --- 3» εἴασα 
ἀΐδροπο. 1 ϑατα. Χ]. 11. ̓ λίτάξε ἄϊ- 
Ῥοεξμέέ, (βεηδὶς 50. ποδιατὶ) 866. 
Οομαρ]. υδ] οὔτι τιϑέναι εἰ διατιϑέναι ὁ 
Ἶῃ οοἀά. μογπιυϊαϊαγ. --- ἼΔΥ)» ϑέγ- 

το. 8 Ῥαν. Ψ. 10. οὖκ ἧσαν διατεταγ- 
μένοι εἰς ἐφημερίαν, ΠΟ; οὐδηΐ ογαϊπαζὲ 
84] τιϊπιβίδείυσα ἀἰυσζηυτη. 9 Μδος. 
ΧΙ]]. 20. διατάξας τὴν ἑαυτοῦ στρατιὰν, 
ουτὰ ογάτπαδεεῖ οχθγοϊζυσ βυυχα ἰῃ 
ςΟΠοσίοβ. Φυ ἢ. Χ. 8, ἀ6 αγε βοίοδα. 
ογέπλιη οοηεροείἑοπε, ἀϊοαν. ψεῦρα 
βιηΐ : ὀίέταξε τὰς τρίχας τῆς χεφαλῆς 
αὑτοῦ. ΨυϊχαίυΒ: εἰ ἀϊξοτίνιπαυϊξ 
οτίπεπι σαρὶ ἐδ σμῖ, ΨεΥ στα αἰδοτί- 
ἠπάτα οβῖ ἴῃ ἮδΔΟ ΓΕ ὈΓΟΡΙΊΌΤΩ, Ἰιπᾶ 6 
ἀμογὶππαῖς, ααοα 168. {Π|.. 20. οὐ- 
Ουγτῖ, ἀομδ ᾿ἀποπυ; γι ογἵπες ἀϊυὶ- 



Διωτσείνο. 

«ἀ αὐ οοποϊηπαπάμηι οαρμὲ. Μ Δα 
Ἡϊδτοῦ. Αἀν. Κιαβπηυ 11]. ς, εἱὲ, 

ΔΙΑΈΕΓΝΩ, εείοπώο, ευἰοίομεῖδ, 
Ῥεγίέπρο, εἰ διαττίνομαι, ἐπέδηηϊον, Ἴ 

οαἴου. ἴε8. ΑΧΊ. 15. τῶν τοξευμάτων 
φῶν διατενα μένων, ἀγοιὰπι ἰδ, ΒΟΓΌΤη. 
᾿Ὅσηξ, Ῥδείζοη. δὰ 28]. Ψ. Ἡ. ΥἹ. 
14. .-- Ἰὼ» »Ῥχοίγαλο. ῬΡβαῖτα. 

ΤΙΧΧΧΙΨΝ. δ. διατενεῖς τὴν ὀργήν σου, 
ὀχίεμες, ναὶ: ργοϊοπραδὶς ἴτᾶτα 
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Διατέρινο. 

γαπίον, ἱ, α. διατελῶσς. Αααϊε, Ε δῖοι. 
ΧΗ]. 4. ἀτάραχα παρίχωδιν ἡριῶν ὅνα- 
φέλους τὰ Ἑογσίδδβο ἔδσοσ. 
ΘΟ οηυλ οβὲ διατελῶς σοπέγδεζε 
Ὸ διατελέως, αυοὰ Ἰερίτογ δρυΐ 
ἸΡροογ. ζοδο. Ῥγωῃοῖ. Ρ. 910. Ε. 

ΝΣ 5 ἴδιο δϑὲ ὙῸΧ διοιτείχους 
νι 8 Εἰγτησὶ. Μ. 271. 1. 

ΔΙΑΤΈ ΜΝΩ͂, ἀΐδδεοο. ὋΡ ἐγαῖ- 

ἴα, ρἱαπίεα. ἴτοβ [πτὶ. προτὶ 2 
ϑέτς ΧΥΠ1Π. 23. ὁδὸς διατέμρνουσα, 

ὁ ἴμεσπι. --- ΠΏ, εαἰεμαϊξ, 165, ΧΊ, 

322. --- τ» ἐχρανάο. Ρμ. ΟΧΧΧΙΧ. 

6. διέτειναν παγίδα τοῖς αυσί μον, ἐχρα".» 
ἀετμηὲ τοῖα Ρεάϊδυβ τα θῖθ, Ξ6Ρ. ΝΠΙ. 
1. διατείνει δὲ ἀπὸ αέρατος εἰς πέρᾳς, ρεῖ- 
ἐηρί δυΐοτι ἃ ἤἥηα ὑδαὰδ δα βποπ,. 
Ἑογίδβεα δυΐδιωη Ἰοβϑῃδυτ οϑέ διω- 
ἀνε ρεγϑρίγαί, αἱ αι Βιυάδουβ ἴῃ 
Οὐταμιομί. Οὐ. 1. Ἰορὶξ, 
ΔΙΑΤΕΔΕΏ, ,᾿ευλοῖο, 1ζ. ρεγδ6- 

6 ὕΕ͵Ὸ, βεγπαμοὺ. “ΠΦ εἶΐρο. ϑγνατα. 

ΘΟΕ]. ΓΧ. 4. αυΐ γὑχὸ νενοῖα Ηθθσ. 
μα φιδεσιῖς εἰξραίωγ αὐ οπδας υἱ» 
υεμέεδγ ἰιαρεῖ : εἷς γὰρ ἀεὶ διατελόσε 
ζῶν ; αΒὶ ποι βοΐντα ββϑατα Ἵχρξαϑι 
Βἰϊ, 864 οἴϊασῃ ββοιιζαθ θεοὶ ἰθςομθαι 
ΤΑΔΤ  ἸΔΙθσὴ ἜΣ Γγ, οοηγμροῖξ, ἀϑε0- 
οἱαυι: Ομῖφ δεῖ, φμὶ φοοϊωδ δἰέ 0.» 
πὗιση υἱυεμδίμηι ὃ Ψυϊρσαῖ. πόηιο οϑέ, 
χμῖ 4 ΊΡΕΥ υἱυαί,. δὶς εἰ ϑγτιβ δο 

ἀ ἐν ρον - ΠῊ» φύσι, Ῥέμι. ΙΧ, 

7. ἀκσείϊϑδοῦντες διατελεῖνε σὰ πρὸς Ἐύω 
βίθα, ἱπορ θα θηξο9 ἐ Ὠο- 
ταῖηο. Οουξ Αοι, ΧΧΥΊ]. 88. δο 
εχ. Ν. Τ. 8. Ἀ. νυ. -- Γ73: ἀεβοῖο, 

ΟὈΝδιοΥ. 16.. ΧΧ. 7. «ἄσαι ἡμέραν 
ὀμεέλεσα μυχνηριζόμενος, (οἴυχα ἀἴοαε 
οοπξεηεδὶ θΟθδατιπδίιβ. [6γ. ΧΧ. 18. 
ἀμτέλεσαν ἐν αἡσχύνῃ αἱ ἡμέρα μου, 
οοαπαδιμηξὲ δεπέ ἀἰ68 ταδὶ πῃ Ἰρτιοταϊ πίδ. 

ε-- ΓΝ) Ἦν, αάδλες ἐπ αἰονπεπι. 

ϑγτημι. Ῥβ. ΧΕΨΠΠ. 8. ἀεὶ διατελέ- 
δε:. ---- πον τὰ σοπιρΐδοῦ, μευ ΠοίοΥ. 

ϑυτήσῃ. {0}. ΓΧ. 4. Ρς. ΧΧ1Ὶ]. 14. 
εἰ 38. 2 Μδοοβδῦ. Υ͂.. 397. τὴν χοργώδη 

τροφὴν σιτούμενω διτόλουν, νϊοΐαχη ΕΧ 
Πουθῖϑ ΣοΡΕΡΕ οδρίθρδῃΐ. 

ΚΔΙΑΤΕΔΟΥ͂Σ, δέπερεν, ρεγϑευε- 

να αἀἰσεεοαηε, ἀἰυϊάδης, νεῖ οσιερεη- 
ἄϊοδα. Ψυϊραί. υἱαηε τὐορ ἀιστς 
Νοη τλδῖ8 φυοδα βθῆθυτση : 
οο ρθη ϊοβα ἈΠ] ἀρνοραι, εἰ αι 81 συΓΘα 
ἰρϑυσῃ ϑΌροσασθ γοίερδς, «([αγε πὸ- 
ἔδτι αυρεῦτασ, ασποιησάο σασχα ᾿εχυ 
Ἡ τ. σομ δ Πανὶ Ῥοθϑῖς ἢδοὲ γογεῖο. 
Ἧ25, αποὰ Ῥγο Ὡσῆπθ ΒΤΟΡΣΙΟ ἃ 

ἸΧΧ δοοερίσπι εο (τὴν ὁδὲν τὴν τῷ 
Κιχὰρ, ΡΕΡ υἱαπι, φιίξ. ααὐ (ἰδξελαγ. 
μοί), ἱπ βειιετα σπῖπε ποίκι, φιοΐ 
τοέωπάμηι 68, εἰ ἴῃ ρυτιῖπ ἀπεδε, εἰ 

3» φασά, αὐ Ασα. »{ξιχοι, ταῖν 
ἄξια εἰρη βοδίίοπειθι Βαδθέ, ᾿πηᾶε 
ἸΩΟΧ (6 σιαδα ραπῖ5 τοίωρεῖα, ταοτ 
ὧδ τιθηδιτιξ βέμογε τοίωπο ἀϊοίεαν. 
ϑεὰ νἱα, απ ἴῃ δ 1, πο 
οϑὲ νἱα οοιῃροπάϊοβα, 868 δα, 45 
τοοίδ αἰββεοοδὶ ἴοσγαση, ν] 8 Ὲ}5 Οὐηηὶ- 
θὼὺ5 δεηρασίθαβ, ἀπδὺ Υὴδ δέσαίδ 
γυ]ρὸ λεγο βο]οῦ, ΤΥ εεῖθθ ἐέδ- 
406 νἱάσηίον οἱ Γ' νοεὶ ὋΣ ποῦσ.- 

πατῃ ὨΟΥΔΙΩ 86 ἵπ50 ΠσΤΏ, 8 τοὶ υβ 
᾿ἰησυΐα Οὐ οηια 5 δάδυς εσπῆν- 
πιδτιάδιη. 1ἶδοαὶ ΚΔΙΠΕΕ τοῦ δὸς 
ἀαῖα σρρογίαπίξαϊο πομηυ]]αα ἐδ μος 
ΥΘΓΒΙΟΩ6 οοχ εσζιτδθ ὑσοΐεστε, ηπα 
ΤΏΙ ἀδ ]. ο. ἀϊΠορεοηῦυ8 οορταπὰ 
ἴῃ τηθηΐοα! ΘΠ ΓΌπί. ΝΌδι ἔογέλϑες 
φὴν διατέμνουσαν ἀὸ 8010 δά! ἀεγαπί. 
υὐ Ἰοοίΐοξροθ ἀοοργοέ, νίδιη δὰ 

Ἰοηρβο 
ΟΒυϑὲ ὑδὺ9 ἔα ὴ Αὐἱ ἰορεγυης ἔοτο 
ἴλ888 “32, αυοά ἴῃ το] ααΐα Πηρτις 
ΟΟ. ἐποίεε, αγοῖδες οοπεέγίησετε. 
μοῖρ» γα δεοῖνα τὲ αγόξιι» δοκεῖν τὸ: 



Διανήκα. 8889 Διαείδνεριαι. 

ία τλοίδρβοῦίοα γοοίε ἀΐσὶ ροίεδὶ οἱ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, ομδέοαἐ δὮ ΔΙ σοΣνα 
σοπιρεπάϊοδα. Αὐἱ ἀδεηίχαε π᾿ δυο 
οοὔϊοθ ἱπυεβογαηΐ [755 "έατε, 

αὐ ΓΤΊΣΞ 7] 81} υἱὰα ΡΕΥ ἰοίιηπ 

πεδδατε δγευῖον 8. ὙιαΣ ἸΔΙΩΘΉ 8. Υ. 
διατάσσω ἃ τὴὸ Ὠοίδίδ. 
ΒΔΙΑΤΉΕΩ, ἐΐσμο, ἤφασίαεοϊο. 

ὝΓΥ» Η!Ρἢ. 8. Ἀν ἐγαηδίῖγο, ἐσσί γε 

᾿ ἡαοῖο. Ἠδῦ. 111. 6. εχ ἀδὰ 1]. (Βαὶ 4, 

ὃ 

“7 δ 

ἃ 

ε 

᾿ ἴῃ αὺδ ἀεβμογε ποῖαι. Ψ]ρ. αἶδδοῖ- 
υτέ. 
ΔΙΑΤΉΡΕ Ω, οοπϑεγῦο, οδεεγυο, 

ομαίοιδο, ἐμέογ. Ὁ Υν ΗΒ. ἃ Ὧν 

αδάμοα. Ἐκ. [1 9. διωτήρησόν μαι τὴ 
παιδίον τοῦτο, ἴῃ ἰεχία Ηδεργ. 16 ρ1- 
ἴυγ: δηηηῈ ἔδσμπι ἀωο ῬΏΘΤΙπι, ΒΟΉ 5τι 
ἔδγα ϑοέξξω. --- ἬΝ) Γ, ΗΠΡΙΝ, φαμν 

σίπμο, δρέγεδδε [ποῖο. Ἐχ. ΓΧ. 17. 
ἕνεχεν τούτου διτηρῆδης ἕως τοῦ νῦν. 
Βέπα αυοδα ΒΕΏΒΏΠΙ, ---- 7, 00 

οἷά. ἃ ϑλγα. ΧΧΧ. 80. 966. Οὐχηρὶ. 
διετηροῦνφο. Ὑ1ἀρ δ} ν. ἀιασαρατηρξίω. 
-- ΚΘ» οοπεετυρο. Ἐχοά, 

ΧΙ]. 6. διατετρημένον. --- Ὁ} ομξε 

ἐοάῖα, Αι. ὅγτουι. Ῥχον, ΧΧΥ͂ΤΙ, 
18. Ὁ8ὶ διατηρεν (6 ἈΥΏΟΥΕ ἀϑυχθ8- 
ἴματα ποίαί ἀμέφομίογῦ ομγαγο, ἄσης 
οοἶεγε. Αφα. Ῥο. 1,Χ. 8. ΧΧ Ἐχ. 
ΧΧΧΙΝ. 7. υδὶ ουτὰ τηρῦ ἴῃ οοὐά. 
μοιτουίϊδίυγ. Ρ8. ΧΙ, 8. διατηρήσας 
ἡμᾶς ἀπὺ τῆς γενᾶς ταύτης, οὐδίοαϊος 
Ὧο8 δὼ δα φοηργαίομθ. ῬΓαν. 
ΧΧΙΙ, 18. το εν ἐάγο, ἐαρεπάο, 
μοπάετο. ϑγταταβοῖ, Ῥσαν. [Υ. 36. 
ἀιατή ϑοηβητα ΟΧργαβεῖς, Ουἱ 
φιαΐμα υἱἕθε θυ: ταϊοπρια αἰ ΘΠ ΟΡ 
Οὐϑογυδῖ, ἷἰβ 6 βίο 59. υἱαηε δμαῖῃ 
»οπάξεγατε αϊεῖξαν. --- Δι, ομσέο- 

ἀΐα. ὅεποβ, ΧΥ͂ΤΙ. 9. 10. ΣΧΧΥ͂ΙΤΙ. 
10. ὁ δὲ «ατὴς αὐτοῦ διατάρησα τὸ ῥῆμας 
μαῖοσ νεσαὰ οἦυθ "]υἀ δοκηληίαπι αἰΐα, 
πποηίε τϑροϑίμιπι δογυαυϊ. Νυχᾳ, 
ΧΥΠΙΠ. 7. σετε τὴν ἱερατείαν 
ὑμῶν, με ἐπὲ ἀτἱρφοπίον βαροτάοῦα 
νροοίγο. ἴν. ΧΧΨΝΤΙΙ. 2. διατηρήσετε, 
ἀἰβεροπέον συγαέε. Ῥευῖ. Υ 11. 8. δια- 

ἣν τὸν ὄρχον, ϑετυαγε 5] ΤΑ ΤΏ." ΤῊΝ 
Ῥχγου. Χ ΧΙ, 28. διατηρεῖ. ἔχ ϑλάψεως 

διίτλδῖι συδτῃ; 6}. Αςί. ΧΥ. Φῤ. 
1εβ. ΕΥῚΤ. 2. διατηρῶν τὰς χεῖρας αὖ» ἢ 
φοῦ μὴ «ὠο ἄδικα, οὑείοσέξηα τακῖντια 
8189, Ὧ6 ἔποίαπί ᾿ἱπίαυλ. ὅδ. ΧΙ. 26. 
δὶ διασηρεδα; ἐαξ ἐπ υἱδα σοπϑονυατί, 
'. ᾳ μένειν. ϑτας, 1. 3438. διατήρησον τὰς 
ἐνεολὰς, οὔδετυα Ῥταωςθρία. [θϊά, 
ΧΧΥΊΠΙ. ὅ. διιτγηρεῖν μῆνεν, ΤΟΪΜΟΤΕ, 
᾽ν 6. [ῦνεγε ἔγαυι, οἱ ἰ] ἃ, ν. 1. διαν 
τηρῶν διατηρήσει, δοαμίο αἀδεοεγυαδὲξ ἵῃ 
ππεηιοτία, μὲ ρΡεπὶαΐ, “Φυαάϊα, 11. 16. 
66}, 1.60. 1. 6. 

ΔΙΑΤΗῬΗΣΙΣ, φομδεγυαίίο, οω- 
ἰράϊα. νον ἰάοραν Ἐχ. ΧΥ͂}. 58. 
84. Νυι. ΧΥΤ͵]. 10. ΧΙ,ΧΣ. 6. εἰ 
διατήρηειν. Φοβθερῆ. Α. Ψ. 1. Ρ. 19. 
13. 
 ΒΔΙΑΤΈ, φναγέ, Ῥγὸ διὼ τί. Καὶ 

διωτί Ἀγὸ }. 1 ἥερ. 1. 97.. Βοπ6 
αιυοο(ᾷ ΘΟ μβΊ ΣῈ. 

ΔΙΑΤΙΘΗΜῚ, ἀἴδροπο, ρομρξξιο, 
οἱ ἰῃ τηθαϊο 

ΔΙΑΤΕΘΕΜΑΙ, »αείϑοον. ΤΥ) 3» 

Ῥαῆ. ἔσῃ ἰαηρυξάυπ,. Τοοά. 
ΧΧ ΕΖ. ΧΥ͂Ι. 20. τί διαϑῶ τὰς ὃν» 

γατίρας σου. Νοιβ ταδὶθ αιιοδα βθῃ- 
βιπα. 5.61]. διωνιϑένοο, οδ ., 5: ]- 
( Ἀ. 1. βϑῆϑι τρογαῖ, Ἀ ὲ Ε 
ΟΟΥ̓ Θϑῖ ἀθοπάίανε ὠνόρνην. (7. ἐκ 7- 
προπῦ αυΐετῃ ἀἰρίξῃν, φεϑὰ πος βονε 
α υϑίλοείἑαίε γρισφατὶ ὃς επιεκάατὶ ροΐ- 
ἐξί. --- ὉΡΩ͂ Ηλρὴν ἃ Ἐϑὴβν ὀγόβο, 
ὅσ. ΕΧ. 17. διαϑήκχης 29 διδέμην, ἔζε- 
ἀογῖ8, αποᾶ ρερίρί. ---- τ ΗΊΡΒ, 

ἃ γῶν» Ῥοπο. 1 ὅδηιν. ΧΙ]1, 11. διό. 
γῷ Σαοὺλ, τὸν Ἀαπὸν εἰς τρεῖῦ ἀγχὰφ, 

ἀωρμοπεῦη! 881 γορυάμα ἰπ ἔπεα 
τΆγαιβμ, - ᾿ευίαντν »άρεν, ἐδοῖο, 
ῷ ὅλγα. Ἀ. 10. διίϑωνκα. δικϑύόσῃν β6ς.. 
Οορορὶ, -το ΥΩ» ἥεθα, δαλμεῖθ, εἴ, εἷ 

ἂς ράενε βεστηο δεῖ, ραπρο. ΤΒεοά. 
[ε9.ὄ ΕΥΤῈ. 8. διέϑου, ἢ. 6. ,χάεγε ἐξ αὶ Ὁ 
οδοίνεπαϊ εἶδ. Μ]ρ. ρερὶ κιδιὶ σμπε ἐσ 
͵ἡαάκε. Μοολι ταῖλυθ Ῥεπα ἰσαββῖα- 
Ἐπ: ἐσέϊ ἐε ἵρφαηι ἐπ εο. 1 Χ 
ὥεη. ΧΝ. 18. δϑετο ύριος τῷ Ἀ- 
βικὰμ δαϑήκην, μερέρέξ ΓοκρΑβαβ ἔσθ 
μα εἴμ Αργαββοθ. Τὰς αἰ Ἰλαυΐ. 

-Ὁ 

8 



Διασίλλα. 

ΤᾺ αὟ. 8. 108. ΙΧ. 6. Κδ:'΄ς εἰ Ατἱοίορ 
Αν. νυ. 439. ἣν μὴ διάδωνταί γ᾽ οἶδε 
διαϑήκην ἐμοί. Τγδαξ, Υ΄. 2. διάϑοτο πρὸς 
ἡμᾶς διαϑήκην, ρερὶσιτὲ ποθ δουτα ζω- 
ἄυ5. 16 εἰ Ἰ)ουΐ. ΝἼ]. 2. ΧΧΙ͂Χ, 
12. τ ἼῸ ἄο. σα. ΧΙ. 9. τί σὲ 

διαϑῶ, ᾿ΕΦραΐω; αυἱὰ δὶ ,αοίαπι, 
δυῖ: αυοτηοάο ἴε {Γδοΐδπι ((0]]. 
ῷ Μδος. ΙΧ. 28.), Ο ΕΡΒγαδῖηιὴ --- 
ἼΔΥ» ἰγάπδεο. Ῥρ. ΠΧ ΧΧΗΙ. 6. υδἹ᾽ 

. δ Ῥγὸ ἼΣ Ὁ Ἰερί886 νἱἀθηΐαν ΤΠ» ἀμ- 

φοποῖε, ογάϊπατε. --- ΓῚΣ ΡΙῊ. 7μδεο. 

08. 7]. 11. δαρ. ΧΥ ΠΙ. 9. τὸν τῆς 
ϑοιότητος νόμον ἐν ὁμονοίᾳ διέϑεντο, Ἰσσότα 
αἰνίπδαι ὈΠΔΠΙ το σοπϑί ἐμ οδαπί. 
4, Μδος. ΙΧ. 28. ὡς ἑτέρους διξϑηκεν, 
αυστηδατηοαυμ, 81108 ἐγαοίαυογαί. ---- 
γΙΔα δἰἱδὶ Εῥρήνη εἴ ᾿Οργίλως. 
ἘΔΙΑΤΙΛΛΩ, ρεγυεῖίο, ευοῖϊο, ἀ- 

υεἶϊος, Νοχ μος ἴῃ Τμδδαυτο Β[16- 
ς Ἰ'δῃῆο ΟἸὨ588. σΤοροσιτιν ἀρυὰ ΓΧΧ 
ΡΙο Ηβθῦτ. υηξν. ἀϊδίσίπρο. {0}. 

ΧΥῚ. 18. λαβών με τῆς χόμης διέετιλε. 
γυΐ. ΘΟΉΤερὶξ πε 

ΔΙΑΤΙΜΑΊΏ, ἀεί ξηιο, »γοῦο, ἱπ 
ἄοποτε λαδεο. ΤΠ .Π ΗἸΡΗ. δ᾽ ΤῊ» 

ἰαχο, αείέπιο. ΗδῦΣ. Του. ΧΧΥἹΪ. 
14. διατιμήσιτα!. 
ΔΙΑΤΊ ΜΗΣΙΣ, αδέμηαέϊο. ΤΊ» 

ογαϊπαίδο. ἴπο. μνι. ΧΧΥ͂ΙΪ. 8. 
ἃ ἐλάσσων τῆς διατιμήσεως. Ἰπορογίυχμα 
ἤυης ἱπίογργείεα 6886 τὸ Σαμαᾶρ. 
8815 ῬΥΓΟΡΔΑΌΠΙΣΓΟΙ 6χ ν. 14. οο] ]ρὶ- 
τὰν. Κα. ᾿ 

ΔΙΑΤΙΝΑΎΣΩ, φμαίίο. γα ἢ ΡΙΒ. 
8 Υ28» ὕῦσηξο, οοποιέἑεπάο ἀϊδειετγε 
ἡ ποῖο, ἀμεῖρος δον. ἴηι. 208. 
ΧΥῚ. 18. διετίναξε. ---- ἸὙ)γ.)} Ῥατί. ΡῚΒ. 

σμδοιϊέεηδ, δαἰξαπϑ. Ααα. 3. ϑατγα. Υ]. 
16. διαεινασσόμενος, φμαΐίεηδ 56, 607- 

4 ρει ἤπο οἱ εἰμο 2ασίαῃδ, αὐ οοπίγα 
ἀδοογμηι πιουθηδ. Ϊρ. συδοϊϊοηέοπι. 
ϑγχηη. σχρτῶντα. Αἀάθ ἘΠ Ρ. 
ΙρΒῖρ. ἴῃ Τέως γ. 281. Βδοοῖ. δ86. 

ΔΙΑΤΟΊΝΙΟΝ, "δια, αἀππιΐμ. 
ΘῸΡ Ρίυν. σπεμίς. Ἐχ. ΧΧΧΥ. 

10. Ἠδεγοῖ. διατόνια, κρίκους. Ἰ,ΕΧ. 
γε ΜΆ. Βγοῖη. σὰ: διατόνια, τοὺς 

δ90 

κρικέλλους. ΟΟΠΕ πέδον. ἐπ ΑὍλοτι. 

Ας ΙΝ. 

Διωτρίφο. 

Ῥ. 359. 
ΔΙΑΤΟΡΕΥ͂ΜΑ, ἐογπαίειτα, ορμς. 

ἰογπαίῖϊο. ΧὩ» ἰογπαίωγα, Σομὲρ- 

ἐωγα. ἴπο. 1 Βα. 1]. 80. διωτορεύ- 
ματα. 

- ΔΙΑΤΟΡΕΥΏ, ἐογῆο, ἱ. α. διατος- 
γνεύω, ἀρ 2Ε5ο.}}}. Ῥτοϊω. ν. τῇ. 
υ»"» ἑογπαίωτγα, δοιιϊρίμγα. αν 

ἰλόξες 1 Ἀερ. ΝΙ. 18. διατντορευμένα, 

ἜΣ τε ΠΩ, ἀϊπιουθο, Ῥεγυετίο, 
»εγίμγδο, ἀϊεειαάοο, γρμάοτγε 
ἀοίογτοο, αὐ ἰδ εῦξονι πῆς αἰοάκοο, 
εγμδέξσεγε οΟρῸ, Ῥοτίετσεο. "ἘΣΣῚ 

Ηρ". ἃ Ὁ» ἑρποππία αἰξοὶο. 

7Φυά. ΧΥΠΠΠ. 7. οὐχ ἔστι διατρέπων ἣ ᾿- 

καταισχύνων: υ ἀπε νεγβίομες 
οοα] αεταῃΐ, ὮΪ51 418 νεσθᾶ ἥ χατωσ- 
χύνων ἐβω ΤΏΘΓΟ δἰ οβϑοιοδῖα Βαροτο 
νο 
ΒΑΡΘΓΣ, δυΐῖ, υἱ γυϊραῖιβ νογῦς: 
πιο εἰ ρεπίέιιΣ τεξιδίοπέε. ιὰς δὰ 
ἢ. 1. Θοδιδνίοθηῦ. --- ἊΨ" ἐπα σποτ. 

δῃ. 1. 10. 866. ΟὨῖ8. υὉΣ ὈΌΨΙ; 

ἐγιδίεδ, ῬῸῚ ἄυο νοσλρυα ἀσϑενῇ χαὶ 
διατετραμμένα ΘΧΡ]ἸοδΔίαΣ, ααογῦτα 
Αἰϊοσυΐσυῦι εβὲ νοὶ βἴοββα, ψΕῚ δἰϊαὰς 
ἱπίεγργεῖ8. 15. ν. 13. ἡ ὕψις διᾶτε- 
τραμμένη. ϑεὰ πθόοαχυδ Ϊοοο ϑοδατ- 
ἔθη. τϑρόπεγα τρϑναὶξ ὑμεσυραρομεένα 
οἱ δισεραμμοόάνη, 0011. Τεγοης. Ευπ. 

ὅς. 4. 8. ὁ5 μὲ σἰδὲ ἀξξίον ει 
οατηΐεα. τ ΤΡΠ" ὁρετίο. Ἐκ. ΝἹ]. 

8. ὀντράπη τῷ αροσώπῳ, υμἍΤιξειξ ἐ᾿) οῖε- 
δαί τμδογ, χὰὸ α] βυβιιμἀ πα πιτ, 
ζαοΐθια Ορθῦσα 530] 6ηΐ. ---- γι» οἱο- 

ἰδεῦ ορργίπιο, εἴδη εσραῦύεξου. 
20». ΧΧΧΙ. 54. οὗ γὰρ διτράπην ει- 
λυοχλίων σλήϑους, ΠῸΠ ΘΠΐτ 

586 ἰεροηάιπι καὶ, σέεμπέπα τα θξαϊ5- 
β61Ὼ. 

ΔΙΑΤΡΕἪ ΦΩ, πιέγίο, αἴἷο, οἴ οχ 
δα)πποίο ἐπ υἷα σοηδεγῦο. Τ᾽ 

δεμοάϊοο. Ῥτον. ΧΧΠ]. 0. ὁ ῬΒΌΑ 
ατωχὸν, αὐτὸς διατραφήσεται. ϑρεςείοπι 
ὮΤΟ ϑΈΠΕΥΕ Ῥοβιυοτιῃΐ. --- ΣΝ: 

ἐπ)ετίο 5 

ΘΏΒ08 6Θδί : ΠΘΙΏΟ εἷβ δάνεσ- 

-- 

ἐτρατὶ 
Δα του] αϊ ποτα ΡΙεΡί5. Ῥγο οὗ ἔοτ- 



Διατρέχο. 

εν ΡΙΒ, οἱ ΗἸρλ. ἐπ οἱέα σοπ- 

Ζεγῦο. Οὐ. Ψ]]. 8. 1.. 90. Ῥραΐπι. 
ΧΧΧΙΙ. 10. --- 505 ΡΒ. ἃ Ὁ), 
διιδίεηΐο. Οφη. ΧΙ. 11. θ66. Οχοῃ. 
ἘΡῚ το ᾳυϊ ΠΌΤῚ ἐχερέφειν ΒΑΡϑηΐ. 
014. 1.. 21. Ἀπ. ΓΝ. 15. 1 Βεσ. 
ΧΨΠΠΙ. 18. δος. Οορ!]. Ρβ. ΙΝ. 
25. αὐτός δε διαϑρέψε, αὶ Αροὶ!ῖυβ 
διωρμαϑίῃ πὶ ἢδο νοῦθ αὐδοτῖ, 8011- 
Ῥδϑηβ: Νοη ἀϊχοσαηΐ ϑρόψει, ποτιεῖ, 

ὁ φυδεὶ Τοΐυχα δβίγαυϊ, φυοά δα πυσίεῃ.- 
ἄυτα εἷδ ορῃθ, 5616] ἀδίιγυβ δἰ, 

; 566 διαϑρέψει, αιᾶ81: »ὲῈΡ ἐ 
ΟΣ τον τωρρεάξεαδει ῥεϑνῶι 
-τ- ὅτ) ΕΪΒ. ἰεπίξεγ ἄποο, βρθοϊδατη 

δα ι8. δυϊ νοΐ. Ρᾳ. ΧΧΧ. 
4. ας. Ηιες. τ τῶν πηι. ΘΘΏΒΌΤΩ 
ΒΘΟΌΓΙ ϑιπιΐ. 

ΔΙΑΤΡΕ ΧΩ, ἀϊδοίῦτο, 7γ7Ὸ. 
ἸΟΣΡ ἐο. Ἔχ, ΙΧ, 44. δίτρεχε τὸ αὖρ 

; ἐπὶ) τῆς γῆς, ζυΐσωνα πήοαδαηέ ΡῈ ἐετ- 
γᾶπε. --- ΤῸΞ» ἰγαποο. 1 Ἀερ. 

ΧΥΠΠΙ. 36. διέτρεχον, ἀξ ἰδὶς ἐπιγπιὶδ 
ἀεομτγεδαηί. --ΟΥ̓́ τ Ὁ ΡΊἢ. εἰ 

ΗΙρΡΗ. ἃ γὴν ἀξομγτο," 1 861. 

ΧΥΙ]. 17. 9Ψοξϊ. 11. 7. βε66. ΟοΙΩ ὶ. 
εἰ Β. [ΙΡ. ν. 0. Νδῃ. 11. 4. -- 
ΟΊ ΣΤΙΙ ΗΠΗΡ. 8 12Ὁ, οοπέϊπεο, 

ἐπε δίοη εΥ ῬΕΥΟΏΤΤΟ. ἴπο. 76ζονα. 
ΧΙΧ. 8. 

ΒΔΙΑΤΡΕΊΏ, ρετγίεγεῦτο, ροτζοτο. 
515 ΡΙΒ. ππεπέϊον. Νύχτα, ΧΧΠΊΠΙ. 10. 

διατρηϑῆνα ; αὐ ΠΡΥὶ πΠοπΠῺ}]} ἢ8- 
Ῥοηΐ, ἰεϑῖα Βοπέγοσίο δα ἢ. ]., αυοὰ 
αΙΠο]ΠΙοτεὰ τος βοηθυτα, ἶδὶ 
ΤΩ ΘΙΔΡΒΟΥΙΟΘ βυσηδίιγ, υἱἵ αἰρτῆοοι 

γϊοτατὶ, πιογὰ ογδτὲ ἐβίμεγε, εἴ ὁὉ- 
ἵν15οῖ, γ6] ΠΟ ΒΕ 6 68, 4186 

βουθδὶ αἰχοσῖβ οἱ ἀδογενεσίβ, ααοὰ 
οἴΐατα »εηέϊγὶ θεῖ. ὐδυγρδῖυν αυο- 

᾿ α0}6 [ο νῸΧ ἀα 60, φιὶ ἐπέγεπιϊδοιέ 
ας ρετγίεγτοίαοίμα αἰ μρὶ, αὰδὸ ποῖο 
οἰίδπι 8 ἢ. 1. ταϊηἶτηθ 4] 16) 6δῖ. 

»ΔΙΑΎΤΡΗΤΟΣ, ρεγζογαΐμεδ, 7όγα. 
εἰπίδι ρεγίωδια. Ἐπ. ΧΙ, 16. υδὶ 
πὶ αυϊρυϑάδτα 1 τὶβ ἰεβί 1,.. Βοϑῖο 
Ἰερίταν ἐχχόλαμμα διάτρητον, χαΐδυβ 

59] 

ΓῚ ἐν δἰ. Ῥτο 

Διαυγίξομιαι. 

γε ὶθ ᾿δϑν}} ἴτν ἑασῖπ ΕΤοῖατ. τευρσει- 
Δεῖ. 

ΔΙΑΤΡΙΒΗΙ, οοπιριογαίἑο, σοπυογ- 
δαϊϊο, ἴΐδγτα ἴοσμς, δὲ δε διατριβὴ, 7 
ΘΌΔΙΩ Οη1Π6 υἱίΣ ΤΡΙΠΙΟΓΊΘΗΗΘΕ δε. 

. ΧΙΝ. 26. υ}] 

διωτριβὴ 65ὲ ποτὶ βοϊατα οσπυενδαξίο, 
Βα οἰίατα υἱέα ταίδο αὐ τπογεε. νι 
δὰ ἢ. 1. ϑδδβεγυχη. -- ἌΡΑΣ ἐποῦ8- 

δι. Ῥγον. ΧΧΧΙ. 97. στεναὶ διατρι- 
βα) οἴκων αὐτῆς, αὶ διατριβαὶ απκας 
βἰστιδολγα νἱἀδίαν, μος βοῆϑυ : πον 
πΐ αὐ αὐ 46 αὐἀπιξ{ϊ. ---- 
Ἀφ)» λαδέιαέίο. 1,ον. ΧΠΠ]. 46. ἔξω ὁ 
τῆς σαριμβολῆς ἔσεται! αὑτῷ ἡ διατριβὴ, 
ΘΧΏΒ οδείτα βοτὰ ἀοραῖ. “--- 
ἣν» ἰάδι. 76. ΧΙ ΙΧ. 82. διατριβὴ 

στρουῶν, αὶ λαδίἑασκίμηι ποιδί. 
ΔΙΑΤΡΙ ΒΩ, οοπίογο, ἐθγο, ἔἰηῖο, 

οἴ, δὶ χρόνον Β ᾽] ὨζΘΙ] 88, ΘΟΡΠΙΟΤΟΥ͂, 
διδοιείθ. "), ρεγερτίποσ. ὅν. 
ΧΧΧν. 7. γῆς, ἐφ᾽ ἧς διατρίβετε ὑμεῖς 
π᾿ αὑτῆς, ΤΕΥΤΕΟ, ἴῃ αι νῸΒ ΘΟΙΏ- 
ΤΑΟΥΘτΏΙΩΪ. Οοημξ, [,6χ. Ν. Τ. 8. ἢ. υ. 
-- ὟΝ ὩΠ Ηρ. ἃ γ18» ἀἰδεῖρον, 

οοηέπρον. ΗΔΡ. 11]. ὅ. διετρίβη τὰ 
ὄρη 866. ΟΥτ ]υτη. ϑ'οαὰ εἶπ ἀυδὶο 
101 ἴῃ 411}18 Πσίβ γθοῖΐαβ Ἰορι Υ διε- 
ϑρύβη. ---- 5» “6ἀθο, πιαπεο. [.δν. 

ΧΙ͂Μ. 8. βγγωτα. 9 ὅδ. Ὗ. 9. ΤΟ. 
ΧΙ. 8. δηχϑεὶς διατρίψει, οοιηρυποῖαβ. 
ἀείογεί. 1014. ν. 10. διίάτριψε τοὺς ὀφ- 
ψαλμοὺς αὑτοῦ, ἐογεδαξ οςυ]οθ δυιοβ. 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ;;, αἰπισηέιε, οὐηχηιθα» 
ἐμ. ΓΞ» οἰδια. Αχὰ. 1. Βερ. Υ. 

11. Αἀάς 1 Μδες. ΥἹ. 49. 
ΔΙΑΤΥΠΟΊΏ, οοηΐογπιο, το ίογηιο, 

γπεέο. ϑαρ. ΧΙΧ. 6. ὅλη ἡ κείσις ἄνω- 
δὲν διετυσοῦτο, ΟΥΩΏΪΒ Θηΐπη ογθδίηγα 
πιμίατο υἱαοδαΐμγ δραπὶ παίμγαηι οἕ 
ἑμαοίξφηι. 

ΔΙΑΥΊΤΑΣΜΑ, ροεϊιμοϊάμα «ρἷοη- 
ἄον. Χλλ» ἰάοια. [Ι͂ἢς. Ηδρ. 11]. 8. 

τ 

8611: 4. 
᾿ ΔΙΑΥΓῊΣΣ, ροεϊμοϊάωξ. Ἵ]» Ῥωγιδ. 

Αᾳφιῃ. Ῥγονεῦρ. ΧΥ͂Ι. ὅ. διαυγεῖς. 
Ηδβγοῖ. διαυγὲς, λαμπρὸν, φωτεινόν. 

ΔΙΑΥΓΙΖΟΜΑῚ, εἐἰισέγον, αἰϊωοῖ- 

᾿ς 



Διαφαΐμως 

α ἐμ φμρι. Π|.3}» ῬΑΤιας σέο. Ααπ. 90". 

ΧΧΥ͂. ὅ. διαυγισϑήσιτα,. ἐμσίγαδιιη- 
ἔων, αἰϊμοίαι εγιηί. 

ΔΙΑΦΑΙΝΩ, ἄρρατγοο. ϑδΡ. 
ΧΥΤῚ Θ. διεφαύνετο δ᾽ αὑτοῖς μόνον αὗ- 
τομάτη πυρὰ, ἀρρατεδαὶ (θει ἑπίεγο 
ἐμοεδαί, οὐπογ εἰ ἐπ ἐταμ δου ἐὑπέεν 
ἐεποῦγαδ ἐπηοαδαδ) δαΐοτῃ 1116 δοὶα 
ΒΡΟΠΙΔΠ6Ά ὈΥ͂ΡΔ- 

ΔΙΑΦΑΝΗ͂Σ, μοϊμοίις, ), ρυ- 

ὃ γμε. Ἐχ, ΧΧΧ, 84, λίβωνν διαφανῆ, 
ψιάε Ρ᾽ηνα ΧΙ]. 14. εἰ ΤὨοοΟΡΆν. 
Ηἱϊει. Ῥίδηι. ΓΧ, 4. «ὦ ΠΥ ΉὉ 

ογυείαϊϊωσ. τς. (αποτα ϑυτηιηδοῆυτα 
Θῶ86Ὲ ορὶμαῖδ οἱ Μομ) ὑοδ 
ΧΧΥ. 17. χρύρταλλος διαφανὴς, 
ετγείαέϊις ροϊωοϊάα. (τ μος ἐρῖΠ6- 
ἴοῇ ἴῃ τα ἴδ: ποίᾷ δρροδβμεσιί, εαυ» 
ἄορ ποὴ νἱάρο Ἐςχιδξίτωο ἱαίτιν, 
διαφανὴς 6586 4118 ἐμ ΟΥΓΕ 8, ῸΣ- 

ὁ ἰλ886 Ααυΐα;, εἰγταοϊορίεε ἃ Γγκ}. 

βκγως, ιουπά ξεϊ , ταϊιστιόσα Ἀδθϑιι- 
18. --- ΠΝ επεείσα. ϑγτασα. ὕεπ. 

. ΨῈ, 16, διαφανὲς ποιήσεις, Ἀ. 6. ἱπίεγ- 
ὑγείας Ἡ!θσοηγτπο, αἰπμοίάπενα ζασὶος 
ὡγοα, υοὼἝεπε ἤεποείγαθι ἰηΐεϊαρί, 
γα Ὠχυυνα ἴῃ Εταρτη. ᾿. 17. 
ΔΙΑΦΑΝΗ͂ ΛΑΚΩΝΙΚΑΙ, 8. 

ἱκάτσια, νοὶ χιτώνια, υεφίπποπία μΡεῖία- 
οἶα 1, ποοπῖοα. ἘΤΟ ὗ» Ῥίαν. 46. 

ἀ ομὲσ, οἴ υεσίος ροϊϊιοϊάα, αὐὲ Ῥοϊ8Β 
τοί Αὐπολῖο ἱπίεγιδε 5. σεδισιΐε 
ἑεηαεφ αο δυδίτεδ, «οἷς ἀϊοῖαο, αὐίδ 
ἘΡΒΈΘΡΑΤΟΡαΣ δὺ 1115. στρα ὕστε 
πἰτηΐα Θοσζθχη ἰρηαἱαῖε. [68. [ΠΕ]. 91. 
τὰ διαφανῆ λαχωμκά, ΑἸ τυ Ἂχ 
818 ἀυοθυβ νοσαθυ}18 Ἰυάΐορ ΕἸ ]Θτο 
(ἴὰ Μίβοεὶ]. 5.5. 1ὼζ.0. Ν΄. ο. 46.) ὕτὸ 
εἰ οβδοεοιηδῖα βαρθοηάυη νἱάθίαν. 
ϑυϊάλα οηΐτα διαφανῆ χιγώνια 6586 

ς ἀϊοῖξ, οὗ τὰ λαμπρὰ, ἀλλὰ τὰ ᾿Ἰασχνὰς 
δ ὧν διαφαίνετω τὰ σώματα, τῶκ γυ- 
ναυχῶν. ΗΕΒγοΠ 5: λαχωνχὸς χιτὼν, 
χρατὴ ἐσϑῆς. ΑἸ148 ἰδημ68 δὲ ρε6]]- 
οἰδε γνεβίθββ σειρῆνα; αἰ ΟΟΡΑΒΙΒΡ. 
26 Ηφεγοξ. ἢ. ν. οἱ βοδιγοθθρεση 
ἀς Ψερθϊι Μῃ]οΣ. Ηρ. ΘλρΡ. 18. 
Ῥ' 391 ῷ, 

ΔΙ ΦΑΝΟΣ, Αφαΐα Ἐχοὰ, 

ὅ92 

ΧΧΨΠΙ. 8. ενοὖν διάφων. 8. εἰ, 

Ἐοια. Σ Βαδεῖ Ρεο διάφο: 
γιάς ΤΡῚ Μωτω οκιθώ. 

ΔΙΑΦΑΥΏ, νοὶ ΔΙΑΦΑΎ ΣΚΩ. 
ἡἰδωοέεοο, ἀδασεθοο. χᾷ Ὑετθυτι, 
ἐμρεευ. Οοε, ΧΙΙ͂Ν. 38. υδὶ συτα ραύα᾽ 
μειτηυίδίυν ἴῃ οοὐά. Ψυὰ. ΧΥῚ. 
ἕως διμραύσῃ ὃ ὄρϑρος. 1 ϑαχα. Χ ΤΙ. 
86, ἕως διιφαύσῃ ἡ ἡμέρα, ὉΠ ςαΣ 
διεφωνίδον Ῥοτιπι" Ἰὼ οοὐὰ, 3 
αι. ΕΠ. 35, δώφαυσιν αὐτῶς, κε. 
ὁμέρα, ναὶ ὅρϑρος, ἀϊωκὶ 11}1}5 ἀἴδε 
αἰϊπευϊυη. ϑγιδει. 1 ὅς, ΧΧΙΧ. 
10. αὶ γυϊς. εἰ σαβεντέ ἀὐλαξέξοενε. 
-- ἊΝ συθοῖ. ἔνα. ἴπε. δας 
ΧΝΉ. 94, ἕως διέφαναι τὸ «ρωζ. Ἵ 
ἄοπες αἰωροδοετεί. 

ΔΙΑΦΕΡΩ, ἀϊῇετνο, ρὑτιθαίθ, σππέθ- 
οεἶϊο, ἀφροτίο, εἰ διαφέρομαω, ἄτερετ- 
ϑογ, ἴομαε ἰαίεχμα μδ παμῇ αὔετεοτ, 
οοπίεπαο. ϑ))» τεοεοσ. ἙἘ ϑατη. 
ΧΗ. 80. 8666. Αἰοχ. διαφεροῦα»") 
βοσῖρα διαφέρουσιν, ἀερονέαδαμε. ΑἸᾺ, 
Βαρεηΐ ἀφαιροῦσιν. ---- ἐγ [Ὁ ΔῊ 

ἨΘΜΟΥ, ἐπομνογ, οἴδατο ΣΉ 4» [Ὁ 

ῬΡαλιαὶ. δῃ. 11. 28. καὶ ἕξις μου δι(- 
χεν ἐμοὶ 8ες. ΟἶΒ. υδὲ ΤὨϑούοι, 

ἄλλοιοῦσϑα! Ἀαροῖ. 18. ν. 8. ϑηρήα δια- 
φέροντα ἀλλήλων, Ὀεδῖῖθε ἃ 86 ᾿πινίοετα 
ἀϊετομπίεβ. ΤΌ. ν. 7. αὐτὸ διαφέρον 
φερισσὰς περὶ πάντα τὰ ϑηρία, τεναεΐξυσσι 
αἀἰετοηβ Ὁ οτηηῖθυβ Ὀθεξβ. 
Ἑμάν. Υ. 18. διαφέξειν φχοδίας ὡς τὸ 
᾿Μταις λιρένα, νὰ δῇ τϑῖοϑ 
ἵπ ρασξυτη Φορρεβ. ϑὰρ. ΧΥΤΠΙ. 9. 
τοῦ διενεχῆνοι χάριν ἐδέοντο, τῷ Θπβεΐ 
αἰ ονεπεῖα, (Ὦ. ε. κι ἰοπρέιις ἐφοσάε- 
γεηΐ, εἰ α δε ἵρεὶδ αἀϊδοεάεγοηί,) ἀοτιιπι 
510 οχρεϊοαμξ, δυΐ: ἐποπεοϊζέασιι 

αἰΐαπι εἴ ϑεπίανε ρείεδαπί. ΤΌ. 
ὙΠ. 10. οἰκτρὰ διεφέρετο ϑρηνουμὲ- 

νων ποιδίων, Ὀ]Δησίι8 6 }1}18 ῬὉ]οτα- 
ἰουιπ ἰηλλίϊ σα ἰοη 6 ζαίεψιε απαϑο- 
δαῖμν. ἃ ἴβοε. ΠΠ1. 4. διηνέχϑη τὸ 
ἀρχιερεῖ, εομέοπάφδαί ΟἸΥΑ, δΌχηγωυ 
βδοοσάοίβι, Ἡδογοῆ. διηνέχϑη, ἐμα- 
χἴσαφο. ἢν), ΧΥ͂, 18. ἄνδρα αὐλιᾷ χα 
ἄῤξῃ διαφάρσιτα, νίναπι οαυσάξια εἰ 

ἐᾳ μιυαδέωπδενι. 8 άδοο. ΥἹΝ) 90. 
εὐνοΐρ πρὸς ἡμᾶςς διαφάρωνις αὐτῶν Ὦ- 



ἩΕγοᾺ. διαφέρει, ἀνήκει, προῦχει, ὑπτρ- 
ἔχει, βέλτιόν ἐστι. ᾿ 

. ΔΙΑΦΕΥΤΩ εἴ ΔΙΑΦΕΥΤΊΤΟΜΑΙ, 
εἐερίο, ξαίνως ευαάο. "“» υαβογ. 168. 

Χ. 14. ὅς. διαφεύξετα! με. Τὰ Βίο ἴα. 
δα 1, 6. τεβροπάεσξ ροϊΐυ8 ἔοστωυ]β 
Π)9 Ὑ» αἴαηι τπουέγό, ἈΘΥΩΡΘ απ- 

σίεπαϊξ δὰϊ δὲ ἀεξεπαεπαὶ οαμξα, αὐδῃ- 
αὔδτα ΠΟῺ ἱρτιοσο, δίσαρὶοσ αυοαυς 

ὁ ΤῊΣ ἰα 1. ΟΒμΑΙα. οὲ Αταρ. (ν αὡ- 
ὩΡ6ΤῈ ΠΟΙ͂ΔΤΘ. ---α Ὁ)» μσίο. Ατὴσβ 

ΙΧ. 1. μὴ διαφύγῃ ἐξ αὐτῶν φεύγων, τι 
εβιερίιαέ υαἱὰ8 ἐχ 1116 δι ρσΊίθηδ. -- 
2» ΝΙΡΆ. ευαάο. Ῥτον. ΧΤΙΧ, ὅ, 

ἐγχαλῶν ἀδίκως οὐ διαφεύξεται, αὶ ἰπ- 
)υδῖα δἰϊαιθτλ δοουβαῖ, πο δαΐυμδ 
ευαάεί. 5 Φοῃ. ΧΧῚΠΙ. 80. --- 
Ῥ ἊΝ Νιρἧ. ἐγέριον, ογίρὶο πιὲ, ουαάο. 

ϑγιωση. Ρ5. ΧΧΧΙΠ, 16. διαφεύξεσαι. 
ο--- ἴγ» ἐχμίο. εν. ΧῚ. 15. ἢ τούτου, 

86. ἑκα, διαφεύξῃ ; ν6 ] ῬγΟΡΙΟΓ Πος 
ἐβωρίεε αὐὶ Ῥγὸ "δ. 7Ὶ Ἰερίββθ 

νἱἀεηίας ἡ), δτοθάει, εβμρίεει. 

Ἐχ ΜΊοβδδΙ15 βοπίεπεία Ἰοροσιιπί 

ἜΜ», 80 γην ὕάβενε. --- ΝΡ. 
ευαάεηφ. ϑγτωτω. ἴεβ, ΧῚ,Ψ,, 90. δια- 
αιφευγύτες, ααὶ δαϊυὶ ουαδεγιπί. 1, ΧΧ 
οἱ σωζόμενοι. Ιάετη αεη. ΧΙ. 18. 
ΧΧ 708. ΝΙ11. 28.232 Βερ. ΙΧ. 15. 

ἁ --- 2) γοδεσέωδ διρῃ. Ὠοαῖ. 1. 86. 

οὖκ ἦν πόλις, ἥτις διέφυγεν ἡμᾶς, τπι}}8 
ὈΓῸ8 ροέεφέαἑἑ πορίγτιξ τεσιδίεγε ροϊυῖῖ. 
Βεπθ αᾳυορᾷ δεπβιζη, .-- ΒΊ) 
διρεγαίες. 708. ΧΙ], 8. 865. ΑἸΑά. δια- 
δεσωσμένον χαὶ διωαεφευγότα : υἱῦι αι 
ΨοΣβίομθβ οὐδ πόσας. [Ι͂ἀἐπὰ νδ]οῖ 
ἄς Ἰοσείοας Οοᾶ. Οχοπ. σεσωσμένους 
χαὶ διαασεφευγότας. (σᾶ, νεῖ. μαροῖ 
ἰδληΐατα διασεσωσμένον. 

ΔΙΑΦΘΕΙΡΩ, οοΥΥμρΌΟ, υαδίο, 
Ῥεγάο, ἀεδίγσωο, ἐπέεγβοῖο, ΄ ἐτιοίάο. 
ΓΟῸῸΠ. ΠΙρΡ᾿ι. ἃ ΣΧ). οοοϊάο. 1 ϑδτα. 

Π]. 47. ἐβούλετο Κύριος διαφϑεῖδω αὖ»- 
τοὺς, νο]οραὲ Ποχηϊηῦβ οοοΐαεγε. 
ϑῖς ΖΕ] απ Υ. Ἡ. Υ11]. 9. διέφϑει- 

ο:. 1. νυν 

Διαφϑ είρω. 

(6 τὸν ἊἊρ ἔλαον. Τά. ΧΙ]. 46. --- 
ΓΏΨΏΙΣ ΜΡ. ρεγυενίο, ΟΟΥΤΉΠΕΡΟ 

"πε. ὅϑγτήγη. (Όμοὶ. ΧΙ]. 8. διαφϑα- 
βῶσι ἄνδρες οἱ ἰσχυροὶ, ἐπέογχοίαπέων 
ὙἹΣῚ ἔογίαβ. ---- δὴ} ΒΙΒ. οἱ Οαϊὰ. 

Δ οἱ ΠΝ» ῬδΒ. εἰ ΠᾺΡ. 

Ααυ. δι. ΥἼΙ. ὅδ. δαφϑάρη. Ψ υἱρ. 
ΟΟΥ̓ΤΩΡία 68. ϑισοιδοαῖ δυΐομπι 10] 
διαφθείρειν ΟΟΥΥΜΠΈΡΕΤΟ 8. υἱέίατε υἱγρί- 
μέηι. Ἐπιουρτοιδοποια δυΐοτω. μδης 
νυ Ϊατὶ Ἰοηρα ῥγεξοσεπάδη 6886, 
αυΐβ ποῦ νἱάεέ [Ιρὶς δαυΐθτω 
Αφυ]δ ΓΙΌΣ ϑγτα. Οδηΐς. 11. 

1ὅ. --- ΤΧΧ Ἀεὶ. Ν. 5. ΜίοΝ. 11. 
10. δῃ. ΓΝ. 20, (δὲ νἱὰ, βοδιαν- 
ἔδη}».}) Ψ11. 14. ἡ βασιλεία αὐτοῦ οὗ 
διαφθαρήσεται, τορπυνα 6708 ποιὰ ἀε- 
φἰγωείμγ. .- Π’ ἐχδίοοοῦ. 6 ἃ. 

ΧΥΨῚ. 7. 8. νευρίας μὴ διεφθαρμένας. 
Βεπθ χιοδα βεηδιπι, --- Ίν ἀε- 

Ῥγεδεῖο, δωπεϊαξο. ϑγτατα. ΜΙοΝ. 
ΝΙ. 14. 1,ερῖδθα νἱάείαν Γ7ΤΦ» δαΐ 

ΒΘΠΘΌΤΩ ΒΟΟΌΌΙ8 6ϑῖ, ---- “ππῷ» ἀεἶεο. 

2 Βερ. ΧΙΨΝ. 427. 0ὶ διαφθείρειν Θϑῖ 
Ῥγογσς ἀοίεγο, ρεπὶέμα ρεγάετγε, εἱ 
συμ ἐξαλείφειν ἰῃ οοαα. ροττουϊδέυτ. 
-- ΔΠῸΌ, ἔγαλο. 61. 1... 46. ὅς. νὸχ 

σ' ΄ς..» 

Ηδργ. οχ αϑὰ .1.. ΑΥΓΔΡ.: ψμάξξῶν 

δἴίδιι αδγαάεγε 80 ἜΤ 6 πιοίδί. 
-α 58 ΡΒ. 7μαϊοο. Ἐς. ΧΥ. δ1. 

ἐν ἦ διφϑειρας τὰς ἀδελφάς σον, ηυᾶ 
“7μαϊοαδέξ ΒΟΤΟΙΘΒ [0183. ---- 

“ὙῊ» αἱυϊάο. ϑγταχα. Εχ. ΧΙΧ. 99. 

Βοπα αυοδὰ ΒΘΏΒΙΙπΙ. ---α ἼΣΥΤΩ» 

ΟΒδ] ἃ. οογγμρέωπι. Ἰατι. 11. 9. δνῷ- 
ϑαρμόνον, ψαίδα εἰ πιεπακοία. - 
γσ: ΠΎΤΦΙ εἰ πῦν ΡΙΒ. 

ΗΒ. εἰ ΝΙρἈι. ἴῃς. 1 ὅδπι. ΧΧΥῚ. 
9. δὶ ἴῃ ποϊζοπα πεοαπάξ Ἰερίξυτ. 
Οὐ Τ' ΕΖ. ΧΙ. 47. διέφθειρας ὑπὲρ 
αὐτάς. Βεπο υΪΒἴι8: ρέπϑπε δοοῖο- 
γαξίογα ζεοϊεἰὶ ἐϊ 5. πῃ Θδάθτα δἰ σηϊ- 
βοιίίομε τροσα] ἸοραΣ αυοαὰθ 
δρυὰ ΤΧΧ 2υά. 11. 19. διάφθειραν 
(8α. τὰς ὁδοὺς αὐτῶν) ὑπὲρ τοὺς πατέρας, 

οι, 



Διαφϑοέω. 

4 ΦΟΥΥΌΡΟΙΙΙΠΙ Υἱ88 δ1186 πι8015 αὐδιη 
Ῥαίτεβ, ἢ. ὁ. τιδίοσι τ Β21}5 ΞΟΘΙΟΥΈ- 
ἔοσοβ δπεσυμπξ, Οοηξ, Ὠτυῖῖ ΜΊ8ςε]}. 
(εμί, 11. ς, 100. 704. ΝΙ. 4. 6. ΧΧ. 
21. - δ᾽)» ΟΒαϊὶά. νεμέο ἤϊδ, πεμέογ. 

Πα. ἼΙ]. 19. τοῦ διαφθείροντος πάντα: 
1 ποὺ βυπὶ 8] ϑτὴ θαι ομθπὶ 86- 
ουὶ, ϑ6α νοὶ ϑϑῆϑιιτι ταδὶ 6 ἘΧΡΓ 886- 
γυπί, νοὶ οχ 41115 ἰοςΐβ γϑϑου Ὁ 
αὐἷξ τοῦ διαφέροντος «αρὰ «ἄντα, υἱ 

ὃ οὈϑεῦνανῖς δα ἢ. 1. βομασίθηρ. «69- 
πυβ Μ. χαταφϑείροντος Βαρεαί. ὅ40. 
ΧΥῚ. δ. δήγμασι ὥ᾽ σκολιῶν διιφθείροντο 
ὄφεων, ταογδῖθυθ δυΐδιηη σΌΣνΝΟΣΌΣΩ 
ΒΕΣΡΘΏ τη ἐπεοαδαμέμν. 

ΦΔΙΑΦΘΟΝΕΏ, ἐπυίάδο. ἘΠ. 
ΨΙ. 8. ἰὰ δα. [1πβουὶὶ γαῖ. αἷέ. Ὁ. 132. 
καὶ νοήσαντες οἱ νεανίφχοι διφθόνουν αὐτῷ. 
Ἑ. Διαφθονεϑωω Ῥγὸ ἑποϑάετὰ αἴ ΌΣ 
6 ΟΒγγϑβοβίοιωο, [εβῖβ Η. ϑίβρεῆδμο. 

ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ, οογγμμέϊο, μενα ξο, 
νασίαίϊο, ἴξ. ἔουεα. "ΤγΦ» Ῥμάον. 

ϑόρᾷι. 1. 56. δες. οοἷ. Α]εσς. ἐν δια- 
φορᾷ. 1, ρετυπὶ γῶν - 3Π 

Ομεἰά. Πδη. 1. 96. οἱ ΝἹ. 28. -- 
Δ, υοά εἴδη ἤίπδηι ποδί. Ηδοϑ. 

ΧΙ. δ. ἐν διαρϑορᾷ ἀνϑρώφων ἐξίτερα 
αὐτούς. δαὶ]. ΔΓ Ἔχ πδὰ Ϊ. Ασδρ. 

“΄ “, 

κῶς πρίας οργγμρέ, ρεγάξβι!. 
γιὰς οἷ ἢ. 1, δίερῃ. 16ὸ Μογῃρ 

ἃ Οε5. φὰ Ψαετίβ. ϑβόσα Ρ. 806. --- 
ΠΊΒΙΟ ΡΙαν. ἐπιρείδίοπες. Ῥβδῖγα. 

ΟΧΧΧΙΣΧΣ, 14. .-- 5, ΝΝ5Ὁ» ἀοῖοτ. 

δον. 1.1. 8. .--ὄ ποῦ» ευμἰεὶο, ἀφείτειος 

ἐϊο. ΟἹ λοντοὶ 2 Βερ. ΧΙ. 6. ἀπὸ δια- 
φθορᾶς, εκ ΤΗδοαογοῖο δὰ ἢ. ]. χαυΐ 
81. Βοθοί : τὸ μεσαὶ οἱ λφισοὶ ἐρμηνευ» 
φαὶ ἀπὸ διαφθορᾶς εἰρήκασ' τουτύσει 
μετὰ πάσης φυλακῆς, ὥστε μηδεμίαν 

νέσθω,; βλάβην ἕν τῷ ᾧὥνῳ τῷ “ίῳ. 
ε ἴῃ Οοἱθ]1:. 2. βεύρεσδσα Ἰθρί τον ἀσὺ 
διαφορᾶς. ---- ΓΙ» οθγγωρίϊο. Ἐπ. 

ΧΧΙ. 8]. Ὧ δῃ. Χ, 8. φῦσαι “Ὁ. ϑᾶ8- 

ἐᾳέϊο. ϑιωα. Ηοβ. Υ1]. .18. --- 
Τὴ Ὡφ» νει, ὥεεα. Ῥχον. ΧΧΥ ΤΠ. 

10. εἷς διαφθορὰν αὐτὸς ἐμαεσεῖται. 

594 Διαφορίω. 

Νοι Ἱεροεαπέ 72.» ἘΣ πΟΠΣΒ}Σ 

ορίπδιξ δυηὶ, βορὰ βθῆβυπι ϑοςι 
βυηΐ. --- Ὁ» Ἰάετα, Ῥβ. ΟῚ. 20. 

ΤΆτγοη. ΙΝ. φῦ. ---- [π}5}.}Ὁ ρεγάξδο, 

ἴ. ζῶυεα. Ῥ5, ΙΧ. 15. ΧΝ. 10.. 
ΧΧΙΣΧΣ. 11. Οομὲ Ὠτυδίυσ Οὐεεεί. 
ἘΡγ. 110.11. Θυ. 45. Δᾳυ. Ρα. ΨΊΙ. 
16. Ργονυ. ΧΧΥῚΙ. 47. ΟἿ Οὐοονιο- 
Β'πι Οεθ. ὅδεσ. Ὁ. 613. --- γχχῶ : 

ΓΝ Ά.“ᾺΝ ῬΙΊΒ. εἰ ΗἸ ἢ. 36ὁγϑ. Χ ΠΙ. 

14. ΧΥ͂. 8. Ηοξ. ΧΠῚ. 9. Ἐπάν. 
ΓΝ. 39. διαφορὰ, δες. οοά. ΑἸοχ. 
δ΄ ὴ6 ΠὉΡ1Ο ϑοΣΊρβογαξ δι οὐτ- 

διαφϑόρια. 51. ΧΧΧΙ͂Ρ. (α]. 81.) 5. ἐ 
διαφορά. ἡ ϑρὸ Ορεβ οαὐκοιξ εἰ οοτ- 
γερίεδεῖες ὃ Ῥοΐεϑὶ αυοααα μὲς 
ἐξ αῦμα γραάὶ. ᾿ 

ΔΙΑΦΛΔΕ ΤῺ, τη. ὝΦ τἄοτη. 

Ῥε. ΧΧΧΙ]. 18. ὡς αὖρ, ὃ διαφλέξω 
δρυμόν. 
ΔΙΑΦΟΒΕΏ, ρενίεγτεζαοιο. χοῦ, 

ἀϊτιρὶρ. εν. ΧΧΧ. 16. ἔσονται αἱ ἀνα- 
φοβοῦντές σε εἷς διαφόβημα : ἈΌῚ 4} 
Ἰ|ρθεὶ γεοῦυβ δαρρηὶ διαφοροῦντεί, ι, 
αυδηασυδτη οἱ 4] ογὰ ἰοοῖῖο χιαοάπμη- 
τηοᾶο ἀοἔδηά! ρμοῦοϑι. β 
ΔΙΑΦΟΒΗΜΑ, ἐεέγῆοῦ, ρμετέεγτε- 

7 αοίϊο, δα Ῥὲῦ ταεϊοηντοΐασα οὗ εοίαα 
ἐοΥΤΟΓΊΣ. ΠΟ Ὁ» ἀϊτερίιο. δεν. ΚΧΧ. 

16. υϑί 411} χοςαδ, υἱ υἱάρμιν, δια- 
φόρημᾳ μαρεπς, ᾳαοὰ ν!αε ἱπέγα. 

ΔΙΑΦΟΡΑῚ, αἰ βενεπέα, ἀϊξοτέπιρε. 
ΓΙ» Ῥενγάμιρ. “90. ΧΧ ΧΙΠΙ. 28. 

διαφορὰν 865. ΑἸά. υνί ἔδεμειν δἱῃ . 
Τεοῖυ9 διαφθορὰν χη θοπξ. ὅδῃ. Υ]. 
20. χη). 5ὶν. 1 Μδος. Χ1Π]. 18. οὑς 
ἔστι διᾳφορὰ ἐναντίον τοῦ εὑρμνοῦ, ἸΩΒ 
εβ: αἰβεγεπτς ἴθ ορηθρθοῖῃ οαεϊ, 

᾿ 4 [ 

βδειι Πεῖ: υδὶ ὄψγες ρες δαλο,. 
οὐσίαοιζμηα, ποῸ ταδὶα αὐοδά Θαηβιιπι 
τοϑδάϊά. ᾿ Ὧν 

ΔΙΑΦΟΡΕΏ, αϊμεῖρο, αἰτέναδλο, 
οἰίδπι ἀἰγὶρίὸ, Ἔροῖϊο. που» αἰγέρο 

ΑἹ. Ψ7εε. ΧΧΧ. 1. ἔσονγα; οἱ διαῷο- 
ροῦντίς σε εἰς διαφόρημα, οὶ ᾿ ἀγερὶ- 
επί, ἸδΤΌΣα αἰτιρίοπίυτ. ἔπ θες 
Ρ' : 



Διωφόρημα. 

α αι. τῦὶ ἰδβδι μἱοστίαυ Πδεὶ Π8- 
Ροῃΐ: οἱ διαφοβοῦντές σε εἰς διᾳφόβημα. 
δα ῬΥΙ͂ΟΡ Ἰεσῖο, υδ τπασὶβ ἰοχίαΐ 
ΗΘ ῦσ. σοϑροπάσδ, ρῥγείδγθηἀδ δβί, 
δὲ οοπῆγιηδίυν Ἰυάίοα 1. Βοβ. εχ 
ΗΘ ογοδίο, δρυά' αὐδῖι ἱρϑἰβϑί πα ἤρθς 
νοερὰ διαφοροῦντάς σε ΕΧρΡΟΠΙΠα φαΐ- 
ζοντές σι. Αγρῃὰ δυπάδιῃ οἰίδια δια- 
φόρημα εδῖ «παίγνιον, αἴ εἰ δρυά ϑυ!- 
ἄδυν. γιὰ σαρρ6}}} Νοίῖδβ Οὐ εοδβ 

ὃ δᾷ ἢ. ]. Ρ. 599. 
. ΔΙΑΦΟΡΗΜΑ, αἰδείραξιο, ἀἐείγαο- 

ἔϊο, αἰγερίϊο, οἴλνα ἱμαϊδγίμηι. ΓΟ 

ἀϊνερίιο. ΑἹ. 76.. ΧΧΧ. 16. ϑι!ς οἱ 
γ68 υδηΐο (ἰἰβδίραῖσε αἰ συ 6588 
ἐμαϊδνέρε υεη., Μιὰθ τωοᾶάο δηΐρ 
ἴῃ διωφορέω. ΖοηδΓΑΒ 1.6Χ. διαφόρημα, 
φὸ φαΐγνιον. 

ΔΙΑΙΦΟΡΟΣ, αἰξίεγεμς, αἀἰϊνεγδισ, 
»ταείαπϑ, ἐχοοϊίδηδ. ὩΣ Ν, ἤει. 

ο ὥὕγτηια. θη. Ϊ. 27. ἐν εἰχόνι διαφόρῳ, 
1 ᾿πιδρΊη6 ΘΧΟ]ΘηΏ. Ηδυά ἱρτο- 
ΤΑΥΪ: ποΙὰρ6 ἀοοίυϑ Ἰπίεοσρσεθ, νο- 
σε θεμς 4}118 νοοίθυβ δϑάϊ δὰ 
βυχηϊήδιη Αἰϊοιι}18 τοὶ Ὀγεεδίδηζίδση 
ἐμαϊσαπάατα. --- ΣΝ 59 ἀυ]. ἀἶνοτ- 

4α βοπεγα. Ὠδαϊ. ΧΧΙ]. 0. οὗ κατα- 
σπερεῖς τὸν ἀμπελῶνά σου διάφορον, Τ6 
ΘΟΏΒΟΓΆΒ νίποδτι ἴθλτη γεδι αἰυεγεὶ 
᾿ἠδρόίαι : 00] Ἰοοο διάφορον ἱπ 4}118 

ἀ ᾿ἰρτὶβ Ἰορίϊᾳν δίφορον, απο εδῖ ἔον- 
[Δ856 8115 ἰπ οΥργεῖϊβ, πδηὶ υἵτυχη» 
406 Ἰοσυμα ΒΑΌοχα ροίεδί. Ο]οε8. ἴῃ 
Ονίαξ. διάφορον, ἀνομοιογενής. ---- 
Ῥατσί. ἴωσιη. Ὁβαϊά. ἴδῃ. 11. 10. -- 
[9 ἄυαὶ. ἄχμο. Ἐδᾶκ. ΤΠ. 26. 

δχεύη χαλκοῦ στίλβοντος ἀγαθοῦ διάφορα, 

ψν 88 6Χ ββϑύθε Προ π Ρόπο ργσϑία"- 
ἐΐα, δὰὺὶ ροζυβ: συατία, --- . 0) 
δοναίωπι, 86. ἐϊπροκάο, ἀἰϊδαρλώι. 

4 Δαᾳυι. Εχ. ΧΧΜΥΠΠΙ. 8. [πο. 10. νυ. 
ὅ. ὕτόταυο νειν ἸΣ οὴ Ἰερίδβ6. 8 

Ἐάν. ΓΝ. 30. οὗ λαμβάνει “φόσωον, 
οὖδε διάφορα : Οἱ διάφορον ποῖα ρέ- 
οτεπίαηι, πμπότα, [6 Ἰοςτίοπα οοά. 
ΑἸεχ. διαφθορὰ νἱἄα δαρτὰ 8. ἢ. ν. 
1π οδίδθθι μεομπὶα πιοϊΐοπα Ἰερίτυν 
αυοαια 5 Μδος. 1. 85. ΠΠ. 6. υδὶ 
βαρρίεπάυτι χρῆμα, αυοά δἀάϊαΣ 

δθδ Διαφωνέω. 

δρυὰ ἘΠοορῆγδοι. Ὁπδσαεί. ο. 10. 
Αἀάε Ροΐγν. ΧΧΙΠΙ. 8. 11. διάφορα " 
προτείνειν, Ῥεομπίαπι οὔξέγγε. ὨΟΤΥ 8. 
Ηδ]. ΝἹ. 58. Τ᾿ 1ἰ. Ρ. 1178. θά. 
Βεἰϑὶκ. «ρὸς πολὺ διάφορον, καὶ ἐπὶ μ6- 
γάλοις δανεσϑὲν τόχοις, ταυϊία Ῥεουηία 
τουΐαο ἀδία, ἰάψια το ἔζβῃοσα. 
Οοπδ, Μψογείίυμι ἀε ΗρΌν. Ν. Τ. Ὀ. 
4524. ςἡ, ΕἼΒΟΒ. 

ἘΔΙΑΦΟΤΩΣ, ἀέυργεες, υατῖε. ΤΠ 8Δη. 
ΨΙ]. 7. Ῥγο Ομδὶά. ὙΡΟΊΟΙ υσγία 8. 

αἴυοόγεα εγαί, διαφόρως χρῴώμανον παρὰ 
«πάντα τὰ «ρὸ αὐτοῦ “γηρία. 

ΔΙΑΦΡΑΓΗ͂. γ᾽» Ρβτί. Ρααβ. 

γερίμηι. ΨῈΪ6 συρτὰ 8. ν. διασφαγή. 
ΔΙΑΦΥΔΑ’ΎΤΤΩ, οδδίοαϊο, δέγυο, 

σοηδεσγυό. Ἐγ Γ φγοῦτο αἴῶ[οῖο. ον. 

ΧΙΧ. 20. αὕτη οἰχέσις διαασεφυλαγμό- 
νὴ ἀνδϑρώτῳ, ἢ. 6. ἀεξροπεαία νἱχο, 
αυδεὰ ποϊομποιῃ νοοὶ Ηδρν. ἰηίο- 
Ργείος 1υἀ41οῖ εὐϊραυπί. γι άς δὰ 
1, Βομυϊίθηβ. ἴα Ορρ. Μίη. ρΡ. 
148. βεα. --- Ἢ» ἑἐμέοτ,, σμδίοάιο. 

Ὁευι.. ΧΧΧΠΗ. 10. --- ἼΟΨ᾽ “ερῦο, 

ομαίοαϊο. Ἰ)οαῖ. Ν]Ι. 12. διαφυλάξει σοι 
Κύριος τὴν διαθήκην, δεγυαδὲξ οὶ Ποῦ 
ἔκαυ8. 200. 11. 6. Ρτον. ΥἹ. 24. 
τοῦ διαφυλάσσειν σε ἀπὸ γυνομχὸς ὑπάν- 
δρου, υἱ οοπδεγυεπέ ἴε ἃ ται 166 ΥἹτο 
βιι ]εοίδ. Χ6τ. 1Π]. ὅ. βες. ςοὰ. Α]οχ. 
οἱ Οορὶ. υδὶ οὐτὰ φυλάσσειν ἴπ 
Οοάά. Ῥεστηυϊαῖαν. ὅδρ. Χ. 12. διε- 
φύλαξεν αὐτὸν ἀπ᾽ ἐχϑρῶν, σοηϑεγυαυΐ 
ΘΌΓΣΩ Δ 1Π]ΓΩ1018. 

ΔΙΑΦΩΝΕΏ, οἶδφοπο, αἀἠδογέρα, 
ἄἀδειμη, ἀρείάεγον, ῬΕΤΦΟ, ἹΠΟΥΊΟΤ. 5} 

αδοεὶπήο. Ἐπ. ΧΧΧΨΥΊΤΙ. 11. ἀσόλω- 
λεν ἡ ἔλαὶς ἡμῶν, διωπεφωνήκαμεν, ἨὈ6- 

τις βρεβ ποβίσα, αοέωπε ἐδ ἀξ ποδί. 
Ηδογοἢ. διασεφωνήκαμεν, ἀτωλόμεδα. 
Διαφωνεῖν, Ἔχρ] Ἰοβηῖα Ηοιαϑίογ υιβῖο 
8 Ἰοσμπι ΗβυοΒΙ;, εϑὲ ῥυτὰ ἰαδδίζε καὶ 

αἷπε, υοοὶ πίηια οοπίοπέιοπο αὐ 

ἐποίίας τεάαοίμπι 6886, ἴατα ΘΈΑΝ 

απένιαπι ἀφεγε αἰσμε εβίαγε. Οοπῖ. 

Βορμαρη Ηΐεσοζ. Ρ. {1. Ρ. 649. --- 
“Ἴ Φρ, οἴϊατα ρέγθο, ᾿6ΓΘΟ. 

ϑυτομι, Βὲ, Γ1Π1. 9. πρὶ Μοιῦ. 
διαφωνεν τη816 ποδὶ ἀμ φοπαί, συπὶ 

ἂ»- 

ΡΞ 



Διαφωτίζω. 806 ᾿ς υδΔιαχίω, 

4 γμοίΐι8 τοἀἀδμάυτη ἐμίδδεῖ ρεγί. ΔΙΑΧΑΡΑΎΤΩ, ἀεϊδπεο. ΠΡ, 

Νοππυ δ οοηϊδοαγαιπῖ, ἰεβαιάσπι μά ρῳ, Τηοοά, 168. ΧΙΙ͂Χ, 16. 1 
ἐέδο. Λαραίη, ἀτο το ὝΤΝΣ δΔΙΑΧΕΙΡΟΌΜΑΙ, ππαπίδας οὐκ- 
ΝΙρῃἢ. ἀέξωπι. 1 ὅδ. ΧΧΧ. [0. οὐ οῖο, ἑπέεηβοῖο. “5 ἌΣ παίο πια- 

ΤΟΣ δυτοτ ἀβε του τεν ΒΟΥ πὰς Το ΧΧΣ ϑὲ, μὴ λον 
ἀρ μλθν πος ἀἰσπὰ τας ἀαν ὰ ἤτον ἐμαὶν δαχιςίοιαι μος 
Ζυάπ. Χ. 18. εἱ Βαάιυοί]υμι δὰ ἢ. ἈραθᾺ δενίὰμ Ροβδβεπλ τλθηηδί Πρϑυπὶ 1ῃ- 
1, Ἡδεγοὶ. εὖ 1οχ. Ογη!}}} ΜΒ. : ; 
Βγϑί. χαὶ οὗ διιφώνησεν, οὐ διέφυγεν. » ΔΙΑΧΕΙ Ω εἰ ΣΙΔΈΤα αἰγηκῶ, 

δ -- θξγ,, οαάο. 708. ΧΧΠΙ. 14. ἕν οὐ ὄ’σρο. ὉΥΛΕ, Ηΐρδ, γναβὸ 
διασεφώνηχεν ἐξ αὐτῶν, τυ]]υτα δογατα Ρτονυ. ΧΧΙΠ]. 82. ὥσειρ ὑσὺ χεράστω 
ἐγτέδμπι βαοίειπι ἐδί, δδὰ ευσπέμι σατεΐ. διαχεῖται αὐτοῦ ὁ ἰός : αι Β'πε ἀδιο δ 

Τὰ Ψαΐ Ἰερίξατ οὐ ἀιφώνησιν ἐἔ. α. Τέβρεχεέγαπὶ ποίΐοπεπι αἱ ικάεει 
Οσπβον 1 ἔερ. ΜΠ]. ὅ7. --τ Ἴρε) ᾿ς ἀρεγβεπαῖ, ἀυδιι νὸχ Ὁ σα 
πῆ. ᾿ ΟΝ. Χ ΧΧῚ. ΚΙ" βουιρία Βαρεῖ, δαΐ Ῥυΐαγιπί, πὶ 

ΡΟ ΘΟΣΗΙΙ τὰ ἿῈΞ : μὴ τὰ νοοα Ηρ γ. ἰδίοστα ποίομοται ἄϊικ- 
40. οὗ διαπεφώνηκεν ἀπ' αὐτῶν οὐδὲ εἷς, ἀἰρμαὶ - ἈαΑΠἸθοαβ δηΐχα σαοσϑι ἀπ 
ΏΪ]:8 ΘοΥαπι ρεγέέ. Θ 148: διώσε- βγη νϑηθηστχ βαυχῃι. --- ὌΝ 

ῥώρηκεν, ὄντὶ τοῦ ἀσχάτην καὶ τόλυῦ΄ αν τς ἄρ τις, 1 ϑατα, ΧΧΧ. 16. ἀκ: ταίαν φωνὴν ἀφῆκε, τουτέστιν ἀπέγανεν. δήθιρυσέ ᾿ κε εἰκνν τε ὩΣ 
ς (ΠΕΣ 18. Ψοββίυτι ἀθ ΟΧΧΊΙο. κχυμῖνοι ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς, μεν 
δδρ. ὅ. Ρ. 11. 1 βϑατι, ΧΧΨΥ. 16. Ῥαϊὶ ἴῃ ὁγλῃϊ ἴεγτβ. ---- γηξ» ἀμρσι, 
υδὶ Ψυϊχ. ρον Βαρϑῖ. ϑγιωμα. 1 9ῸΓ. Ζδοβ. 1. 17. διαχυϑήσονται σόλεις 
δα. ΧΧΥΨ. 21. εἰ 3 ϑδτα. Π1. 80. ἐν ἀγαϑοῖς, αὐθεβ αδιπαάαδεπέ βεὺ τέ: 
διαπσεφωνήκασι, υδὶ διαφωνεῖ, αυἷαὰ ἀα ἀμπααδεπέ Ὀομΐθ. ΑΥΔΡ. ωῶν 
τ Πθυ.8 βαστηο δδῖ, ὩΟΏ βἰ πΊ Ρ ]ΟἾ 6 ποίας γεαδωπάαυϊέ βώχις, πιαπαυὶ.-- 
ἄεεδεε δὰϊ ἀεεϊάογαγὶ Ὠοϊαῖ, 864] ἐπ . ἀϑς ὑπὸ 

υἱειίαἰΐοπε αὐὶ ἱμδίγαίίοπε ἀεεογαγὶ ὝΡ ἀμρεγβο, εν. 11Π1.18. πῸ5 

εἰρτιίβοιι, Ὑαϊᾳ. ἀρβιοτιιπί. Τ,ΧΧ ἀῤίβιαπάο πιο. 1κν. ΧΗ]. 38. ζῆ. 
δες. οοά. ΝογίμΡ. δυΐ ροϊίιι8 πῆς. “5. 40. 44. 48. Ηξεεγολ. σχνεν 

ἃ (ᾳφιδαι ϑγταπι Ομ Όγτα 6888 βιιβρίοογ) οὐ λώσει. ---- γυν» ῬΕΓΑΡΎΟ. 76. ἣν 
εν. ΧΧΙΠ. 4. -- “5 τὺ γὺ νείμίο 90. διωχυθήσομαι ἐν τῇ πορνείᾳ μου, ἐδ 

ον ριάαγ ἴὰ  ογιϊοβείομα τπθα. Νοῦ 
φιαημηι. Ἐχοα. ΧΧΙ͂Ν. 11. τῶν ἐςσι- τη8]6. Οοηξ Θοδγορδετὶ ΟΡ65. οἱ 
λέχτων οὗ διεφώνησεν οὐδὲ εἷς. Βοῃ- Οὐ ᾿ ΠΝ 41. Μιοδδεϊι ἰα 
ἔγοσῖιβ ἴῃ Οοιαπιθπί, δὰ ἢ. 1. Ἰερθη- τας τθβ : ἊΘ 19 ρυῖας χὰ 
ἄἀστ οχἰ βεϊγηδϊ : οὐ διεφόνησεν οὐδὲ ἕνα, Ὰ ἢ Εν Ρ' Ἑδδτὴ εν ἢ ΗΙΩ»- 
πΟΝ ἐπίεγζοοϊέ πεημο ππιπ. ϑ6α πο Ρ ΠΡ ΠΝ, ῬΟΎ ΡΟΝ, ΕΝ 
ΟΡυ8 δβ88 δὲ οοπ)βοΐασα εχ Βυουθ- δαὶ Ἰθρῖίβθθ ΓΝ ΤΝ» ποῦ τἰρὶδε 
46 ἀΐεις ἀρρατεῖ, πθὸ νϑυθυχα διο- σταχητηδίϊοα, ἀξζε, δηῆΐγα αοθυϊοθοῖ 
Φονίω ἃρυὰ Οτεθοοϑ βοσιρίοσεβ, αυδῃ- πννΝ- --- ον Ρίαν. οχ Ὥς. Ες 

πὶ ξαπιάεπι κριον ΠΕΒΊΣαΣ, ἈΠ σΘΠΕΙ: ΧΧΧ. 16. διαχυϑήσεται ὕδατα. Ψ 
ΣΧ. ἐδ, ἀὰν ἐπιλέκτων οἱ διερώρηαν οὐνΓ ΟῚ. Ἰῃ Μηρεῖς Ο γῆι, δὰ Β. 1. Ρ. δδδ 
ἀεγαλίμεν. ἰεβίεδο νἱἀδαζας σον ὑὙνν πΆπ ΠΡ 

ΔΙΑΦΩΤΙΓΖΩ, ἐϊϊμηϊπο. ἡ λ, ἰμα. ΟΒαϊ ἀεεῖβ δδὲ υαείατε. ---- ἼΞΨ᾽ ( 
1 ὅτι. ΧΙΨΡ. 86. βες. οιιρὶ. 4 οἽἷμπάο. ϑγτηγα. Ρβ. ΧΙ, ὅ. διέχεα ἐπ 
ὅδ. 11. 832. διεφωτίσϑη 86. ΟοΙ)ὶ., ἐμαυτὸν, 1ὈῚ ἀ6 ἸΔογγτηῖβ ἀἸο μι δος 

᾿ἀϊς8. ἡἠϊμαὲξ ἰραῖβ : υρὶ τεϊϊψφαὶ Π0τὶ δεηδα: ἀερίονο δογίοπι "μεατι, δασηνῦ 
δαρεηῖ δώφαυσεν. ΝόΒοΙῃ. 11. 56. α[έοϊον ἐγεξίνεα. -- πρῦ ΡῬγᾺ. ἐγπ’ 



Διάχυσις. 

α ρογ. Φοῦ. ΧΧῚ, 424. μυελὸς δὲ αὐτοῦ 
διωχεῖται, ταρ}}}Δ δυΐδιι οἦπ8 2ε 
ἀἰιμάμ. Ὁδη. 11]. 47. ες. Ομ ί8. 
διχεῖτο ἡ φλὸξ ἑτάνω τῆς καμίνου. ὅδ. 
1. 8. τὸ «νεῦμα διαχυϑήσεται!, Βρ]ὙἹ- 

᾿ [8 ΒΟΙΏΙΏ8. ἢ Ιηογίθ Ὁ ἀρρηϑάαι 
8ΒὋ61: ἐη πἰλέίμπι αι. ΤΌ. Κ΄. 15. ὡς 
καπνὸς ὑπὸ ἀνίμου διιχύϑη. ἴ». Ὑ1Π. 
11. διαχέσεν β66. ΟΟτρ]. ἔππζαγο Ῥγὸ 

᾿ ῬγΒΒΘη ροβίζο, εμπαάϊί, αὐ Ναὶ. 
ὃ Ὠδρεῖ. 2 Μδος. Χ. 28. ἄρτι δὲ τῆς 
ἀνατολῆς διαχεομένης, Ἶατα διυϊοηλ ογίι 
50118, βϑὶ ϑοὶς ογθηῖα ἀξ μδο, ο16- 
ΠΟΥ ῬΤῸ δΏΡΕΥ ἐφ γαπι ΘΣΟΤΊίοΟ. 

ΔΙΑΧΥΣΙΣ, ἀἐδιδίο. γε) ἱπέ. 

ἀϊβιεπάεπαο. ον. ΧΙ]. 49. 97. 85. 
ΕἸ [δν. ΧΙΝ. 48. υδὲῖ ἢ1}1} δϑὲ ἴῃ 
τοχίι Ἡδργωο. 

ΔΙΑΧΡΙΏ, ρεγμηρο. ΠΙΦῸ» μΠ|ρῸ. 

[κεν. 1]. 4. ΝΤ]. 4. διαχεχρισμέάνα ἐν 
ς ἐλαίῳ, υδὸὶ 4111 ΌΤΙ χεχρισμένα ἨΔ- 
Ὀεηῖ. 

ΔΙΑΙΧΡΥΣΟΣ, ἀεαμγαίμδ, ΟὩΡῸ 
ἐπίεχίμα. 2 Μαᾳος. Ν. 9. ἱα σεῖς δια- 
χεύσους στολὰς ἔχοντας, Θουιῦδϑ δἴο͵ 48 
ΔΙΓΟ ἱπίαχίδϑ παροηΐθβ. ϑ'ς δρυὰ 
Ῥολυοοι 1,10. ΓΝ. ο. 18. βδζτω. 
116. χλαμὺς διάχρυσος, ΟἸΪδΙγ8 αι- 
7Ὸ ἐεχία. Ἐἰορδὶ 1116 εχ ξἰδηγίηο, 
δὺϊ δ ἴοπλθη οχ διιγοὶϑ [118 πωρο- 

ἁ πορδίυγ. Ὑ ΣρΊ υ5 (ΖΞ η. 111, 488.) 
εἰεραηΐον ὄχργοβεῖς : οὐ ρὶοίωγαέμδ 
σεγὶ φιδιίεπιῖηε υεείεδ, εἱ ΑἸἴρ᾽1 (ΖΕ ιι. 
ΧΙ. 144.}: υἱας αϊδογίπιπαί ἀμ7Ὸ. 
ΘΙΠοΣ Ὠοάοτυβ δι᾽... [3Ὁ. ΧΥΤΙ. 

"τα. 77. διάλευκον χιτῶνα νοσδῖ ἐμπέσαηι 
αἰδο ἐπίεχίαπι, νοὶ: ομγμδ δίαηιεη 
»Ῥαγρωτγεμηι εγαΐ, διιδίοπιοπ ὑεγοὸ αμὲ 
ἔσχαπια αἴδα. Ψιὰ6 ΒΙαποασαὶ Νοῖ. δὰ 
Αγσγτίδη. 46 Εχροά. ΑἸοχ. ρ. 9566. εἴ 

ε Βεϊββοῃίυση 46 Βερη. Ῥεγβ. [4. 1. 
ᾧ. 60. Ρ. 77. 

ἹἽΜΑΤΙΣΜΟΙΣ ΔΙΑΙΧΡΥΣΟΣ, υεε- 
ἐπ αὐτο ἱμέεχίμιδ. ΔΕ ὸς ὩΣ» 

αμγεης ἐπείρηο Ορλϊγ. Ῥε. ΧΙΗ͂. 
11. υδὴ᾽ ν!ά6 το]! αυο8 ἱπίί. 
ΔΙΑΧΩΡΕΊΏ, φόρατο. δῖν. ΧΧΧΙΠΙ. 

11. ἐν σλήϑε; ἐπιστήμης διεχώρησεν αὖ- 
τοὺς, ῬΙΟ Βυγηγηδ βὺ8 ΒΑΡ Θη[ 8 δέρα- 
γαυϊέ 608, 80. Βοταΐηθ8. (οηξ. 86α. 

δ91 Διάψαλμα. 

ΔΙΑΧΩΡΙΖΩ, δορᾶνο, ἀϊειέηάμο, ει. 
διινχωρίδομοω, δέραϊο πιε, αἰδοεάο. 
7 7 -ΗΐΡΒ, Οδη. 1. 4. 6. 2 αν. 

ΧΧΥ, 10. ὃν ὥρισεν (8ς. τινὰς) τῇ 
δυνάμει. ΝΕ. Χ, 28. δβες. ΟΟπρὶ]. “--- 
ΟΠ ΗΙΡΒ. ἃ Ὁ, γεοούενγε Καοῖο. 

σεη. ΧΧΧ, 82. --- ἸΝΊΒΙΙ : Ἴ) 

ΗιΙρΗ. εἰ ΝΊΡΗ. ϑὅγιωχα. σον. ΧΥΤΙ. 
9. ΧΧ 6δοι. ΧΙἧΠ]]. 9. διαχωρίσητι 
ἀπ᾿ ἐμοῦ, αἰδοοαδ ἃ ταϑ, οὐἹἱ]. νυ. 11. 
εἴ 14. 0Ὁ]} οὐτὰ χωρίζεν εἴ ἀποχωρίζειν 
ἴῃ οοὐά. ρεττηυίδίυτ, 43 ὅδ. 1. 23, 
ὉΔῚ οὐ διακεχωρισμένοι νἱἀδῖα 6856 
βἰοββοσηα : ϑθα σιν δηΐπι οὐ διεχωρία- 
ϑησων. Οἰδχία δἰ τογυΐγιυτη ρατίπι ΡΥ 
86, ῬΑγ πὶ Ῥεῖ ἰοχίυση ΗΘ ΡΥ. βαρεῖ- 
βαυτα εϑι. Ῥσγον. ΧΥ͂Τ. 28. διαχωρί- 
ζει φίλους, αἰυείϊέ ἀγταὶοοβ, 8. ἴΆσΩ ]18- 
ΓΕΒ. ---- 9258) ΝΙρη. ΕΖ. ΧΧΧΙ͂ΡΝ, 

12. --- διε» ΗΙΡΒ. δ Ξον ηῖγα- 

δέϊῥέον γαοὶο 6. αρο. Τυὰ. ΧΙ. 19. 
διεχώρισε ποιῆσαι! Βες. αῖ. ΝΟῊ ΡῪὲῖ- 
ταπίδσυης ἐξ ὍΣ) οὑπὶ 2) δαϊ ΓΕ, 

τ ποΠ 115 νίσυτῃ οϑζ, 5661 γοϑροχ- 
ὀζυῃΐ ποίοησια ϑέραγαπάϊ εἴ ξερτε- 

ξαπάϊ, ἀὐᾶτα νοχ ΑΥΔΌ. 9. Βεροεί, 

(011, Ηοῦγ. θεν -- 3:2» Ροηο. 

σερη. ΧΧΧ. 41. 

ΔΙΑΎΑΔΜΑ, γμοάώ Μάϊδιις ἱπίον- 
εἰπίδεν, υαγίαξϊο υὐοὶε αὸ ταρεεαίἰοπὶε 
ἑμέον οαποπάμηι. Ἔν." ΨΟΧ ἰῇ χλ1181- 

εΔ Ἠεῦγαδ υαἰϊαῖα, 46 συΐὰβ ἰαπιθη 
ψΟΓΔ εἰ στ πολ ΟΠ τηδρηι8 οϑὶ αΪ8- 
Β6Ώ5:|8 ἰηἰοτργοΐι. ΡΒ. 11]. 2. [΄.Ψὕ 

{1 

ὃ» 

4. εἴ ΑἸ} ὲ βερ ϑβίγωθ ἴῃ ῬβΆ] 18, 86. 
ΗδρΡ. 111. 2. ἴπ οἴπηῖθιβ [18 ]οςΐβ 
Μεϊροπλῖι8 δα Πενία ὶδ Ῥβαϊσηρβ ἀιι:- 
οἀεείτα Ρ. 87. διχώψαλμα (δὲς οα- 
πεπάα ργαοεαοηέξα 6586) δαῖ ἀνάψαλ- 
μα (γείγογομπι οαποπάμπι 6556) Ἰεροη- 
ἄυχα οουήϊοϊξ. ᾿ Ηεεγοῖ. διάψαλμα, 
μουσικοῦ μέλους ἢ ῥυϑυμοῦ τροπῆς γινομέ- 
γῆς, ἢ διανοίας καὶ ἐκ ρυπαῦϑὶ λόγου ἐν όιε 

η. Ευϊγτοῖυβ ΖΙρΑΌδηυ 8 Ῥυεεῖ. 
τώ σαι ν 179. εα. ϑιορῇ. 16 
Μογπο ἰπ ασ. ὅδογ. διάψαλμα με- 
ταβολὴν σημαίνει νοήματος ἢ μέλους, ἣ 

ῬΡυ9 



δὴ δικψάλματος. 

«ρύβατος, ἢ Ἡρικαῦνα 
υίου φγεύματος ἔλλαμψιν εἷς τοὺς Ψνάλε 
λοντας. ἁ τὸ γὰρ τοῦτα σπόντα 
δικὰ τὴν ἀχρίβειαν. 1,6χ. ΟΥΤΙΪΙ Μ5. 
Βγθῆι. διάψαλμα, μετάβασις. γιά6 
εἴ δ᾽ίοσυσα ὀχρὶ!οβίϊομαϑ ἀρυὰ δυ)- 
ςοσα Τ 68. Εςοϊ. Τ. 1. Ρ. 890. 

ὮΔΗ" ΔΙΑΨΑΛΜΑΤΟΣ, οαπέϊ- 
οπηι, φυοῦ Παΐδια ἑπίεγοϊηἑία, δαὶ 
οαπίμς υατιαίς τιοἀμίαδιοηἐδ. ΤΠ 

ὃ δ, νιοάἐαίίο μεν υατίαίαπι πιοάα- 

ἰσέϊοπεηι υοοσῖς, δὰ 560. δἱδοβ οαηέδ 
οι ἰαμαξοπὶδ. Ῥα. ΙΧ. 17. 

ΔΙΑΨΕΥΔΟΜΑ͂Ι, πιεπίϊον, γαῖίο, 
ἀεοὶρίο. Ἅ9 : 212) ΡΙΗ. οἱ ΝΙΡΆ. 

9 σφ. ΙΥ΄.Ψ 16. μὴ διαψεύσῃ τὴν δού- 
λὴν δου, ὯΔ ΤΩΘΏΓΑΙΒ 81 6111 ἴα. 
7200. ΧΙ, 97. ἴπο. Νυὰ. ΧΧΠΙΠΙ. 
10. διωψευσϑῆνω. ϑγταγα. 5. ΟΧΥ͂. 
11. Ααπ. ϑγτομ. Ηρ. 1. 8. ΤΠό- 

ο οὐ. “200. ΧΙἅ,, 28. διεψεύσατο, υὉ] ἂς 
ὅρε Πωδίγαία βεῖτωο δεῖ. 8 Μδοο. 
ΧΙ]. 109. διεψεύσατο, πιομέϊέειΣ οεξ. 
ΔΙΔΤΕΥΣΜΑ, πιεπάαοίμπι. ἊΣ» 

Ἰάκτηο. Αηὰ. Ρε. [Χ]. ὅ. εἰ Ῥε. 
ΟΧΥ. 11. 
ΔΙΑΨΗΛΑΦΑΏ, Ῥαΐρο, γεοίο. 

τ» ΡΊΒ. Ιτἄθι. ϑγτώση.. ο.. ΙΧ. 

10. διωψηλαφήσομεν. 1, ρίζαν - 
τοὰ ὅεη. ΧΥΧΧΙ. εἴ χες οἱ. ὅ8. 

ἀ Ἡοῖτα. μοὶ δἀάϊιανηοηζυτι ΠΆΡΕ : 
καὶ δι ψηλάφησε Λαβὰν σύρνχασαν τὴν 
σχέπην, χαὶ οὗχ εὖρε : οὖ ΗΠ χα- 
Βροπάοί ἰη ἰοχίυ ΟΣ. 

᾿ ΔΙΑΥΙΘΥΡΊΖΩ, ΦΏΒΗΡΥΟ, ἩΤΗΤ. 
ἨΜΏΗΤΟ, σαγτίο. δὲν. ΧΙ]. 44, «ολλὰ 
δια ψϑυρίσει, ταυ]α φαγτίοί, ἢ. 6. δραν- 

᾿ 

δε πεμΐίος γΡΔΟΡ δ 
ΔΙΒΑΦΕΙΣ, δὲς {ἰποίενη. “2, ἐδε- 

ναίωπε, αῖϊ, ἐἰηρεπάο, ἀϊδαράπι. Οἱ 
Ε λοιντοὶ Ἐχ. ΧΧ 4 ἃ. 

ΔΙΒΑΦΟΣ, ὄδὲξ ἐϊποέμδ. ")})), ἐϊΐ6. 

γαίμηι, 56. ἐμελήάσος ὠνξδαρλμπ. Ααυ. 
Εχοά, ΧΧΥ. 4. γιατ, Εχοάὰ. 
ΧΧΥΝΉΠΪ]. δ. ΧΧΧΝ. 98. Οἴδοσο 
ΓΔ1Ὀ0. 11. Ἐγρίδι. Χ. δὰ Αἰσυμι : 86- 
φοΣὰΟἿ διβάφῳ σοείϊαπί. Οοπίεν 
Βεδυηΐυπι ἀθ Ψεδι. ὅδοσ. Ηδεῦν. 

α ἀναβυλήν τινὰ 

, 5908 Διδακεὴρ. 

11...1. ὁ. 1δ. ξ. 914. ἐι Οκεοδεδεῦση 
Αάνασο. Ὁ. 403. ι 

ΔΙΊΛΩΣΣΟΣ, διησαῖε, οαἰνοαπῖα- 
ἔογ͵ ἀείγαοίοτ. ν ἀεέγαοίογ. 

Ργου. ΧΧΙΨΡ. 22. “-- 5 ον 

ανπιδεΐαπς ἰαμσμαηι ἀείγάσίοτ. τον. 
ΧΙ. 18. δι. ΧΧΥ ΤΠ 14. ψίϑυρος 
καὶ δίγλωσσος, δα θΌ ΤΟ εἴ οαἰμηιπέαίογ. 
Ηδδγοεῖν. δύγλωσσόν, δεχόϑυμον. ἴάετα 
ΑΙ] : δευχόϑυμος, διάβολος. 

ΔΙΓΌΜΓΙΑ, ἀιρίεα οπως, ἀπρίες 
ϑαγοΐίπα, ἃ δὶς, ὅτε, εἴ γόμος, οπω:. 
αλλ...“ 1 ΤΒοράοί. εἰ ΤΣ Χ 586. 

στα. εἰ σαῖ. Νίρορμ. Ζυὰ. Υ. 16. 
Πυθα εε]εϊπίυδ πα Βορουίοσιο Β1]. εἰ 
Οὐ. [λογαί. Τ. 1. Ρ, 326. ναγίδε ἀξ 
δδο νγοοδ Ἴοη͵δθοίυσαβ Ῥγοίυϊεξ : ἂ- 
χῶμα, ἰοσις μἰτίπαμα ἀρρέγα οἱποίμε, 
διγωνία, οἴ, αυοᾶ δῇ 080 ῥτεεέδσίῃσ, 
αἰγονομία. ἘξΣ οοπ͵εοΐυγα ΚΟΘΉΪΟΣΙ 
ἃ ἢ. 1. Ἰοοο τῆς διγομίας τεροῃεῖ- 
ἄυπι εϑὲ διχοτομίας. ϑεσαϊθσαϑ ὅδῃ- 
ἄδτα νοοασὰ δ δινομίας τηὰίασα τνο- 
Ια. Βοιγοσια τ᾿ οτητα. δᾶ Ἦ. 
Ἰ. ν. 364. οὐπ)ϊεϊξ Ἰοχεπάαμ) ἄναρξ- 
σοὺ τῆς διγνωμίας, ἵπίενγ ἀἄμας διεπίεν.- 
ἐΐα, φμαδί ἀμδίμς ' οι οί εἰ ἀποερα. 
Ιηξει ναῦἶλϑ μιᾶβ ὀοη)δοῖϊαταβ Ῥγβθ- 
ἔουο μα λ ΣΏΪΗΙ γ᾽ δῖον Ἰοδίῖο ἄναρεῖσον 
τῆς διγωήας, ἱπ νιοάϊο ἀμογίσα 
ἰογμΐ, 4ύλτη ῥγοθαδέϊδστὼὰ γθἀξξ ϑϑυ- 
Β5 ἰοΐίυ5 ἰοοί, αὶ οϑὲ Ηἷς : δὰ 
Β 6 ἴο περϊδοῖο μα ἱϊ88 ϑοάθβαπα οἵϊ- 
Οδιι8 ΣΡ βερίδ οἕ σδιΐαβ ἔλα, (6.- 
Ἰεοϊδίυβ στοσυγῃ ἰὰογυγα ᾿αἰδεῖθιις, 
1ωὔεγοα 86. ἀυτη ἔγδῖγοβ τὰ ρυρτιαπε 
Ῥ͵ΤῸ ΘΟΤΩΠΙ ὈΟΏΟ δ γηα}}} πὸ 
Ῥυδ] σα. δα πος οὔππῖπο ΒΡΟΣΏΕΏ- 
ἀα εβί Ἰδοίίο διγομία, υἱ διγομία εἰπὶ 
ἄμα δατγοῖπΣ, φμΐδες αεὶπὶ, ἐχεῖ, πειεῖὶ 
εἶ αἴϊα 6) Σ 7επιεπία οπεταγ 20- 
επί, ἃ γόμος, αποά δεῖ μοπάμε, 
παυὶδ οπεγαΐεν. ΟΟμξον οἴίδλτη «αὐ. 
Ἰ, Βοδιδυίδηρογρίυτη. 

ΔΙΔΑΚΤῊ, ᾳ. ἃ. ἀοοιηκεπέμηι. 
Μῖίρυπι εἴ ποναπι νοολθυΐυτα, χυο 
88 οβί Αχια ὑπά. 11]. 81. Ῥγὸ 
ἩδΦρ:. ἽἼΘ5Ω; αἰἠπεΐπε ὄομηι, ἀθοερ- 

ἴα δι συϊταῖα σετοὶ ἼῸ» αυοᾶ 

ΒΟῚ βοΐπτα αὐάἑρίξ τις ἀοονῖξ εἰσυίδ,- 

ἱ κὰν 



Διδοικεῦς. 

α οἷα, οοὰ εἴἶκαν ρεράμνίί, υετγδεναυὶ, 

αὖ λάεσ ὙΟΘῸ ᾿ρ981 ἔποσίἐ χυδδβὶ ἐπ- 

εἰτιωόπέιρὴ αὐ ἀοοεπάϊπι δουέξ. 

᾿Π ΑΙΔΑΚΊΈΊΟΣΣ, ἀδοίηα, οἐτμάδξε. 
2» ἴβετα. [εβ. ΓΝ. 18. τοὺς 

αδούς σου διδακτοὺς Θεόν, δέος ἕμος 

εὐροίος α εο. Οομῖ. ΨοἈ. ΥἹ. 45. 

εἰ δὰ Π]υτα. Ἰοουτα [πἰ{-. Ῥχεδροσῖτ- 

οὔοτα ὑκὸ δυΐδπι ἰρ1 δυδὶ πιο! ]ροῦ- 
ἄτα οαϑο ἄοοος ϑοδναγζίυβ οι» 

ὁ ταρῃξ. Οὐ. ἵ,. Οὐ. Ν. Ε. ν. 848. 
(Λάᾶε [ε6. ΧΧΙΧ. 18. γιά. Βευηδ 

δὰ οδοοα Κοππίοοι. 188. σε. 
ΚΟ 1 Μδος. ΙΝ. 7. οὗτω διδακτοὶ 

φολέμου, Ἀΐ τοὶ τη] ατ5 ρεγι. Οππί. 

ΠῚ. 8. ἀϊουπίυγ δεδιδαγμένοι αόλεμον. 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙ͂Α, ἀοοίτίπα, ἐπϑίδέι- 

ο, Ῥγαοερῖο. ΩΣ ,λᾷν ἐιπεῖπα 8. 

ξετανιδ ἱμοσπέεα ἐπ ῥεοίοταἰξ σαπιπιΐ 
Ῥοπηβοῖδ. ϑγίδλτα. 1)εαϊ. ΧΧΧΊΗ. 

ς 8. ῃς, ΡΒ. Χ. 8. -- γηδιὼ ἀιώ, 

Ῥερν. 11. 17. διδασχαλίαν γεότητος, 

"0 ̓  ΓΧΧ (παῦε ἃς ὅγτατα. αυὶ μά- 
ϑησιν ροαϊξ, οἱ Ομα]α. φυὶ ΠΛ). )Ὦ» 
εὐμοαίξοπεια, Βαροῖ,) νοσεῖ ΠΟΌΓ. 

δοοοροσυπὶ ἂς ἐπεί ἐμέϊοπε εἰ ἀϊδοῖ- 
ρἷπα 7μυεπὶδ, ε ὙεγῸ ῬΑΓΌΟΙΡΙΟ 
Ῥεαυΐ, εἴ εχ ἀδὰ ]. ϑγτίδοι δς (μαὶ- 

ἄαϊςοο, τιῖδὶ διδίυ ον τοδ]ΐγιιθ, διδασ- 

καλίαν Ὦ. 1. ροείξζαμη 6586 ῬὉΓῸ διδάσ- 

ἀ παλον, ἀροίϊσδοῖο ροβῖίο Ῥγο οοβοετζεῖο. 
Ἴ)» εγμάμιο. 6ὲ. Χ. 8. - 

ΤΊ ρατί. Ῥυδ. ἔωπι. εὐοοία. 

1ε6. ΧΧΙΣ. 13. .-- ἴον ἰκο )ιπάα- 

πιεδηΐα, οἴδτα ἰερεϑ ας Ῥγαοερία. ἴπο. 
Ρᾳ. Χ. 83. 
ΔΙΔΑΣΚΑΔΟΣ, ἀροοίογ, πιαρίδίετ. 

ον ἰάδπι. πο. Πδπ. 1. 8. υδί δι- 

δάσχαλος, υἱ [,δϊ. πιαρίΞίεν, ε8 ὑγα- 
ἕισ. ἃ Μὲς. 1. 10. 

ε΄ ΔΙΔΑΣΚΩ, ἄροοεο, ἐποίϊέιο. ες 

ΡΙμ. ἰάθη. Ψ7ο». ΧΧΧΙΙ. 88. --- 

.ΔΠ ΗΙΡΒ. ἃ ἢ» “μοῖο ἐπίεϊδβετε. 

7.0. ΧΧΧΙΙ!. 8. --ὦ 7} ΗΙΡΒ. ἃ 

ν)» γοἶτε μοῖο. σοὉ. Χ. 2. ΧΙΠ. 

98. Ῥτον, ἵ. 48. διδάσχω δὲ ὑμᾶς τὸν 

ἐμοὸν λόγον, ἀοοερο γῸ8Β δϑυιθει 

ταοιυα, ἴΡ. ΧΧΙΙ, 21. διδάσκω οὖν σὲ 
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ποενε, 

Αἰδῥδκω, 

ἀληϑῆῇ λόγον, υδὶ ῥέο τυ» 1} 1} οὐ 

τοἶγε ἰε ζαοϊοπάμπι, ἱπνθηθγαμί ἴῃ 
βῦο οοάϊοθ 2 1)» 901}. ν. 19. γ 

-- ποῖ ΠΡ. ὁ Στ: 200. ΥἹ. 

94. ὙΠ. 10. 168. [Χ. 15. --- 

ΡΙΒ. ἱπαΐοο. 0». ΧΧΧΥΙ, 9. -- 
ΠΣ Η ΡΒ. αἄσμσεο. ΤΒοοα. 5. 

ΧΥΪΙ. 86. διδάξει. Ἐχ δεηιθμίδ 
Ολρρϑῖ ἴα Οτῖς. 8. Ρ. 809. νεγθαγα 

5) δοοθρὶξ δἰ βοδομε ἀυεοία 8 

ποταῖπθ .ν αποά ππαρἐείγεπι πιοῖαῖ, 

αὐαϑῖ 5,.γ 5: στ βοατέί : "παρ δίτιμπ 

ἄοοενε. Ὠοδάενϊ οἰ ἴῃ κα 
ΘοΒο]ς δὰ ἢ. 1. μυίας, Ἰερεπάυτα 
6888 "7. Ψψυὶρ. ἀοοεδὶξ πιε. δε 

ΠΟῺ ΟρὺΒ οδὲ δὰ νασίδα Ἰθεϊίομββ Ὦ- 
1. οοπδιζοῖα, τοοὰο νὸχ Εργϑῖοα 
γοσζίδταν : τυ λίδει τὐἷηϊ ἀΑΡΙ βοῖθπ- 
ἔδατω, δε : δυρθῦϊ! πῖθ βοίθηδ. --- 

γπ ΕἸΒ. υἱυΐῆοο. 700. ΧΧΧΗ͂Ι. 4. 

«νοὴ παντοκράτορος ἡ διδάσκουσά με, δὶ 

8) ψετΘ νοσὶ ΣῊ ποίϊομοτῃ Βδῃρ 

ταδίδρμογίοασ θὰ θ᾽ οοσίηΐ, δὰΐ οὖτ8 

Ἰσοο ;Π Ἰερεσίπῖ, 8818 αἰμιάϊοδ.» 

ἄττα τεϊζιαθο. -- ἽΡ ΡΙ. οεἄ οἵ 

ἴῃ Καὶ οἱ Ῥγῆ. 2 ὅδ. ΧΧΙΣ. 85. 
ὁ διδάσχων χεῖάς μου εἰς πόλεμον, ἀο- 

ΟΘΠ5 ΤΏΒΏΌΒ ΤηΘᾺ5 ἈΥΟΝ 

᾿-»" 

Βασὶ. Οππί. 
111. 8. δεδιδαγμένοι πόλεμον; ῬΡῸ εἰς 
πόλεμον, τοὶ το πτατβ ρόγείί. ῬΙΟΥ͂. 
ΧΧΑΧ. 8. ἰδίδαξί με. 1,Ἔρεταπίν 71" 

-- 2 οὐἱὰ Ηορῆῇ. 517» ἀεάμοογτ. 

[ε8.ὄ 1,ΚὙ. 14. ἐν χαρᾷ διδωχϑήσεοδε. 
Θοᾶ οτία νἱἀδίων πθο Ἰοοῖίο οΧχ διαχ- 
ϑήσεσϑε, αὐτὰ βοουῖυβ αὐοαὺθ ἐδῖ 
ΗΙοτοηγταυβ, οἵ Βδρεπὲ ποημν]}}} 
οοαΐοοα. Ασαθρβ: ομπὶ ἰαίϊδα ἀεηιμ 

ἐενδπῖ, ---- "ΠΤ Ὁ. Ἑά. βεχία Ῥβ, 

1 ΧΧΧΠΙΙ. 8. διδάσκων. Ψοχ ΗΘδτι 
ποῃ βοΐυτη ρέμρέαπι ργίμπαηι Β6ὰ ατ 

ἐμηιπαίεηι, βαὰ εἴδατα ἀοοίογεπι ποῖδξ, 

οἱ ἰΐα, Αχυ λα μη ἀν οἴαπιθδ ΤῈ ]}. 

ααϊ ἱπιεγργαῖεββ ἢ. ἷ. δοσθρθγυῃῖ. τὸ 

ΔΊΔΌ, ῥγαίεγ. δι. ΧΙ. 4. ἑτέρους 

διδάξει ταῦτα δος. ΟἸΪ5. υδἱ εἰπε ἄυ- 

Ὀἱο Ἰερατιης 52. τα “Ἴρ, δα- 

Ρρε 



δ 

ἃ 

Διδαχῆ. ᾿ 

λο. ϑγτατα. 866. τηασβ. 8ὅ. α, Γ΄. 
14. διδάσχοντες, ἴζλ ἔοΥΆ886 ΘΧ ΤΊΘΓ8 
σοπ͵θοΐαγα ἘΓΏ ΒΕ]1. ---- 120. γο- 

4μηι. ον. ΧΧΙΤΙ, 2. Ἡδροί 90 4αυο- 

416 Βεης ποῦοποπι, αἕ 51} ποίμπι [α- 
ΘΕΓΕ. ---- χὐ γ), ἐτρίϊοο. Ν6Β. Υ Π|. 

10. -- ἸΤΤΤΟ ἀοπιίπον, ἐπιρετο. ἘΔ. 

Θυϊπία 5. υΧΥΤ]Ὶ. 48. διδάσχων. 
Ι͂ Μοπῇϊ εχ Ευδοῖο τὰ Ηδχ. δαὶ 
7. θ81ῖ, χαθτὰ ἴδτμθη δϑατηοάμτῃ Π6- 
αἰοροηΐοσ ᾿πβροχι οἵ οοπί τ, υἱ εχ 
ςΟ]]δτοηΘ ρρατοῖ. Ενϑο 8 Θηΐτη 
ἴῃ Οὐτωσα, Ρ. 83ὅ8. Βαρεῖ - ἡ δὲ ε΄ ἔχ- 
δοσις παιδεύοντα ἢ διδάσχοντα, αὶ αυ]- 
Ἰροῖ νἱἀφῖ, γνοῦρὰ ἢ διδάσχοντα τὴθ- 
Ταπι ἱ οΓΡγοϊδτθηζιτη νοοΐβ δηΐθ- 
οϑά θη αὖ Εὐβορῖο ργοξδοξζαγα σοη- 
(ἰπογθ, οἵ νοζεπὶ διδάσκων ἴπ Ηοχ. 
ἴῃ «αἰδεύων τηυϊδπάδτη 6886. ΝΟΙ 
δυυιίδι διιοίου ᾿υ}}0}8 ν γβίοπ 8 Ἰερὶς 
9} ϑιιῦ Γγ Ὁ» υὐ ΒΟΠΙῸ]] ορί παῖ 

δυπέ, Ὀδτι8 δὲ Ῥοξίιι 68 βἱρτι ῆςδ- 
[ἴίομθ γοσθὶ ΠΤ 06 δρυὰ (Βε]- 

ἄεεοβ, ὅγτοβ οἱ ϑβϑιρδυίίαποβ Ὁ8118- 
[ΟΣ εσαῖ. --- ἰοὺ ΡΙΒ. ἃ 10}, Ρὲν- 

ομγτο. Ἀπ. ΧΙ]. 4. ἕως διδαχϑῶσι 
φολλοὶ, ὉΔῚ βἰπ ἀυρο ᾿ἰοχοπάυμι 
εὐἱΐ διαχϑῶσι. ΟΟΠΕΥ ΒΌΡΓΑ 8. Ρ-. 
3: ϑιγν. ΙΧ. 1. 6 φιμυἸδοῃ δ 

ῬΘΙΥΒΟΟΌΔΥΙΒ ἸΧΟΓΕΙΏ διηδίδιῃ, μηδὲ 
διδάξῃς ἐπὶ σεαυτὸν παιδείαν «ονηρὰν, 

16 ἀοοθαβ ϑᾶΐὰ τηδίϑη ἰῇ ἴδ 8.- 
ὕει, ὈὉ1 διδάσκειν τι ΑἸοιιηΣ ἐξ, χιὰ 
αἰϊὲδ οοσαδίοπεπε ργαδεπί, μὲ αἰφμία 
 ποϊαπὲ υοἷ οοπινιεἐἑαπί. τα] τοοάο 
10} 4. ΧΧΧ. 97. σολλὴν γὰρ κακχίαν 
ἐδίδαξεν ἀργία, ταυϊα Ῥγανα δηΐπὶ 
ἀοοεί Ἀοτηϊποιι ἀοβιαἷά. 

ΔΙΔΑΧΗΙ, ἀοοίγίπα. “Ὁ ἰπῆη. 

ῬΙΏ. Ῥραὶ). {{Χ. 1. Βγιωγηδοῦο 
υοαιο ἴῃ Ηδχ. μας νοὸχ {ΡΟ ΓοΣ 
6 ἔε]οὶ Μοπεῖ. σοπἸδοΐαγα, Ἰδτ ἴῃ 
ἴρθο ΕμΒΘΌΪ τοχῖα ῬογΡοσασι Ἰορ τ 
διαδοχήν. 

ΔΙΔΡΑ͂ ΣΚΩ, βιρίο. γγγ.,, Ἰάδῃι. 

σεοη. ΧΧΧΙ. 90. ὅτι διδράσχε. [τὰ 
ΑΙά. Βοεϊίχυϊ ΠΡΡῚ Βαρθῃξς ἀσοδι- 
δράσχει. 
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ΦΔΙΔΡΑΧΜΑ. ἴπο. βος. εοοὐ 
Βαβι]. 1υἀ, ΧΥ͂- δ. διδράχματα ὕτὸ 
Ηερν. ΣῺΡ» δεβείες : βε Ἰυάίοε Γ 

Μοιῖέ βου οπάμσπη οϑὲ δρώγρεωτιει, 
αἰἱ οοα. ΑἸἰοχ, Παρεῖ. 

ΔΙΔΡΑΧΜΗῊ, αἀϊάγαολπια, ἄμα 

ἀναολιπιαα υαΐεπε. ἡ, ἀδπκλάπμεπε, 

ΠΟΙΏΡΕ δἱοῖ. ΑἹ. σεη. ΧΧΙΥ͂. 22. 
διδρωχμὴν, ἩΠΘτοΏγτΩΟ βἰς εἰϊαπῖε. 

ΔΙΔΡΑΧΜΟΝ, [1ἄθπι. ᾿ῸΌ2» ατ- 

βεπέμηι. Οδπαβ. ΧΧ. 16. --- Ὀρῷ, 

εἰοῖισ. ἀεη. ΧΧΙΠ. 15. 16. Ἐχ. 
ΧΧΙ,892.Χ ΧΧ. 18.185. Ηἰς ἀϊάγδοΣ- 
ταῦπι ΠΟΙ Οομτηυηθ εἶνε Αἰσυμι, 
86 ΑἸοχδηάγίηυτα ἀδδιρηδτὶ, υἱτὶ 
ἀοοῖίί ορβεῦγναιῖ.0 γιὰῈ Ηυπρῆν. 
Ἠοάϊυτι ἀ6 ΒΙ0]. Τοχί. Οτῖρ. [ἀν. 
Π. ς. 4. Ρ. 118. Ἰάσιῃμ νὶς ἀοςῖυ 
ἱρ. ς. 10. Ρ. 918. Νυχι, {Π]. 47. ὕγὸ 
κατὰ τὸ δίδραχμον τὸ ἅγιον Ἰεσεπάτπι 
οοϑηδβοῖ χατὰ τὸν σίκλον τὸν ὥγιον, οἵ 
τὸ χμὸν ΟΧ ψἰοαβὶβ Ἰγγορ8ῖ596 Ρα- 
ἐὰ βρό νἱάς Εχ. ΧΧΧ, 13. υδὶ 
ῬΑΥ ΕΓ χατὰ τὸ δδραχμοω τὸ ἄγων 16- 
δἰτατ. --- νὴ» αϊπιάϊεπι, Ἀεταρα 

«ἰοἱ!. Αχα, Εχ. ΧΧΧΥΊΙ]. 95. Ηε- 
Ξγ0ἢ. δίδραχμον, τὸ φτίταρτον τῆς οὔγ- 
χίας. Οοπέ, ΕΔ. Βεσπιατάστ ἀς ΜΦΘπ8. 
εἰ Ροπά. νεῖ. Ρ. 118. εἴ ἰμέτα δὰ νυ. 

δραχμή. 
ΔΙΔΥΜΕΥΏ, μβενεῖϊϊος ρατῖο. 

ὈΝΠ Ηἰρῇ. ἃ ἰάετα. 

Οδπε. ΓΝ. 2. διδυμεύουσω. Ψαϊς. ρε- 
πιο ς Καειέδιδ. Α΄ηα. διδυμοτόχοι. ΤΌ 16. 
ΓΙ. δ. 

ΔΙ ΔΥΜΟΙ, ρεηιεῖϊε, τι. ἐδδἐϊοεϊὶ, οἱ 
δίδυμα, 8ς. βρίφη, ξεπιεϊᾶ, ἘΣΘ Δ 

Ρίαγ. ἃ "Ὁ, γ»μάεπάα, υεχεκεῖα. 

Ὠδυι. ΧΧΥΥ. 11. ἐσιλάβηται τῶν διδύ- 
μῶν, ΔΡΡΓΘΒοηἀοσῖς ἐεείσιίος. Οομξ. 
Ἐδβθ6}}:} Δάνοτβ. ὅδε. [10. 11. οὔρ. 
34. τ. 166. --- ΣΌΝ εἰ οὐ. 

πΞΊΔῺ Ρίαν. ἰάοτα. ὅεη. ΧΧΥ͂. 94. 
τῇ δὲ ἦν δίδυμα ἐν τῇ χοιλίᾳ, 1}}1 ὁτατιῖ 
δεν ἰὰ αἴεσο. ἴ. ΧΧΧΥΙΙΠ]. 47. 
Οδης. Ν᾿. 5. ὡς δύο νεβρο) δίδυμοι δορ- 

κάδος, ἰδπαύυδλτα πο ΒΙΠη}}} κι κοῖς : : 



Δόδυμον ξύλον. 

α σΕρσοθ. -ὸ κΝ Ὦ Ρἷυν. ἃ Νν 

ἰάδχη. Οδηῖ ἾἼ]. 8. 
ΔΙΔΥΜΟΝ ΞΎΛΟΝ, ἤἔσηπιρμη ρὲ- 

πιδηι, '. 6. ὥγοα, μαϊεδιίεηι. ΥΝ» 

ἔέσπιση. 08. ΤΠ. 299. ἐχρέμασιν ἐκὶ 
ξύλου διδύμου, δαβροηάερδι ἴῃ ἔα ΓΟΆ. 
Οοηξ, .08. Χ. 26. 8ες. οοἄ. Οχοῃ. 
ὩῚ δίδυμοον ΗΘΌτΥ. ποῦν φμΐπῃμο, 

τεβϑροηᾶεί. δια. δίδυμον δύλον, ἡ 
͵ παρὰ 'Ῥωμαίοις Φούρκα. Οοπίον 84]- 
͵ γαδβίυτη Ερ. ἀ6 γυοο Ῥδρ. 490. εἴ 
᾿ ΓΤ αϑαυρθοπιλ ἔχετο. ΧΥ͂Ι. δὰ Απ- 

18]. Βάτοη. Ρ. δὅ48. 
ΔΙΔΥΜΟΤΟΚΟΙ, φειπεϊδρατα. 

ΝΠ Ηἴρἢ. ἃ ὈΝΏ; ξοπιοῖΐος 

“ραγίο. Αηυ. (δπηῖ. ΓΝ. 9. ᾿ 

ΔΙΔΩΜΙ, ὅο, ἐγίδιιο, οοπδίέμο, 
Ῥογηιίίο, ἐγαάο, εἴἶο, ἴοσο, εἴοοο, ἔπι- 
πιϊέίο, Καοίο, ἀρρογίο, πιδέίο, οηιϊξίο, 
Ῥτγοπιδέίο, ροπο, οοἴίΐοοο, ἦαδεο, τερμίο. 

ς “ΤΏ υοδ. Ἐπ. ΧΙῚ. 11. δώσω. 

Γρεταις ΓΙ} το “Ἴ3. ἄϊερεν- 

90. ἴδῃ. ΧΙ. 24. χρήματα αὐτοῖς 
δώσει 865. ΟἸ8. ἴὴὼ τοῖα Πάρυ- 

, Θέιηΐ Ἰοσα 5.5. τὶ σραγβεῦε δ αἰϊ- 
 ῬΕΥ͂ΡΟΥΕ ῬὉ7ὸο ἴαγρε αἄαγὰ δοοὶρίζασ, 
405 ΤΑτηΘ ποίϊο δὰ ἢ. 1. Ῥγοσϑιιβ 

, 8] ]1οὴ6 νἱἀδίΌΓΣ. --- 125» σαϊῆοο. 1 

ες. Ι. δ. ἔδωχεν ἐπὶ τὸν τοῖχον τοῦ 
οἴκου μέλαϑρω, δὶ διδόναι Τ,αῖῖπο οὐ- 

{ φδίγμεῦῈ ΥΕΒρΡΟΠασί. --- ΣΙ: 12 

ἧτὰρ. βίηρ, εἵ Ῥ]υν. 8 Ἄν α, ἀαέδ. 

Θεη. ΧΧΙΧΣ. 91. ΧΧΧ. 1. ΧΙΨΙΙ. 
15. --- 32 7Ἱ ΗΙΡΙν. 8 δ), ὑὉεηῖτα 

“ᾳοῖο. Ῥτον. ΧΧΊΠΙ, 12. ---: ἜΡΙΑ, 

ΗἰρΆ. ἃ .7.λ)» φρίομάεγο 7αοῖο. [68. 

ΧΙ], 10. ἡ σελήνη οὗ δώσει φῶς αὑτῆς. 
Οομξ, [οχ. Ν. Τ. 68. ᾿.. ν. - ΠῚ 

Ηἰρ. δ 5), ἰάοιη. 169. ΧΠΠ, 

10. οἱ γὰρ ἀστίρες τὸ φὼς αὑτῶν οὗ δώ- 
᾿ δουσι- ---- ὩΣ Τ ΕΙΡΒ. 8 Ρη0"» αὐάο. 

20». ΧΙ.11. 10. ἔδωκε δὲ ὁ κύριος διπλᾶ. 
-- τ }}Π ΗἸ»ἢ. Τν» αοδοοπάξγε 

αεοῖο. Ἐσεοῖ. ΧΧΧΙ͂Ν. 26. δώσω τὸν 
ὑετὸν ὑμῖν. --α ΠΥ ΗΙΡΒ. 8 Ὁ» 
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Ῥορείάεγε Καοῖο. ῷ Ῥαν. ΧΧ. 11. -- 
57 ΗΙΡΒ. ἃ 53; ἀξγίρο. ᾿ Ἐάν. 

ΝΙΙ. 9. ἔδωκεν ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ ζητῆσαι. 
-- "“ὉΟῸΠ, δίμογο ζαοῖο. Ἐχοά, 

ΧΥῚ. 4. βεες. Οχοη. βοὰ ροίϊίι9 ἴπο. 
ἴπε. --- ΠΟ ΠῚ ΗἸΡΒ. γερπατε ἐμοῖο. ἢ 

1 Εογ. 111. 7. σὺ ἔδωκας τὸν δοῦλόν σου 
(ϑαρρὶθς βασιλέα) ἀντὶ Δαβίδ. ---- 
Ὠ ἮΙ. 8 Γ)"»» "ΠΟΤΕ πεὶο. 

1 Βορ. ΝΠ]. 47. --- ὙΟΥΩ ΗΙΡΒ. 

οομδίμμο. 4 Ῥαν. ΧΧΧΙΠΙ, 8. --- 
ὈΥΘΙ͂ Η!Ρ]". ἃ ΡΒ)» δζρτοπιο. 168. 

ΠΝΊΠ]. 10. δῷς πεινῶντι τὸν ἄρτον. ---- 
ὉΡΩ͂ Ομαὶὰ. ΑΡἢ. δ 930» οοπδίς- 

ἐμο. Ἰ)δῃ. . 28. --- ΔΥΩΣ ΗΙΡΗ. ἃ 

ἍἼΨ), γεαάο. Ἐχ. ΧΧΙ;. 84. Ῥχον. 
ΧΙ, 15. Ῥδη. ΧΙ. 18. 865. ΟἸἶδ. --- ς 
"Οὐ » »οίοδίαέοπι εἰ τηιρεγιπι 

ἄο. , ϑγταγα. Οοβεὶ. ΝῈ. 2. υδὶ ῥῬοϑὲ 
οὗ δίδωσιν Ἔχοϊᾶϊξ πυρδίαπναμι ἐπε- 
Ῥεγῖμηι ἃς ροἐεξίαίεπι ἀΘΏΟΙΔΏΒ, ν. 6. 
τὴν ἐξουσίαν. ΟΕ. Βαργα 58. ν. ὩΣ) ῺΏΤΠ- 

-- ΔῚΣ ΟΒμαϊά. ΑΡ᾿. δ 3Γν τεά- 

ἄρ. Ἐρᾶν. ὟΊ. δ. --ο γι ΡΙΒ. το- 
ὄογο. ἴε8. ΧΧΙ]]. 21. τὸν στέφανόν σου 
δώσω αὐτοῦ. ΤΒοοαοῖ, ῥγοβϑίαβ δὰ 
(ἐχίπτη ΕΘΌΥ. {ταδί} χραταιώσω. 
-- "Ρ7»ν αἰοάο, αεη. ΧΕΙΧ, 24. ἃ 

ὉΔῚ ἰδηθῃ ὑγὸ δίδωσι, αἵ Ἰερὶξ 6ἅ. 
Βοπι., δυΐ, υὐ Ἰεχὶς Ηἱογομγτουϑ, 
διδώσει, βου Ροηάυτα δαδώσει, αἰυϊεξ, 
αυοά ῥχοσϑὺυβ οὐτὰ Ηδεῦτρο οἵ ας. 
ΘΟὨΥΘΏΙ. --- 2. ἄο. ἴῃς. 2 ὅΐδῃι. 

ΧΥ͂Ι. 90. --- ὅ17ὺ ΟΒαΙἃ. ἰάδπι. 
Ἐδᾶγ, ΤΥ. 20. Υ-. 14. 16. Πδη. 1]. 
9]. ---ὄὕ. γὰν εὔηάο. 165. ΧΤΙ͂Ν. 8. 

δώσω ὕδωρ. --- Πὺν ,Ἄαρτο. Νεδρη. 

ΤΠ. 17. ἐδόϑησαν συρί.---- 7} ΡΙΉ. οὐπ- 

δεηιο.. 168. ΧῚ ΤΧ. 4. εἰς οὐδὲν ἔδωκα τὴν 
ἰσχύν μον. ϑέθηβϑα βοάδῃι. --- ἘἈΡΙ 

ἑπομγῦο πιὸ αὐ ρατίοπάμηι. ὙΠοοά. 
ὅο». ΧΧΧΙ. 3. ἐὰν δώσωσι τὼ «αιδία ΄ 
αὑτῶν, 00] διδόνα; εδὲ ράγέτγε, [εέμπι 

επἰίὶ, Οομξ, 1 ὅδπι. 1. 9. --- ΚΠ». 
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Δόδωμι. 

« φοοὶβῖὶο. Ῥεδῖτα. ὨΧΥ ΤΙ]. 19. δὲ πὶ 
φεϊθυδάδτη δοδά. Ἰερίευν ἔδωχε, φυοὰ 
δυΐθ, αὐδπαυᾶα ἐπα ευδεπεὶ 
Ψψυδίηυ Μ., Λδαϊο ἰπ ἘΡ. δὰ Ερῆ. 
ΙΝ. 8. οτρίπομι ἀεθεῖ. ---- ΣΤ] 

ΡΙΏ,. ραγο. «1οὉ. ΊἼΙ. 8. ΤΠ δη. 1. ὅ. 
866. ΟΠ ΐδ. --- Ὁ.) ἐξίβο. 9 εξ. 

ΧΧΗΙ. 88. --- Ὁ. ΡΙδ. ἀοπιαν 
οἵϊετο. ἃ ϑατα. ΧΊΧ. 42.-- ἘΞ) 7» 

Νείλέπῶν, α. ἃ. ἀεα μι. 1 Ῥαν. ΙΧ. 
ὁ 3. οἱ δεδομένοι. --- ἢ) εἰιπάον. 

Ὁδῃ. ΙΧ. 96. Ὁ] δροτῖίο Ἰερογυπί 
χῃ τ]ῶν ἄο. ϑγτωταδοθιβ «00. 

ΧΧΧΥΊΤΙ. 9. δϑήσεγαι πάγος, ἐαὶδίϊέ 
βεῖυ. Ψυΐχ. οοπογεδοιὲ ρείμ. ἴπο. 
{{υσίαββε ϑ'υυασ.) ΕΖ. ΧΙΙ͂Ν. 14. 
δίδωκα;, αποὰ Ηἰδτουγτῦθ νεσεςξ 
Ῥοεμεγαηι, ὉΔῚ ποῖ δβιάτασηάυπι ὁδί 
δὺτ ἔϑηκα ἰορῖαθ6. Ααι. ὅὄγταηι. 
Τμοοᾶ. Ῥχον. ΧΙΠ]). 10. δώσει; καχὼ, 

ο 7αχοὶσὲ ταλῖα. ΧΧ ἀεη. ΧΧΥΙΠΙ. 
48. δῴη σοι ὁ ϑεὸς (8011. τὶ) ἀσὸὺ τῆς 
δρόσου τοῦ οὐρανοῦ, ἀεὲ ον δι 4}1- 
χυϊά ἀδ τοῦὰ οἷ, ὅεη. ΧΧΧ. 14. 
δός μοι τῶν μανδραγορῶν (ργῸ τινὰς ἐχ 
φ. μ.} τοῦ υἱοῦ σου, ἀΔ ταΐη! 6 τηὰτιάτα- 
βοτῖο Δ}1| ταὶ. Οομξ, σε. ΧΗ. 
18. εἰ 1,.ὄ Βοβ. ἘΠ|08. ραρ. 105. ΡΒ. 
ἼΧΧ]Ὶ]. 15. δοϑήσιτα, αὑτῷ (86. τὸ 
ἐχ τοῦ χρυσίου τῆς ᾿Αραβίας, ἀδοϊτυτ 

ἃ ΠῚ 4] χυα οχ αὐσὸ Ασδρίθβ. Ὅξῃ. 
ΧΧΆᾺΙ. 7. οὐχ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ ϑεὸς κα- 
κυποιῆσαί μὲ, Ὧοτὶ ρεγπιΐσιέ [111 Ελ6 68, 
πὶ τηδ  οἴδοογαί τοὶ. 1᾿'βατη. ΧΧΊΨ. 
8. οὖχ ἔδωκεν, ἼΟΝ ρεγηιείί; υἱϑὶ 
ϑγγηση. οὖχκ ἐπέτρεψεν μΠαρεῖ. Ὑιάο εἴ 
ΨΦυά. ΧΥ͂. 1. εἰ οοπέ, 90}. ΙΧ. 18. 
Ὁ] ἸΏ) τοἀαϊίυν ἐξ, εἰπίέξ, ρεγπιδεϊ. 

Οομξ [,χ. Ν. Τ᾿ 5. ἢ. ν. σϑῆββ. 
ΧΧΧΙ͂Ρ. 8, δότε οὖν αὐτὴν αὑτῷ γυ- 

ε ναῖχα, ἀαῖα ἰσίταν {Πάτα 1}}} 1π υχο- 
τόῖω. ϑὶς αἀυοαὰθ 2Ἐ]ΠΙδηυ8 Υ΄. Η. 
ΧΙ]. 47. ἴπ εΐ5 Ἰοτὶβ δυΐοτῃ δὰ 
γυναῖκα, Βυρδιι Ἰοπάνιι δεῖς εἰς, 60]]. 
Οεη. ΧΧΧΙΨ. 12. υδνὶ ἐἰς δα ἀϊτυτ. 
ὕει. ΧΙ,11. 37. δὸς αὐτὸν εἰς τὴν χεῖδά 
μου, ἐγαάε ἸΪΌΤΩ ἴῃ ΤΩΘΠ) ΤΘΔΤΆ. 
Ἐχ. ΨΊ1. 9. ἐγὼ δέδωκά σε ϑεὸν (Ρτὸ 
εἰς ϑεὸν) Φαραὼ, εβοὸ οομεί με (8 

602 ' Δέδωμι. 

Ὀσυπὶ Ῥματδοῖσ. για οἱ ἃ ῬῪ}ὲὰσ. 
11.11. 7ε:. ΧΧΙΧ, 26. εἰ ᾿ττἶτα τὰ ; 
Υ. χαϑίστημι, αὐ ] Γ) διερὶυ ἐχρο- 

πον. Ἐχ. 11. 9. δόσε ἡμῶν σημεῖδο ἣ 
τέρας, εἀϊί6 τπιορδὶδ κἰστατα νοὶ ὑσοίι- 
δῖυμι. Ν]|4ε εἐ θεαί Ψ]. 952. Χ]ΤΠ]. 
1. Ιου. ΧΧΥ͂. 837. τὸ ἀργύριόν σοὺ εὖ 
δώσεις αὐτὸ ἐπὶ τόχῳ, δὐχεοπίυσα ἔχασα 
ὩΟῺ ἐοοαδὶς δὰ ἀδυτγδ. 16 εἰ ΕΣ. 
ΧΨΥΠΠΠ. 8. 18. εἰ οοὐέ, ἴκις. ΧΙΧ. 
99. ὩὉ)ειῖ, 1. 95. δίδωσιν, ἀαέπεγιις εξὶ. 
1 βίδα, 1. 16. μὴ δῷς τὴν δούλην σὼ ὃ 
εἰς ϑυγατέρα λωμὴν, 6 λαδεας ϑετνασα 
[δπι ὈΓῸ 4116 βοεϊοϑῖδ 8. ᾿πυ ρπα!οδ. 
ᾷ ἤδρ. ΧΧΙΠΙ. 11. υὶ δίδωρω εἴσα 
ἀνατίϑημι φεοχτηυίδίο πὰ οοὐά, εἰ 
ΟΟΉδΔΕΟΥαΥΕ ποῦ. 1 Ῥαγ. ΧΧΙ, 14. 
ἔδωκε κύριος ϑάνατον ἐν ̓ Ισραὴλ, ἐπεπεῖ εις 
Ὦθυδ μεβίομι [βγϑδὶ. 4 Ρασ. ΧΙ. 
7. δώσω αὐτοὺς ὡς μιχρὸν εἷς σωτηρία», 
ἄδλβθο 11105 γον! ἴῃ ἀρ ρθπῳ ἢ. 6. 
᾿γονὶ 1105 ΠΡοσαρο ἃὉ αδϊιοι το. ! 
700. 1. 92. οὖχ ἔδωχεν ἀφροδύνην τῷ 
ϑεῷ, ποῃ ἐγέδιξέ Ἰηϑριοητίατη ΓθῸ. 
εν, ΧΧΧΙ, 82. δώσω νόμους μοὺ εἰς 
φὴν διάνοιαν αὐτοῦ, ἱπάατε 8. ἑπεπεϊζέααι 
Ἰορδβ τθθϑ8 ἱπ τροπίεια δοζίτω, ἢ. ὁ. 
οἰ ςίδτη, υὐ Ἰλθηϊ ΘΌΓΙΙΤΟΩ ΒΕΤΏΡΕΙ 
ΟΡνοσθοηῦαγ. ΥὙἱ166 οἱ .6ἡ. ΧΥΧΧΙΙ 
40. ὑετ. ΧΧΧΙ]. 8. ἐγὼ ὥδωμ τὰ. 
αόλιν ταύτην ἐν χερσὶ βασιλέως, εἐρο΄ 
ἐγαίο Ἀδτὶς ὈΥοτ ἴῃ τηβησβ ΓΟΡΊΣ. 
Ψιάα οἵ ν. 94. ΧΧΧΙΝ. 9. 26.. 
ΧΧΧΕΙ͂. 17. δώσω ὑμᾶς εἰς διασαυρὰν, 
ἀΐερογρανι υ0ο8. ἨἩνπα. ν. 99. δώσω αὖ- 
τὰς ἐρήμους ἀπὸ τῶν κατοικούνγων, 1115 
ἀοβοσίδα γεάάαπι ἃ ἴῃς 0115. «7}6γοπὶ.᾿ 
ΧΧΧΥ͂. 7. υδὲ δ. ρόπεγε ποίδι. Ἐς. 
ΧΧΥ͂Ι. 19. δώσω σε (εἰς) «'λεν ἠρηρμω- 
μένην,  οίαπι Θχ 6 ὉΥΌετω ἀδϑοσίϑιθ : 
(Ο]]. 1». ΧΧΧΙΠἧ, 99. υδὶ 1 μα 

ΦὈΝΖ ἸΝ ΕΥχοϊδισ. 7εν. ΧῈ ΧΎΠΠ.. 
7. ἔδωκεν 'περεμίαν εἰς τὸν λάχκπον, ναϊ"ἢ 
ἐεδαπὲ Ψετεταΐδτη ἴῃ οἰβἔθγειδεα : οοἷ; . 
ΧΧΧΥΙ͂Ι. 14. υδ᾽ 1.) ΡῈ’ στῖλλο᾽ 

δσχροῦϊυν. Εχ. ΧΧΥ]]. 12. ἀργύρν, 
καὶ χρυσίον ἔδωκαν (εἷς) τὴν ἀγοράν σε, 
διροπίυχα οἱ δυγυχ ἀρρογίατεπί ἴῃ. 
δογυνὰ τπτπυι. Ια. οἱ ν. 13. 14. 93. 
ἃς οὐῃξ. ν. 10. πὶ εἰς δά ἀϊζατ. ΕΞ 



Δίδωρω. 

ι ΧΧΧ, 16. ῥώσίν εὖρ ῥα] Αἴγύενα, 
πείέαηι ᾿στότο ΒΌΡΘΥ ἴυχα. 
πὸ συοαὰε ν. 14. ΧΧΧΙΙ͂, 8. 
108]. 11. 11. χύριος δώσει φωνὴν αὑτοῦ, 
Ποιεῖ ἐρεϊἐἐεέ νοσεῖ βύδιω. 18 
ε ..ο8]. 1]. 16. Αἴποβ 1]. 4. 11]. 4. 
Ηΐδοα Ἰοεῖδ ἃ Βι6]1ο δὰ δα ιυςῖίδ 
ΙἸοθαῖ αἰἷα χυδεάδια ὕσπο βυρἤοεγε. 
Ι ὕ6ι. ΧΧΧΝ. 13. ϑοδοὶ. δέδωχα ἰπ- 
᾿Κοχρσοῖδίυῦ μοῦ ὥμοσα, αἱ δίδο ]ι.- 
ΟΌ]ΘΠΙΟΣ Δρρδγοδῖ, δίδωμι δῇ Ἰηιϊ τας 

 ἴοποτη Ηφῦχ. 1) υσααθ ποΐατε 

φγονμίο, πὲ αἰοιδὰ ἀαϑειγῶης δεζε. 
ῷ ὅπηι, ΧΙ. 16. διδόνα; δἰδέενε, οοἶθ. 
οατε, ροπεέτγε τιοοῖδλῖ, εἴ εὐτὰ τῆνα; ἴῃ 
οοαὰ. ροτιταυϊδίαγ. 2 Βεορς. ΧΧΙΠ. 
11. τοὺς ἵππους, οὗς ἔδωχαν βασιλεῖς 
᾿Ιούδα τῷ ἡλίῳ, Θαιοδ8, 4008 τορο8 Ψ0- 
δε 50}1} οοπδεοταυεγαπέ : υδὶ Οὐτρ!. 
οεὲ Ῥαγία. ἀνῆδϑηχαν Παροηξ. ῬΒΆΙΏ. 

ρ ΟΥ̓Χ. 8. μὴ δῴης εἰς σάλον τὸν «ὅδαοι 
δοω. ΘΓ Ἰδςῖο 6ϑὲ μὴ δῴη, 6Χ αῦὸῸ 
ἔδοι]α δὶς ἔλσογθ μὴ δῴης. [68.1.11]. 
9. δώσω. άρηδπην ΠἰΌΣΑΓΙΣ Ργοὸ δώσει. 
Μιίοῖ. Ψ]1. 20. δώσεις εἷς ἀλήϑειαν τῷ 
᾿Ιακώβ. Ἰιεκε δώσεις ἀλήϑωαν τ. 1. 
αἱ Ατοῦδα αποαὰα Βαροί. Πυὰ εἰς 
δΧ δηίθοδαθηϊαε νοσδ ὑτεροπ. --- 
ΓΟν» ορδγίο. Ῥβωγα. ἘΧΧΧΉΗΙ. 7. 

εὐλογίας δώση. ὅς. γῶν ποίεϊ 

ἀ εἴϊδπι ἄαγε, ἀοπατο οχ ὑϑι Ἶ ΑταΡ. 

( Ξἰας!, οὐ, Ἑδθεβ, ΣΧΙ. 30. 
- Δ» ομρίρπεγο. 736.. ΧΧΧ. 21. 

ἔδωχε τὴν χαρδίαν. αν, αυδίεηιβ 

ἀρσηάεγε, βαάεγεδετε Ὡοϊδί, οὔδει 
ἀαμάῤ ποθομποτα δαϊυποίδεη Βδροῖ. 
-- πῦν: ὕμοῖο. ἃ Ῥαταὶ. ΧΧΧΙΠ, 

88. Ἐξεοῦ. ΧΧΧΥΠΙ. 22. .-- ΠῚ 

ῬΙΒ. γμδεο. Ἐξάν. 1Χ. 11. ἃς ἔδωκας. 
Ἠεοοῖθ, ΠδῊ Ὀγεθοδβϑογαΐ ἐντολάς, "-- 

ε "πον πξέεο, δρίοπάεο, εἴἶδτα οδάμοο. 

Ῥτον. ΧΧΥΙ. 28. διδόμενον. Ουἱὰ 
Πῖς εἷδὶ νοϊυουϊηΐ, τὰ6 ΠΟῺ ΘΧΑΌΪΓΟΥΕ 
Ῥοβ86 οὔπὰ 96 6ῴέετο δα ἢ. ]. ἱηρεηιο 
ἐπῖθο. Αἀιηοάστα δυΐεα ταὶ 
πῆς ργόθαῦδ εδι, ΤΧΧ ἢ. 1]. 
Ὁ ἰῃ νογβίομθ δι Ὀγοσβιθ 

6085 Δίδωροι. 

ὁταθοθ, οἱ ἔούπευΐϊα διδόῤενον ῥοντὰ 
δόλου ταπιζνα ΠΡ ἐσρσίπηοσα γὸ- 

Ἰαΐεθ6, χαρά ποιίοπετα ἐποίωαπάς Πα- 
ὈεΓα β8[18 ὁσῃβίαζ. ---- ἸῺΝ» τεοοπο. ΥΓα 

Ψο». ΧΥ. 20. ἔτη δὲ ἀρ μητὰ δεδομένα 
δυνάστῃ, δηηὶ δυιΐδια πιιπιοσδῖὶ (96. ἃ 
Πεο, αυογζυχα πυτηδγιιν ἰάδο Ἰρπο- 
Ταῖ ΓΥΤΔΠΏ.18) ΡΟΐΘΠΕ ἀδιϊ δβαπί. 
δϑῆβυηι ἜΧΡ ΓΘ ββο  η. ---- Ὁ» αι- 

φομέίο. 1ε. ΧΧΧΊΙ. 8. ἀλλὰ τὰ ὦτα 
ἀκούειν δώσουα. Ἀδάάε : δεα δυγοδ 
δα διεαπάσχα (εἰς τὸ ἀκούειν »τιδε- 
δμπέ. Τα ΑΥδρα, --- ζὩ : ΣΙ» 
Καὶ εἰ ΗΊΡΗ. ροπο. ἘΣ. ἹΝ. 11. 15. 
91. 1 ὅδ. ΧΧΙ, 1δ. διδόναι λόγον αὶ 
καφὰ τινὸς δδξ ογέπιεη αἰδομὲ ερμίαγε, ὦ 
αυδτὰ ποι θι -- 2 ἢ αυοαπα Π6- 
θεὲ 720». ΙΝ. 18. εἰ ΧΧΙΝ. 12. 9 
Ῥαγ. ΧΧΊΤΙΠ. 15. ἔδωκαν αὐτῇ ἄνεο;ν. 
ἙΕάππῖο Οδιβρ  υἱοξιοὶβ Ὀγεβεῖαβ δᾶ 
(εχ Πορσ. Βαροῖ ἐσύϑηχαν αὐτῇ 
χιδας. ΨΜιάε δαρξα 3. νυ. ἄνεσις. ἴ68. 
1.111. 10. ἐὰν δῶτε σερὶ ἁμωρσίας, ἡ 
ψυχὴ ὑμῶν ὄψεται δκίρμα μωκρόβιον. 
Ιποοτημιοᾶθ. ἴδ᾽] του τἈ]Οὴ)6 ἰερα 
ἐὰν δῶται (αἴ ΒΑΡαπί 107] ποπηι}}}) 
8. δοϑῇ, εἴ Ῥγὸ ὑμῶν Ξυ ρϑέϊ᾽αἜς αὐτῶν. ἃ 
νιὰς αυοηυδ «“0υδὔη. Μ. 16]. ας. 
Τρ. οδρ. 18. Ρ. 114. - ῦ : 
ΤΩ, Καὶ εε Η:ρῇ. ρονο. ὅον. 

ΧΧΧΥΠΙ. 86. Ῥεαΐηι. ΧΧ. 6. 76γ. 
Π1. 39. --- Ων» ῬΙδ. σερεπάο. 

6.8. ΕΥ̓]. 18. -- ποῦ. κίον. 4 

Ῥεῖ. ΧΧΙ͂Ψ, 10. τὶ διδόναω βὶπο ἀπ- 
Βὲο ποίας φγορεέμηι 6846 αὐ ἀαπάπηι, 
ἰωδεπέεν ἄατε, ἱλαρῶς διδόναι.-.-- ΓγΕγ)» 

ἀΐδροηο. ἴεβ. ΧΧΨΊΙ. 19. εἰρήνην δὸς 
ἡμῖν. --α ΓΓν ΡΙΒ. οοηγαδιίον, ἰαι- 

ἄο, οοἰρόνο. Φυᾷ. . 11. υδὶ τ ΟῚ ὁ ᾿ 
ν᾽ ἀεπίυγ ἀ6 νοοθ] 2} ΟΟΙ 4566, ΠΕ 

διδόνα!: ἴῃ [11 οταϊ!οηἹβ βοτῖα ἐσμάαγε, 
οεἰφόγατε ποῖαι. Οὐπξ, 1κχ. Ν. Τ. 
8. ἢν ν᾿ δὲν. Ι1. 21. μέσϑιον διδόντα 
ψυχὴν αὐτοῦ, τροΥοΘὨδυϊυσ 46 ἐϊδὲ 
ἐοίμτη ἱπιρεπασπέεηι, 0011. 1 Μδος, 
ΗΠ]. 50. δότε τὰς ψυχὰς ὑμῶν ὑαὲρ δια- 
ϑήκχης πατέρων ὑμῶν. ϑῖτᾷο. ΧΙΥ͂. 16. 
δὸς, οογαπιπέρα οηι αἰὲ. Ὁ. ΧΥΤΙ, 



Διδοὺς δίδωμι. 

α 4, διδόναι, ἀ6 αδείρπαΐο 85 οοπδέξέμέο 
τοαροῖα νἱΐθ ἀἰοῖτισ. ὙΊα6 δὰ Ἀ. 
Ι. ὅγτωμι. Πυ]4. ΧΧΨΝ. 29. δίδου, 8. 
βιβλίον ἀποστασίου, ἀΔ 116 ]]π1πὶ Γα- 
Ῥυά!ϊ, ς0}}. εν. 111. 8. 10. ΧΧΧΙΧ. 
19. δότε τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μεγωλωσύνην. 
8 Ἐδάγ. ἼΠΙ. 19. ΟΒαὶά. 1 ν..36- 

οἷἑ, ρεγζεοῖι, Ἐδβᾶν. ΝΊ]. 41. Ῥγοὶ. 
ϑΙ;. δοῦναι σεαυτὸν εἰς ἀνάγνωσιν. Δοῦναι 
ἑαυτὸν εἰς τὶ αἰλοιιὶ τεῖ ορέταπι ἄαΤε 8. 

ὁ αϑοίάμε αἰϊφωϊαά ζασόγε ποῖδι. (οπέ. 
Ὁ Ὄσν:]]α δὰ Ομ. Αρβγοά, μεν. 
5638. εἴ 1 Ῥαγαὶ. ΧΧΙ]. 19. ὅδρ. ἵΝ. 
8. δοῦναι ῥίζας, γαάίοες ἀρέγε, Ἐ. 6. 
ϑἰαδὶϊ εἰ ἥγπια ραμάεγε 7 ἰοϊξαίε. 
νιάς εἴν. 3. εἰ 4. 

ΦΔΙΔΟΥ͂Σ ΔΙΔΩΜΙ, ἀαης ἀο, 
ἢ. 6. ἀο βἰγαρ)!οιίευ. 1 1 Ἀερ. 

ΧΧΙΙ. 6. -- 112 ἸΠ)» ἀαπάο ἀο. 

Ὠευῖ. ΧΥ͂. 10. --- Ιάδ δἰ "θὲ ᾿Ανά- 
ς σαυσις. ᾿Ανγαπόχρισις. ᾿Ααύχρισις. Δόλος. 

Δῶρον. ᾿ΕΥγύη. ᾿Εχούσιος, Ζωή. ᾿Ισχύς. 
Μακροϑυμία. Οἰὐκέω. “Ονειδος. Προσδο- 
χκία. Σημεῖόν. Τιμή. Φαγέω. Φυλάσσω. 
Φωνή. 

ΔΙΕΓΓΥΑΊΏ, ορρίρπεγο, ἀδεροη- 
ἐἶεο. Ἵν; ἰΙάοτα. Νεῖὰ. Κ. 8. ἀγροὶ 

ἡμῶν -- -- ἡμεῖς διεγγυῶμεν, 5861]. αὑτά, 
ϑἰχα τα Ἰοοα, αυΐθυβ Ὠοταϊηδνιιθ 
δθοϊυῖο ροπίζαγ, υἱὐ νῖπι ἱπίερτι 

ἃ ταρτητὶ δυϑοϊναῖ, οἱ ἀδ 111ο οογίυτι 
αυἱά μοβίεα ῥτβαϊοδῖυσ, οοσυγγαηΐ 
δἰίδιη δριὰ ΧΧ αεηεβ. ΧΧΨΠΙ]. 
18. 9.08. ΙΧ. 12. 4 αι. ΧΥ͂. 1. ὃς 
οχίοσοϑ βου ρίοσεθ, ν. 5. ΗἩοτοαοΐυτα 
ΓῚΡ. 1. ᾿ὰρ. 114. εἰ 2]. Ηϊεί. 
Απίω. Γ[Δ1Ὁ. [Υ-. ς. 86. Οομέ, Ο]45511 
ῬΆΒ]]. 5. Ρ. 67. 86α.- 

ΔΙΕΓΕΙῬΩ, ετοΐίο, ἐπρενρεζαοῖο. 
"ΥΩ, ΗΙΡΆΙ αὖ ")ην, τοῖο. 

“ ϑγτηι. Ρβ. υΧΧΨΥΤΙ. 88. --- ἦν, 

ῬΙΉ. Ὁ Ἴην. ἐχοίίο. ϑγταυηδοῖ. 20}. 
ΗΠ. 8. ἴπ ποΐοπε σαϊΠοαπαὶ Ἰερὶ- 
(ν συ ἢ. 1. 4. σύλας διγειρομένας 
εἷς ὕψος. Οὐοπέ, ΒΌΡΓΤα 8. ν. ἀνεγείρω. 
2. Μδοοβδρ. ]1. Φ1. τὸν ϑῆλυν λογισ» 
μὸν ἄρσεν: γυμῷ διεγείρασα, ἔκατΑΙ παδτὰ 
τορηδΕ ομθι τη ΘϑΟυ 00 ΔΏΪΤΊΟ ΘΧΟὶ- 

604 Διεκβολὴ. 

ἰὍπ6. Ὁ. ΧΥ͂. 10. ων, διαγείρω, 
ἐξυανίζω. 

ΚΔΙΕΤΕΡΣΙΣ, εγεοίο, βροοϊδεῖτη ' 
ἐγέοίίο 8. αΥ̓Τεοίο μεπὲς, ϑδτα ἔρεε 
Ῥεμῖδ, ε χιο ροδὲ ἐγεοίϊδοπενε δον 
,ιαί. Ἡδῦγ. [π|. Ἐσοοῆ. Χ ΧΙ]. 
20. ὕχοὸ Ηθθσ. ΤῸ» δεηιπὲς ἤωχι 

οορίοσιξ, ἀπὰς ϑδάθιυ νὸσ ἃ ΓΧΧ 
Ἰριάθηη ῬῈὺ αἰδοῖα τεἀατ. ΨὙΙάε 
Ἐλιϑίδί. 1π Ηουι. 1]. Α΄, Ρ. 9. 1. δς 
Ῥδανονῦ. οο]. 1686. 41. 
ΔΙΕΙΔΗῚΣ, ρεγδρίομιδ. Η ΘΌτ. [π΄ 

ἙἘξεθοῆ. 1. 4. Ὁ] εἰπο ἀυρῖο Ἦε- 
Ὀγδαΐῖσο ΠΡ) ΠΌ: γΕἝΟΙΡΥΟΟΩΝΣ 86, ἐ 

τοθρομάθί. ϑυιΐάδϑ : διειδὲς, λαμπρὸν, 
διαυγές. 
ΔΙΕΚΒΑ΄ΔΛΩ, ρεγίγαηπξοο, ἱγα)εοῖο, 

ῬΓ. ῬῈΡ πιεάϊμηι ἐπιϊέο. ἀν, ἐχεο. 

08. ΧΥ͂. 4. 9.11. ΧΥῚ. 7. --- Δ» 

ἐγαπδεο. 706. ΧΥ. 1.-τ την. αεοεπάο. 

208. ΧΥ͂. 8. --- ἽΝ, ἀφηῖο, ἀεὶϊ- 

πο, ἀεεογίδο. 708. ΧΝ. 9.11. ΧΥΤΙ]. 
17. 

ΔΙΕΚΒΟΛΔΗΣ, ἐγμρέδο ΡῈΓ ἰοσνη απ- 
φιδίωηι, εαίμεις, πὶ, ἱεγηέπες, ΘΌΔΙι. 
ἰοομδ αηριδίμα εἰ πιοαέμδ, ῬΕΥ͂ μειε 
φιεγίαν εἰ οαρίαέμν επίμε. Ὁ Ἐγχῷ, 

ἐεγρήκιδ. 7Τυἃ. Ὗ. 17. 866. Οχοη. 
ΑἹ. Ζαοι. ΓΧ. 10. ἀπὺ «οταμῶν διεχ- 
βολὼς γῆς (το εἰς διχβολὰς γῆς. 
Οοπῖ, Πευϊ. 11. 1. υῦϊ᾽ ὁδὸν ϑάλασσαν 
Ἰερίπηυϑ ῬΓῸ ὁδὸν εἰς ϑάλασσαν.), ἃ τ- 
ν118 δὰ “πε (εστο. Β οἷ ἰπ οο- 
ἀϊοθ χυοάδτα ἴδ᾽ δοσιρίσση ἘΌϊ58ε 
οχἰθεταδὶ ἕως διχβολῶν γῆς, υπᾶε 
Ο6]ο85. ΜΆ. ἴθ Ργορᾷ. οἵ 1,6χ. Ογ- 
τ} ΜΆ. Βγϑ. Ββαῦθηξ: ἽἝως διεχβο- 
λῶν γῆς, ἕως τῶν «περάτων τῆς γῆς. --- 
ΓΙᾺ» οαπιηι, ἔμωηι. Ἐποοῖ. ΧΤΨΊΠ]. 

192. Ἰροροτυμῖ, υἱ εἴ ἴῃ Οἰλιὗ, 
ἣ ΓΌΝΥ: Ῥοιεβὶ ἴδιιθα διεχβολὴ τποὸ- 

ἴτε ἐ(, φυοί ε)εϊεπάμηι ἐεὲ ἐαπχεανε 
ἐρεραγεηι, αο ο)οὶ δοἰεί, αυδὶ8 εϑὶ 
σαπείη, ἰμέμπι. ΟΟΠΟΡ πῆγα 8. νυ. 
ὑπέραρσις. ----ο ΝΥ» τί. ΗορΡΆἈ. 

εὐμοίια. Ἐποοῖ. ΧΙΝ ΤΙ. 9. ΤΙ ρε- 
τυπὶ βίηθ αἀὐδὶο δ Ὁ: -- “ῬῚΡ» 

δίυϊμωι, ἈΒά. ν. 14. βεο. ἤοπι. δὶ 



Διεκούχτα. 

5 411 |Ρτὶ ἐχβολὰς Βεαεπέ. ---- Ἡγψῇ, 

οἷἶἴυμα, ἴοσια εὐϊέμς. ὕετοτα, Χ]]. 19. 
διεχβολή. Μοπιῖ, ἰσαπδίις αἰυογίξ- 
οσμΐμμι. ϑιῖπὸ ἀυδίῖο ἰοοο ϑοδιη 16- 
βεγαπί 5:5. (εχία πο» υἱ ΑτάΡ. 

Ι “π, εἴ ᾿ ἅ ἴῃ βόποα ἐσίγοπιδία- 

ἐεπι, ογᾶπι Ὠοίδῖ. ---- ΠῚ Ν ἢ Π Ρίιυν. 

, ΕΖ. ΧΙΜΠΙ. 30. 
ΔΙΕΚΚΥΊΤΩ, ργοβρίοιο, ρογερὶ- 

οἷο. 8 Μαοο. Π1. 19. τινὲς δὲ διὰ τῶ 
; )υρίδων διεξέχυπτον, διὰὶῖ διέχυπτον. 

ΔΙΕΔΑΥΝΩ, ἐγαπέβρο, μεπείγο, 
ρεγῖαο, ἐγω)ιοῖο. ὙΠῸ; υμἴπεγο. 

ϑγτησῃ. εἴ ΤΧΧ ]0ἀ. . 96. διήλασε 
κεφαλὴν, ρεγζοταδαέ σαραῖ. ---- ΡΓΠΩ; 

αδεοὶπάο, ρεγομέο. 7Ζυὰ. Μ΄. 36. διή- 
λασε κρόταφον αὐτοῦ. ----- τ) ἡ ρον. 

ψυά. ΓΝ. 21. διήλασεν ἐν τῇ γῇν δὶ 
811 διεξῆλθον Βαθοηΐ. 

ΔΙΕΛΕΎΧΩ, γεάαγριο, ἀϊμοερίο. 
ς ΤΠ 91» ΗΙΡΒ. εἰ ΓΙ) ΤΩ» Ηρ. 

8 ΤΊΞ » ἀμοερίο. Μίομ, ΝΊ. 2. μισὰ 

᾿Ισραὴλ διελογχϑήσεταιν ΟὝΤΩ ΒΓΔ5Ϊ6 
αϊδοερίαδιί. ϑγτανα. 2090. ΧΧΧΙΧ. 
82. ἀιελεγχόμενος. 

ΔΙΕΜΒΑΓΛΛΩ, ἐη)ιοῖο, ἐπεηιδέίο. 
5, ροπο. Νυχι. [Ν. 6. 8. 11. 14. 
διεμβαλοῦσι τοὺς ἀναφορεῖς. ΑἴΒοη. {Π]. 
Ρ. 107. Ὦ. 
ΔΙΕΜΠΙΜΠΛΗΜΙ, ααϊηιρῖδο. 4 

4 Μδος, ἔΨ. 40. ταῖξ ὀργαῖς δεμσιμπλα- 
μένων, χα γερίοίῖ8. 

ΔΙΕΞΑΎΤΩ, ἐγαάμοο, ἰταπδίρο, τέρο, 
ἀϊτρο. χει, ἐχεο. δ. 1. 4. οὐ 

διεξάγεται εἰς τέλος χρίμα. Ψυϊγ. πο 
ρεγυεπῖξ μόχιε αὐ ἥηδηι 7μαϊτοίιμη. 
δὲν, 111.17. ἐν σραύτητι τὰ ἔργα σου 
δίξαγε, Ῥὶδοϊάδ ποροῖίδ ἴὰ ρεγαρε. 
ῷ. δσοο. Χ. 12. τὰ πρὸς αὐτοὺς εἰρηνι- 
κῶς ὃδιξάγειν, εὐᾷαὰ 1109 μδοίβος, 

ἐ αρεγε. Τριά. ΧΙΝ, 380. αὐστηρότερον 
διεξάγοντα, δυδίετὶυβ ἀρεπέεηι. ΘΑ. 
Ἐδϑίβοσ. Χ]Π1, 2. ὀνξάγων, ἐγασίαπε 
8. σμδεγηη. 

ΔΙΕΞΕΙ͂ΡΧΟΜΑΙ, ρεγίγαπδοο, 
ἐγαπϑεο, ῬΕΤΟΉΤΤΟ. ΣᾺΣ ἢ 

Καὶ εἰ ΗΙΡΙΒΙ, ἐχεο, εἴξεγο, οάμοο. 

605. Διέξοδος. 

4, ϑδῖα. [1. 298, διεξῆλθε τὸ δόρυ ἐχ τῶν. 
ὀπίσω αὐτοῦ, ῬΟΙΙΓΔΗΒῖθαὶ Παϑία οχ 
Ῥοϑίοσίοσῖρυβ οἦυ8. 900. ΧΧ. 95. 
ὁπξέλϑοι δὲ διὰ στόματος αὐτοῦ βέλος, 7 
Ρ1 Οὐμρὶ. δίλϑοι Ββεβθβεῖί. Ἐχζοςοῖ. 
ΧΙ]. ὅ. Αἀάδ ϑγτθμι. Οοδεὶ. ΥἹ]. 
19. διξελεύσιται τὰ σώντα. Μυϊγ. 
πἰλιὶ περί ἐσί!. Μιάεῖαν ὁπξέρχεσθαι 
δασαρἶββθ 1 δὰ ΠΟΌοηΘ, υἱ 81: ργώ- 
δίαγο, οὔδεγυατε αἰδᾳμίά, --- γγγι, ἐπα 

πον. ΑἹ. 704. ΓΝ. 21. διεξῆλθεν ἐν 
Τῇ γῇ. Ῥεπείταυϊέ ἴπ ἴόττδτα. Νάαϊδβ 
ΕἸΑτπι8 : ργοίαρειϑ ἐξέ ἐπ ἐευταπι. 
Ἑοάσδιῃ τιράο ἴἢ 1], νογῃδοιΐα ὧδ αὶ 
οἰαυὶς σπτεθαχέθει, ἰο ρίδενγος, υδὰγ- 
Ρϑΐυτ. 
"ΔΙΕΞΟΔΕΥΏ, εαχέδμηι γορετσίο, 

ἐτθο, εγιώρο, ρμεγυαφογ. ὭὍδῃ. 11]. 
48. διεξώδευσεν, 8.. ἡ φλὸξ, β66. ΟἸ 18. 
ἘΡῚ διεξώδευσεν εδῖ ἱ. 4. ν. 47. διεχεῖρο. 
ΤΒοοαοί. παραὶ διώδευσε. ΝΜ 146 Ῥῇῆαν. 
8. ν. ᾿Αγαϑὶς ---- διεξοδεῦσω, τὸν λαβύ- 
ρον. ϑὅδηϑι σρϑίδρμοσίοο ἸερίξυΣ 
δρυά Ἐπδίδι. ἴῃ 1]. Α΄, Ρ. 79. 4ὅ. 

ΔΙΕΞΈΟΔΟΣ, ἐγαμείίιδ, οαίξιιδ, 
πο, ,ῦη5, τέυμσ, οαπαϊὶα, αχμα ἄμο- 
ἐμα. γγδ δ }"», Ῥατῖ, ἔχσασππι. 8 δ. Ρβ. 

ΟΧΙ,11Ι. 17. οὐδὲ διέξοδος, οὐδὲ χραυγὴ 
ἐν ταῖς σλατείαις: ὉΒῚ διέξοδος διὰιϊ 651 
οὐμομγδΣ ὀοηιίπεηε, δαῖ ΟΥΏΡΙΟ ἴῃ 
λοδίοπι, 8. ἐχρεοάο δ ατὶδ. Ῥτῖυβ 
ΤΩΆΡΊ5 μΪδοοῖ. Οοηξί, Μδῖ. ΧΧΠἠ]). 19. 
εἴ ἰῃηΐγα 8. ν. ἔξοδος. ---- ΝΝ» ἐχὶέτι, 

3 Βορ. 11.221. ἐξῆλθεν εἰς τὴν διέξοδον 
τῶν ὑδάτων, Θρτοα! δῖον δα ,)οπέεπι 
δαυδγιι. αν. διέξοδον, διξέλευσιν, 
ἐχπνοὴν, ἔχβασιν, ὅλεν ἐκπορεύονται. ῬΒ. 
ΟΥ̓. 38. ἕϑετο διεξόδους ὑδάτων εἰς δὶ- 
αν, σοηνογς “οπέες δαυδύυπα ἴῃ 
ΚΟΣΤΑΤᾺ ΔΓ ἄδτω : ο0]]. ν. 85. Ηδεγοῦ. 
διεξόδους, ὅδεν ἐχαορεύονται, βε. τὰ ὕδατα. 
Οοηξ [ο8.ὄ {{0}]11Π1. 11. υὉ] ΕΝ Ὁ 

Ὁ τοαάϊτυΣ “πηγή. --- ΓΝ» 

Ρἷυν. Ῥβαΐτα. υΧΥ̓Τ]. 99. διέξοδοι τοῦ 
ϑανάτου, οχίξιδ πιογ(ἴ8, Ἦ. 6. τα ΙΔΡΗ. 
πιογἐ ρογιομίεπι. ---ο ΞΡ» ΡΣ. 

τερίωτα. ΑἹ. Φυά. Ψ. 17. διοξόδοις. 
νοχ Ηδϑγ. Ὦ. 1. ρογέωηε ποῖδί, νεὶ 
“ἰαἰέοπεμι παυΐμηε, νοὶ ἰοοα τρία, ἐπ 

ὃι- 

δμ- 



Δέκα. 

«ηι βωοίια ἐγγυημηιηὶ. -ὺΝ γῷω 

νυ. Αᾳὰα. ὅγιημι. εἰ ΓΧΧ 8. 1. 
8. «αρὰ τὰς δηξόδους τῶν ὑδάτων, Ἶὰχ- 
ἴὰ οαπαΐες δαυδτυχα, ἢ. 6. Ἰυχία 
τίυοΣ 8. Πμνΐος. Τπερία Μοηιξ. νεστας 
ἐχῖμις, τοοῖῦ5 ψ υραί. Παροῖ ἄδοιγ- 
διι5, αυο νοοδλθιο διέξοδος Θἴίδτη ἴῃ 
ΟἸοδβ. νεῖ. ΟΥ. 1,δἴ. Ἔχρ]σαίαγ, ΟΕ, 
Ἐ᾿ΒΟΠοσ ΟἸανοῖα  6γ85. 66. Υ͂. Τ. 
Ρ. 41. ΡΒ. ΟΧΥ ΠῚ. 185. δὰ αυθια 

ὅ Ἰοσῦπι ϑυϊάαθ τεϑρὶοῖθμθ διαβροέ: 
. Δηξόδους ὑδάτων Δαβὶδ σὺ σλῆϑος τῶν 

δακρύων ἐκάλεσε. λέγει γάρ' διεξόδους 
ὁδάτων κανέδυσαν οἱ ὀφ)αλμοί μου, ἀντὶ 
φτοῦ, κρουνηδὺν ἐφέροντο τὰ δάκρυα. δήξ- 
οὗοι οὖν ὑδάτων οἱ ὄχετοί. ----- Γῆν νὴ ΓΝ 

Ρἷαν. Νυ. ΧΧΧΙΝ. 4. ὅ. 8. 0. 19. 
͵ἶοα. ΧΥ.. 4. δίξοδος τῶν ὁρίων, ἈλὶΣ 
τοτιηϊπογιτη, οοἷϊ. ν. 11. οἱ ΧΥΠΙ. 
10. ϑ'γιωϊη. φί Τμοοάοϊς. Ἐσθοῖ. 

ΦΧΙΨΙΠΙ. 80. ὅδϊγαο. ΧΧΥ. 38. μὴ 
δῷς ὕδατι διέξοδον, τ 65 δαι1 -“δ:ὲ» 
ἐκηι. πὰ ἴοοο ϑορβοοὶίθ δρυὰ ϑυϊάδτῃ 
ἿῺ Δήϑης φεδίον, ἀνόμων διέξοδοι δυπίὶ 
ἐχέίμϑ υεπίογμηι. 

ΔΙΕ ΠΩ, αὐἀπιξπὲδέγο, γερο, συ δεν. 
πο, αἀἰδροηο. ϑὅδρ. Χ. 8. δήσῃ τὸν 
χόσμον ἐν ὁσιότητι, τοραΐ ταυπάυτα ἴῃ 
Βδῃ οι ἴα. [0]. ΧἼ]. 15. δικαίως τὰ 
πάντα διίκπεις, Ἰαδῖα ογηηΐα σμδεγπαξ. 

ἀ δῖος Ὁ Ασίβίοίοϊο Ὁ. ἀ6 Μυπάο Υ͂Ι. 
15. Πδυβ ἀΙοΣ ὁ τὰ σάντα ἁμαων. 
ΟΙοβ8. ΜΒ. ἴῃ ὅδρ. 8481. δέσει, προνοεῖ, 
φροντίζει. ἩΒγοὮΐα8: διέσει, διοικεῖ, 
ἐαιστατεῖ, διανάσσε. ϑυϊάδδ: διέσει, 
ἐνεργεῖ, διοιχεῖ, καϑίσσαται, διατάττει, 
διαικοσμιλ 
ἘΔΙΕΡΕΘΙ ΖΩ, ἐγγέίο, ἑγαπι ργοῦο- 

ο0. 4 Μεεος. ΙΧ. 19. νιάθ χυσαιο 
ῬΉΑνοΥ. σο]. 1586. 88. 

4. ΔΙΕΡΕΥΝΑΏ, ρεγϑογμίον, ρεγυεε- 
ἐΐσο. ϑαρ. Ν]. 8. τὰς βουλὰς διερεμνή» 

ὅει, ὈΟῚ21116 ρεγυεείἐσαδὶί,. Ψιάδ εἰ 
ϑὲρ. ΧΙ. 7. Ηδεγοδ. διερευνᾷ, ἀνα- 
ζτ. 
ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΏ, ἑπέεγργοίον, 61- 

»ἷϊρο, υογίο, ἰγαπδίεγο ἐμ αἴδαηι ἴΐπ- 
ρμαπι. 4 δος. ἵ. 46. ὃ διερμηνεύεται 
καϑαρισμὸς, αυοα ΟΧΡ]ἰσαῖαν Ρυτ- 
οδίϊο. 

ΔΙΕΡΧΟΜΑΙ, ἐγανϑεῦ, μυνίενεο, 

606 Διέργομαι. 

οἱγοιῆιθθ, ῬΈΡΑΡΡΟ, οδαυεδεῖο, ὑεπὶο 
ἐδ, δ βεχωφὶ ἴῃ Ηϊρὴ.. χ)ἢ 

υεπῖο, υϑηῖγε Γαοῖο. πα. ΧΧΧΙ. 4 
«ἂν σρῶγμα, ὃ διελεύσεται ἐν αυρὶ, οἵαν 
αυοα ἴβτιοπι ἐγαμδέγε ροίεεί 8. δι» 
ἐϊπεί, Ώδυϊ. ΠΝ. 21. δὰ μὴ δάλθν 
εἰς τὴν γῆν, τιὸ πυεπίαπι ἵπ ἰεῖταπι ἵ' 
ἰαχὴ. 4 Βερ. ΙΝ. 42. ἀνὴ δῆλων ἃ 
Βαιϑαρλισὰ, νἱγ υσπέεδαί χ Βαῖμι. 
1154. 1 Ῥασ. 1. 38. οὗτοι οἱ διελθώπι 
ἐν ὀνόμασιν ἀρχόντων, Ἦΐ υξηίξηίοι 
ΠΟΙΆ ΠΡ 8 Ῥυϊποῖρυτῃ, Ἡ. ε. δ ρηῖ: 
αἰρίθυ9 ἀππωπιεγαἶ. 4. Ῥαταὶ. ΧΥ. 
12. διῆλθον ἐν διαγήχῃ, ἐγαπειοτικί 
ἔχξαυβ. Ῥβ8. ΟἾΨ. 18. σίδηρον ἀῆ)ϑη} 
ψυχὴ αὐτοῦ, ἔδετατα ἐγαησίῥαὶ κατὰ 
οἾμ5, Ἀ. 6. νἱΐδιι συδῖῃ ἴῃ νἱπουὶ 
δροῦαῖ, 8, οοχηρϑαΐίριυιβ 81] χεπιπ, 
Αἀ 46 ΤΒεοᾶοι. 71ιἀ, ΧΙ]Π]. 12. 6, 
αἴ τΤαοΐδ ταοηυὶς δὰ ἢ. 1, ϑομαηδν 
ΒΔΓ.» ταθηᾶοθα ἱδὶ βουῖραιαι εἰ 
ἀμλϑόντος ἀοοοες ν. 17. Νεβοῖϊ δυΐοα 

ΙΓ ἀοοῖυβ, υτασι α (οά. Αἰα, 
Ἰερεπάιυτῃ εἰς νῦν δὲ (αμέεηι) Ηρα 
8 6χ ΑἸ]ὰ. εἰ Οοἷε]. νῦν δὴ (φυαιὶ 
ἐλθόντος, φαΐα πουΐσιυπι εοΐ τη Ἦδ. 
Ὀγθο. --- ΝΣ, Ηιἴρῆ. δὺ πὴ 

ἐεπέοτίμηι βφο. 166. ΧΙ], 30. ὦ 
μὴ δήλθωσιν αὑτὴν Ἄραβε., δῖα 
θοήετῃ. --- 47, ΕΠΡΆ. δ᾽ ἫΝ 

ἔμοενε Καοῖο. Ἐχ. ΧΈΨ. 20. ἀῆϑὶ 
νὺξ, ργαίογιδ ΤΟΣ, 8. Ῥδῖ (οἴδιβ πο 

ἐσι, τ 17: 7: ΠῚ ἐδ 
ΡΙΒ. εἐ Ηϊρ. ἀνιδαίρ. 66. ΧΥΠ, 
4. διελλέτωσαν τὴν γῆν, Ρεγαρτ κι 
Τϑτη, 1 ὅδω. 1. 37. δπλεύσιτω ἢν 
στὸν χριστοῦ μου, αγπεδιέαδ(ξ οὐΥῆϊ 
υποῖο πιθο. γ|άο εἰ 1. 88πι. Χ|1.5 
1 Βερ. ΠῚ. 8. 6. ὙΏτει. Υ͂. ᾿᾿΄ 
ἀλώπεχες διῆλγον ἐν αὐτῇ, γυ]ρεδ δ΄ 
ἐγαηδίεγειπῇ ἸΠἸδτη. ---- Ὅλ} μταῖσα 

Ιο5. ΧΧΙ 1. --- 2)» δ, απῤα, 

Θεη. ΧΧΙΙ. δ. Ῥουξ. 1. Τ. 
ΧΙ. 18. διῆλθεν ἐν τῇ ἐρήμῳ, μετ. 
ἐδαέ ἀοβοσίυιη. [68.. ΠΕΣ 

Ατὴοβ ΝΊ. 2. -- δὲν» ὅτῶ, μο 

ΨΊ, 10. οὐ διελεύσεται ἐκ στόματος ἡ 
λόγος, πο ἀπίδὲέ ἐχ οΥγα νεβίτο τε" 
νύχτα. Ὁ. ΧΥῚΙ, 6. ΧΥΠΙ. 15. 1 



Δήρχομαι. 

α ὅαν, ΧΥΧΨΥΤΠ Φ. ὀδῖλϑε διὰ μέσου 
σῆς αύλεως, ἰγαπείδαξ Ῥεῖ ταθαϊΐδχῃ 
αἰνίξαξοιμ. -ττ- ΤῊ» ἀρερεπῃ, ῥτο οὶε- 
6ΟΥ ἐπ ἰραμηι ἑημενίονεπι. ὅοπ. ΑΥ͂Ι. 8. 
διελεύσετω ἐπὶ τὴν ϑάλασεαον. --- "νὴ, 

ἐπερίφο, αὐ ἥπεηι ρεγάμοο. ϑγτατη. Ι 
᾿κοὴ ΧΥ ΠῚ. 26. μὴ διλϑουσὼν ἡμε- 

᾿ ρῶν, ποη ἀδομγεὶς ἀϊοθυφ. Ψαϊρ. ροεί 
Ῥαμοὺς 4ϊεε. Αᾳυ. εἰ ΤΠοοή. ἢ4- 
Ῥβεμξ: οὐχ ἐπληρώγῃσαν αἱ ἡμέραι. ---- 

᾿ πῃ »οαειάεο. Ῥχον. ΧΧΨΊΙ]. 10. 

οὗ δὲ ἄιομο, διελεύσονται ἀγαϑὰ, υδι 
ἴδιβϑι ὕτὸ διϑλούσονγα, Β16 ο οἱ αἰ 18 
Ἰοροηάυμι νἹ ἀδίυ διελοῦνγα., ραγίϊθ:- 
ἐωγ, αυοά γογρμτα εἴδη ΤὨροβρείο- 
πο ἢϊς Δαμίθυ896 εχ 50 80}115 δά. 
Βουα. οΟἸ]Πρότα εβέ, υεπιραάχιοάυχα 
οσηϑίαϊ Π]ὰπι ἱπιεσρσείδεοπεπι τῶν 
ο΄ 8:6)}06 ΤΟΓΠιιθδθ86. Ὑι4ὼ6 ΟΥὙΔΌΪ; 
Ῥγοίορσσ. πῃ ΤΧΧ [πες Τ. Ρ΄ ς. 4. 

'ς ὅ. 8. εἴ ἰῃΐρα δὰ ν. Σ}7}) ἃ γὴ68 Π0- 

ἰαῖΔ. ΜΙΝ δυΐροτα 146ο ποὴ Ῥσοββ.- 
ἴυς ες ροη]δοΐυγα, αυ]8 ΒΕ] 
οὖκ εἰσελεύσονται. ἘἈδοῖδ ροῖϊίμβ ροἷ- 
ΒΕΤΥΑΥ 086 ρΈὙ}8 δα ἢ. 1. διέαχεσϑαι 
6886 ἢ. ]. 7μασία ἔνε, ρταίεγίγε, (ἀ6 
4ιιἃ ΡὈΥΕΕΡΟΒΙ Ποηΐ8 διὼ ροϊοϑίαί νἱ6 
ἈΑΡγδβοδίυμη δὰ [,οε6 Θυεφάδτιαι Ν. 
Τ. γν. δδ8.) Βος βεῆβα : οἰδιπισὶ 
ΡΙΟΡΕ δὰ θομα αυθάλπι, δοσθβθουῖης 

ἀ Ἰγωρτοῦ!, ζπίαγαση ἴαηεπ, ἂ 68 
Ῥτίεσνι ἀθαπὶ δὸ Ῥυθίθεγνεβδηίαν, 
μθο δὰ θοζυ ὑυδυλ ΡΟΣ ΠΏ. --- 
"2 λατγεάδαν. 706. ΧΥΠ1Ι. 4. 

ὁμλϑεῖ βεο. ΑἸᾶ. ες Οχσῃ. υἱοὶ Ἰεοτίο 
ἃελϑεῖν αδὲ Ἀροσίθ νυἱοβα, Εἰ οὐτω- 
Ὠλαΐς δοαιθηῖθ ἢιις ψορὶΐ, δα οἦὰβ 
Ἰοοο τοροπεμάστα εεῖς ὀνλεῦ, υἱ 
Ἐοηι. ΒδΡοί, -- δ.» ΝΊΡΒ. ευαάο. 

ῷ ϑα. ΙΝ. 6. υνῖ ποείγτο στ 
Ὃ« Ἐαπίπιει, ἐο ψεΐ οὔ, Ἀ. ε. ἑποοίμπεσηι 

ουαάοτε, τοβροῃάοί. --- 220» οἷγ- 

οὐδ. 3 Ῥαν. ΧΥ͂Τ]. 9. -τ-Ὡν» εἴ 

Ρὶο ἴῃ ΗΙΡΒ. ὝΣΥΙ σεμ. ΧΥ. 17. 

ἍΠ,1. 47. διῆλθε πᾶσαν γῆν ΑἸγύστου, 
Ῥοεγαρτγαδαέ οτπιθτα [ούγατα εἰ. 
Ναχι.. ΧΧ. 18. 20. οὐ διελεύφῃ ἂ᾽ 
ἐμοῦ, πιομ ἐγαπρί ἐδ ῬῈῖ τηθ, Ἦν 6. Ῥ6 Ὁ 
ΓΟΥΤΆΣΩ τλθϑῃ]. 16 οἱ Νδῇ. ἷ. 15. 

6017 Διόρχομαι. 

οἱ Οοπᾶ 4 (ον. ἴ. 16. 8 Βαναΐ. 
ΧΧΧ. δ. διλϑεῖ κή , ὃϊ 
ἀϊσατοῖυγ. ρα. ΧΙΨΙ]. 4.  ῆλς 
όσα», ΑἸ Βαρϑῃΐ ἤλθοσαν. ΑἰκεΪ- 
1}}8 φομ) οἱ Ἰοχζοηάυτι 6886 συνεφῴώ- 
νῆσαν, αἴ ῬΤΟ"3 Ἢ Ὧγ Ἰεροσίηΐ ἢ Ἢ ἍΓΡ 

Ουϊὰ πὲ εἰαϊυποτείαν, δήρχεσϑαι Ἐ. ]. 
δῖ ρτ  ἤοΑΤα ἜΥ̓ΤΈΕΡΕ, ἐπερείμηι ζασόγεϑ 
Ρβ. ΧΧΧΝΊΤΙ. 17. ἐπ᾿ ἐμὲ διῆλθον 
αἱ ὄργαΐ σου, οδγμέπιδ σπε δ ἷγὰ ἴα. 
Επξ. Ψ. 17. ϑάνατος καὶ αἷμα διελεύσε- 
φα! ἐπί σὲ, ὙΠΟΙΒ οἵ βδδῆσυΐθ, ἢ. 6. 
Ῥεθβ οἱ ὑε μι, ἱραπεραης 84 ἴο. 
Ρε. ΕΧΧΧΙΊΧ. 4. ὡς ἡμέρᾳ «ἡ ὀχβὺς, 
ἥτις διῆλϑε, Δ ησ]ῦδτῃ “ΓΕ 8, 
4 ργφίογιξ. Μιὰ εἰ Αἴαοϑ ΊΠ. 
ὄὅ. εἰ (αῃῇ, ῶ Μφρο. Ι. 20. Ρᾳ ΟΠ. 
15. φνεῦμα διῆλθεν ἐν αὐτῷ, νρῃηᾷξ8 
μενέγαπεὶδέ ΠΠμὰ. ΜΈ. 11. 18. ῥιῆλ- 
Ὁ} πύλην, ὈΘΗΒΙΘΡΓΌΩΣ ΡΟΣΙΔΠ, τ-- 
2} σηὀεμέο. .} ὅδπι, ΥῚ. 20, υδί 
διλϑῶν Ἠ18Π αἰϊυὰ ποίατα μοίεϑί, 
αύδηι οοὐπεράγεγε οογῶπι αἰέσμο, ααὲγε. 
πο Ά}Ὲ» οὐσαττο. ὧὦὧοα. ΧΥ}.7. -ὔοὸ» 

γερίο. Ῥβαῖτα. ΟἿΠ]. 21. --- Ἰδηγῦ» 
οἰγοιπεὺ. ἃ βασι. ΧΧΙ͂Ν. 3. -α )ῷ» 
οοπέεπερίογ. (δας. ἸΨ. 8. διελεύσῃ. 
Ἰμεβεγυῃῖ ΘΧ ΠΟΠΏΏ]] ΟΣ 866 Π.}4 
δ» ΔῸ Ἵν «ταὐϊτὶ, δαῖ 

ἢ 6δϑὲ ΡἴῸ ΣΝ ἢ, ἑποοάξξ. 

ΜΊΗΙ; δυΐοτη ῬγοῦδὈ 18 οθ8ῖ, 609 
γοῦθυπι γυ}) ἢ. 1. 18. ϑμταρμδο, υἱ 
βἷξ ἴ, α. χ, δας Ἰοβρίθθ6. ουτὰ δ΄ 

Ή ΣΣν 8. Ἴ ναὶ ἢ, ἀποά δ}1- 
φακηὰο τοδάυπε μὲ ἀπέρχομαι, 
σαρόρχομαι, Ἀΐο διιῦοπλ ΠΟΥ ὀέίρχομωῳ. 
-- ἼΝη, ἀεβηῖο. 7058. ΧΙ]. 14. 

διιλεύσεσα; τὰ ὅρια. Ῥαυϊατυπί "ηὲς Ὧ 

ἰάδθτι 6886 αυοῇ η 7. 5ο]εηϊ διιΐθτα 
᾿Έρστβαα ΟὔὈἾΤΡ, 40}1 οΑσὰ ἀεἰϊποδηῖ, ἘΞ. 

εἰ ΓΊΞΦΠΓΙν Ῥὶυν. ρῥγορτεδδίοηξε. ΝΕ. 

ΧΙΙ. 81. -- "ον »εγβοῖογ. θῇ. 

ΧΙΊΙΙ. 18. διῆλθε δὶ τὸ ἔτος ἐχεῖνο: 
ὉΒὶ τεϊααϊ Ιἰρτ], ἐξῆλοε Βαρρῃηϊΐ, 
ὕσπαααμε νοχ 'ἴπ πᾶς Ὁγδίοἶβ βοσὶθ 
“ον, αὐ βπεηι ρεγάμοὶ ποιεῖ. ΤΟ. 
Ι. 20. δίρχεσϑωι, ἔδοτε ἐποοάξγε αο 

ΡΥ 

ἂ 

ὃν 



Διετηρὶς., 

α ἀρανηδιΐαγο. 9 Μδοοῦ. 1. 90. διλθόώ»- 
φοῶν δὲ ἐτῶν ἱκανῶν. 

ΔΙΕΤΗΡΙΣ, δὲεππέμηι. συ 

ἄυ]. ἄμο αἀπηὶ. 4 ϑδια. Χ]]]. 28. 
εἰς διιτηρίδα ἡμερῶν, υὶ Δ} μετὰ δύο 
ἔτη ὨΔΡθηΐ. 

ΔΙΕΤΗῚΣ, ὀίεππῖς. 4 Μδος. Χ. 8. 
μετὰ διωτῇ χρόνον, Ῥοβῖ (ὰρυ8 Ρίθῃ- 
Η1. Οοπξ, ν. τρατής. 

ΦΔΙΕΥΘΥΚΧΩ, αἰγῖρο. οχ ᾿ς 
δ1Ὶ ὅδ. ΧΧΙΨ. 4. Ααυ]]6 Εἰρθυϊτον 
Ρτο πον 1 ἼῸΠ» ἰορεγε ρμεάες, Ἦ. 6. 

ῬΟΡ ΘΙ ΡΒδτλίβηντα ἐχοηέγαγε αἰσιρη. 
Ῥοβὲ δνυϑῦνα, δυΐοι 6 βεαυθηῦρυ8β 
Βαρρ᾽επάμππι ετὶς τοὺς σύδας. 2101- 
γίρογε ρμεΐες εβὶ οεγίο αἴδημο πιοΐο 
οοπιροόπεγε ρεΐδξ, ατιοα οβῖ 1. ᾳ. σαὰ- 

νάζεσϑαι ἀρυὰ ΧΧ. Οεΐεσχυμι 
ἴῃ. Ηεσ. ἢ. 1. Αφυ]α φυΐϊπαυς ἱπίον- 
Ῥτεϊδθοηεβ (ραυπίιν, ἱπίεν αυδβ 

ὁ ἀυοθδι ΔΡ 10811:.18 ΤηΔη0 ὙΘΠΟΣΙΙ, 
811: υἱάθσίης. Ἡδευοὶ, διευϑύνεται, 
κυβερνᾶται εὐδίως, καλῶς. 

ΔΙΕΥΛΑΒΕΌΜΑΙ, ἐέπιδο, υογθ0γ. 
ἣν Ιάο. Ποῖ. ΧΧΥΠΙΙ. θ0. -- 

ὙἹΡ’ οδέεπεῦγον. 20Ὁ. Ν]. 16. οἥτινές 

μὲ διευλαβοῦντο, αὶ ΤᾺΘ ἐξηιοδαηΐ. 
118 νοσίοσυπε ΕΧ Αγδθῖσθο. ΝΆ. 
ἽΡ εϑὲ πιαρπὶ ἀείέπιατε, ϑεπεΤα ΤΊ. 

ξεγοι. διυυλαβοῦντο, ἐφοβοῦντο. Αἄάε 
ἃ ῷ δοο. ΙΧ. 90. 

ΔΙΗΓΕΌΜΑΙ, ὁμαῦτο, τγϑοθηδοο. 
ὮΝ» αἶοο, παῖτο. Ἐξίῃ. 1. 17. ---- 

ἜΤ Ἐπ. Χ. 8. -αὐ ΝΥ ΗΙΡΒ. ἃ 

»Ἱν δοῖγε 7αοίο. Ααὰ. ϑγια. Ῥβ. 

ΤΧΧΥΤΙ. 6. --- Ἢ» ἀοοοπάππι. 

Ιιχ. Χ. 11. διηγήσασϑαι 866. οοὔ, Χ. 
ον. ---- Ἴ7» σπίσνια ὑργοόροηπο. Ἐπ. 
ΧΥΙ]. 42. διήγησαι διήγημα, ἈΌΣ 52} 

6 Ῥοϊίι8 ποῖδι “αδιαης 5. ραταδοίανι 
Ῥγοροηεγε. 5» 706ϊο. ῬΕ. ΟΧΥ ΗΙ. 

85. διηγγήσαντο. δῖς Ἰερογιηῖ ἡ.» 86 8ὶ 

εββεῖ ἡ δ 0), Ῥγοίίογεπέ, ργοπειπίας- 

γεπί, δὸ τὰ γψογίοσυηῖ, 418 ἴπ 86- 
αποπῖθυ8 νοορπὶ 7 77}}}» ὕθυεαδ, ἃ 

ΤᾺ» ΠΟΙ δυΐετῃ ἃ γ86. “7 (6γ]- 

608 Διήγησις. 

νατυπί, Ἐοτίαβθε εἴδη νοοῖ "ΤῸ 

ΠΟΘΙ ραγαμαδ δαῖΐ ἀρεγίεπάϊ 
ἐπα ἡργήληυς, αυδπι ἸΠΘΥΡΡΓοῖθδ ποῦ- 

δυϊς νοεῖ δαΐὶπι. ΧΙ, 7. Ὁ 
ἐππρεῖναου μαι 866 μδβϑῖτα 1 ΡΝ, 

ΕΘ. ἄφυ. Τβεοά, Θαϊπία δὰ. ΡῈ 

ΟΧΙΙ͂Ν. 6. ὅγια. Ρβ. ΧΧΧΙΥ 
16. ΙΧΧ αεη. ΧΧΙΝ. 66. 1 Βερ. 
ΠΠ.. 8. 8ες. σοιρὶ. Ρ8. ΧῚΨΊΈΙ. 19. 
ὌΡΙ διηγεῦϑδα, ποίαξ ἐπαγσγαΐίοπει 
ομης ἰαιμάε οοηγμποίαηι, ἀδεοτερέϊοκεα 
παρτι ιάϊπὶ αο ργαδίαπέλα τεὶ ου- 
υεπξοπέεηι. ἴτιο, ᾿θὲ Βαροῖ ἐπαιέσατε. 
οδ]. 1. 8. --- ΠῚ ἢ ὁ Γι ΡΒ ς 

εἰ ΗΒ. 4 χη» εἴοχιιον. 1 Ῥαν. 

ΧΥῚ. 9. Ρ5. 11. 19. 66. 1.(Π|. 8. 
ϑιν. ΧΙΧ. 7. διηγεδα. εϑὲ πάστασε 
αγοαπος απὶπ δόπσμα οἔ α. 

δι: ΧΧΥ͂. 9. διηγεσϑω, ἔοψμι, εἰ - 
ΦΈΓΕΤΟ αἀοσογε. υΐϊς. φιὲδ εἐπασταί 
υείδδαηι, ΧΧΧΙ͂Χ. 18. τὴν σοξίαι 
αὐτοῦ διηγήσονται νη, ΒΡ: ΘΠ στη 
εἦἷλυα ργωάδιοαδιπὲ σοοῖοβ, οὐ] 
ΧΙ. 14. 

ΔΙΗΤΗ͂ΜΑ, παγγαίίΐο, ἢὲείογία, 
,αδυΐα, ραταδοῖα. ἊΜ. ἐπί πα, εἰ 

ἢ.1. αδεΐα, ραναδοῖα. Ἐξ. ΧΥΠΙ. 3. 
διήγησαι διήγημα. Ἠρεγοῖι. διήγημα, 
ἱσεορίᾳ. ---- σαὶ "ἢ αϊοέογέεηι. Του 

ΧΧΨΥΙΠΠ. 87. ἐν αἰνίγματι χαὶ ἃγηγέ- 
ματι. 4 Ῥαν. 11. 20. εἰς «αραβολὴν καὶ 
εἷς διήγημα. 4 Μδοο. 1]. 95. τοῖς τὸς 
ἱστορίας διηγήμασι. 

ΔΙΗΤΗΣΙΣ, ἰἄοσα. ΓΤΤΤῚ, πνέσπια 

ΗΔ}. 1]. 8. «ρόβλημα εἰς διήγησιν αὖ 
τοῦ, ὉΔῚ ποτὶ ΟΡ 6βῖ βίβζπεσα, ἔδο:- 
ἰᾶτλ ἢΐσ 6886 ἸΥΔΏΒΡΟΒΙ ουουη, υἱ 
διήγησις δὰ ἜΡΟΝ πρόβλημα παῦετα 

δὰ Γὴ Π Ροττίπδαξ. --- ΠΣΎΟ ΣΟ» πατ- 
γαίϊο. ψυα. ΨΙ. 15. --λον, Ρα- 

ταδοία, ργουεγδίμνι. ἴπο. Ρε: ΧΙ.ΠΙ. 
1δ. Ὁ διήγησις εδὶ 1. 4. 1,1. Μαδμία, 
ἢ. 6. ΘαΥΠΙΘῊ ἐπ ἱμαϊτδτίνῃ αἴσελες 
οοπιροδιέμηι, (011. 200. ΧΥΠΙ. 6. εἱ 
ευς. ΧΧΥΙΠ. 87. -- ΕΘ» δοτί. 

δα. Τυὰ. ν΄. 14. υδῖ ἀυδ νογεξίοσχιος 
ΤΗΣ οοαἰυιθθο νἱάρηςαγ. δὲν. ΥἹ]. 



Διηηϑέω. 

α 87. διήγησις δεία, ἀἰοέιηπ, συο αὐ γ6- 
ἰἐσίοποηι ρεγέπεί, εἰ αὐ ριείαίενι 7- 
οἱέ. 10. ΙΧ. 20. διήγησις εδῖ οοἶΐο- 
φμῖωπι, οοηζαδυϊαίϊο. 

ΔΙΗΘΕΊΏ, ρεγοοῖο, ἐγαπδπεέϊο, (6- 
ὕοο. γι,» ϑιπάο, ἰφμο. Οἱ ἄλλοι εἰ 

ΠΧΧΣ 70». ΧΧΨΊΤΙΙ. 1. τόπος δὲ χρυ- 
σίου, ὅδεν διηϑεῖται, Ἰοσι γογοὸ δυσί, 
ΕΣ 4ιο ἀδεϊαοαΐητν. ϑιαϊάδε: διηγεῖται, 
ἀφυλίφεται. 

ὅ ΔΙΗΚΩ, ρεγυεηῖο, ρεγυαάο, ρεπε- 
ἐγο. ϑδρ. ΨἼΪ. 34. διήχει δὲ χαὶ χωρεῖ 
διὰ πάντων, ρεπείγταξ δαΐδεταῃ οἴ Ἀ6. 
γὙδέϊς οτπῖδ. Ηθόγοῖ,. διήκει, διίέρχ»- 
ται. 
“ΔΙΗΛΟΏ, οἷαυιρπ ααἶρο, οἷαυο 

ἐγαηξῆδο. ΣΡ» Ῥεμείτο. 74. . 46. 

διήλωσε κρόταφον αὗτοῦ, υὐνὶ ποπηῦ ἢ 
Ἰερεπάυτα ἀεθιταπῖυν διήλασε, ἐγα"- 
τεγδεγαυΐϊί, α δαλαύνω. Θεὰ ποὴ 580]- 

σ πιοϊϊαπάα νἱἀεΐυν ἰφοο τοοορίβ, ᾳυθ 
ΣῈ ἴῃ ἐδλοῖο ροδὶία δδΕ!β. σοῃμῆγιιβίν. 
γιάε δα ΒΕ. 1. δοβδυίδηθογρίυμι. 

ΔΙΗΝΕΚΗ͂ΣΣ, ρεγρείμειδ. γν, αἶεγ- 

πος. ϑγιώτω. Ῥε. ΧΙ]. 15. .-- 
Ων εριετ. ἴῃς. 1δν. ΨΙ. 20. 

-- ἢ Ὁ.» δμργα τιογίρηι. ϑγτητη, 

Ῥᾳ. ΧΙΊΙ. 18. εἰς τὸ διηνεκῖς. Τ,δρ6- 
τυηΐ ΓΟ ὑπὰ νόοθ. Οοπῇ, Ηδρν. 

ΨΙ]. 8. δὲ 1οχὶο. Ν. Τὶ. β. ἢ, ν. - 
ΓΤ» μεν. το. 1ον. Ν]. 20. 

ΔΙΗΝΕΚΩ͂Σ, ρεγρείμο Σγ νὰν 

τεγίίας. ϑγιατα, Ῥβ. ΧΧΧΨΥ͂Ι. 8. 
Τρ ΠΡΌΝ Ηδρεῖ δο. ΠΛῸΝ 

τιοοῃοτα οονεέσηξία, ΞΞγπεαϊε δς 

Ρενεπηπίέαϊέε. ---- Ύ ΘΓ, δ5» πον δ - 
“εἴ, οεεδαΐ, τοπιλ ἐξ. ϑγτοτα. Ῥβαδΐτη. 
ΤΟΧΧΝῚ. 8. Βεπο υορὰ δβθηβιηι. 
--τρ αἰεγηδίαδ. Ααὰ. Κὅγτωμ. 

“ἽΒεοά. Ρκα. ΧΙ Ι͂Ψ. 18. --- "ηψὃὁυ, αὐ- 
ἅλες, αἰκμαπάο. Αχυα. Ῥε. ΧΙ]. 6. 
Ἑ ρίεδε νἱάοίυῦ οὐπὶ ϑϑγιωγηδοῦο 
“ἰν. Ἠδεγοῖ. διηνεκῶς, ἀεὶ, διαπαντὸς, 

“στάντοτε, διόλου, διὰ βίυ. Αἀὰδ 28 8- 
«Ξ}}]. Αμαν. νυ. 896. οἱ Αἴδεϑῆ, 
ὙΠ. Ρ-. 800. Α. 

ΔΙΘΥΜΟΣ, αἰδοογε, εἰϊδδεμέξδηδ. 

Ψο:, 1. 

609 Δίστημι. 

Ὶ ΣῪ» ΦΜΡΈΥΤΟ. Ῥγου. ΧΧΥΙ. 90. 

'“Μοπεξ, ἐγβιβίαϊε ἀἰδεοπέῤδης, 8. ἄω- 
»ίες απίπιο. ἴπι οοα. ΑἸοχ. εἰ ΑἸά. 
ΝλδΝ ἱηνοβα βοπίεπεδ ὀξύϑυμος. 7 

ΑἸ ΌΝΙ εἴδη Ἰερίτυτ : οὗ δέ ἐστι ϑυ- 
μόρ. 

ΔΙΠΗΜΙ, ἐγαμδηνίο, δαραπάο. 
2» ἐσραμάο. Ὁδαι. ΧΧΧΊΙ. 11. 

διεὶς τὰς «τίρυγας αὐτοῦ, ἐχραπάεηε 
ΔΒ ϑι.88. ΟἿἷοββ. ΜΆ. ἰῃ Οδπηΐξ. 
ΒΟΙ͂ΡΕ. διεὶς, διανοίξας. ϑυϊάδε : διεὶς, 
ἐχτείνας, ἁπλώσας. Ἡδεδγοῖ. δμὶς, 
ἀνείς. καὶ διηδήσας, διαπέμψας, ἀφεὶς, 
ἁπλώσας. ᾶ 

, ΔΙΓΚΝΕΟΜΑΙ, ρεγυεκῖο, μετ. 
ἑἴησο. ΤῚΣ : ΓΟ» Καὶ εἰ Η!»Ἐ. 

ἐγαηδῇιαίο. Ἐχ. ΧΧΥ]. 28. ΧΧΧΥῚ. 
830. 

ΔΙ ΠΤΗΜΙ εὐ ΔΙ ΠΤΑΜΑΙ, 

» υοἱαπαο ρετίγαπδεο, ϑδρ. .. 
11. ὡς ὀρνέου διΐατάντος ἀέρα, ἰαπαυδτα 
δ ν18 ρεγυοίϊαη ἐδ Δξτοτα. 
ΔΗΓΠΤΑ ΜΕΝΑ ΠΕΤΕΙΝΑ", υο- 

ἐωμογία ρετγυοίαπέϊα. ϑοῦσ ἢ» 

οοἶἴκογε οαἰ. Ααὰ. Τμοοᾶ. .10Ό. 
ΧΧΧΝΥ. 11. τὰ κατὰ τὸν ἀέρα διπτ- 
φάμενα «ετεινά. 

ΔΙΓΣΤΗΜΙ, αἰδίο, ἀϊδίαγε Κχοῖο, ὦ 
ἀϊυϊάο, εἴ σρεὶϊαῦτα ῥόγα ἀἰυϊάο, αΡ- 
ρεμάο, ἰϊ. ἀἰτέηιο, ἀἰδρεν, ῬΌ, εἰ διΐστα- 
μαι, οοπδέϊξειο. ΔΙῚ ΗἰΙρ. δέρατο, 

ἀμπέπριο. 168. 1. 1Χ,. 4. τὰ ἁμαρτήματα 
ὑμῶν δι στῶσιν ἀνὰ μέσον ὑμῶν καὶ ἀνὰ μέσον. 
τοῦ ϑεοῦ, ρεοσδᾶι νϑϑίτβ ἀυογίέεηι [αὶ 
οἐμπέ ἸΏΟΥ νοϑ εἰ ἢουτα. -- ΕΣ 

οὐ ΤΊΒΩΠΙ ΡΒ. εἰ Ηρ. ἰάετα. 

ϑγτήτη. δες. (οά, Ναὶ. 754. Ῥβδΐτα. 
ΧΧΙΙ. 1δ. δίστη: ὉὈ[1 Ααυ. διε 
αἴόϑη Βαρεοῖ. ΠΧΧ Ῥχου. ΧΥ͂]]. 9. 
δστησι φίλους, ἀἐπ)ωμηρὶξ δχαΐοοβ. --- 
ὈΤ ΡΙΒ, ἀϊυϊάο. Ἐσοςοι. Υ. 1. λήψῃ 

ζυγὸν σταθμίων χαὶ διαστήσεις αὑτοὺς, 
8 ΟΙΡΙ68 βίδίεσατι ροῃάεχυτη, δίηπθ 
ἀτυῖάεςε 1105. Οοπέ, ν. ἴστημι. αν ἃ 

ΝΙΡΒ. οοσοεγυον. Ἐκ. ΧΥ͂. 8. διίάστη 
τὸ ὕδωρ, ἀἰγονα (ΑΡο]]οάον. 1.10. 1. 
Ρ. 20. ΡΗ"ο Ψυά. ν. 695. (Δ) πὰ. 
Η. ἴῃ “ον. ν. 831.) δεὰ ἀΐυῖδα εεἰ 
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8608, 86, ἄστη ἰῃ ἀύ49 ραΐξίϑϑθ οὐ- 
δοογυδσεΐωσ. Ηθεγοὶ. διέστη, διόχω- 
εἰσϑη. Ἰάετα: δμστήκασιν, διεχωρίσλη- 
σαν, ἐμάκρυναν φόῤῥω. Ἰάοτα: διεστῶτα, 
κεχωρισμάγα, «ὀῤῥω ὅντα. --- Ῥ Β. 

22)» σοπέεγο. ΤΒοοά. Ρρ. Χ ΧγΤΠ]. 
18. δήσνησας, υδὶ νοὶ Ηἰσίογίδο οαυϑδ 

ἰτα νοσεῖς, νεὶ τεθσροχίς Ατδρ. δι : 

αἀἰυίάογε, βπάεγε. ϑγτωυι. αυσηπδ 
ψοοϑ διωασχεδάζεν Ἦ. 1. υϑὰ8 δῖ. --- 
γι ἐδγο, ἀρρεπᾶο. ϑγτουα. 68. 

1. 4. διίσστατε ἀργύριον, αρρεπαιὲε 
αὐρεοηΐστη. Εοχίδαβα ἴδωλθι βοΣρ- 
Ββεγαῖ: τ΄ ἴστατε ἀργύριον; φατε σρρεν»- 
ἐμὶν ατρεπέωηι ὃ τιδτὰ ἴῃ ἴδχία Ἰορίτιν 
Ἐν)»..}4 ἌΣ ϑεα τεοορία ἰδοὶϊΐο 

ὑοαυς ἰοουσα Βαροσα ροΐεβι, δὶσ. 
Χχ ΠῚ, 15. διέστησεν αὑτοὺς ἀφὺ ὅ8.- 
γους εἰς ἴϑιος, ἀἰπρογσῖ ἴοι ἀ8 ἐουὺθ 
ἴῃ φοηΐοιι. 39 Μδοο. ΚΠ]. 10. ὧν- 
στήσατο δὲ τὸν Φόρον τῷ βασιλεῖ, οοπϑέϊδει 
δυΐοτα Ἰρυΐυπι τορὶ. 

ΔΙΚΑΊΖΩ, με ἀἷοο, ἡμάϊοο, ἄμοερ-. 
ἐ0, [ϊἐέρο, ἵξ, κίοἰδοον. “ΔΝ ἑπείόον, 

Μίςοὰ. ΥἼ1. 2. δικάζονται, ὉΔῚ ἸοοῸ 
ἡ ἽΝ Ἰορεσυηῖ ἡ Δ. [δὰ εἴ Ασδθβ. 

-- ἣν 7κάϊοο. ΑἹ. Ῥβαϊπι. ΥἹἹ]. 8. 
Αι. ϑγιβσιδοῦ. 8. {ΝΠΠ. 3. --- 
ΚὭΡΨΌ, 7μἀλοίινι, ϑγταχα, ΗΔἈὈ. 1. 

7. -α Ἂ.» Ξεΐο. Της. (80. Ααα. 66. 

Μοπεῖ.) Ῥγον. 111. 81. μὴ δικάζου. 
βεα γμοτιθηϊ δος νόῦρα μοῖίυθ δὰ 
ΥΣ δὴν ν. 80. (οπέ. «4 ἢ.]. θνυ- 

ἰαχὴ. --- Ἅ); 2, Καὶ οἱ ΗΒ. 

ἐπεέρσο, οοπέενἦο. Αχα. 700. ΧΧΧΠΠΪ. 
18. α αὐτοὺς ἐδικάσω. 1ϑρ6 αὐτῶν. 

χάδια Ἰορεῖαε τλλυ δ ἐχδιπάσω, ᾿ 
ΣΑἷ6 ὃ βεηζοητία Μοπεῖ, Ααὰυ. Ηοα. 
Ψ, 18. δικαζόμενον, κα τεροῖα οὐἰογεηι. 
Ψψεσγυχα μαυὰ ἀυθῖ6 101 δαξ φουῖϊω 
δυΐ {γρορταρδϊ νυἱεϊυχα ϑαροϑῖ, ὃς 
ΤΟΡΟΩΙ ἀερεῖ δικάδονεα, ς0}}. Χ. 6. 
Δικάξισϑαι οῃΐτι ἃ Οτεθοῖβ Ὀσγορσὶθ 
ἀϊείζατ, σμὲ δἰδὲ ἡμες αἰοὶ σωγαΐ, αὲε- 
εἐρίαξ, ἐξέραί, ἀοοιδϑαί, διχάζειν ααΐδτη 
ἐδ, φιὲ 76 ἰἰοὶξ, πἶτας αὐδο υἱπαϊοαΐ 
εἰ εἰἰοϊδοίξιτ. Μιὰς Χαμ. Με. Ϊ. 9. 
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᾿ 6. ΧῸ 2) (σεχ, ἴῃ 

ου͵υε ἤδοτα εὲ οἰϊεπίεοίδιῃ 86 ἀθάϊ 
αἰίαᾳυδ οἰνιῖαθ, φυὶ δάδο ἱεποίυν θδτὰ 
[ποσὶ δἔ 8Ρ 1Π)} 118 νἱπἀϊοασα.), διπά- 
ζοντι, τορὶ υμἱονί. ΓΧΧ συά. ΨΙ. 81. 
ΧΙ. 45. υδὶ δικάζεσθα, δίκην ε5ξ 1. 4. 
σολιμεέῦ. ῬΕ. ΧΧΧΙΨΥ͂. 1. ΧΙΠ. 1. 
ΤΏγορη. 11. 57. Ηοἱ. ΓΝ. 4. ---ὰν 

ἄς, ουπέεπδο. [6:. ΧΙ. 10. --- Ὅν 

εἰ κερεὶ ἴ: Νίρδ, ΘΟ 1 ὅσαι 

ΥΊΙ. 6. 15. υδῖ διχάζειν Θ5ῖ λκαϊεὶ 
»Ῥεγδοπαηι διιδίέπεγο, οἴ ΟὐΤὰ χρῆν ς 

αἰκίαν ἴῃ οοἀὰ, Γοὰ, Ὑ1Π]. δ. 
420. ΧΙ]. 7. υδὶ ἐπ μ᾽ ϑοοαγχε το- 

ἱπί, ϑ:ν. ΥἼΠΙ. 17. δικάζεσδδαε ποῖ δεὶ 
οαμϑάι ἀρόῦε, ὃ. ίραγε, ξεὰ εἰδὰ 
ϑμαϊοίκοε αΥ̓ΤΌβαγε, οἱ εχ τι)απεῖο 

: γῈ, πορὶ. 
ΔΙΚΑΙΟΚΡΙΣΙΆ, ἠαδέμνε ωάι. 

οἴη υ Ὁ, ἡιαιοίτι. Τπς. Ἦοι. 

ΡΙ. δ. υ}] ΔΘ 7 δίαπι οαπξαπ 

δἰ χηϊ βοδί. ' 
ΔΙΚΑΙΟΚΡΙΤΗΣ, ἡμεέμς λωάε: 

Ἐξίδεν. ΥἼΧΙ. 18. 2 Μδος. ΣΧ ]]. 4:. 
ἴῃ υἴζοαᾳυδ ἰοοο ϑεύιηο εξ δ ὕλο 
ρηδὴν εἴὔλτα Ε3}. ΧΥ͂Τ. δ. ἴῃ εἀ 
Ββ6 τὶ Κεῖ. ΑἸΌ. Ρ. 138. Κ.) 
ΔΙΚΑΪΟΔΟΙΓΥΑ, δα Ὁσοϊαίω. 

ἀοομϑεαίίο, θτοτα δα ἰε ει διο, ὦ 
Ῥτοὸ οαἰμδα ἀξἤεηοίονα ἀδοὲ μοίεεί. 

ῷ Μβος. ΙΝ΄. 44. ἐα᾿ αὐτοῦ τὴν διπαν. 
λογίαν ἐποιήσαντο, οσζάτα 10 σπαξατ ᾿ 
ἀϊἰχοσιπῖ, 8δ6 ΘΧροθιεγωσξ δὸ ἀδ 
τηοποίσάγυπξ, 1π 4αυὰ δοοιιδδεῖο ΜῸ 
Ὠοῖδὶ οομεϊοραΐαν, υλὰ εὐτὰ ἃ 
ΤΌΙΩ δοουδδιίοῦς εἰ ἀείδηβίουνα. [ἃ 
Βαάυο 18. 

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΓΕΏ, 7ιέε αξὸ 
ὭΞΨ) μάϊοο. ϑγτητα. ὅεη. ΧΥ ΠῚ. 

925. ἰδ αν ΦΘΨΤ, δυᾶοχ οἱ- 

μὴ8 ΟΙΤδδ, ὁ “άντα ἂν ὠκατῶ 
διπαιναραγεῖ, αὐἱ οαχὶ σία ἢν οβαιὶ Βο- 
τηΐῶθ, υὐ Ἰυϑῖα αρϑῖ. Νόοξι τηδὶε 
αυοδά βδϑηβυχη. 
ΔΙΚΑΙΟΣ, 7μδίμα, ργοδωξ, νει: 

»Ῥιμδ, ἸΉποοθη 8, οπιπέηοσεξ ονεπὲς ἐς 
γεὶ ἑαϊὲδ ρα, χιαδα ε49ὲ ἀεδεί, εἴ τι 



Δίμωμος. 

4 δίκαιον, φμοῖ ιδέμπι, γοοίμης ἀὉ ὑδιρῃ 
69.. κοδηλὰ, ΟἹ, αἰσωμδ. Ῥχον. ΧῊ. 

85. 08] δίκαιος, ῬΘ5Β010 ἀὕλτη ΟἹ σΔ- 
8610, ἀὧ(6 ευὸ δ ἀογιηϊ. --- ον» 

υεγίίας. Ἐχ. ΧΥΤΠΙ. 21. ἄνδρας ἂμ: 
καίους, ὙἹΤΟΒ ργοδοδ. ἴεδβ. 1,Χ]. 8. 
3εν. ΧΙΜ. δ. ἔστω κύριος ἐν ἡμῖν εἰς 
μάρτυρα δίκαν, εἷῖ Ἰογιπυβ ἱπίδσ 
ΠΟΒ (6818 ὑεγμ εἱ Πάεϊιδ. ὅϊς δίκαια 
δρυδ ϑορβοεῖ. 1 σδοθίη. γν. 419. 

ὅ Βοβοίιαϑίοβ ἰῃἰοσργοίδίυν ἀληϑῆ, εἰ 
δίχαιος ὧν ν. 414. ἀληϑεύων. ἘΖ. 
ΧΥΤΙΙ. 8. Ζαοι. ΝΠ]. 9. .-- Ἴ" 7. 

ἀϊοίμα. Ῥτον. ΧΧ. 8. βασιλεὺς δί- 
καρς. 86ὶ}. νὰν ᾳποὰ δὰ ΝΜ} Ῥ8ῖ- 

ὕποί, σοπ)θηχίξ οὰπὶ ἢ)» ϑθῆϑιι 

δὐταοδαπι οοτοχαοᾶο. ΨΊΔΘ ἱπῦγα 9. 
ν. ὈΡ “ΡΠ Η!}.. γεδίνοο. 

Ώαη. ΧΙ]. 8. Ἐμοοά, ἀσὺ τῶν δικαΐων. 
Ἑερ ῬΥΧΟ. τ Ὑ εασέγαπειιϑ. 

ὁ Ῥγχον. ΧΙΎ; 15. ὅταν συμμίξῃ δικαίῳ. 
ϑ'οὗ, ρμυΐϊαγυπί, 4 ἢ. 1. ορροῃὶ τῷ 

ΚΡ ἱσιρῖο, ετρὸ Ἢ ᾿ρβῖϑ ετδὶ αἰδις 

8. αἰυογϑιι αὖ ἐπιρτοῦο, ἢ. 6. δίκαιος. 
-- Ἵν» δεέψηπέας, Ἰῦ, ρὲοίαδ. [68. 

111. 1. ἄνδρες δίκαιοι αἴρονται, υἱἷνῖ 
ρὲ το] πῦρ. Ὑιὰ6 1,.6χ. Ν. Τ. -- 
ΠΩ, ρυσ τον. ΧΧΧ. 12. --- Ξ 
1.2», τεοίιδ. απ. ΧΧΊΤΠΙ. 10. ΦοὉ. 

Ϊ. 1. 8. Ῥγον. ΠῚ. 82. ---- “ιν, Τεο- 

οἱ εἰὲμάο. Ῥτον. ΧΥ͂ΤΙ. 47. ὮΝ» 
διχαίοις. Βδηθ, βῖνγα Ηρθν. ᾿ψοῦίαθ 
γσίεν γτεοέπεδηενι, Ἦ. ὃ. ἀδίκως, 
βῖνε βγασίεγ γεοίδ ποία. ---- ὍΝ, πιαν- 

διερίμπι. Ῥτον. ΧΥΪ. 14. στάϑρια δί- 
χάια. Βδῃα αὐυοδα ϑεηϑια. ΞϑευτηῸ 
Θῃΐη 10] δαὲ ἀθ μοπάοσίριιβ 80 τη θῃ- 
5.113 8 60 :ηϑ 9 δ ἀδδηϊ, 
αθεσααβ ᾿}ιδεῖ8. ---- δηρ ἐξ, πον 

γπεπάασίκηι. 700. ΧΧΧΥῚ. 4. ϑίς 
Φ “ἀκοῦᾶυθ ἰαβογαπὶ ΠΧ Χ Ργον. ΧΥ͂ΤΙ. 

4. δὶ » 7οἰδίίαε, γεν δίρβαιὸς 

ἐτδηβιιϊονάηϊ, διιΐξ ἴοοο δῥκαιος οὗ το- 
ἄυμπι ογὶς οὗ δίκαμος. (οτίρ ποῃ 

Ο»Ῥυθ εϑῖ, τ ἄδικος ἰοχδίυ, ᾳφυσιιδά- 
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΄ασάσδι 1». Χ, 18. Οὐδδδις ὑΐχαωα 
ἴῃ ἄδικοι ταθίαν , ---- 3), οὖν- 

τερίϊο. 7ο0. ΧΙ ΧΥΊ. 10. τοῦ δικαΐου, 
Ὧ] ἱποουίατι δῖ, 8ῃ ἽΝ) Ἰερεσι πὶ, 

δυϊ Ἔχ βασηδλνοσίηξ, αρϑίσαοζαχη ἢ. ]. 
Ῥοβίζυαπι 6886 Ῥγὸ ὁσῃοζοῖο. --- κ 
ὍΞῸ» 7μἀίομηι. 9200. ΧΧΧΥΤ͵Ι. 

48. ὁ τὰ δίχαια κρίνων, ᾿πδῖα ᾿υἀ!σαῃ 5 
Ῥγτονυ. ΧΥ. 38. ΧΙ τη 
ἘΝ ΒΡΣ υἱτὲ ἐπὶ χιξίαί 6. ΤΙ ΧΧ 

866. Ηθχ. 70}. ΧΧΤΙ]. 14. ἄνδρες δίς 
καιοι, ΡΒ ἰοοο δίκανω ξοτίδδβα ἰθρβη- 
ἄστη ἄδικα. Νδϑὶ νοσϑῖὰ δίκαιος δο. 
ΒΘΏδιλ ΔΟΟΙΡΕΓΘ τη 8, αυο ἰῃ Ν. Τ᾿. 
Ἰηΐεσάστα οσοσυττῖξ, οἱ βἰστῆςες ἀο- 
ἘΉεδ, μὲ ἰδὲ υεγαπι ρἱείαίεηι αὐ αὶ 
Ῥγοδιίίαξονε δοπιπέαπί, αο δἰδὲ οὗ ρὲο- 
ἑαέεηι δἰπεμϊαίανι ρίασεπέ. Οουξ, 1,6 Σ. 
Ν. Τ. 8. Β. ν᾿. π. 7. --- ΔΚ» Ῥγίπ- 
φερε. Ῥτον. ΧΥ͂ΤΙ. 7. αδὶ Ϊβεχεγυβ 
ΟΠ] οἷς ῥσὸ δικαίῳ μοῦ ἰεσεπάππι 
6888 διχαστῇ ψεῖ δυνάστῃ, αἱ ν. 96. 
εἴ ὁ ΧΧΥΝ. 7. ϑεά πα ὀρ 6δὲ μδο 
οομἸεοξαγα, πϑηλ εἰΐδπὶ ΔΥἽΔ ἱπίετ- 

ἄυπι ἑησέπυον, υἱγέμέο ἀρτορίος τιοιδὶ, 
Οὐομίον δἰμγοσιθ [,οχ. ΕΘὮν. Ρ. 981. 
--. . οι δοὴΌν ἑπποῦέης. 2οὉ. ΙΧ. 

4938. ΧΥΙΙ. 8. Ῥγαν. ΥΙ. 17. χεῖρες 

ἐχχίουσαι αἷμα δίχαιον, λυ οἰδιη.- 
ἀεπίθθ βαηρυΐπθην ἱπποοεπίθιῃ 8, 
ἱπηοοοπίϊθ. Οοηξ, ἴεχ. Ν. Ἐ. 8. υ. 
ἀδῶος, οἱ “Ψοδϊ. 111. 19. 20η. 1. 14. 
-- Ὁ» υἱπαϊοία. ἴεκ. ΧΙΝΊΙ. 8. 

τὸ δίχοιαν ἐκ σοῦ λήνψοῤρνα;, υἱηαϊ σέων 
8. ἴα διμδη]. δὲρηϊῆσδιε δαΐμ ἢ. }. 
τὸ δίχαιον ρώπῶπι οἵ χᾳαΐάθτα μίαν, 
φιοιβδάιβοάθετηῃ σέ πὸ νοοο ἀβεεθέ, 
«7μϑέϊοε, αὶ βοϊδγαι. ---- ΤΥ ωρέμα. 

σδϑη. ΨῈ 9. ΊἼΙ. 1. ΣΨΠΠ. 28. 94. 
95.26.98. ---ἰοὴν, "δία. ἴδον. ΧΥΧ, 

86. Πειί. ΧΡῚ. 18. 20. ἔε8. 
ΧΧΧΙΗ͂. 1. βασιλεὺς δίκαιος βασιλεύ- 
σει, ανὶ Οσαρῖι8 δίκαιος τησίαν ἴῃ 
προς, ααοηίδα ἧπ ταχύ ἰαρίίαν 
ΡΣ δὸ βωρῖυβ Ἰθσεβ Ο εἴ ἢ ]1- 

ὉΓΑΥΙοσατα οαΐρα ροτταπίαπίθε Τορο- 
ΕἸ ΠΙΙΣ. --- ΠΤ ἑάεπι. Αι. Ῥ5. 
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ΑὙΤΙ. Ὁ. ΧΧ 70». ΧΧΧΥΊΙ. 38. 

ἰκυν 

Ῥτονυ. ΧΙ. 18. δὶ δικαίων οὗ τεχίυχΩ 

Ἡδεῦτ. 6 πουῖτο δίκαια ἀεαἀυοεπάστη 

οεῖξ, υἱ εἰς γεσία Καοίοτεπι. Οοπῆ. δὰ 

Ἀ. 1. σαορόσυστι. 168. Υ. 98. --- "ὧν 

ραμρεγ. Ῥτου. ΧΙΠ. 28. δικαίων. 

Νυτ Ἰορεγυῖ ππλὰ “ΔΩ ᾳυα δι 

αομετὶ δὰ ἢ. 1. οοῃ)εοῖαγα. ΥἹΣ 

Ῥυΐοῃι. Ροζίι πογηΐμϑ, 0:8 ραμρεέ- 

γες οἱ ἐπαϊφεπέες ἀσποιϊδηΐϊ, μαυὰ 

τῶτο ἴῃ 838. ποοπειη ρἱεϊδιβ οἱ 

Ταδείτα δαἀ]αποίατα. μαρεπῖ, αυετα- 

δαχηοάυτα 6 Τομίτασίο αἰυξέέδες εἴ 

ορειζοπίε ἰα)αδι δ οἵ ἰχαρίοἴαβ α΄- 

Βυΐτιν, ν. ς. ΟΟμε]. Υ. 18. Ῥσον. 

ΧΥΠΙ. 238. σου, αυοαῦθ 5. 2. 

ἴῃ 86. --- Ὡ}]Ὃ 7απιοϊίοια. 2οὉ. . 

5. δίκαιοι ἔδονται, Ἰυ5ῖ1 ΠΟΙΡΘ οϑ- 

τἰὀηῖθα δυΐ ἔλθ οὶ οοτηοἄθπς. ΝΟ 
τοδῖο αποδᾶ βεηθαπι. [άοπὶ αυοαι6 

ς ἷῃ αἰϊὶθ 55. Ἰοοῖβ (τδαϊεις. -- νῦν 

ἐπιργοδια. Ῥτον. ΧΙ. 7. υδὲ ἔογίαββθ 

γῶν Ὁ Ἰεροτυηί. Ὑίά6 ἴδιθη δὰ 

Ἀ. 1. Φαορεγυπι εἰ [χ. Ν. ἵν αν. 

δίκαιος π. 11. υὐὲ ἀοοσιΐ, δίχαμον 

χυδηάοσαε ποίδτο σεπε, ρωπα ἀἰρ- 

πῶπι. -- 'Ὡ ἢ εγξεοίιιδ. Ῥτον. ΧΙ. 

1. στάϑμιον δίκαιον. ---ο χ» ζαἰείίαα. 

Ῥτον. Χ. 19. χείλη δίκαια, αϑὶ Οτα- 

Ῥίυβ τϑοῖα δίχωα ἰῃ ἄδικα ταηυΐαθθα 

α νἱάείυν, ο0}]. ΧΥΤ]Ι. 4. ὉΌῚ γγοὸ ὅν 

χαιος ΑἸ Βαροπί ἄδικος. 146 ἴδηθ 

δα Ἡ. 1. Ζαορεζυτα. Ρχαΐεγοα ἱερτοι 

7ον. ΧΧΙΨΡ. 4. υὉ} ΧΧ δικαίας ἀδ 

“ἀο δἀαϊαοτιπί, οἱ ὁδὸς δικαία ὩΟΏ 

εβί υἱα υἱτίμεὶς, βεα υἱα γειδίξια;, ὁδὸς 

δικαιοσύνης. Ῥτον. Χ. 17. δικαίας, (αὶ 

πἰμ}} τεδροπάες ἴῃ ἰαχία ΗΘ ταῖοο, 

νἱἀδέυγ σαθσθτη ΒΟ ] 0. 6886 8α νο- 

φαῖα τ Ρ ῬΕΓΈΠΕΏΒ. Ῥχονυ. ΧΙΧ. 

49. δίκαιος αὐΔάϊταπι εβὲ ὁ 1ΧΧ 
Ρχορίες δα]υπουτα δἰζεσὶ ταεταθτο 
12. Ρ5. ΧΧΧΙΠΙ. 17. ᾺΧ δίκαιοι 

Ῥοπθ δὲ δρροβίῖϊδ βυρρίθνεγαηί. 
Ησς δηΐμα νοϊυϊε Πανίθθ αἱοατΟ, 

δὲ εἷς αυοαὰε τοἀάϊϊς ΟΠ] ἄξει, 
Οοπῇ, Βυχίοτῆϊ! Απίιοτῖδ. ν. 614. 
Ὅς, 11. 192. δικαίας 6 Βοβμοῖϊο ῥγο- 
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612 Ταράττω τὸ δίκαιον. αρ , 

βΒυχίτ. 84ρ. ΧΙΥ͂. 30. τὰ δίκαια, γμ2- 

ἰα ρανα. ϑαρ. ΧΙΧ. 16. δικαίων, 

πευῖτεα, υγίδωδ. Ὑ αἱρ. 7Σπ. 8ῖν. ἢ 

ΧΧΙΨ. 41. μεϑύσω μου τὴν «ρασιὰν 

τὴν δικαίαν, εες. Ο(οχαρὶ., ἱπεῦσιδθο 

δγϑοΐδει σποσῖ ἡπομνάση. Απῖθα 

ἀἰχογαὶ τὸν κῆπον τὸν ἄριστον. ὅ'8}. 
ΧΥΊΠ]. 7. δίκαιοι ἀϊσυσίον ᾿γαξίπα, 

ἢ. 6. δονα βεὰ νεῖὶ Πεὶ οπζέογες, 

αυΐϊθυθϑ ορροπυπίας ΖΕ νΡίΗ ἑαοῖο- 
ἰαίτα. ϑαρ. 11. 19. ς0}]. ν. 18. 16. 

δίκαιος οἱ δίκαιοι ἀϊοίςυτ᾽ χεπ8 ὑπξεα 

υπίοο γα 114, αυοηίατι 5οἷδ σεσυσα ὁ 

Ῥουπι οοἶδς. Τοῦ. ΧΙΝ. 9. ο0]}. ν. 

11. υδὶ δίκαιος Θδὲ δεπέρπια, δενεξοιε. 
1 Μεος. ΧΙ. 88. τὰ «ρὸς ἡμᾶς δίπακε, 

ἴερες αο οοπάϊίξοπες ζιράετὶς ἱπέεν πος 
οὐπαἰμϊ. 4 Μδος. ΧΙ]Π]). 98. τὰ ὃ- 
καια, ἴεσεε, εἰαίμία, 7μξτα. ». ΧΙ. 14. 

ΧΙΧ. 6. τῶν δικαίων, Ἐ. 6. 7εγὲΣ οἱοῖ- 
ἑαἰὲς, οο11. Τίουγεα. ΗΔὶ. Χ. 830. Τ. 
ΙΥ͂. ν. 2068. εἃ. Βείεϊ,, τὰ δίκομα τοῦ 
δήμου, ῬΟρΌΪ ρείσίδορία. 

ΔΙΚΑΙΟΣ ᾿ἈΝΑΦΑΙΝΟΜΑΙ, γμ- 
ἐμ ἀρρατεο. Ὁ» δ βοον, Κμξίειε 

“ιηι. ϑγτατη. εἰ ΤΧΧ 20». ΧΠΙ. 
18. ΧΙ, 8. 
ΔΙΚΑΙΟΝ ἈΠΟΦΑΙΝΏ, 7μϑέμαι 

ἀεοίανο. ν᾿ Ὁ Ἴ51» ΡΒ. εἰ ΡΒ, 

200. ΧΧΥΤΙ. ὅ. ΧΧΧΗ. 2. 
ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΓ ΜΙ, 2εϑένς δαπι. 

ΡΨ ἰάοα. 0Ὁ. ΓΧ. 2. 1δ. 20. υδὶ 

δίκαιον εἶναι ἐδ ΠΟῺ ἴατα “μὲ 
46, αυδηι γμδέξβοαγε δὲ υεἴϊε. Μιὰς 
ἰηῦνα α. ν. εἰω. [οιὰ. Χ. 15. ΧΙ Ψ. 14. 
ΧΧΥ. 4. 

ΔΙΚΑΙΟΝ ΚΡΙΧΩ, λιδο Κωὰν 
οο, αὖεοΐνο. λα ἰνν Ἐΐον. ἢ 

15. ὃς δίκαιον κρίνει τὸν ἄδικον. 
ΔΙΚΑΙΑ ΝΕΥΏ, ἀπϑππνὸ 2ωξεία. 

2 ὙΠ ΕΙΡΒ. τερία τεερέοῖο οὐ. 

γαπι. Ῥτονυ. ΙΝ, 95. τὰ ἃ βλέφαρά σὦ 
γευίτω δίκωα; δοοοτητηοδδῖδ βετιεὶ 
οτγδι σεΐβ. 

ΟΥ̓ὍΜΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΕἾΝΑΙ, ρυ- 
ἐο τὲ 7μδέμηι ἐξέ. ὕΥῪ 2οὉ. ΧΙ. 4. 

ΤΑΡΑΎΤΤΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ, ἱἐαὰγ- 

ὅο, ρεγυεγίο 7ειδίμηι. 5)}» ἐνερτοῦι- 

ἰαε. δου. ΧΧΧΙΝ. 10.᾿ 



Δίκαιον φαίνεσϑαι. 

ΦΔΙΚΑΙΟΝ ΦΑΙΝΕΣΘΑΙ, “ω- 
ἐππε φἰδὲ οἰάετί. ΟΥ̓, ϑγταχω. 0}. 

ΧΧΧΙΠ. 1. Β 6: δὸ βοσὶοεὶ οζαίίο- 
ἪΪ8 ἘΞεΙ Το, πδηρος ν ε0, 
μοῦ μδέι εἰδὲ υἱάεγείμν. 

᾿ ΔΙΚΑΙΟΣΥ ΝΗ, ἐιονέϊεία, τεοϊϊεμασ, 
ἐπλερτείαδ, υεγίέας, ρἱείας, δεπίρηλέαε. 
ΤῸΝ» υεγίξαα, ρίείας. ει. ΧΧΙ͂Υ. 

49. ἴοι. ΧΧΧΥΤΙΙ. 19. Πδη. ΨἼΠ. 
12. εἰ ΓΧ. 13. κοι. ΟβΒίε. -- δ Ὁ» 

ὃ ἐπέεϊϊοερενέία. Ῥτον. ΧΧΙ. 16. σλα- 
γώμενος ἐξ ὁδοῦ δικαιοσύνης. ἘδοῖδΘ 6Χ 
πδῖι Ἰοαυοπάϊ ϑδ]ουβοηΐβ, τααχίπι ἰῃ 
Ῥγονθτῦ 8. ---- ἽΤΙ, δεπῖρπἝαϑ, Ρὲδ- 

ίαε. ὅεῃ, ΧΧ. 13. ταύτην τὴν δικαιο- 
σύνην «οιήσεις ἐπ᾿ ἐμὴ, ἢδης δεηὶ 
ἔδης ταῖηὶ ὀχῃῖροδϑ. 014. ΧΧΙ. 93. 
Ἐχ, ΧΥ͂. 18. -- )17ῷ. οοπέομέϊο. 

Ῥγον. ΧΥ͂Π.. 14. ὕδεζεσυ δὰ Ἀ. . 
οοῃιοῖξ Ἰεσεπάυτα ἀρχὴ διαδικασίας, 

ο ἐπίδιιιπι προ. Ἐβο τοδίϊοση Ἰορεγε 
δικασίας, ααοὰ Ῥτορίυ8 δὰ τεοερ- 
ἴδια ἰεσϊοηδι δοςθαϊί. --- παν ὰ}.}}» 

Ῥίυν. γεοϊἐμαϊπεε. 1 ῬΑΥ. ΧΧΙΧ, 17. 
-- ὈΡψ, )ευάϊομρα. Ῥτον. ΧΥ͂]. 

12. δικουοσύνη παρὰ “γεῷ, Ὦεο 65: Γ68 
δδοσ ϑδηοία, αὔδιὴ ἃ ποιπΐπο ᾿ταρυ- 
πὸ ΥἹοϊδυὶ σιΐς. ἴε8. {,Χ]. 8. Μαὶ. 
1. 17. το» "πιρϊέα. Οϑῇρα. 

ΧΧ, δ. ἐν δικαιοσύνῃ χειρῶν. ---- νὰ Ὁ)» 

ὦ οὐ υἱγὶ. Ῥτον. ΧΙΠῚ. 9. ἀπὸ καρπῶν 
ὡκοιοσύνη. Βοηθ αὐυορα δδηδυτη. 
“τ 2» ἐηρβοίία. Ρχον. 1. 92. - 

Ῥυτῷ ιρδω. Ῥρ. ΧΧῚ. 7. Ἰιρῖς 

ΡΎ» δυῖ δροδίσδοϊαπι μοαίζυτι οϑί 

Ῥζο οοποζοῖο. Ῥγονυ. 11. 20, ΧΙ. 21. 
80. πρὶν μαἰα. Ῥεαῖτα. ΓΧ, 4. 

ὃ κρίνων δικαιοσύνην, 7ιίε )υάϊοαπε. Ρ,. 
ΧΙΝ. 2. ἐργαζόμενος δικαιοσύνην, Ορ6- 
ΤΆΧΩ ἀΔΠ85 10150Π{|26 8. δαποίαἰὲ, Ὦ. 6. 

ἐ χεοῖδ δρϑῃβ. (οηΐ. Αοί. Χ. 85. Ρκ. 
ΧΥῚ. 1. ὅγτημπι. εἰ ΠΧΧ εἰσάκουσον, 
πύρινα, δικομοσύνης μὸν: ΟἿΣ δικαιοσύνης 
τοί]οτῖωι ροϊία8 δα χύρα, ἀππᾶτ δὰ 
εἰσάκουσον, (οπῖ, Ααὰ. εἰ ῬΒ. ΙΝ. 1. 
Οὐοπίγασίυτ δίδίυίδθ6 νἱἀ εἴα ϑ}- 
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ἄλε, φυὶ δὰ ἢ. 1. τουρίοἰεβ μιαροὶ : 
Διπκοωμοσύνη, καὶ ἡ τέλεια ἀρετὴ, καὶ ἡ 
δικαία αἴτηως, ὡς ὁ ψάλλων εἰσάκουσον, 
κύριε, δικαιοσύνης μον. ---- Πρ 7ισέΐ- 

ἐΐα. ἴῃς. 9 ὅδ. ΧΙΣ. 98. ἐκ χερὸς 7 
σίνος ἔσται μοι ἔτι διχοαιοσύνη; ἃ αὰο 
ΤΑΙ͂ΠῚ ΒΡΟΥΘΔΏΑ οβὶ γιέ βοαϊοῦ ΑἸ1- 
τι Ψψαυϊραΐυ8: τις ἐγρο δαδεο 78. 

γμεγείςσ ἢ ὍΊαδ ἱπίγα 8. ν. δικαΐ- 
", ΤΠ ΧΧ ἄρῃ. ΧΥΠΠΙ. 19. σωεῖΐν 
δικαιοσύνην χαὶ χρίσιν, ἴδοοεστε αὐυοὰ 
γεοία οἵ Ἰαδβίαχη εδέ. 6 εἴ 4 
ϑδτα. 71Ι7. 16. Ῥβαῖγα. ΟΧΥ ΤΠ]. 120. 
1686. ΕΥ̓Ὶ11. 9. Ὁ δυῖ. ΙΧ. 4. διὰ τὰς 
δικαιοσύνας μὸν, ῬΤΟΡΙΕΡ 
Ἰηθδϑτη. Ῥβϑ] τη. ΟΧΙ. 8. οὗ δικαιοσύνη 
αὑτοῦ μένει εἷς τὸν αἰῶνα, τος 09 δὲ- 
ποβοεη βαρ ἔτυοσίαβ ρεοχοὶρίοί. 
Θυοὰᾶ δὶς 681 διχαιοσύνη, δὲν. ΧΙ,. 10. 
ἀἰοϊζυΣ ἐλεημοσύνη, οἱ ΤΧΧ 8118 
ΠΡῚΣ ἐλεημοσύνην τοάάοχα δϑοϊοπέ. 

ψΐδ ἴκχ. Ν. Τ. 6. Β. ν᾿. “ο8]. 11. 
28. ἔδωκεν ἡμῖν βρώματα εἰς δικαμοσύνην, 
ἀοάϊξ πορὶθ εἶροβ ἐπ ὀεμέσπδίαίε, Ἀ. 
6. εἰ ἴαγρε. (ουξ ΨονΞΕϊ 
ῬΆὨ1]οΟ]. δου. Ρ. ὅς κα, Ατοϑ ΥἹ]. 
12. καραὺν δικαιοσύνης, δρυασζαμι γεοίἐ- 
ἐμαἐπὶς, Ὦ. 6. ἔγασίυηι γεοέωπι, ὑδγερης 
οἱ σεπμέπωνι. ΜΑΙ. ΤΥ, 9. ἥλιος δικαιο- 
σύνης, Ὦ. 6. 8οὶ υεγμδ, ΄υΐ νσα 1ξ8 

»ἱφίαίσηι 8 

ἂν» 

αἰοὶ τωϑγοῖσ. Οὐδιτηδηΐοθ αἰοόσγοϑ, 
υἱὲ τεεθίε, υἱε Ὀδῦτε ὅδοππε, ἐδε 
γεαΐ, ἰγμε ϑ'μη. ΟΟΠΙῈΣ ΒΌΡΓΤΑ 8. νυ. 
ἀληθινός. ---- “25. πεξδογίοοΥάϊα. 

Ὅκα, ΓΧ. 7. 866. οσὰ, ΟὨί6.---- Φγ)ν»ν 
οἱγιά. ἘΔ. ϑοχία 8. ΧΧΧΥΙ. 85. 
δὶ δικαιοσύνη δἰαέμηι ζεϊέοοηι αὸ 
ρεγωπι ὁ Ὡοϊΐοπα δικαίου, φμοά Σέἑαΐδ 
ἐεί, φμαῖΐε ε62ε ἀφδοέ, εἰστύβολτο τη] 
νἱἀοίαν. ΕἸοτὶ ταταθῃ αυοαδ Ρο- 
(αἱ, υἱ δυοῖον Βυ7υ8 γε βοηΒ Ἰ2) 9 

86 δι. τηοίδρβουῖοο δοοθροτ, αἴ οἷν 
ρἷια, ργοδμα. (οι, [χ. Ν. Τὶ 9 
ὑγρός. --- ΛῸ Γ ἐπίερτίία:. ἼΣ 

ΧΧΙΝ. 14. 581::. ΧΥ͂Ὶ. 22. ἔργα δι- 
ποωμοσύνης, Ἰδέ ϊεε ἀϊν!πεςε δεῖ ἡεσές 
υἱπαϊοία δινίμω ὀχϑηλρἶα. 1 Μδοο. 
11. 29. ταυϊεῖ, φυὶ ὁταθευαῖς Τορὶδ 

44 ὅ 



Φυλάσσοων δικαιοσύνην. 

βαίοδιαι τα οὔδοσναῖθ, ἀἰσυ ον 1 
ἀοορογίυτῃ ἔμ ρ πε ζητοῦντες δικαιοσύνην 
καὶ κχκρῆνα, Ἦ. 6. υἱὐ ϑοοῦγα Ῥοβθϑηῖ 
ΟΡΕΓΆΓΩ ἄδτα ἐπεί ἐξ οἵ ἱερίδις Μο- 
δαϊοῖΣ. Οοηΐ, ΜαίΉ. 111. 15. εἰ [Ὁ] 
ΤΒεοργ]δοίαχα, ὅδρ, Ὗ. 18. δῖ 
“ιμἰϊα ζογεμδὶς, οὐἷ], 11. 11. εἰ ΥἹ. 
4. ὅδρ. Ι, 1δ. δικαιοσύνη ὕτο δικαιοσύ- 
νὴν ποιοῦντες, υἱγέμέϊ 85. ργούϊαϊξ δἐμ- 

ὃ ἀρηΐε5, (011. Ζοἢ. ΧΊ. 95. οἵ 1,ποίδπο 
Αὐοσ. Τ. 11. ρ. 404. οα. ἘεῖϊϊΖ. υ0] 
'φαιδείας ὄχλος εδῖ ἴασρα ογμα ογμης. 
'ϑαρ. ΧΙΝ. 7. γίνεται δικωμοσύνη, υεγιδ 
Ἰεὶ οεἷμα ϑβεσναῖαβ εἴ ροραρδίιβ 
οϑί, 00}]. ν. 8. ΑΙ ἢ ἀς 7μδέα πιεγοα- 
ἔωγα ἱπτοϊ]οσυηί. Τοῦ. ΧἼΙῚΝ. 11. δι- 
χαιοσύνη, δεπεοβοεηέϊα, ζἰδεναϊέας, δὶ 
οὐπὶ ἐλεημοσύνη Ῥοιταυ δία. ΤοΡ. Ῥὰ 
14. δικαιοσύναι, δεπεἤοῖα, ἱ 

ὁ μοσύναι, 90]]. ἴ. 16. Χ]]. 9. Ἐ ΙΝ 
δὲ Οδίδκοσι Ορρ. Οὐ. ὑ. 8321. 

ΦΥΛΑΣΣΩΝ ΔΙΚΔΙΟΣΥΝΗΝ, 
᾿ ρεσέούϊδηα μειδίδῥατη. ΠΣΣ 168. 

ΧΧΥ!. 2. 
ΛΑΙΚΑΙΟΎΕΡΟΣΞ ᾿ἈΑΝΑΦΑΓΙΓΝΩ. 

ῬΊΚ: .ϑγταχ..0}.[Χ. .30. 3 ὍΝ» 

δὲ οὐπέ, ἐὰν δικομότερος ἄνοι- 
μέν «τὴν εἰ Ιοβαῖν ἐὰν δικοωύφε- 
ρὸν ἀναφανῶ, νεὶ ἀποφανῶ, Βυρδιά!ίο 
τὰ ἃ. ἐμαυτόν ἢ ἘΒεπο δυύσιω ϑγτημι. 

ἰθὺ. Θϑὲ σοΙηραζαῖϊνο δικαιότερος, Ἀ. 
6. ϑιιδέϊοτ, φαῆπ Ὁ676 φέηι, 

ΔΙΚΑΙΟΊΏ, γμδέξγδοο, γιιδίωπι οεπ- 
.8ὲ0 ναὶ ργοπμηοῖο, ν σαιδαπι 
αἴουδωα ἀρὸ, εἰ δικαιόομαι, ζεδέξγίρον, 
είς ΠΡΉΟΣΟΟΥ, 7ιδίμδ διρη, πιὸ 7μ4- 
ἐοο, ρὲμϑ. 0, αδεοίυον, ἰξδέγον. πὸ» 

Ῥτοδαϊϊο. ἙἘξοοῆ. ΧΧΊ, 18. ὅτι δεδι- 
καώωτω, Ψαυὶρ. φιΐα ργοδαΐ ἐεί. 

ὁ Νοβ Ἰορογιδς ΠΣ ΓΙ» υἱ Παϊλιῖαθ 

ΟΡ᾿ δῦ! δβῖ, βοὰ ὦ ΒΘΏΒΌΤΩ ἜΧχργεβθε- 
τυπί. Θυἱ Θηΐθ φχορϑῖιβ δϑῖ, 18 

. ΄υαοηὰθ Ἰυβθδοδίυβ ἀἱρὶ ροῦεϑέ. ---- 
ΔΎ ΗΙΡΒ. δ 3γ",» οὐπέεμάο, οαυ- 

δαᾶτε αρο. 168. ἴ. 17. διχωμώσατε χή- 
ἔν οαιφῶπι αρίίε υἱάμαγμπι. ΜΊΟΒ. 

Ι΄]. 9. ἕως τοῦ δικαιῶσα; αὑτὸν τὴν ἃ,- 

᾿ κῆν μου, ἄοῃες Ἰἰΐετα Ἰηθδτι ἀΐδοορίεί. 

614 

α Απεοολὶ ῥγ αι οεῖ ἐγδὴς Ἰερεῖα Μό- 

Δικοιιόω. 

τ Π5}} 53)» Ἰζαἱ εὐ ῬΙΒ. ῬΝΤΉΣ 

δι, ρωγίβοο. Ῥ8. 1, ΧΧΤῚ. 18. ἄρα] 
ματαίως ἐδιιαίωδα τὴν καρδίαν μου, ατρὸ 
ο ἔγαθισα ἑηποοοπίδα δέμᾶφο. ΜΊΟΒ. 

ΝΙ. 11. εἰ δικαιωϑήσετω ἐν ζνγῷ ἅἄν:- 
μος; Ἰωϑροταῦι ΤΙΞ} 1: προ δβϑῆβα: 

παῦτῃ ἱτηρὶυ8 γαδισαθίξατ, θ6ε0 : δεη- 
δε βυκῖοτα 908 “πές μἰΐ, συπὶ δἰπί 
ἐμεὶ ᾿π βαρομο ροπάᾶάεσγα ἀοϊοβδὸ --- 
Ῥΐ ἴῃ Καὶ, Ριἢ. Ηρ. ρὲ ΗΜ ρ. 

, 68. ΧΧΧΨΠΗ͂Ι, 36. δεδιπκαΐίωσαι Θά- 
μαρ ἣ ἐγὼ, γιδία, χαδρῖθ 6βῖ ὙΤΉΔΕΙΑΣ ὁ 
αυδε αροὸ. 146 εἰ Ρε. ΧΥ ΤΙ]. 10. 
εἴ οομδον κι. ΧΥ]Π1]1. 14. Οερρς. 
ΧΙ ΙΝ. 16. τί δικωωδϑῶμεν; χυοπποάο 
75 ΠΟ ΡιτυΣ ἢ 56 : πος ἀεζεπάετε 
αυάοαης ὃ Ἐχ. ΧΧΊΠΙ. 7. οὗ δικα- 
ὥώσεις τὸν ἀσεβὴ ἕνεχεν δώρων, ὭοΣ γιω- 
ἐμπὶ Ῥγονμποϊαδὲς, νεὶ αδεοῖθες βοι- 
ἴθι ὈΣοΟ ΕΡ τοῦηογα. πε δὲ ἢ εαϊ. 
ΧΧΨ.1. 1 ορ. ΝΠΙ. 82. ἴε8. 1, 
8. Ῥε. Ι,. ὅ. ὅπως ἂν δικαιωδῇς ἐν τῶξ 
λόγοις σου, αἴ Ἰαθθια νεἰ ϑεγαζ 
οαγὶδ ἸΏ ὙΘΕΌΙΒ πἰ8. Ῥϑαὶα. ΟΧΤΙῚ 1]. 
3. 166. ΧΙ, 94. --- ΡῚΞ: ἡμείξᾳ. 

ῖ66ὅὕ. ΧΙ.1]. 41.-- με} ἑάετα. 

ϑγιπτῃ. 761. ΧΧΙ]Π]. 6. ὑδρικγ)ρῪς 

ἴῃ προσ. ἈΠ. - Ὁθ ν᾽ ἡἽνάϊοο. Ἱ 

βδιη. ΧΙἧ]. 7. ὉὉὲ ἐπ μὲ βόσαγε δαὶ 
γερείετε ταίδοποηι ποῖλι. Ἐς. ΧΧΙΥ͂. 
44. Τοῦ. ΧΙ]. 4. δικαιοῦτα; αὑτῷ, 
ϑυσίε οἱ ἀεδείωγ, δεὰ ἐγοδεξίωγ. ὅ88-. ἱ 
ΝΙ]. ὅ. μὴ δικαιοῦ ἔνα»τι κυρίου, τιοὶϊ 
46 ἀοχεῖΐπο ἴυο ργβϑοηῦθ ἐἥεντε 5. 
ἰαωμάατε. Ἰοϊὰ. ΧΟ. 89. δικαμοῦν εἰ δυο. 
ξάζειν παῖ Βγποηγτηα. 1014. ΧΥΤΠΙ]]. 
2. κύριος μόνος δικαιωδδήσεται, 1 )εὰ: 
δοὶυβ δυπα ἰασμάξ αἰρπες ονέ, δαὶ 
801.5 υεγεα ει οδὲ, δεπηαῖν ὨΕΤΖεο- 
ἐΐοπεηι λαδεί; πὰς ἴῃ (οτηρὶ. Ἰερι- 
ΓὰΣ δΐκαιος, ἘΌΪ νἱά6 δβεαυποητία, ὅς. 
ΧΙ). 94. αἀὁ αἰνῦρυε: ἐλάλησαν. 
ἀπύξῥητα, χαὶ. ἐδικαίωσαν αὑτὸν, εἰ ἴυχ- 
Ῥία οἵ βοεϊδεῖα Ἰοαυϊξιν, ᾶτωρεν δέω 
ἐχομδαπὲ οἵ ἰαμαηέ, (0}}. ν. 97. πὶ 
τῷ δικαιοῦν ΟΡΡΟΙΣΤΩΣ «τοσεατιμᾷι. 
διν. ΧΥΠΠ1Π. 22. μὴ μεΐνῃς ἕως “γανά- 
φου δικαιωδῆναι, ἨὨΘ υἱέ εἰκεπαάαξίοπεαι 
δυίΐ δαμοἑαξὲδ δἰμάμεπι ὑδαὰ6 δα τοσ- 



Διπαίωμα. 

α ἴατα αἀἰβοχρ: υδὶ ἀσπαιοῦσθα; οὐὲ 
δαποίε υἱύεγε, ἐπιεπίανε υἱαιε, αυξατι- 
ἈΘΡοά) 6 ΘΟΠΟΆΓΤΙΟ οὗ ἀικαμοῦσϑαι 
14, ΧΧΧΙ. ὅ. εοἰ ἑπερὶε αο οεϊεείε 
υἱυεγε. δῖτ. ΧΧ]ἼΊΠ]Ι. 14. οὐ δικαιοῦσθαι, 
πον ἐπιρμπόπι ευαάετε, ρμπῖγι. δῖν. 1. 
428. τῷ δικαιωϑδῆναι ΟὨΡΟΠΙ ΟΣ ανῶσις, 
οαἰαπιξέαδ, ἐχέξῥμηε, Δἀδοχαδ γον ζεἰἐ- 
δέπε 6226 βοὰ ἐυαάεγε εὐ τὰ μὰς, οδί. 
ΑΙΙἱ χοάάυπί: ἐπ μαι έα σοπδεγυατὶ, 

δ Ὦρα δβθῆβιι: ἴῃ αὐ} 0 6ὲ οδία 
Ρτγοσζυτρμίς εἴ ναϊς. Πυᾷ. ΕΣ. 12. ἕως 
δου οὗ μὴ δικομωδῶσι, ζεϊοίέας οπῖτα 
ΘΟΡΌΣα υδηϊ0 δι τηοτίδτα μος ἀπγα- 
νίε. (ΑἸτ6 δικανῦσϑαι Ἐ. ]. Θϑὲ : ἐπε 
πμπδης α ραπᾶ 426.  Ϊᾳ. πον ρία- 
οεδεξ, 56, 1)εο.) Ἐξοάθει το οὔδει 
)οἰιομαίεε ποῖίο ]δῖοξ ἱμ ἐογτωυ]α λο- 
γίϑεσωι εἰς δικαιοσύνην, 1 Μαοο. 1. 
52. οαἰ]. ν΄. 61. δὲν, ΧΧΥῚ. 94. οὖ 

ς δικωοϑήσιταιι κάπηλος ἀξὺ ἁμᾳρτίας, 
ταθσολῖοχ εἴ οᾶυρο νἱχ ρεροδίμπιπι δ 
ἔταμάεω δυΐατε ροίεγῖς, υδὶ δικαιοῦσο 
3α’ ε91 ᾿δεγια 6546 αμὲ πιαπεγε αὖ 
αἴφμα τε, ἱ. ᾳ. ἐλευϑιροῦσϑαι, οἵ ςυτὸ 
νοῦ ἐξαιρεῖϑα, γμεγτηαίαίυσ. ϑϑὶς 

4υοαθθ δικομοῦσθω δυγαυν Βοτη, 
ΥΙ. 7. (υδ] νἱά, ὅγε) οὲ 18. Ῥδιδν. 
δεδιχαώῳτω, ἀκόλλακεᾳ;, ἠλουέρωφοως 

ΔΙΚΑΙΏΜΑ, 7.5, )μδία ογαϊπαΐξο, 
ἐ ςἰαἐμέμτη, ργαοερίμηι, 7ωδέ βοαξο, 

οαμδαι ὀείκείο. Λ υἱα. 90}. 

ΧΧΧΙ͂Ν, 27. δικαιώματα δὲ αὐτοῦ οὐκ “ 
ἐτέγνωσαν, υδὶ υἱας )εὶ ἄς ον ἱερί- 
ὅπ αο ργαοερέϊ δοοδροτυπῖ, υἱ 4118 
ΒερῈ δΒ.πη1 {11}. --- ΡΠ, ϑέαΐμέωπε, 

ἀξεογείμηι. ὅτευ. ΧΧΥῚ. δ. υδὶ τὰ 
δικαιώματα στὰ γοσῖρυ8 προστάγματα 
εἰ ἐντολα) μιπεῖδ τεροσιυπίυγτ. γιά 6 
εἰ Εχοά. ΧΥ͂. Φ6. Νυι. ΧΧΧ. 17. 

4 Ὦευϊ. ΙΥ͂. ὅ. ---- ἸΡΓΙ ἰάετα. Νύπι. 

ΧΧΧΙ. 21. τοῦτο τὸ δικαίωμα τοῦ νό- 
μου, Ἀος οϑὲ σἰαίμξοι Ἰοχῖβ. 8 Βερ. 
ΧΟΥῚΙ. 8. ἐπορεύϑησαι ἐν τοῖς διλαμώμαι- 
σιν τῶν ἔδνῶν, ΔΘ ]ΑΥΌ τ ἴῃ φέαέμέἐδ 
ερίμτα, Ρβ. ΧΥ͂ΤΙ. 95. τ Ἅγη», 

ἔπι ραίον. 72εν. ΧΥΊΠ]1. 10. υὶ διχαί- 
ὠμα ἐπὶ λυε βοαίίο, σαμϑα ἀε[επεδίο, 
εἴ Ἰοοῦ "3,0 }} δἰπθ ἀυρίο Ἰερεγυπὶ 

0 -τ “ποῦν; οριι. Ἅαι. εἰ 

615 Δικαίωμια. 

Βγναία. βοο, Εἰπδοῖ. Ῥραῖνα. ΧΙ. ἢ 
ᾧ, τὰ δικαιώματα. ΒΓ δδηα εαἰ 160» 
ἄο, πος γφροποβάμηι. συήμακα, εἴ 
Αμο] 9 νοϊεραῖ, δικαίωμα Ἀ. }. 
οπῖπε ὨοιΔΌΪ, φεοά ἐεί τεοὶθ, αρίε ας 
ατἰϊβοῖοδε οοπδίτγμοίωηα, ν. 6. Ολτταθῃ, 
ἀδ αυο ἢ. 1. ΒΟσΊΔΟ δέ. --- ΓΤΊΣῸ, 

ππαπάαξμπι, ρυσοσρίωηι. Ὠεαϊ, ΧΧΧ. 
15.1 Βερ. 1]. 8. --ὈρψΌ:- Ἐχοά. 

ΧΧΙ, 1. Ναα. ΧΥ͂. 18.1 ϑάτηῃ, 1. 1 ὅ. 
τὸ δικαίωμα τοῦ ἱερέως Ῥτο τοῦτο ἦν τὸ ὃ. 
φ. ἷ. ἴος οτδαῖ ἐπεί ἐμέμηι, Ἡὶς πιος, 
Βεθο οοπφεσίμο δβδοοἀοίυσα ΠΠ]ογΌτα. 
--ἘῸΡΡ Ῥίυν. »κανααία. ῬοαΊτΑ. 

ΧΥΤΙ]. 9. ΟΧΥΤΠ]. 47. 56. 98. “-- 
ΠΡ ἡμίμία. ἴῃς. Ῥχγον. 11]. 

90. υδὶ δικαίωμα εϑὲ 1. 4. δικαιοσύνη, 
ΤΧᾺΧ 9 θαι. ΧΙΧ. 98. «7 ἐστί μὰ 
ἔτι δικαίωμα, νὐϊ δικαίωμα ς58ὲ 7μδ- 
,“)ὲοαϊἶο. ΑἸῖϊος δοςορίξ Ψαυὶς. αυὶ 
Βεῦθοῖ: φωρά ἐγρὸ λαδεο ἡμδίως φμέγε- 
ἔω  Ἐι.. 9. δά αιθηι ἰσίταν΄ Ῥοσίετυα 
ῬοδδθΌτα 08.485 -πηθᾶ8 περεΐδδῦ [8- 
ἄοτα ποῚ τηδ]ς αυοθα δοηδυτα : ὩδτΒ 
ἴαῃς δικαίωμα οϑὲ ἐπποσεηβία, αμὶ 
ΘὨΐτ ᾽ι8[48 αιιθταῖαδ πδρεῖ, ᾿ς δᾷ 
δβυδία ἱπποοομδηα Ὀγονοοῖζο φοΪθί, 
-“- τὸν 5, οοπίεπέϊο, οαιιδα. 7ετθξῃ. 

ΧῚ. 20. σρὸς σὰ ἀεικάλνψα τὸ δικαὶ- 
ὠμά μου, ὨΔῚ τενϑίανὶ ἐσδαηι ΤΑΘΆΤΩ, 
ἡμείαηι. ΑἸ. 16γ.. ΧΧ. 12. δικαιώματά 

9 

ἂμ“ 

μου, ἈΌῚ 1,ΧΧ Βαγοι ἀσολογηματά 
μου. --α ΔΙ» ἔγεένιοσ. σε. ΧΙΠ]. ΜᾺ 
1. Ἡϊογοηγτηιῖ αἷς, 86 οὶ υἱάοζο, 
σὰν ψογίογιηί δικουώματα. ϑιδρίοον, 
Θ08 ἰορίδϑθ ΓΤ 8. δἰπρ, 70} ἐν, 

αύδτα γοοθσ ςΟὨΪ χογαπί στ 586- 
φυοπῦρυδ, ἢθο βϑῆδι : αυλ8 ρορυ- 
}υι8 [6γδᾶ] ἀθ ουϊέι ἀϊνίηο οἴ οθτο- 
τηοἢ 8 ορθογναηδς ϑεοςρμεσδί ἰοβῖθε, 
688 δα ουϊζυμι ἰδοϊογασι εἰ Βδα] 8 
(τδηδί . Ῥγείδγοα ἰαρίίυν δρυὰ 
ΠΧΧ θὲς. Οχοη. 9008. ΙΝ, 6. μοαΐ 
δημεῖον, ἈΌὶ Ὠ181] ἰηῃ ἴόχίιι Ἐορσ. 16- 
εἰἴαγ. ἘἙογίαββε δυΐθπι ἴθ] διχωωώ- 
ματος δυῖΐοτη οϑὲ ΟΣ διαπαντὸς, αυοά 
δοαυῖζαν. Βασωεδ. 11. 10. υἱὶ ες. ἱ. 
4: δικομοσύνη ν. 18. ργοῤέίας, υἱνέωε. 
λυϊά. ν- 17. πιοσίμὶ ΟΣ Ὅθἢ Ῥτερεία- 

ὃν» 
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Δικαίως. ᾽. 

α Ὀυηῖ δόξαν χαὶ δικαίωμα, Ὦ. 6. ἡκδέαηε, 
αοἱ ἀεδέέαηι Ἰδκυάετα. δὲν. ΓΝ 90. 

ΔΙΚΑΙΏΣ, 7εδίε. δῚν 7μειδα. 

Ῥδαΐ. 1. 16. ΧΥ͂Ὶ. 20. Ργον. ΧΧΧΙ. 
9. -- Ἐν »εγζεοίια. Ῥτον. 

ΧΧΨΊΠΙ]. 18." ὁ σορευόμενος δικαίως. 
ΔΙΚΑΙΏΣΙΣ, 75, μα οῖωπι, οαμδ 

 ἀρῥεηδίο. ΡΨ: [εν. ΧΧΙΨΝ. 922. 

δικαίωαις μία ἴσται τῷ «ροσηλύτῳ, ἰάοτα 
μὲ οὈτιποαῖ ᾿πίοσ νοβ οὐρα ρογερτὶ- 

ὃ ἬΌΓΩ. --- Ἃγ,.. ἐς, οοπίγουεγ δία, οαμδα. 

ϑγιαμι. Ῥβ. ΧΧΧΙ͂Ρ. 28. 1 γαῖα, 
ἀοοοπῖα δυϊάδ, δικωώσως δρρεὶ]αὶ 
τὰς δικαιολογίας, οσαιδα ἀείεηδιοπεε. 

ΔΙΚΑΣΙ.Α, ἐς, ᾿ρσαξο, οοπέοηέϊο. 
Ἂν» ἴάετα. ἄαυ, Ῥχονυ. ΧΥ͂ΠΙ. 6. 

ἐν δικασίᾳφ. Ἰάδτα Ζυἀ. ΧΙ]. 4. υνὲ 
ἰλσρδθῃ τ] Πΐ σοροποπάυπι νἱἀθίισ ἐν 
δικασίῳ, αἴ πὰ οὐτὰ Τα] αυΐ8. ἰπίθν- 
Ῥτγοιθιϑ Ἰοροῦι 2. Ι͂άδὰ 5. 

ο ΧΥΤΙ. 40. Ρτον. ΧΥ ΤΠ]. 19. Πδαϊ. 
1. 13. 66.. οο. Γ[ϊ105. Ῥαμ). υἱὐνὶ πα ]6 
δὰ ἘΣ Ὁ. οπῖ, τείεστῖοσ. ΕὈσχίδβϑθ 

δυίΐοτη ἰδὲ βευρεη χη οί δικάσια ἃ 
δικάσιος. (ερῖοχυτα γοχ δικασία 1, Ἔχὶ- 
εἶδ ποβίγβ ἱρμποίδ σοροῦαν συοαὰδ 

᾿ῬΣΟ Ἰ)1Ὸ ἴπ Ἄοσα. τως. πεῖ. 

Ῥγχον. ΧΙΧ. 18. 
ΔΙΚΑΣΤΗΙΟΝ, ἥόγωπι ἡμαιοϊαΐε, 

ἐγίδειπαὶ. Ὑγν, ἔαϊ. ΗἸΡΒ. δ 5), 

ἃ ηραδίε, Τυὰ, Ν]. 82. δ6ο. Ὅχοηῃ. 
ΑἸα. Οὐομρὶ. δικαστήριον τοῦ Βάαλ, 
αυε νεῦρα, οἱ ἰθσίίΐο βαὴδ Ὡθὸ ογία 
δεΐ 6 Βοαι οὶ ϑυσιχστήριον, το ἀοηα 
βυπῖ: ρεγέϊπεί ἦοο αὐ 7ωγ αἀϊοϊοποπι 
Βααΐϊ 

ΔΙΚΑΣΤΉΪΣΣ, 7υάεν. γνγν7μάϊοίιση. 

Αᾳυ. Ρε. ΧΡῚῚ. 6. - "ὍΞ9, 

δκαάϊοξειηι, [πο. 1 Παρ. ΧΧ. 40. Ἰδοὺ σὺ 
δικαστὴς, 8ς. σοῦ, Βοοα. ἔιι 'ρβ6 ἦοχ 

6 Οδὶ δυϊσεῖ, δει: οοπίζα ἴα βοηςοπβηι 
Ῥτοπυπίαϑιι, Ποταρδ ὨΔΥΥΔΈΟΠΟ ἴπ8, 
περ Ῥγεεοβδϑεζαῖ. --- [5}.0, Ῥασί. 

..08. ΤΠ], 838.1 διπι. ἼΠ. 1. 4. 
ἴε6. 11]. 2. -- εγυ, μάϊοο. 1 ϑδτα. 

ΧΧΙ͂Ν. 16. δ6ρ. ΥἼΙ. 11. υϑὶ δικασ- 
ταῦ ἴῃ ὉΠ ναύτη ργίηοῦρεε ὨΟίΔΤΕ νἱ- 

616 Δόκη. 

ἀαπῦιν, δὲ οὔἵτα βαολες οοὐτσυτι- 
(ὩΣ, απα ἃς ΙΧ. 7. 

ΔΙΆΚΕΛΛΑ, ἔἤρο, δίδενε, ἐνδένω- 
"πεπέμηι γισίοωνι. ΓΨῚ ὨῸ» αριετ. 

ΘΥτΩΏΔΟ. 1 ὅδ. ΧΙΠῚ. 90. ϑδυΐ- 
ἄκε: δίκελλα, γεωργικὸν ἐργαλεῖα. 
Ιάδτα Βες νοῦθα ὃχσ δηζίαυο βοσρ- 
ἴογθ βυδ)υηρίξ: οὗ βουσὶ καὶ δικέλλῃ 
φοριζομένοις τὸν βίον, ἀλλ᾽ ἥτπῳ καὶ μα- 
αὖ χούῤῳ. 
ΔΥΚΗ, 75, ὠδο, ραπα, υἱκαϊοία, 

ἧς. σαμδα, αοίϊο. Ὑγγ, Ῥεείς. Ἧξὸοε. 

ΧΙΠΠ]. 14. ποῦ ἡ δίκη δου, ϑάνατε ; υδὶ 
εϑὲ ρανα 5. μίδο ἴχα, Ὁ ταοτο ὃ 12- ε 
Βεζθ νογίοσυμς δῦσα δὲ ϑγιωσιδ- 
οὗυδ, αυὶ ἢ. 1. μεροῖ. Μι- 
οἰδδϊο ᾿ῃ Βυρρί. Ρ. 388. ρεϊδξ, ε08 
ΠΥ ἰερῖεθε. Ησταρῆν. Ηοάϊαβ 

ἀε ΒΙ5]. Τεχέ. Οτίρ. 140. ΠΙ. Ρ. 1. 
Ῥ.- 362. γχγοὸ ὀΐξκη Ἰοεροπάσεη σδθθος 
νίκη, κε, υσί ρμυΐο, Ὀχεείδοσ προθβεῖία- 
ἴα. ΓΧΧ δηΐτω 31 [ηΐε]]οόχο- 

ταπς ἀδ σία, εἶνα ἐϊε, αἰ Εχοὰᾶ, 
ΧΥΠΙῚ. 16. ΧΧΙΝ. 14. .-- γ, 7 

ἀϊομρῃ. Ῥο. ΓΧ. 4. ἐκοόησας τὴν πρίσιν 
μου καὶ τὴν δίκην μου, ἡπαοίωπε εἰ 
οανϑάηε τιξαηι ἐρίδεϊ. ---- Ἵν 7, ἘΠΡΗ.. 

8 ) ἠἐἶσο. ΑἸΛΟΘῪ 1]. 4. --ύ χν 

οοποίείο, ἐγίδωϊα. 7οδὶ. 111. 14. ἐν τῇ 
κοιλάδι τῆς δίκης, ἴῃ ν4}16 Ὁ] οΣΐδ. 
861}. γ΄ 1, ἀεοίάδενγε, πιοῖδξ φυσαθα 

δεπέενέλαηε δὲ ρεγενείογίηι ἡμάδοδιπε 
»τοπμνἤαστε, υ ταῦ 8 ἐχεσρ 8 ἀο- 
ουἱὲ Βπιοηῖβ ἢ [χ. ΗςΌσ. Ῥαρ. 
617. υπάδ οἰἴδια Τμροάοί. Β. ]. μος 
κρίσθ Ἐγδυιδίι. Οοδβατ, ΜΘ, ἱπ 
ῬσγόΡΆὮ. τῆς δίχης, τῆς κατὰ δίκαιον ἂν- 
τααοδόσεως, τιμωρίας. ---- “ΠῸ» ἐπε- 

»ῬυμὶΣ σιηι. ὅϑγτατα. Ζϑ0ῃ. Υ. 8. 
ΓΙ) θυοαυθ ρωπίγὲ Ὀοῖϊδῖ, ν. ὁ. .16- 

τοῖα, ΧΧΧ. 11. οἱ ΧΙΊ. 48. Ηΐης 
ΠΟ ΟΡΌΒ 6886 νυἱάείασ οὔτ ϑοδιδν.- 
ἔξ». δὰ σδρρεὶὶ! τ. 8. ν. 870. 
διδίπεσθ, οὑπὶ Ἰερῖδβα ζ3.0}ν ΝΊΡΆ. 

ψοσθὶ ΞΡ υἱπαϊοαυΐί. --- ὩΡ» 

Ηορβ. ἃ ὩΡΡ» υἱμάϊοον. Αχα. Θεῃ. 

ΙΝ. 15. δίκην δώσουσι, Ὁδὶ ἴτοοπ νἱά. 



| 

Ἐς 
᾿ς Δέἕπην. 

« Μοπίβιο. --- Ἐ2Ρ» υἱπαϊοία. Τωον. 
ΧΧΥῚ. 25. Ῥους. ΧΧΧΙ͂Ι 41. Ἐπ. 
ΧΧΝΥ. 12. ἀνταποδώσω δίκην τοῖς ἐχ- 
θροῖς, τοῖιρυλσα ρώπαπι ἰηίτηϊοῖβ. 
Ο]οδθ. Μ5. ἴπ Οδπί. ϑευῖρί. δίκην, 
σιμωρίαν. ἔχ. ΧΧΥ, 22. -- ὩΡ᾽ 

ἰπῆη, υἱπαϊοαπάο. Ἐχοὰ. ΧΧΙ. 20. 
δίκῃ ἐχδικηθήσετοι. ----- 2 ἑὰς, οὐ.» 

ἐγουογεία. 7200. ΧΧΙΧ. 16. δίκην δὲ, 
ἣν οὖκχ ἥδειν, ἐξεχνίασα, οαιϑαπε, ἀαδται 

ὃ πο ἰ Ῥδτα, ἱηνεδιίχανὶ. δ. 
ΧΧΧΙΨ. 926. δίκην, υὉ΄΄ ϑγτωση. δι" 
καίωσιν βαρεῖ. Ῥβαϊα. ΧΙ.11. 1. βαρ. 
ΧΥΙΠΠ. 11. ὁμοίᾳ δὲ δίκῃ δοῦλος ἅμα 
δεσκύότῃ καλασθεὶς, ϑιγαΐ}} αὐίσπι ρώπα 
δεν οὑπὶ ἀουπο αἰ οῖι8 οδί. 4 
ΜδοςοθΌ. Ι΄. 91]. ἡ ϑεία δίκη, αἰνῖηδ 

οφίῆο. Δα [.εχ. Ν. Τ' 5. ̓ .. ν. 
ΦΛΙΚΗΝ, ἐμδέαν, ὕΤῸ πιορέ, δομέ, 

φμενιαϊδηιοάνηι, ἴα αἱ ϑιι θαιϊδῆιγ 
ς κατά. ὅδ. ΧΙ]. 234. νησίων δίκην ἀ- 

φρόνων «ψευσθέντες, ἀδοερῶ ἱπδίατ Ῥυθ- 
γοσυσα δἰ ογυι. Ηδογοῖ. δίκην, 
χαθάσερ, ὥσεερ, ὁμοίως. -- δίκην, τρόπον. 
"Ὁ γἱήδ [π|ῖϊ, ϑυϊα8: δίκην, τρόπον. 

δῖκ υοἱπϊοαίίο, αἱπαϊλοία. 
ϑὲσ. ΧΙΙΨΠ1. 29. ἕως δίχησις ὅλθῃ ἐπ᾽ 
α 

ΔΙΆΚΡΑΝΟΝ, ώγοα. γθ» 

Ῥίαν. πιαϊϊεῖ, 41118 φεοιγεα μίγίπαμε 
ἀ αοιίς, δέρεππες. ϑγιώτα. 
1ΧΧ]ΠΠ. 6. δικράνοις. Ψοχ Ἰερίξυν 
εἰΐατ ἰῃ ἐγαρτηθηΐο δδοίογὶβ δ αυὶ 
δρυὰ ϑβυϊάδῃι ν. δίκρανα. ἘΠῚ γε͵ : 
τἀρεσχεύωστο δὲ τὰ δίχρανα, ὥστε ἄπω- 
θεῖσθαι τὴν τῶν λεγομένων σχαλῶν προσα- 

ιΦ 

ΔΙΚΤΥΟΝ, τείε, ἴξ. ἰπ οἷυτ, δΐἴκ» 
τυα, οαποεῖϊα. ἘΣ Τ» Ῥίυτ, οαποεϊῇ, 

εἷαίλτὴ. Οατιῖ. 11. 9. ἐχχύστων διὸ τῶν 
ἐ δικτύων, Ῥτοθρίοἶθπθ μὲσ οαποείος. 

1.εχ. Οὐ} ΜΩ. Βγεῖῃ. δικτύων, 
καγκίλλων. ---- ΤΌ, γείε. ϑγτωτα. 

Ῥραΐγα. ΟΧΙ,, 10. δΐἥκευα. --- “20 

"α5. ϑγτατα. ἐπε. ΧΧΙ]. 
138. υδί πο ορυβ οδὲ σδίιογα ουτα 
ΠΣ ᾿εκίβθε. Νδιι ῬΕΙΡΙοχ ΐδδ 

16, χυδπι ρ]ετίαπα ἀ6 ἄνρηο ἱπίεὶ- 
Ἰεχυπέ, οοτιτηοᾶδ οἰίασα, ᾿ἱπαπιο τΩΘ- 

617 Δικευωτὸς. 

ἢπ8 δάθο, 46 γείΐξ ἐχρ)σαυὶ ροΐοδῖ. ᾿ 
-- ψὸν γείε. Ῥτον. Ι. 17. ΧΧΙΧ.Ρ 

δ. Τῆτει. 1. 14. - πλοῦ (ῷ ν"ῖο 

Ὁ), ορις τεἰϊοιαίμηι. 1 Ἔδρ. ΥἹ]. 
17. ἐποίησε. δίκτνα “ερικαλύψαι. ΞΞΞ: 
ΓΞ Ὁ (Ὁ Ρτὸ Ὁ)» ἰάοπμι. 1 Βερ. 

ΨΙΙ. 40. 41. 9 Βερ. ΧΧΥ. 17. δες. 
Οσιαρ]υΐ. 4 Ῥαγαὶ. ΤΡ. 19, 18. --- 
“τ. ἀεείενε. Ααα. ϑ)γταπιδοῖ. 76- 

τοῖα. Κ. 46. Ἐοείαββε ἰορὶε 7, οὐπι 

δίῃ. Μιὰ δὰ ἢ. 1. Μομπίυςσοῃ!- 
ὍτΩ. 
ΔΙΚΤΥΟΏ, αὐ τείξε ζόγπιαπι σοη» 

Ῥοηο, τεϊϊδιιδοοπέεο, οαποεῖζο. Ἂ»" »ὉᾧὉ» 

σρως ταϊϊοιαίκηι. 1 Βα. Υ11. 17. 
, δοδικτυωμένοι! στίχοι, οὐ ἀἶπ69 τεξομίαξ, 
-- "ϑερν, φτοιρεοξυα. ΤὨοοά. 

θ60. (οἶδ! 1. οἐἱ 1, ΧΧ βθο. Οοσαρὶ. 
1 Βερ. ΥἹ. 4. ἙἘοτίδβδε ἰερεγυπί 
Ὀϑ 86 πὸ ορὺβ αυϊάετα εϑἴ, 

υἱ πυηασαβ ναγίδσιιπι Ἰθοοηυτ 
δυρθοδίιν. ὌΝ δ 

ΔΙΚΤΥΩΤΟΣΣ, αὦ όγηιαπι τείἐδ 
ἥαοιις εἰ αἰδεϊποίωδ, φίσε οὗ ποάος, 
φσίυε οὗ Τογαπιέπα, τεϊομίαίιδ, οαποεῖ- 
ἰαέμα. ΘΝ: Ῥεσί. δῇ. οἰαιδιι. 

ἘΖ. ΧΙ. 16. αἱ ϑυρίδες δικτυωτα), 
ἔδηοβίσ ἑὀασποείϊαίας 8. γεϊομίαία, 
48 οἰαίλταίας ῬΊ]αυΐυς αἰχὶς Μ]]. 
Ν. 4. 46. Οοπέδν ΕὉ]}οσὶ ΜίβοεΙ]. 

ϑαςτ. 10. ὙΙ. ο. 18. Ρ. 788. -- 
ΟΝ ὐεπεοίτα. 4 υά. . 28. διὰ τῆς 

διχευωτῆς, δὶ νἱά, Βοηΐτον. Οοπηι- 
ταθῆς. Ρ. 371. Ηδβγοῖ. δικτυωτὴ, 
καγκολλωτή. ἴζὰ αυοαὰε ϑδυΐάδδ εἴ 
ῬΒαγοσίηιβ. ---- 77)“, γείε. Ἐχοά. 

ΧΧΥ͂ΙΙ. 4. ΧΧΧΨΊΠΙΙ. 4. ἔργῳ δικο' 
συωτῷ, Ὄρογα τϑεοι]δΐο. ΓΙ} 3» τε- 

ἐομίενι. ἃ ΠΟΙ. 1. 2. διὰ τοῦ δικτυω-. 
φοῦ τοῦ ἦν τῷ ὑπερῴῳ αὐτοῦ, ῬῈΣ οαπ- 
οεἶϊοα, χυὶ ἴῃ οασδουϊο ε}.8. Ὠ)1οΐ- 
[Γ ἰαιηθῃ διχευωτὸν ΠΟΠ ἰρ8ε τηοο 
ἔοποϑίγο, δυῖ τουσυ]αΐυχα ορυϑ, 5 
δἔίαγα ἴρβυτα οὐεπδουΐυτ Ὠυ)ιϑηποαὶ 
ἔδιηιοβϑίσαβ βαῦθηθ, υἱ ἰεδιϊα Θεὲ Ηδ6- 
Ββγομίυθ οἵ ῬΒδνονίηυβ, αυοτιτι ἤθο 
ψαῦθα διηῖ: δικτυωτὸν, ὑπερῶον, τὸ 

1 



Διμορὴς. . 

α φολλὰς ϑυρίδας ἔχον, ΤἈροἀοτνοξμα ἴἢ 
Θιυιεοϑῖ. δαὶ ἢ. 1. διχευωτὸν, ὑπερῶον, 
οἶκος ἦν ὥρᾳ ϑέρους ἐπιτήδειος, αρλλὰς 
ἔχων φωταγωγοὺς δικτυοειδῶς κατισχευ- 
ασμένας;, ζ διατρήψους ὀνομάζουσιν οἷ 
φολλο. ΟΠ οὔδηι 8080]. δρυά 
Μοπιβυοσοπίυπι ΤΊ 1. γῬαρ. 868. 
Οοουττυπί οἴἴδιι ρα Ῥοϊγν. ΧΥ, 
80. 8. ϑύραι δικευωταί, 

ΞΔΙΜΕΡΗΣ, ἐπ ἅμας ρατίε; ἀ- 
ὃ υἱδιιδ, 8. ἀξυὶδμδ βἰταρὶ οἰτοτ, ΟἸΔΙα, 

Γ2})8)»» αἰυίδιηι. Ῥδη. 11. 41. βδς. 

Ομΐβ, Ατίδιοί. Ηἱδέ. Απΐτα. 1. μ, 
774. Ὦ. οἱ 709. Α,. 

ΑΥ̓ΜΈΤΡΟΝ, ἡμαιηνδησωσα. ΓΙΝΌ 

ἅἄυλ!. εχ την Ὁ» ϑαέμηε, 3 Βορ. ΥἹ], 

16. 18. υϑὶ δἰ δύο μέτρα Βαϊρεπί, 

ΔΙ͂ΝΑ. ἐκ}. ἐχοοϊίρηξᾳ. «050. 

ΧΤΠ]. 11. Αἀπιοάυπι γαχίδης Ἰἰρ τὶ 
ψεΐθσθϑθ ἰῃ σνόοορ ἡ ὁδα, ἀπε Ἰερίίυς 

σΑΡΙαΙΧΧ Ρροο. Ἐά4. οι. Ἑάϊεῖο 
οοὗ, ΠΒαροὶ εἰτρ] οῖϊεῦ ὃδα. 

Οοάοχ ΑἸοχ. διλία, ἕογίαββε δειλία. 
δυσρίοον, βουϊβοπάιιτη δθθ6 δωνὰ, 
ἃταυία, ἐεγγίδίϊία. ΝΜ ΔΙοϊκοπατίο δὰ 
ἹΤΒοοοσίζαπι Ὁ. 220. Ἰεσῦο οοά, 
ΑἸεχ. ἴῃ πνδυρπ6 Ῥοβίΐδ δειλία, ϑαπ6 
νἹο88 δὸ γσθοθρίβ, ἔβοἱ]θ χῃοηβίσασθ 

᾿ γἹαθίυν σοηυπδσω δεῖρα, αᾶτ ογηηὶ 
ἀμ θῖο οἄγετα Ἀγ ἰγδζαγ. 

ΔΙΝΗ, υογίες, ἱξ, ἐμγδο, ΓΡ)); 
ἐμγδο. ΑἹ. 1ο0. ΧΧΧΥΤΙ. 9. αἱ ὃ 
γα!» Ὅ] ΟΣ βαπίδηςα Β[ 6} 1} θοῦ θη. 
ἢ ΠΤ οϑί αἱ ὅζαι. ϑυϊάδρ: Δῆοω, αἱ 

τῶν ὑδάτων συστροφαί. ΟΟΠΕΕΣ ἀμ ὁΧ 
Αὐτῖδῃο αἴεσγι ϑυϊάδα ἰῃ ν, δινήσαρ. 
Ἠεεγεῆ. δίνη, συστροφὴ ὑδαάγων. --- 

ὙΠ τερεξ. ΤΙΧΧ ξ6ς. Ψαῖο. 
200. ΧΧΨΤΙΙ, 10. δίνας δὲ σοταμῶν 
διῤῥηξεν. 1, ἐροιάστη 6βὲ ἰδὶ ϑζας, 

6 αὖ Παρεῖ Α]ά. οἱ (ομαρὶ. δς [πὸ. [ηἰϊ. 
δι ΟἸγτηρίοάογι ἢ ΝΙοοίεα (- 
ἴεπδ. ραρ. 427. Η]εγοη. εἴ Αὐυρυϑῖ, 
γέραδ. Δ εἴ Θ ἔδοι]6 ἰῃΐος 69 οοηδιη- 
ἃ ροϊαδσιιηί. 

ΔΙΟΙ, φμαργορίξτγ, ργορίεγθα. 2» 

μία. Ῥρ, ΟΧΥῚ. 10. Οομδ, Ερρθο- 
ἱ Αἄνεσβ. ϑϑοσα 11}, Χ, ο. 1. ρ. 

618 Διοίμῃει. 

489. τ Ἰ2}}» ἰάοο, ΑἹ, ἴος, ΧΥ͂] 

: ΔΙΟΔΕΤΊΏ, μεγιηϑο, ἐτάπϑοῦ. Τ]. 

εαἴοοο. ἴεθ. ἘΤΧ. 8. τρίβω --- ἃρλμος 
δεύουσι. ----- ἸΟνλ ας ΗΙΡΆ. ἐγε {πο Ὁ 

ἄμοο. θαι. ΨΙΠ). 4. διώδευσι 8εῖ. 
ΤαΑτρ. οοα. 106. Ηοΐμ. Ἐὲπὶ εἰ 
ἀυριῖο αἰΐυβ ᾿πίοσρτείίβ. -- ΤΠ} 

πῦρ. οδανιδιίο. Οσπεβ. ΧΠΠ]]. 11. 
διόδευσον εἷς τὴν γῆν, ἐγαπϑέϊο ἴὰ ἰεῖ 
Τατη. ΕΗ οθγοῖ. διόδευσον͵ «ἕέραδν.. -- 
ἜΔΚ. ὅεπ. ΧΙ]. 6. Ρ. ΟΕΧΧΧΨΙΠ] 

40. {ε-- 11. 6. ΓΧ. 11. ᾿ 

ΔΙΌΔΟΣ, υἷα, Ρὲ συβῃ ἐγαμν 
διγ. Ἢ» νία. Ῥτον, ΥΤ]. 8. ἢ ἂν 
δοις οἴκων αὐτῆς, ---- ὩλΤῚ, 7ῦγαε, μίΩ- 
ἐεα. πο, 7}6τ. ΧΙ. 13. ὔ ΤΧχχΧ κ. 
ΨΙΙ. 32. ΧΙ͂Ψ. 166. ἔσονται ἔξῥιαμϑω 
ἐν ταῖς διόδοις, εαΥαμΕ Ῥτοἠεσι ἸῺ τἰΐ. 
ΙΧ. ΟΥτῖει: ΜΕ. νοι, διόδοις, δι6- 

βάσεσι. ---- ΓΟ» υἷα ἰγὶϊα. 1υὰ ἢ 

ΧΧΙῚ, 19, 168. ΧΙ. 16. -- ὅν 

δος Ὦθυϊς. ΧΙΠ]Π. 16. 7υδὰ: 
Π. 40. ἐν ταῖῦς διόδοις τῶν συλῶ.} 

δοοδρ. ΧΙ. 46. τὰς διόδους τῆς εἰ 
λέως. ϑ]ἋΑ8: δίοδαι, αἱ ὁδοὶ, ἀεὶ πὸ 
διοδεύειν. Ἰάοτα νοχθμα Αὐἰδίορμλπι 
εχ Ἐροΐδθβ, ν, 689, βμβ᾽πηρίέ, φι- 
08 νΟΧ 60 βρησι Ἰορίζυτ, 

ΔΙΟΙΚΕΏ, αἰὐρεπεείτο, ἀμρεαν 
922» ΡΒ, αὶ 53, διρίοπίο. ᾿ψι. 
ὅεη. [,.. 91. Ασα. οἱ Ὑπεοί. Ριον. 
ΧΥ ΤΙ]. 14. βείϊοδε 9.) μαβδεί ψιο 
6416 ΠΟΡΟΠΘΙΩ "ποδεταπάϊ. ---- }}) 

μγο. 2οα. . 6. Ὑγ᾽άε ἱπῖτα 5 Τ 

διοικόζωι, ---- Ὁ) (Ὁ Ῥτὸ Ὁ)» μ᾽ 
ἔργ. ΤΉχσοη. [Υ͂, 4. γνήσια ἤτησαν ἂν 
τον, ὁ δικῶν οὗκ ἔστεν αὐτοῖς. δῖ 
ΨΙΠ. 1. διοικεῖ τὰ σώτα ὡρ ὧρ 
»ομὲὴξ οΥγατιὶβ {ΠΠ|6γ. ΓΟ. νυ. 15. ὁ 
κήσω λαοὺς, γέβαπι, ξυδεγμαδο Ῥορύ- 

ἴοβ. 10. ΧΙ]. 8. μετὰ σολλῆς φυδος 
διοικεῖς ἡμᾶς, οσὔπλ τι] 8. ἰοπίϊ διε 
ϑυδογηας βοὰ ἰγαοίας (ΑἸεῖρἈτ. 1. 
4.) ποβ. [Ὁ. ΧΥ͂. 1. 

ΔΊΟΡΚΗΣΙΣ, αὐριὶκὶεἰγαίίο, ἐμ’ 
Ῥεμδαΐίο, ρυδεγηαδο, ον. 1. 19 



Διιοικητὰς. 

: δοδζέηϊξ οὐ ἐσὶ πᾶσαν τὴν διοίκηών, 
ΒΌΡΕΣΥ οἸποῖ φυρριηδίίοπετη: Κ., 
6. οἱ ΟἸΛΏΘΒ ΚῈΘ δ1184 Βα ΤΩΣ ΒΊΓΒΠ 1428 
ἰγβάϊς. ΑἸορἢγ. 1. 86. Ηεεγοβ, 
διοίχησις, ἥ ἀνάλωσις τῶν χρημάτων. 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣΣ, αὐἀρεϊπὶδίταῖΐογ, ργῸ- 
ουγαίον, ἀἰφρεπεαίογ. πο ἢ γἸϑτην» 

Ῥἷυν. δαίγαρα. Ἐδαν. ΨΙΠ. 85. 
Ὦ δη. 111. 2. οεςε. ΟἿ 8. υδὶ βοδαν- 
ἘδηθοΥΩ. τοΐευτο ταδὶ αἱξ δὰ ΟΒα]ά. 

» ΦΦΩΓῚ Ἢ)» ἦ,, 6. φικεϑέογες, αὐπιέπέείτα- 

ἔογεοξ εὶ. ΤΟΡ. Ϊ. 90. διαικητὴς καὶ 
ὀχλογιστής. 

ΑΙΟΙΚΙΖΩ, ἑποοίας πῆ ὠτδὶΣ 
αἰϊυετεὶδ ἐοοΐδ οοἴΐϊοοο, ἱ. 6. ΡΕΡ ἀΐνεγεα 

ορρίάα, υἱοοα, εἴο. ΦΡατβῸ. γ),}07 
«7κτο. 7.5. Υ]. 6. υδὶ Ιοςῖο διῴκησι εἰ 
διῴκισε, ἀὕδτα 566. ἴ,. ΒοΒ. ΠΥ] που- 
ΠῸ]}Δ Βαροηΐ, οτία εδί οχ διώρχησε 
Δδυῖ διώρχσε. 

ΔΙΟΛΑΥΜΙ, ΔΙΟΙΛΑΥΜΑΙ, ἀΐ» 
ρῬεγάο, ἄδορετοο. 860. ΧΙ. 20. ἦ ὄψις 
ἐχφεβήσασα διολέσαι, δϑροσίαΣ πιο» 
ΤοΙῚ ἱπουδηκ ἐπέεγεξμδ, δυῖ: Ῥεγάϊ.- 
ἐοκῖδ. 10. ΧΥ]]. 9. διώλλυντο ὥτρο- 
μοι, Ῥεσιβδηΐς τ θῦιπα!, δυϊ ᾿σχθ 
Ῥάνοσζα ρμεγίδαμί. [ἴῃ ΟἸοια. Μϑ. ἴῃ 
8.6. ταλϊθ Ἰερίξατ : Διολοῦννο, ἀπὸ- 
λοῦνγο. Ἡδθογοῖ, ὀκλλύε, ἀφανίζει, 
φλείρει, διωπολλύω. 

ΔΙΟΔΟΝ, 7κβέεν. ἢ, ἰσπέμπν 

“ποο. ϑγτατω. δες. Ἐώ. ϑεουπάασπι 
εΚοσ. ΧΧΧΙΙ!. 80. 

ΔΙΟΔΟΥ, εἰ 

1ε}]. χρόνου, ῬΕΓ ἐοίμηα ἐξπερνδ, ϑ8εη- 
»ετ, οἸππέπο. “ἢ. ἐαπέμπειοο, ὑέγε. 

ϑψεαῃ. Ῥεῖ. ΧΧΙ. ὅ. Ἰἄσεα 
Ῥεου. ΧΧΙΠ]. 16. --- 2 Δ)5Ὁ. 

εἱγομπιοῖχοα. ΑἸ. Ἐχεοοῖ. ΥἹΙΠ1. 10. 
κύχλῳ διόλου. --- ΌΓΙ ερμετν. 1 

ς Ἄσμ. Χ. 8. διόλου, Ὁὶ δἰεῖ ΠΑΡ ης 
διαασαντός. Ἐποςἢ, ΧΧΧΝΠΠ. 8. 
ΔΙΟΜΟΌΜΑΙ, ἦτο. » Ὁ} Ἰάθμ. 

ϑγτώτη. Ρα. ΟΙΧ, δ. διωμέσασυ. 1,ΧΧ 
Βτωρίοχ ὥμοσε ΒΔΌΘΗΪ. 

ΔΙΟΝΥΣΙΑ, Βαοολαπαῖα, απ 
Οτεοὶ ἘΠῚ ΠΏϊΟ εὐρμν μὰ οαἸ ορταρδηΐ. 

ἑορτὴ ᾿Αϑήνῃσιν, ἢ 
ἡρί ἑὰς ταίασν 4 Μβοοδβ. ΥἹ. 7. γι- 

ΠῚ 

619 

εἰ ΔΙ᾿ "ὍΔΟΥ, δευρίη- (δὲ 

. Διορίζω. 

μένης δὲ ὑμουσίων ἑορτῆς. (ΟΠ 
Ῥαϊηηρείυμι Ἐχοσο. ἐπ Αυεσλί, Ον. ἡ 
Ῥδᾳ. δ0ὅ. εἴ δυσίοτοβ 1 ὲ Ἰαυαίοϑ. 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ, αλσοΐῶ. ἃ Μδοο. 
ΧΙΨ. 383. ἱερὸν τῷ Διονύσῳ ἐπιφανῖς. 

"ΔΙΟΠΕΡ, φκατε, 
᾿ἀφώορε 4, Μδοοδῦ. Υ. 90. 

γ.19.Κ. 

ΔΙΟΡΑΊΏ, ρεὲν 
τέο, 19. αὐ ων; Τρ δχορεοίο. δοῦ. ΝῚ. 

ἸΩΘῺ ῬΓῸ οἱ διορῶντες τραίϊοτα ] 
διορᾶτε, δυΐ ἔστε διορῶντις. Ψυΐραί. ᾶ 
ῥπρρερίοίε μαιΐέερον. (γαἱϊ δῃΐτὰ Αἱ - 
ΦΟΙΑ. σὲ Εχβρθοίβηΐϊ, δὶ ργοσρίοϊμηξ. 
80 ΘὨΐτα ποίοΠ τα ΨῸΧ διοράω Ἦ,. 

1. Βαθεγε νἱ ἀοίαγ. ὉΤῈ Ιχῖο. Ν. 
Τ. 5. ν. 

ὙΥ ΑΕ ΟΥΤΗ ἐγα αὐτὶρίρν, 
ΓαδΟΟΥ, ἤλρ ρος “μῆς απίπιο, ἷ, 4. εἰπιν» 
δἰεα ἐξ) ἥζομα.. 8 Μαοςδἢ. 11]. 1. 

13. ῬΟΪΡ. 1. 8, 18. διοργισϑεὶς 
ἐπὶ τῇ σαρανομίφ. 

ΔΙΟΡΘΟΊΏ, οογτέρο, ἐπιεπάο, αἰγὶ» 
80. ὙΥν ΗἸΡΒ. ἃ "518, δεπο [ποία 

76:. ΥἹΙ. 4, ἰὰν διοργώσητε τὰς ὁδοὺς 
ὑμῶν, εἷ οπιεπα συγ ρα νοβίσεο 
ταϊοποιη, 00]]. ν. 4. εἴ ὅδρ. ΓΧ. 18. 

ἐπ ὙΥ5. 1)ηπν Ῥῆν δὲ Ηΐρν, α 
12"» , δέαδιβῥο. 166. ΧΥ͂]. δ. 
ΓΑ; » ΒΔ ον το» 
Ὠ8. τρί. ἽΧΤΙ. ́ . διορδοῦν 'Ιερουσα- 
λήμ, Η]ΕΤΟδοϊγ 85 ΟΟΝ- 
οεάενε, δὺϊς αὐ διηενεεηι ΚΟΥ υΝ 789. 

Ἴ ᾿ῶν ἐυεδετε. 
ΦΔΙΟΡΘΡΙΖΩ, ἱ. 4. αἰτωυρίοχ ὁρ- 

ϑρίζω, πιαίμεπΣ αἰϊηυϊά αρῸ, πᾶνε 

“μγρῸ εἰ υἱρίϊο. Στ, ΗΙρΒ, 
ἰάδιι, 1 δα. ΧΧΊΙΧ. 10. διρρϑρίσατε 
566. οοά. ΑἸοχ. υδὶ γαϊαυΐ 1Ὡγὶ ὀῤν 
ϑρίσατε ΒΔΌΘΩζ. 

ΔΙΟΡΘΩΤΗῚΣ, ἀϊγθοίον, πιοάξγα- 
ἰοτ, πιαρίείεν, ἀοοίοτ. ὅδρ. Ὗ 1. 16. κα 
τῶν συφῶν διορλωτὴς, Βαρ᾿οητίατη ἀοο- 
ὍὯΟΥ 8. εαταηοπάδίζοσ. (ΟἸδοσηθηα ΑἸοχ. 
Ῥαά, 1. ρᾶαρ. 138. 99. οἀ. Ῥοιίετί. 
Ὠιοά. ϑὶς..». 460. 42. 
"τ: ΟΡΙ’ Ὡς ἀἀγέῤῥῥην εὐ Φέραγο, ἀϊδ- 

αὐτὸ 11. ὁ διορίζων με ἀτὺ β δ θα 
αύδων γῆς, 4υἱ δεραγαὶ ὃς ἀἐδέϊπχιδ 

Ι; 91. 



Διορκέω. ; 620 

ὦ ὕὴ8, ΠΘΙΏΡ6 ἀοΟ Δ δο ἰπϑεξυομο, 
8 7υμπιοηξῖβ (ΕἾΤ. δίς βϑηβυσΩ 
Ὅδπ8 Ἐσρυδβθοσιιηῖ. ΑἸ Βαρϑῃς 
διδάσχων, χῃοα αἰϊ0.8 ᾿πίετ δε ΐθ Θαθθ6 
ν  ἀδίυσ. .-- ἌΝ ααβοῖμηι, ἘΣΘΟΝ. 

ΧΙ]. 18. τὰ διορίϑοντα, αυοά ἴδηιδη 
ὙΩΙΗΪ τηϑῖ]ὰ8 νοοὶ ῥργοχίτηβ δηΐβοθ- 
ἀεπεὶ ΓΤ» 40ε ἀγέαπι δεραταΐαηι 

ποίαξ, οοπγειῖγα νἱἀδίασ, --- γ.}., 
Ἰάριη. Ἐχοοῆ. ΧΙ., 19. 1δ. ΧΙ.1]. 

ὃ 1. 10. - 932} ἑεγμεΐπμδ. 08. ΧΥ͂. 

47. διορίζει. --- Ὀυγ γι, Ηΐρβ. Ἐχοά, 
ΧΧΥΡῚ. 838. ἴεν. ΧΧ. 44. --- 
ἜΠῸΠ» ἰάοαι. Ὑβοοᾶοί. σον. 

ΧΥΙΪ. 9. -- ἜΣ. ΔΝ» “έαΐμο 

ἑεγνεῖποδ. Ααὰ. (Ὁ) βες. οοᾶ. Χ. 
Ἡοη. θοὰς. ΧΧΧΙΙ. 8. ἐν τῷ διορί- 
ζεν υἱοὺς ἀκδρώπου. ---- [γᾺ , ἑγα 6:αγ- 

ἄοο. ἴεα. ΧΙ. 94. ἰσχυνδήσοντα, 
πάντες οἱ διορίζοντες αὑτούς. ὃς. ῬῈΣ 

ο δγθυβασῖοβ ὕυάβογασι σϑοῖδ ἰηϊεὶ- 
Ἰεχοσυηξς 6θο8, αυἱϊ ὕυάεδον ἱπ οερεὶ- 
νι δίετα δϑάπχογδηί. --- 1)}}, ΡΒ, 

Ἰ)"» “ἰαδὲϊο, 168. ΧΙ. 18. 1 ΙΡΟτα 

νεγίθσυηζ. ---- γ)γυ75» 7ωγο. 08... 

6. υδὶ Ἰοοο διώρισιν, φυοά μ]οετίαυς 
ποτὶ Βαρθηΐ, σοροπαπάυτω δβξα νἱ- 
ἀἰδίυν διώρισε ααΐ διώρκησε. ϑ'εα Π6- 
Ῥεῖ διορίζειν εἴἶδτα δῆς εἰρη βοδίϊο- 
Ὥρῖ, υἱ εἰ Σέσέωεγε, ἀδοογηενε, αὐ- 

ἀ ἥγπιαγε, υπὰβ Ἡδβγοὶ. διωρίζετο, διε- 
βιβαιοῦτο, διϊσχυρίξετο. ῬΆαν. διώρισαν, 
ὁρισμῷ ἐβεβαίωσαν. ---- ἢν ἑημηο. 

ἃ Ῥαγαὶ. ΧΧΧΊΙΠ. 4. αφοταμὸν τὸν διο- 
ρἴζοντα διὰ τῆς «όλεως, Βανίυ ἀξ:- 
ἐεγηνιπαηέσηι Ὁτθοτα. 
ΔΙΟΡΚΕΏ, αάγωγο, 2μγαπιεπίο 

αὐὖσο, ἡμγαηβοπίο ΘΟΉΓΉΙΟ. »Ὡῶν 

ΝΙΊΡΗ. )υτο. ΑἹ, 1708. Ψ. 6. διώρκησε. 
ΔΙΟΥΓΜΑ, ὕόυεα, ἤόδεα ρεν αἱξ- 

6 φμεπι ἴοοιμη ἀμοία, ρεγγοεεῖο. 7}, 

)επεείγα. ϑορΆ. 1. 14. Θεάυχετυπὶ 
8 ἩΣ δὴ Ῥεχ)ογατε. ---- ΓΥΆΤΥΤΟ. “ἃ 

͵οεεῖό. Ἐχ. ΧΧΙΤΙ, 2. ἐὰν δὲ ἐν τῷ 
διορύγματι (80. οἰκίας γε] τοἰχου) εὑρεθῇ 
ὁ χλέπτης, εἰ αυΐβ διΐδχῃ ἴῃ }Ε7702. 

Δίπηχυς. 

“ίοπε ἀοταιβ νοὶ ραυϊοῖῖα ἔπις ἀσριοους 
μιοπάδευτν. 76ς. 1]. 34. υδὶ ᾿άοπι ἔετε 
Ἰορίζαν, δο Ἰερεξυπὶ ΓΏΣΙΠΟΣ: 

ΔΙΟΡΥΎΤΩ, ρεγίοα!ο. Ἄγγγν ἰάετι 

900. ΧΧΙΨΝ. 16. διώρυξεν ἐν σχότει ὦ ὦ 
δίας, ρετοαϊέ ἴπὰ τοπθθσῖβ ἀοτηας 
Εσϑομ. ΧΙ]]. ὅ. διόρυξον σεαυτῷ εἰς τὰ 
τοῖχον, ρεγζοάε ὉΪῚ γατίοίδει. Ὑιάε 
εὐ 10. ν. 7. οἱ 19. 

ΔΙΟΣΚΟΡΙΝΘΙΌΥ, σεηΐϊξ. εχ Ζως 
χορίδλιος, ερρίέίεν Οογίπέλεκε. οτσεὦ 
πΟΙΉΘη δρυὰ Οτεοοβ. 9 Μίδος. ΧΙ, 
321. Διοσχορινϑίου εἰκοστῇ τετάρτῃ, ]0νῈ 
Οὐ ΣΙ νἹοθδίμιδ αυδγία. Οτοῖτ: 
δα ἢ. ]. βου ρίαμη Ῥυΐαὶ ἔαΐβθο Δίος ἔ 
μια ποιβδίμχυβ οϑὲ πηθηβϑῖθ Μδοε. 
ἀοπητα. 

“ΔΙΟΣΠΟΔΙΣ. δὲς δὲ» δὺ 

(υΣ 8) “4 πιοπΐξξ. Ἐσοοῖ. ΧΧΧ. 14. 
1ὅ. ψίαε Βοοβατὶ Ῥῆαϊεσ. 14. 1. 
ΠΡ. 1. γμαᾶρ. 6. εἴ 1.0] σπαῖκῖ Ῥδαπ. 
(δοοη 1ζ}. ἰ. ραρ. 161. φυὶ νεῖ 
»ογέο ὕουὲες Ἡανεριοπνς. 

“ΔΙΟΎΙ, Οοη)αποίίο, φιονέδααι, 
ψμαπιοότεπι, φμάτε. .. ΟΡβά. ν. 5. 

- ΝΥ]. συατε  Ψυά. Μ΄. 938. υἱ 

διότι ἴᾺ οταηῖθυο ἱπεγργεεῖθειβ Οτα- 
οἷβ Σϑοθαουϊοἰπίυβ ταυΐανὶξ ἔπ διατί, 
Οὗ, ἘΠΟΒΒογη Βοροσίοσίαυα ΒΙΟΪ, εἰ 
Οὐ. 1ἴογαῖ. Ρ. 1. γάρ. 399. ---- φ᾿, 

με ΜΑΙ. 1. 10. Τορεγαπε 55. 

ψυά. Ν. 1. δηπυποίαθαίυς Ηοῖο- 
ἔδγηϊ, διότι οἱ υλοὶ ᾿Ισραὴλ «“ἀαρεσχευάσαν- 
τὸ εἷς σύλομον; υδὶ ῥγοὸ ὅτι μοππίτυτ. 
4. Μδοο. ὙΠ]. 87. ἐ ἥ ὦ 

διότι μόνος αὐτὸς ϑεὸς ἐστὶν, οοπιὲρδεαγία, 
δου 6886 βοίΐυῃη δι. Πυξα. ΧΙ. 
14. 101 ΑἸ]ά. (εχ ἱπιεσρζοίϊαδασηθηίο, 
αὐ νἹἀοφίιΣ) Ἰορι ὅτ. ΟἿ, 5ὶςσ. 11. 11. 
εἰ Αει. ΧΥ ΤΠ]. 10. 

ΔΙΟΎΏΙ ᾿ΑΛΛ’ Ἢ, “εἶ ροίξαε. 
ὯΝ 2. 1 Βερ. ΧΧΙ]. 18. οὗ σγο- 

φητεύει! οὗτός μοι καλὰ, διότι ἀλλ᾽ ἢ χα- 
χὰ, ὨΟῺ νδϊοπαῖυν τ Ῥόοῦδ, ϑεὰ 
Βοξίιι8 τη]. Οοηξος Ὅτι ἀλλ᾽ ἥ. 

ΔΙΠΗΧΥΣ. ἀμόνι ομδίέογεει, 
ὀἐοιιδιἑαε. ὈΠῸΝ ἀμ]. ἐμο σμδίδι. 



λιπτλασιάζω. 

ζαπι. ΧΙ. 81. Ηετοάοι. 11. 78. Ῥ. 
17. 
ΔΙΠΔΑΣΙΑΊΖΩ, ἀυρῖοο, εἰ σρεε!-͵ 

εἶχα ἀμρίδοο ἐπ ἀοῖδ. ᾿)γ, ἀμωρίϊοο. 

ἃ, ΧΧΙ. 14. διασλασίασον ῥομφαίαν, 
ἱερίϊοα ρἰααίατη, ἢ. 6. σποὶρίέεπι 8. 
ιομέια τος ρἰδάϊυτο. --- ὩΣ ἀυ- 

. ἀφμα. Ἐπ. ΧΙ.111. 2. ὡς φωνὴ δι» 
τλασιαθόντων «ολλῶν, ἰαπαθδτι ΥῸΧ 
αὐ]ζοσειηι, ααὶ 86 ἀρ] 1οδπί ἴπ δοῖθ. 
(4 Βιε] 18, αὶ ῥγονοοδὶ δὰ 2Ε} δὶ 
Γαοοδ οαρ. 99. ϑυϊάδιαη γν. διαλα- 
π"άσαι, δ. Ἠεδγοβίυτα, υχὸι απετα 
ἰντλασικσμὸς ο8ὲ ἡ ἐν ταχτικοῖς οὕτως 
γόπλιος κίνησις. 364 τὶ νἹἀοίτιν Ροεῖ 
Ἰηνλασιοιζόντων ἴθ οταίδβδιιπὶ 8. 81}- 
ρεμάυτα 6886 ὑδάγων, ατ8 γοσα εἴ 
ὅγτιϑ Ἦ. 1. πιδι8 εβὶ. 
ΔΙΠΛΑΣΙΆΑΣΜΑ, ἀμρίϊοαξιο. ΓΛ ΓᾺ 

ἴσπις. ἴπο. ἴεν. ΧΧΥ͂. 86. Εα- 
ὯΟΓΘ βο]Ποοὶ ἀερίζαμι ἕδοῖθ ἀυρ}- 
οδζαζ, 86 Ορ68 δυροηΐυν. 

Γ΄ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙΣ, ἀπρίοαξίο. 
Ὁ» ἀωρίωνι. 240». ΧΙ]. 10. 

Βεροτίίαν αυοαὰε διπλασμὸς ατυᾶ 
Ἐππίλι δῖ Οαγε8. Α΄, ἢ. 37. 47. 

ΔΙΠΔΑΊΣΙΟΣ, ἀκρίες. ὅδιῖ.. ΧΙ]. 

6. δισλάσια κακά. 10]. ΧΧΥῚ. 1. 
ἀριϑμὸς δισλάσιος. 

ΔΙΠΛΟΙ͂Σ, ἀυροαία ἴασπα, ἐμ» 
οα. δ) ΝῸῺ» Ῥαϊίδειηι. ἴπο. 1 ὅδῃι. 

ΧΧΙΨ. ἴ9. ΧΧ 1 ὅδ. 11. 10. 
41. ΧΥ͂. 47: Ῥε. ΟΥ̓ΤΙΙ. 28. ὈΝΌ 

ΔῈ ὩΣ Ῥαϊϊιρη εἰ οἰδατὶε. 200. ΧΧῚΧ, 

14. -᾿ ΠῚ» ρἶοαΐισα. ΌΤΙ 

7200. ΧΥ͂. 957. διτλοδα. Μ146 ἰηῖτα 
8. ν. αιμελής. ΒατΌΟΝ. Υ΄. 3. περιβα- 
λοῦ τὴν διπλοΐδα τῆς δικαιοσύνης, Ὦ. 6. 
φὴν δικαμοσύνην, ὡς διπλοΐδα. ἨΕγοἢ. 
διτλοΐδα, διαλουμένην χλανίδα ἐν τῷ Φο» 

' ρέϑα,, δα αυσὰι Ἰοσυπι Επηρετυϑ 
ποίδῖ, αυοά Ἡαπιοτι Οάγπδ. Τ΄, (νυ. 
454.) διαλοΐδα ποταϊπεῖ χλαδαν διελῆν, 
-. δίσλακα, (Π]. τ΄, 126.) εἰ Ευγὶ- 
οἷᾶε8 (Ηδουδ. 1166.) 46 νοδία Ρο- 
ἰγημοβίοτίθ Ἰοαθθηβ νοοος δίσψυχον 
στόωσμα. Οομξον ἱπέγα ἴῃ ν. χλαζα. 
ΔΙΠΛΟΌΣ, ΟΥ̓͂Σ, ἀωυρίοα. “πὶ: 

621 

᾿ς ἄμογεσ, Ἦ. 6. (ω] 

Δίσκιος. 

ψυᾶ, ΧΥῚ. 28. υδὶ διτλῆν 560. Οοτορλ, 
β'π ἀΡ10 οσΐυτι οδὶ 6. ἰεσομο δὴ 
«λὴν, α)65 'π τε]αυἱθ ᾿Πρτῖβ ταροσί- Κ' 
ἕασ. --- “ΠΠνν» μπες. ἴπο. β6ς: 

Οοἱδὶπ. 1 ὅϑδια. 1. δ. διελῆν, ηαυδν 
ΠΟΏ δὲ 4114 ἰεςο δαξ ἱπίεγρτοίδο 
γοοσίθ ΣΧ)» 8564 νεγεῖο γοςὶϑ Ὠ)Ὲ)}}» 

υἱποίεγμπι, Ὦ. 6. φρεοίαδέδεπι, σοπερί- 
ομᾶπι, ργαοίρμαπε, ἀρλᾶτα, οὐτα ἀδεεῖς 
ἴῃ δ οπῖρυια νυ ]ρανῖρυβ, δυρρίεγο 
δἰϊαιβ νοϊυϊῖ, ααϊδαυ!β 1116 εἰξ. ---- 
Ἵ; ἔπει, ἴῃς. ἴδν. Ἱ. 4. ΧΥ͂]. 

4, 83. ϑιυδρίοογ, ἴῃ οὁσηυΐδυβ ἰδ ͵ο- ἃ 
εἰβ ἴοοο ἀισλοῦν ΣΤεροποηάσμη 6866 λ,» 
νοῦν. ---- δ Ε), Ῥασί. Ῥαβυὶ, ἀωρδοω- 
ἐμ. Ἐχ. ΧΧΥΤΙ]. 16. ΧΧΧΙΣ. 7. 
-- 5): ἢ ἀν}. ὩΣ. 90}. ΧΙ. 

6. ἴε8: ΧΙ, ᾧ. .-- ΓΒ) Ὁ» ἀμρίδον- 

ἰαφ, ἰἴίαιῦ Μαολρεῖα, πιοτασι Ἰοοΐ. 
ὅδε. ΧΧΙΠΠ). 9. 17. 19. ΧΧΥ. 9. 
1,18. --- ΠΩ. ἱβεγαίίο, ϑεσισιάωηε. 
σεη. ΧΙ... 1δὅ. Ἐχ. ΧΥ͂Ὶ. 5. 425. 
ἙἘράγ. 1. 10. --α Ὡ)ῦ» ἄυ2]. ἄμο. 

52 
Ἐχ. Χ ΧΙ]. 4. 7. 9. -- Ὀχ Ἔν οἐ 

ἴο. Ὠοαί. 
ΧΧΙ. 17. 24 Βερ. 11. 9. ὅ:ν. 1]. 18. 
οὐαῦ καρδίαις δισλαῖς, γε οοτάϊδυ ἀυ- 
ῬΙοθ8, ἢ, 6. ἀοίοεῖς, ἡ' αμάπζεπίξε, 
δισακίαξονίδι. Οοπῆ. Ὁτυδὶὶ Αὐδρ. 
ΟἸδοβ. 1. 110. Γ΄. ᾿. 838. εἰ Ηοἴβεηῖ 
168. ΧΙΨ. ἴῃ ΕρΡ. δορὶ Ρ. 478. 

. ΔΙ͂Σ, δὲ. ΟΝ ἄυκ]. ἀμαδιω 

υἱοίδως. Θεπ. ΧΙ]. 32. ΧΙΙΠῚ. 10. 
Νυ. ΧΧ.Ὶ1. ὅγε. Π0Ὁ.ΧΧΧΊΙΕ, 
929. ---- κα} 16}.}.} Ρίυγ. ἘζΖοςοῖ. ΧΙ], 

6. --- ὩΟΧΞ ΠΩΣ» χυοὲ υἱοῖδιι, 

φμοίϊεν. 1 ΧΧ 1 Βερ. ΧΧΙΙ. 16. ἔνι 
δὶς ἐγὼ ὁρκίδω σε, ὉΌῚ 4111 ποσάκις ΒΔ» 
μεπῖ. --- ΟΠ ἀ06]. ἔα. ἄνα. 

Νεβοτα. ΧΙΠ1. 20. ἄςαξ καὶ δίς. 

ΔΙΣΚΙΟΣ, ρεγιιπιδγοδια. Ὁνχ» 

ὠπιόγα ἄεηδα. Α4α. ἴε6. ΧΥ ΤΠ. 1. 
δισχίου. ΓΑ (δ Βδης νοσεῖ δηχὶξ 
δα εἰν Πτυάΐπεπι Ηερτ. γὶάς ἔο- 
8β6ηχηὶ}}}. δὰ ἢ. 1. ΟἹπὶ Ῥυΐαρδηι 



Δίσκος. 

᾿ ἃ συσκέου Ἰοροατιάπτι οὐδ. Ρεωιξαὶ 
νυϊρεαία Κ.] 

ΔΙΣΚΟΣ, ἀΐεις, ογδὲς ἐκσοῦθεσ 6 
έντο, ἰαρίάε αιέ ἐσπο, φιὶ ἐσεγοεμαξ 
οογροτὶ οὔκδα ἴῃ ἀιγας ργογολεδαξνν 
ρὲ ἰογαπιεμέϊ μὲν πιοδϊηητι ἀἰδουνο 
ἐμερεδεὶ. ἃ δρῦς. ΕΝ. 14. μεὼ τὴν 
τοῦ δίσχου φρόκλησιν, Ῥοϑί αἰδοῖ Ῥτο- 
νοσδίοπότη δυΐ ἰθάυτῃ, λουβιλία 
ἀϊοξαια : δὶ ᾿δθῇ 411} ἱπέε]} 

ὁ ἀϊδουτῃ, ἱπ αὺυο Ηδε]αποάϊΐοες ΣΝ 
τύχα τϑι ποῖα βου βεραηΐ οἵ Ὀγεοτηΐδ 
ῥτοροπεραις. Ηΐεδγοὶ). δίσχοισι, τοῖς 
δίσχως, λίϑοις στρογγύλοις. ἙΛγτι. Μ. 
δίσκος σημαίνει; λῖδον τροχοειδὴ εἷς γυμνά- 
σιον ἡρωϊπὸν ἐπιτήδειον, Φαρὰ τὸ δίκω, τὸ 
ἔὕπτω,. δίχκος ὁ ἑνατούμονος, καὶ «λεοονασ- 
μῷ τοῦ σε Οοπξ, Ἑεϊ Απεαᾳ. Ηο- 
χη6γ. ΕΙΡ. ἵΥ͂. ς. 6. Ρ. 825, Μοάυχι 
ἡπεϊειάϊ ἀΐϑουτα νἱχ δἰ ὶ δοουγαίίυθ, 

ο φάρα δρυά Ῥμϊοοίξαΐυτα Ιοοῃ. [,3}.. 
1. ν. 798. υάϊοθ ΟἸδασῖο ποῖ. δὲ ἢ. 
Ι, ἀοἸἰπθαζυσα ἱηνεηΐθθ. Αἀάς Ηἴο- 
Τοηγτοὶ Μογουσα]8 Γ[.10.11. ἀ6 Ατία 

. Ογιπηδδίίολ οαρ. 13. 

ΔΙΣΜΥΈΙΟΙ, δὲς ἀδοὶεα πιδῖΐο, Ὦ. 
6. υἱρίπἰὶ ταῦα. 4 Μαος. ΝἼΠ]. 9. 
80. Χ. 17. 48. 31. 

ΔΙΣΣΟΙΣ, ἀπκρίε». ΡΤ, "ιμαξο. 

σε. ΧΙ. 22. --- πλϑῶν ἑεγαξίο, 

« »ουπάιοι. Οεα. ΧΙ ΤΠ, 18. 7εν. 
ΧΥῚΙ. 18. --- Ὁ» ἀὐδαρἧιπε, φορεῖ 

πες, Ῥεον. ΧΧΧΙ. 422. Τιοροστηιῖξ 
ὩΣ νρ. ὀωρίοίδις. Ῥταΐεγοῃ.- 

ἀκ νος ᾿660 ἰφοξίο τϑοϑρίθβ, ἤδζη 
νοϑΌ τ πΐδ ἀρ" οὐα οοτία δανθυβὰβ 
ψίτα ἔτι σου ὩΠΠ δἴδ σοππθηδηςαν. 
Οὐΐετυτμῃ Βεο Προ Σι 8 δισσὰς ἴῃ δισσὰ 
τηυίαν τ, 86 ἤδπὸ νΟύδτα ΟἸΠῺ Ὀγε- 
οοάση οἴοδο ν. 9]. κα νάσροὸ ἐνὰρ 

« δύσχοννω; ᾿ιραχὶξ ἀλιοίονεδίθ (6 Χ1 8 
Ἡῦτ. ϑιν. 1, 45. ἐν χάρδίῳ δισσῇ, ἄκπ- 

ΡΙἰοὶ ςοσάβ, ῃ. 6. απέπιο ἐπ ρὲ πὸν 
δαίἐε οοπλγπιαίο, χμὲ ρατίϊπι Παϊ, 
ραγέϊπι ἀπ αϊέ, ἀσδῆὶ ααἱ Βαθεῖ, ἃ 
Ἄδοοῦο 1. 8. ἀνὴρ δῥψυχος νοσδίῃχ. 
Οομέ, φιρσὰ δὰ νοσοὰ δκσλόος. 

ΔΙΣΣΩΙ͂Σ, ἀμρίβονέεγ. ΩΝ) ἼἜν ΟΣ 

ἀμογίση, ἢ. 6. ἀμρίες ροτίϊο. Ἰὰς. 

622 Διευλίζα. 

ᾳᾷ Ἠδρ. 11. 9. δῖ... ΧΣΠΙΠΕ:11. Ἐππρ 
Ῥδαη. ν. 1847. 

ΔΕΣΤΕΓΙΟῖΝ, ἄωο ἑεοία, νεὶ ἀνρίω! 
ἐδοέμας λαδεπα δοὺ οοπέρπαξίονει 
Ὅ)}}) δεομπάμς. ὅγταχα. σε. ΝΊ. 1ὸ 

δίστογα. Νιὰε πῆγα 8. νυν. ἀκώροροι - 
ϑθδρο σεδορτ, ΧΥ͂. Ρ. 1062. Β. ὁ. 
Τεγον τὸν αὔργον. 
ΔΙΣΤΟΜΟΣ, ἀποερε, ᾳ. ἃ. ἀὼω 

ογᾷ λαδέπδ. γὴῈ εέ ΣΕ, μιν. 
8. [ΠΕ οΡα. Ρβαΐτα. ΟΧΙ ΙΧ, 6. ΩΣ 

φαῖδω δίστομοι. Ῥτσν. '΄ 4. μαχαρα; 
διστόμου. ---- ΥΩ ὯΦ, ἄκο οτα. “υὰ. ε 

11. 16. δίτας. ΧΧΙ. 4. ῥομφαία ἃ- 
στομος. αἶα. δὲ: αοσιία, Ἐ, 6. έν» 
φμε αομέα, ἀμαε λαδεπε αοῖες, 4παιὶ 
ογα. 
᾿ΦΔΙΣΧΙΛΙΑΙΣ. 1 Μαοοδῦ. ΙΧ. 4 

δες. ΑἸοχ. δισχιλιάσιν ἴπικων. 

ΔΙΣΧΙΛΔΙΟΙ, δὲς πεῖϊΐε, ἄπο πεᾶϊδα. 
, πὲϊϊ. Ναυτα. ΧΧΧΥ. 4. --- 

τουθι αν» δα. Εχοὰ. ΧΧΧΨΤΙΙ.80 
Νυμ. ΧΧΧΥ. δ. 706. ἢ]. 4. --οἰὶ 
ὩΣ ΝΟ, ἀμοομάϊ. Τῃο. Οαπξ. 1}. 

12. 
ΚΑΙΣΧΙΛΙΟΣ. 1 Μδοοῦρ. ΙΧ, 4 

866. δεο. ἀσχιλίᾳ ἴσαῳ. 

ΔΙΈΑ ΔΑΝΤΟΝ, ἀμοἑαζεπέα. ὉΥῸΣ 

ἅπαξ. ἃ 22, ἑάετα. 9 Βερο Ψ. 93, β 

Ἡετοάοι, ἶ, δ0. ρ. 19. 1. 
ΔΙΥΔΙΖΩ, φαοοο, ρεγοοΐο, ἀξίεοο, 

οὐαὶ ἀεέρμπιο, δογαάϊδεϑ ρὐγρῥράι 
ῬΜΓΡΟ, τηοϊδρδοτα μαϑῖϊα 4 υἱης ! 
αυοά καοοδίυῦ εἴ ρεγοοΐϊδζυσ, αᾳυοὲ 
εἴ ὑλήζειν γοοδῖαν, ἁυπᾶὰθ ὑλωσεὴρ εἰ 
δασοιιδ υἱπαγίμδ, οοἴμηθ. ἘῺΝ ΡΣ » 

ἐπ ογαέεγέδως. Αταοβ Ν]. 6. οἱ αὐνο. 
τις τὸν διϑλισμένον οἶνον. Τιερότυπι 
ΣΡ.» 8 Ῥ}» βαμαυί, μετοοία- 
οἷ. Ζασίπτιε ΜΝ ἐπ Ὀμαὶ. α. Τυγρᾶ. 
Ψψυά. Ρ. 19). Βαδοῖ ἐν φιάλαμ. Υ κὶε 

Ρ, ΤΠ ΡΟ 105. γἱά εὐ μόλε ἐαπὸ 48 Ἶ 
τῆς τεκε α ϑγτΒ. Ρ. ἢ Ρ. 118. ἐμ 

βρ! ἐἐψκαίπα, ρεγοοίαξκε, ματι 
Ργῇ. Ααυ. 5. ΧΙ. 7. διῶλισμένοαν, 
ἀεερεπιαίιη, ρυγῖπ ἃ δογαϊδδις εἰ 



Αἰὐὑφαίν. 

α ϑοοΐα, ΟΜ βογιηο δεῖ ὧδ ΟὟ, 
Αᾳᾶῦ. ϑ'γίηπι. [66. ΧΧΥ, 10. 8ος. 
Ηδεχ. Μουῦ. «υϊάφπι νὸχ διῦλισμένον 
8. διῦλισμάνων δα γοσοτῃ ὩΣ: ͵ ὕ- 

ὁέ5, ταξετίυ, Βοα τπδ]0, πὰ δρυΐ 
αἰσυχάπδ τοϑροπάοϊ ΗΘΌΣ. ὈΡΙΌ, 

εἴ, φυΐα Ααυΐα ῥσεββε γογίεσε βοϊδί 
γοιθ8 Ηδφργαῖοα, ὀὰ αὰ6 86 ὅ'γιη- 
τδόδυα διλισμένων, ΠΟΙ δυΐεοπι, αἵ 

᾿ς Ὅπς0 οὐϊπη δὲ, διϑλεύμένον, νΟΥΕ1886 
δ᾽ δυριτοόν. 

ΔΙΥΦΑΓΙΝΩ, ἐεαὸ, ρεγίεσο. Ἡϊης 
διυφα μένον συμναλεντὴν, ρετίθχέμπι 6012. 
»ίεχιενε 6. ἐεξίωπι οοηγωποίμπε, 5} 

ΟΠ, σεως ὧς ἰονίοα. Ἐχοά. 

ΧΧΧΙ͂Χ. 99. Τπόδη. ψον; Ηἱεί. 
110. 1. ν. 879. 8. 

ΔΙΦΘΕΙ͂ΡΑ, μεῖϊεε, τεεπιδταπα, υεέ8- 
ἐξ οὐγίαύεα, ἐθρβεη, ορεγιπιεπέωηι, 
φοίμηεη; ἐϊδείζω. ἌΣ υοἰμπιοῆ, 

ς δεν. Αηαα. ΤΒοοάοῖ. ζδοι. . 1. 
-- πΌ:» ἐερηιέπ, ορεγομίμηι. Εχοά. 

ΧΧΧΙ͂ΧΣ. 84. Ηετγοῦοι. 1{{Ὁ.0. (8. 
88. τὰς βίβλους δ᾽ Ἰοπίρυθ ῬὈχίβοι 
οοπειιείμϊῃς διφϑέρας ἀἰοίαβ ἔλῖβθθ 
δυσίογ αβί, χυΐα, οἱ ἰπαυϊ, Α]ἸατιΔ- 
ἀο ἐν σάνε βίβλων ἐχρέωντο ὃ γύρῃαι 
αἰγεΐῃσί τε καὶ οἰέῃσι, ἀϊΐαμε : ὅτι δὲ 
χαὶ τὸ κατ’ ἐμὲ «πολλοὶ τῶν ΚΟΡΗ αἱοΐδιι 
εἷς τοιαύτας ἀφρϑέρα ς᾽ 

ἃ δγ ἢ. ἀιφδέροι, δίρμα ἀέρα, Ἴικα, δι δίλνος, 
γ{5 μματεῶν. Οομΐ. ᾿βδῖτη δδίτατη ἀἐ 

οὔο ὕὔθιυναί. Ρ. 413. ΜαΑΡΙΠ]οπίυπι 
Ὧ6 δ Ὀ!ρίου. Ρ. 338. βεδυν αγσίυτα 
ἄς Οὐμπδη. Γἶρν. ἀρυἃ Υγαεῖι. ὅ. ὅ. 
εἴ ΗἩοταρίεσδυβ. δὰ Ῥοΐυσ. 1.1. Χ, 
Ρ. 1214. 

ΔΙΦΘΕῬΡΩΜΑ, πιεπιόταπα ρεῖϊ,- 
οδα, ἐπ φμα δογὶ δὲ φοἶεί, ροίίμω φοτὸ- 
δεπάο ΡΟΤΩΝ οοἰϊεοέτο, υοἱμπιεπ. 
Ρῶ υοἰμπιοη. ΤἈεοά. [ε8. 11]. 

. ὙΚΙδ τύμος. 
ΔΙΦΟΡΟΣ, δέγενγωδ, ἀμογμηε σεη6. 

γιηι μοί γετέηδ: ΒΟ ΌχΩ 4]}- 
οϑς δὲδ απο Γγωοίαπι ἤεγεπδ. Ὧν}. 

ἀιΑ]. πησίίοπεε. ον. ΧΙΧ. 19. ἀμ- 
Φελῶνά σου οὗ κατασπερεῖς; δίφορον 560, 
Α]ά, πιεῖ ἐοσίαβϑε ἰερεμάιτι, δῖ διά» 

φόρον, αυοὰ 41: ταν μαροης. Αἀασ 
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Αἰδεη. 1. 11]. ν. 77. Ὁ. ἈΡΑΌΡΙΝ 
Ἐςοῖεδ. ν. 703. 

ΒΔΙΦΡΑΆ, “εἰΐα. 2. Μαος. ἘΠῚ 
21. ϑες. Α]έχ. οἱ Οοιορὶ. βθὰ γρσὸ 
δφραξ εἶπα ἀυϊίο οὶ χερομομάυπῃ 
δὶ διαφόρους, τἱ Ἰερίταν ἴῃ Ναῖ. Ηδ6- 
βγεῖ. δίφραξ, κλιντὴρ, θρόνος γυνομκεῖδρ. 

ΔΙΦΡΟΣ, δεἶϊα, δοάεε. Ν᾽ Ὁ, ἰάδπι. 

Ὁ δυς. ΧΥ͂ΙΙ. 18. 1 ὅπη. 1. 9. Ργον. 
ΙΧ. 14.- αν)» Ἰάοια, 900. ΧΧΊΧ. 

7.-ὐ ΠΟ Ὁ» ἰοοίμε. 1 ϑατη. ΧΧΥ͂ ΤΠ. 
48. ᾿ 

ΠΡΟΣ ΔΙΦΡΟΥΣ ΚΑ ΘΗΜΑΙ. 

Ψυα. 111. 234. υνϊ Ῥγὸ 597 Ἴ Ὁ 

ἈΟ. ΓΝ» ἑόβεπς ρα Ῥεάεν μος, 
Β. 6. ΡΣ Θυροπιϊειηττα, ὑεπέσγιΣ ὁπμΣ 

 ΤΧΧ δροπί «ρὸς δίφρους 
κάϑηται: ὉΡ] δ ὕρρο ποίδι Ζείΐαπι ρέγ- 
ἐμδαπι 8. ζανηϊαγίοαπι, αἀὐεὸ αἰ1δὲ 
ΑἰτΩ ΒΒ] ἰοἰῦον δεῖΐα δυῖ ἰαδαπώης αἰοϊζυγ. 
Ἡδαγοῖ. δίφρον, ἅρμα, δυό, μὦ 
κράββατον, ὕχημα. 

ΔΙΧΑ, ἐπημ ἠ ρθη ἐν ὦμαι ραγίδε, 
ἀωρίξοϊέατ, Ἰς. 
εἶπ. 5ῖν. ΧΙΛῚΪ. 41. γεσϑαι δίχα 
τυραννίδα, Ἀ. 6. τὧξ βογοῖ γεβταπι δέσ 
Ῥαγβίεπι, 5. ἰτιροτίυση ἐπ ἐμαϑ ματίξε 

πρ Ὧση δυΐοη, τὐ ΒΙΟΙ 5 
ἘΑΠΒΌΣΝ - Πανὶ ἀπ] Ἰοἰτοῦ ἴγσϑῃ- 
χη, ἢ. 6. νὰ]86 βοουυτ οἱ Τυςυ- 
Ἰσπίσσω. (γί Ῥχίογασα αχρ)ίον.- 
ἄσδοσα ροδίαϊαϊ βεγίεθ ογδισηΐβ εἰ 
διιδθοτία. Μαῖα: τῇ ἤασεγε Μη5- 
Ῥετίωπι ὀέρατηίποι. ϑγταβ οἵ Αταῖρδ: 
μὲ ἵἡπ ἀπο ἀξυϊβενεπέων. Χο- 
ΠΟΡΉ. Ογτορ. ὙΠ]... 7. 8. δίχα γι» 
νσϑα, τοῦ σώματοξ, Δ ζογροτε ϑερα- 
γατί. Ἰὰ, Ἐχρεαϊι. Ογεῖ ΥἹ. 4. 8ι 
δίχα τὸ στράτευμα ἀομῖ, ἀμγώπρεγε, 
ἀἰδεοοίατε ὀχετοϊζυτα. Ρ]αΐο Ογάί, 
14. ' 

ΔΙΧΑΊΖΩ, ἀἱοίάο, ἀἰβέπάο ἐπὶ ὦμα 
ρατγέεϑ, δὲρογί ον. νῷ» ηπάο, αἰ θἔπ- 

ἄο, αἰἱδοὶπάο. Τῆς. (εἰπε ἀυρῖο Αᾳαϊ- 
[Α) [μὲν. 1. 17. Αφὰ. θδαυι. ΧΙΝ. 6. 
μεδίίατα, ουἱϊ δυπί Βὲββδθα ὑπρυΐα, 
ψοοδὲ δεδιχασμένον διχασμῷ. Οορίοβο 
80 ὅθε 6 ἴδο νοοὺθ αἰβρυίανϊξ 

γαΐη, αἀὐυΐ» ἃ 

ΓΟ 



Διχασμὸς. 

« Εἰδοδοταβ ἀο ὙἹΕ 6 ξαχίο. Ν. Τὶ Ρ. 
384. 
ΔΙΧΑΣΜΟῚΣΣ, ἀϊδεῖο. ")5)})» ἰάετι. 

Αι. ους. ΧΙΝ. 6. διδιχασμάνον 
διχασμῷ. Νοτλθα δος, αυοὰ ϑίερβαε- 
πι8 π΄ ΤΒδβδῦσο ομχίδῖί, τερεσίτας 
υοηυθ ἱπ [οχῖοο Ῥμδνοσίπὶ ν. δή- 
τρέσαν, αἱ δι8 Βϑιιδῖ εχ Ἐπυδβίδίῃ!ο 
δὰ 1]. Λ΄, 481. Ρ. 867. 48. 86. Ηοπι. 

ΔΙΧΗΛΕΥΏ, ῬΣ. μηχοΐζας αἰἱοϊάο, 
ὁ πηροΐαηε πδθοὺ διεμίοσηι. Ὁ» ,ῇκάο, 

ἀϊηαο, ἸΔτι Μὲ “ ἀϊοϊάο. 
ων. ΧΙ. 26. βες. Οομρ]. εἱ ΑἸὰ. 
Βουι. ΧΙΝ. 6. 

ΔΙΧΗΛΕΊΏ, Ἰάδμ. ὉἽ9» ,“ῇηάο, 

ἀϊϊῆηαο, ἰαϊῖτη : ὠπρμΐαδ αἰοϊάο. 
Ἶμεεν. ΧΙ. 8. 4. δ. 6. 7. Ῥευί. ΧΙΝ. 
7. Αἀὰε ὅγπαμ., αὶ Ρ5. ΧΥΠΠ]. 
82. το ὈΛ5Ὁ» μπρεΐας αἰυίάεη, 

μεροΐ διχήλων, πΡὶ εἶπα ογητὶ ἀυδίο 
ς βεγϊρεηάυπι οὐΐ διχηλῶν, νοὶ διχη- 

λεύων. Ἰ,Εχ. ΟΥτῖιι ΜΒ. Βτεπι. οἵ 
ΗΕ ΟΝ. διχηλοῦν, δύο ὅπλα (1,ἜΕ38 ἐσ 
ῬΒανουῦῖπο ὁσλὰρ) ἔχειν. 

ΔΙΧΟΜΉΝΓΙΑ, »ιεάδπις πιδηςὶδ 5. 
ρἰρηεμπέμηι. ὅδιτας. ΧΧΧΙΧ, 15. ὡς 
ὀρχομηνία ἑπληρώδνην, δου ὑτῆς πάθκα 
Ἰπιρἰοῖαα ϑυη. ΕΗδγοῖ, διχομηνία, 
τὺ ἥμισυ τοῦ μηνὸς τῆς πῤέψπῦν ὅτι «λη- 

γός ἐστι. [κχ.. Οὐτῖ: ΜΕ. 
. ἃ Βνετα. διχομηνία, τῆς σελήνης αλη- 

ρουμένης. ἩΗΐϊης διχόμηνις δρυὰ ΡΙῃ.- 
ἄδγ. ΟἸγτρ. Γ΄, 835. Αρο]]ου. ΒΒοά. 
Αγρου. 1. 1381. Οἱ Β΄. ΒΟ] δδῖ. σὰν» 
σέληνος.- 
. ΔΙΧΟΣΥΑΣΙΆΑ, ἀϊενενεῖο, Φεάέέϊο. 
1 Μδος. 11]. 29. χάριν τῆς ἀχοστασίας 

. Χοὶ αληγῆς. 
ΔΙΧΟΤΟΜΕΏ, ἐπ ἄναξ ματος 

δέοο, αἀἰυϊάο. Τγ 7). ΡΙΒ. ἐπ σία ἀἱ- 

ευἱάο. Ἐχοάᾶ. ΧΧΙΧ. 17. [πο. δῆ. 
ΧΡ. 11. 

ΔΙΧΟΤΟΜΜΗΜΑ, δερηιεμέμη, 
ϑιωίμηι, ραγς, αἱυϊδῖο. "ἡ Γν Ῥαᾶτε 

ἀἱαδοοία. Τπς. ἐγ. ΧΧΧΙΨ. 19. υδὶ 
(οά. Νοτρ. εὐ Τμοοάογεοίιβ 16- 
οὐμδτὰ ἰη ΤΧΧ [Ιηςϊ. βἰς ὌἽσρίθηῖ: 
χαὶ ἦλθον διὰ μέσου τῶν διχυτομημάτων 
αὑτοῦ. - Ὁ} τεψπιομέμηι, ραγϑ. σεη. 
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ΧΥ. 17. - ΠῚ» “δ ιρίωνι, δερπιει- 
ἐς. Ἐχοὰ. ΧΧΙΧ. 17. 1κ“ν. 1. 8. 
Ἕ:. ΧΧΙ͂Ρ. 4. - Ἢ εαάανετ. 

δεη. ΧΡ. 11. 866. ὕ δἰ. υδὶ ἄυεε νες- 
βίομθβ οοϑ πϑσυμς 80 ἰοοο ΥΩ 

᾿δἷπο ἀυρίο ἰορετυπί ΞΔ» «Οἱ !. 

γ. 17. Ἡδεεγοῖ. διχογομήματα, εμή- 
ματα. 

ΔΥ͂ΨΑ, εἰδὲε. 212» "ππενάἀασέιην. 

Ῥεραΐτα. ὑΧ]. 4. ἴδραμον ὃν δέῃ, υἱὰ 
ἴδιο Ῥγὸ ὀΐψῃ τεροπεμάυσω εαὶ 
ψεύδει, τὶ ΤΟΙΥΧ τίποτα μαθαῖεθε 
εχ Επεοῦῖο ἀοσυϊξ Μοποδπισοιϊῃβ. ἔ 
-- νὸν «εἰ. Αᾳυ. ΤΒοοά. Ατοοε 

ΨΠΠ.13. ΕΧΧ 2 Ραγ. ΧΧΧΊΙΙ. 11. 
Νόβοα. ΓΧ. 1δ. [ε8. ΧΙ,1. 17. - 
πονοῦν ἰἄδτ, «6γεα. 11. 95. --- 

ἡΝῸν ἴἄοτη. δες 11]. 15. Ῥα. 

ΟΥ̓. 933. 

ΔΙΨΑΔΗΣ, δεεοκίοεμς, αγιάαε, 
ἀφμα ἀεδίβἐμέει. πὴ Ἰάδιν. ϑγτωση. 

Ῥβαῖΐτα. 1,Χ1]ι 4. διψάδει. [ὉὈῚ Ἀτὸ 
διψάδι, νοὶ] διμψάδι νε] διψγώδει Β0τῈ- 
Ῥεπάυπι 6886 ἔδοὶῖς ἱπίε]εσίεατ. ἐ 
Οαίοτυπι γῇ διψὰς 8. ἀρψώδης εαῖ Σ 
Φ γῆ ἀψῶσα Ιε8β. ΧΧΧΥ. 6. 
γυδρος γῇ 168. ΧΙ,1. 10. Κ.1 

ΔΙΨΑΊΏ, εδἰδο, δ. σποίδροσίορ, 

υαῖάε ἀξεϊάετο. Ἅ ΤΊ, φἰοοιίαε, 1επ. 

ΧΧΥ͂. 4. ὅ. .-- Ὧν» 7ξεφωΣ, ἴαεσμε. 

ὅϑγτηπι. Ῥεαΐῃ. ΟΧΙ.Π1. δ. ὡς γῆ δι- 
ψῶσα. Βδπα αποδα κασι. χχ 
ον. ΧΧΤἥΙ. 7. Ῥτον. ΧΧΥ. 96. [68. 
ΧΧΙ͂Χ. 8. -- πον δοοαδ. ἴσα. 

ΧΧΧΑ͂. 1. ἔρημος ᾿ἀιψῶσα, ἀεποζίασω ἱ 
αγἱάωηι. , ΓἾΠΠ. 9. ἐν γῇ δε ψώφῃ. 
ϑ'᾽΄ς Ευγιρίοα ΑἸοεδῖ. ν. 561. Ἄρ- 
γους δειψίαν χϑόώνα ἀϊοϊξ : εἰ [ῦγα 

ἀϊεῖϊςων ϑγπεεῖο Ερ. 67. ρερ- 
3908. Οομξ, ϑραῃδοιΐυτω πὶ (81]5- 
ΤΟ. ἢ. 10. - νῸν γοθυτω, ς:ἤο. 

Αι. 1.5. ΧΙΕΙ͂Χ. 10. διψάδουσιι. 
ϑυμλαθοῖ, ἂς ΤΒεοάοί. ἀρψήφουσι. 
ΙΧΧ Ῥραῖα. ΧΙ, 2. ἐδόψησιν ἡ 
ψυχή μου φρὸς τὸν ϑεὺν, Ἀ. 6. οαἰάε ἀε.- 
«ἰάἀεγαυΐέ αὐίτια ταθα ἤθυσα. Ῥβαΐγα. 



Γη διψῶσα. 

α Τ0ΧΤ|]|. 2. ἐδίψησί δὲ ἡ ψυχή μου. ὅυ]- 
('Δ4: ἐδίψησεν, ἐσι ϑύμησεν. Μιᾶδ εἱ 
Κρ. ΧΙ, 1δ. δὸ [χ. Ν. Τ. 8. ἢ. νυ. 
Ἠδβγοδίυδ: Δάψιν ἴΑργος, ᾿Ἡσίοδος 
μὲν τὸ ἀγυδρον" ᾿Αρίσταρχος δὲ τὸ 40).»» 
«ὅγητον. διψᾷν γὰρ τὸ ἐπιπϑεν. Αἀᾶδ 
ΘΟΒοΙὶ. δα Ριπάᾶδλνυ. Νφι.  χ', 10. -.- 
ΝΟ εἰδῤκηάωα. 5. βδια. ΧΥΤ]. 20. 

Ῥραῖπι. ΟΥ͂Ι. 56. 1.6. ΧΧῚ. 14. --- 
ἩΝῸ ὁ. Ιε6ὲ. ΧΧΧΥ. 7. -- 

δ λῶν βίπρ. “ἰδέδιπάμε, 860. 81108: 

φτγαάρ. 700. ΧΥ ΤΙ. 9. -- ὌὌθτον 

»ρεγεοῃμοηέες. ἴμπς. δες. οοα. Β 481]. 
γιά. ΥἹΠ. 4. διψῶντες, ααε ἰεοῖο 
ϑοστ]οσὸ 'ἰῃ Αρρ. Ουἱῖ. Ῥ. 908. νεὶ 
ΕΧ διώχοντες οΥία, ναὶ φ΄οββα 6886 ν]- 
ἀείιν δἀ)εοία νοῦῦθο Ῥγεθο 6} σει- 
Ῥῶντες, ΟὉΪ Θἴδτη 4556 8118 αϑὺὲ οὔ Υ- 
ἔθη». ἴπ Αηίπι. δὰ ἢ. 1. ΜΊΗΙ δυΐεδι 
Ἦϊσ ᾿πέουΡρυ 8 ΠΠΡΘ ΓΕ 86 86 16] οὐδ! ουβ 

6 ΠΟΙ ΘΏΙ Θπΐοσ 114 ἰγϑηβίι 896 Υ]46- 
ἴω, ταοᾶο ὀμψῶντες γεγίδ(ῦ : ψμὶ ἐΣ 
Ῥεγδοομέοπε εἰ ῥιπαξ ἐγαηί. (ΟΟΠβΥ- 
ΤΑΔΙΌΥ Βερο τη68 Βεπίρης4 ἰοῦο Ῥτον. 
ΧΧΥΊΤΙΙ. 15. υνὲ ὀμψᾷν ρυὰ ΧΧ 
τεϑροπᾶος Ἡερτδῖοο Ὁ γ᾽» αἴϑοντο, 

εἴ λύχος διψῶν εεἰ Ἰυρυβ, 4} δέξέπε 
γερέϊηρμεκας σαμδα Οἐδοιγτῆ. 

ΓΗ ΔΙΨΩ͂ΣΑ, ἑογγὰ εἰ! 6η8. 
πον. φοἰμάο, αἀεβεγίμηι. [68. 

4 ΧΧΧΝ. 6. 
ΔΙΎΟΣ, “". 3» "ποπάαοίμηι. 

Ῥραῖμι. 1,Χ]. 4. 566. γαῖ. ἐν δίψει. 
16 δαρϑηῖ οἵμεβ οοὐᾶά. Οτεροὶ οἵ 

᾿ Σαῦδι. Μυϊρ. ἐπ εἰδὲ. ἘπθΘΡ15 ἴ8- ᾿ 
τωρ τποηυΐϊί, ΓΙΧΧ ῥείγητυθ δδ- 
Βυΐθθ6 ἐν ψεύδει, ππᾶδ χποσιὰοδο ἴ80- 
ἔστη. βιοτίς ἐν ὄδψε.. Ὑιάς δὰ. Ἀ. ]. 
Μοπόδβευς. Ἐογχῦπεδβα ἴδγπθη ἰΐ8 γογ- 
Φδτιηξ, αυἷ4 Δ δορά 8 Χν ὅ0- 

ἐ ἵμογμπέ ῬῈΣ ἔδραμον «ταπιϑίαϊεγαπὶ ἀ6- 
Υἰναπῖθβ ἃ γὴ., ΟΜΤΤΕΓΕ, Τ6Ὸ ΟΟΙΏ- 

τηοᾶδ αἰςὶ μοββεὲ Ἂχ συ π ΟΝ- 
γ676 ἵπ πιοπααοῖο. ---- “πὸ» δἱοοσὶέαξ, 

αγταάϊίας, ταδτοηγτηῖοα ἰρομα ἀγα. 
ϑγταμι. Ῥβα. ΟΧΧΥ͂ ΤΙ]. 17. ἐν δέψει 
(ἢ. 6. ἐν γῇ δεψάδι βἰνο δι ψώδει, ᾳφυοά 

νο. 1. 

625 Δώώκται. 

Ῥαΐτη. {,Χ1]. 9. ἴπ᾿ εἰυθάοηη ἱπίον.- 
Ῥγεῖδ νασαίομθ. ἰοχέζιν) ἐν ἀβάτῳ: 
ὍΝΙ ἄπο νοϑσείομιθϑ οοδϊπογπηΐς 86 
γεθα πἰθπηδ ἐν ἀβάτῳ 6 νοζείοῃθ Κὶ 
Αφυλθ Ῥδγρϑῦδηι ἱστορβογιηῖ. ---- 
ΝΟΥ. ἘΕχοά. ΧΥ͂Ι]. 8. Ἠσαῦ. 

ΧΧΥΠΠ. 48. )υὰ. ΧΥ͂.. 18. .- 
«ΝΟΥ» εΝδωπάμπς. 168. ΧΙ ΙΝ. 8. --ὦἜ 

ἢν ἡπᾶπο, ἴοσι υαξέίι. Ὦαϊ. 

ΧΧΧΙΠ]. 10. υὐὲὶ δέψος χαύματος εεἴ 
ἴοομς, φμὲ ρὲ ἀείμπι πιασίπιαπι εἰϊπι 
ἐπάμοῖβ, ἰοσς αγὲπὲ δὲ αἀρμὲς ἀἰδείἔξιι» 
ἐμ. ἴη ἐοχῖυ ΗδΌτ. Ἰορίτυν ἡ. 

Ὁ, ἐῃ υαξίϊαϊα εἰμίαίμς ; υἱνὶ ποῃ- 

Δ] 18 Ἰορίδββ νἱἀδηίαν 7} ΠΣ» 

δῸ ΑτδΡ. [, μαϊέσαηρ (δ ῬΡα- 
ἔαίο ἐμὸ ἴξδηρογε μὲν εἰζζπ, πὰρ ΠΠ 
ΓῚ}» πιάα εἰ α εοἷε αὐμεῖα ἰοοα. 

ΔΙΩΓΜΟῚΣΣ, ρεγσεομῆῖο. Ρ.» »εγ- 

δέψμογ. ϑγταΐη. 1 ὅδιη. ΧΥῚ]. 58. 
ἀσὺ τοῦ διωγμοῦ, μοδέφμαπι μεγξερμὲὲ 
μεγαηῖ. ἴτα Μυϊραῖπδ. -- ΠΤ» 

Ῥαγέ. ΡΙἢ. ρεγβομόης. Ῥτον. ΧΙ. 
19. διωγμὸς δὲ ἀσεβοῦς, υὉϊ ρατεοῖ- 
Ρίυτῃ 1Π δι  δίδηςνυτα εὐ υιϑάσγῃ ν6ν- 
ὍΣ πιυςαγαπί, βθῆβι δι θ ῬΑΓΊΤ 
τηυδῖο. ΨΊΔ6 8. ν. ἀσεβής. ---- ) 1» 

»ίαπομις. ΤΉγοη. 11]. 19. ἐκ διωγμοῦ 
«πικρίας μου. Τιοροταπί 8'πθ6 αὐ ]ο 
ὙΠ) Ὕ : Πἰδὶ δύδἔιο 6 γη8]18, Θ08 γο- 

οεπὶ Ηθογ. ἀδαπχίθθ 8 ΠΤ 5. ὙΤῸ: 

ΟΝ ῃοῖαϊ ἐπ βιΐαπι ὑογέεγδ, 

Ἥᾳανγε. Οοπέ. (ον. ϑὅυς. ΧΧΧΙΠΙ, 
298. Εδδτα 11Ὃ ΟΧΧ Δὲ μὲν διώ- 

κοῖν ἰδ ΒΓ] ΘΓ ΌΏΪ. 
ΔΙΩΘΕΏ, ἐπιρεῖϊο, ρμεγρεῖΐο, γδ- 

ροῖϊο, γε ιοῖο. Διοϑέομαι, αδ7ιοῖο. 
Ἐ17 ἐγμάο, ἱπερεῖϊο. Ἐπ. ΧΧΧΤΡ. 

21. τοῦ ὥμοις ὑμῶν διωϑεῖσϑε, ἈυΤΩΘΓῚΒ 
γοδίτὶβ δ) 1ο 8. ΗθογοΒ. διωθεῖτο, 
ἀπεκρούετο, ἀνεχρούετο, ἀπεῤῥίπτετο, ἀπίῤ- 
στ. 
ΔΙΩΙ͂ΚΤΑΙ, υἱηάϊςες, μογϑθομίογξε. 

Ηοϑ. ΥἹ. 8. ΟἹ γγΤῸ “ΞΘ Πϑρν" 

ἣτντ 

ἂν» 



Διώκω. 626 ᾿ς Διῴρυξ, 

α αάαϊα ταπρμῦνε, ϑγτουλοῖυ μάρεῖ 
διῶκται ἀεκὺ αἵματος. Μοᾶο ἀεῖθαθ 
ἀσὺ, βοπδυ8 6 Π6 ΘΧΡΤ δθυ8 ν᾽ ἀδἔαγ. 
Νεῖαρα ἌΡ Ὁ ἀϊοϊξαν αυοαμ!6 60 86» 

81, πὶ εἷς υδδρία ὈγΟΉΙΕΓΟ, ρεγδεημὲ. 
ΔΙΩ'ΚΩ, ρεγβεψμοῦ, ἔπδέημον, οπιῆξ 

αἰμάϊο δεοίον,, οοπομρίδοο, ἀρρείο, ὁπν- 
πὸ σία ΐο ἀπηϊίον, ἰύδτα ΚμρΊο. ΠΤ" 

πολ Ὀτορτίυμι, εάαπ, ἘΖεςὮ. 
ΧΧΥ͂. 18. διωκόμενο. 1 ροτυπῖ οχ 

ὃ Ὡσπαυ] Πόσαι βαπίθπτδ 58) 1) δυΐ 
, 5 Ὰ}8)ω. διεὰ χοοῦα8 βἰδῖιδ86 ᾿ ΓΤ 00] ἱ 

νἱἀεΐαΣ Οαρρδῖυθ, συ ἴθ Νοῖίβ 
Οὐἶες. δὰ Β, 1. Ρ. δδ8. ΥΥΤῸ Ἰοχζίθθθ 

νἱἀεπίαν, ἢ. 6. ἀδερίεμί, ἃ τδὰ. 
Ὁ. -- ἽΠ ρ»ἱἰαμάο. ΝᾺ. 11]. 3. 

ἕσαου διώκοντος. [οροτυῃπῖ δἷπο ἀυ- 

δῖο Τῶν 8. ἽΠΌ» αυοὰ εϑὲ ργορε- 
γαγΕ. -- τον ΠΡ οοβίίο ρεγάξγε. 

ῷ ὅλη. ΧΧΙ. 6. ἐδίωξεν ἡμᾶς, αυὦ 
ὁ ψεῦθα ΟΧ δἷΐϊο ἱπίεσρζαείβ τοῖς; ο ἰπ- 

βοσία νἱἀεηίων. --- ἼΠῚ ἘΠΡΒ. 

φεγίεγγεο. 166. ΧΝΙ]. 3. Ἰάροτο 
ψεσίοσιηί.---ὦ [» 20, απιδεῖο. ΜΊΟΙ, 

Π. 11. -ὦ ΤΥΡ ἐγορι ἀπ. Ἐβαν. ΓΧ. 

4. ὉΡὶ ῥζὸ διώχων εἰπε ἀπο τερο- 
ποηάχη εβῖ δείδων. Οοκαρὶαί. μΒαρεῖ 
ὃ ἔντρομος. ---- 51)» »γορεῖϊο, ργοριῖθο, 

ἀερεῖϊο. Ῥτον. ΧΧΊ. 6. διώκει μάταια, 
υαπα ϑεοίαίμγ. Ἰωθ00 Πγ}» ἐηιρεϊϊειν, 

ἃ Ἰερὶὶ ΤΟ ρεγϑεφμέέεγ. ΜΊΑ δὰ ἢ. 

1. 7δερεγυχα. --- Ὁ» ὕμιφίο. 168. 
ΧΙΠ]. 14. εἰς τὴν χώραν ἑαυτοῦ διώ- 
ξεται, ἴπ τερίοποιι βυδῖὰ ἔυριοῖ. [Ρ.Ψ 
ΧΥΙΠΙ. 18. Ατοϑ 11. 16. Οσμπέδτ ἰη- 
ἔτα 8. ν᾿. γηὙ: το Γτν ἀοπιΐπον, ἐψ- 

γαπηΐϊάοηι ἐχέγοεο. ἴεν. ΧΧΥΊΙΊ. 17. 
-' ἮΤ'ν ῬέγδεαμοΓ. ὅδηοο. ΧΧΧΙ. 

43. ἐδίωξεν ὀπίσω αὑτοῦ, Ῥεγδασαζιαβ 
εβὲ ΠΠυτη. Εχ. ΧΥ͂. 9. διώξας κατα- 

6 λήψομαι, Ῥεγβοαυθῆθ ΘΟΙΙΡΓΘΗΘΏ- 
ἄδα. Ῥβαΐω. ΧΧΧΙΠΠ. 14. ζήτησον 
εἰρήνην, καὶ δίωξον αὐτὴν, αὐιδετα Ῥϑῦετῃ 
οἱ δεγίαγε ᾿ατα. Ῥσον. ΧΥ͂. 10. διώ- 
χοντὰς δικαιοσύνην, δέ ϊοσιδ ἸυΒθ 6. 
ϑιν. ΧΧΥΊΤΙ. 8. ἐὰν διώχῃς τὸ δίκαιον. 

δ 

νιᾶδ οἰ ἴε6. 1.1, 1. οἵ οσαίεν ἴεσ, 
Ν. Τ. 5. Β. ν. ἴ[6β. Υ. 11. τὸ σχηα 
διώκοντες, δίσογασα ρρείενπέεα. ἴαχ, 
γε! ΜΞ. Βγϑτι. διώκοντες, ἐπητο 
ϑοῦντες. 5:16 οἱ ϑυϊάδ8 ἀοοεί, διώχω 
Ρῖὸ ἐσϑυμεῖ χαὶ δρόγεσϑα! ἀβαγραῦ 
ἮἨοϑ. Ἴ. 8. διώξωμεν τοῦ γνῶναι τὰ 
κύριον, οηπὸὶ φιιάϊο αππίίαπατ, αἱ 
Ῥδυτα οορπιοβοάῦσωιβ. (οδεὶ, Π]. 
15. υνῖ ἴοοο τὸν διωχόμενν ἰεβεῦ". 
ἀυτὰ εδὲ τὸ διωκόμενον, ἢ. 6. φιοί 

ἑά, δοημέδεν, ἀειπουείεϊ. 

Β στο ΠΟ, Θτὰ ἿΡ. τὰ ἐχδιωκ 
μενα δρᾷ ϑυτηγπαδοδμυπι. --- γὴν 

οιγτο. ζαγ. 1,1. 81. ἨΔ᾽. [1. 4! 
Ηρα. 1. 9. ὑμεῖς δὺ διώχετε ἕχαστες εἰ 
τὸν οἶκον, γ08 δυιΐετα ἤμσίδὲς δἰπρυ τα 
ἄοχαυτα, ]ὰε ΑἸταθοῖ. δὰ ΖΕ δ}. 
Τοια. 1. ̓ . 81. Ηδεγςβ. διώχει, χατα- 
λαμβάνειν φεύγοντα, ἢ κατατρῖχιν ἢ 
κλίμακι, καὶ φεύγειν μιτὰ ὁρμῆς. ἡ 
Ησοιι. ἢ]. γ΄. 344. υῦϊ]᾽ Ευδίαῖν ὅτ. 
δαίως ϑέων. Ῥὶπά. ΝΝαιι. Οἀ. Χ. 128. 

-- 05, ὕὕσημπι. [68. ΧΧΧ. 48. 

διώξεται αὑτοῦ «λάνησις. Τάρεζε γε] 
τοσυπῖ. ΑἸΣ Βαροηῖ ἀκώσιγαι. -- 
ΤΊ. υαϑίο. 168. ΧΥῚ. 4. -α Ὁ 

)μάϊοο. ΤὙΒοοά. οὲ Θυΐπί. Εἀ. ΡιὶΩ 
ΟΥ̓́Τ]. 831. ϑδῆβυσα δχργεεβϑετια, 
Ὗοχ Ἡδρθσ. ομΐμα Ὦ. 1. ππογία αἶνγυοι 
αὐάϊοονε, οοπάφηαπατο τιοῖδῖ. 880. 1} 
4. ὁμίχλη διωχϑεῖσα, πεδιία, φᾶ 
Ῥγοιπέέμγ ἃ ταάβδ δοἷὲς, οο}}, Ψ. 16. 

ΔΙΩΡΟΦΟΣ, δέραπιογαίμε, ὦκα 
οοπίζοπαίίοπες λαδεης, εχ δὶς Εἰ δ’ 
ῷος, ρτορσ. οαἰαπιὶ 85. ἀγωπαϊπὶ βΟΉΜ! 
α υεἰμωδιὶς ἐπ ἑερεπαὶε ἀοπείδιε οὐδ 
δίέωπι, 1ξ. ἐδοίμτα, “γχ)» δεσμλίδ. 

ὅπη. ΥἹ. 16. κατάγαια διώροφα, υἱΐ 
βγγασηδομαβ δστογα Βαρεί. Δροὶ 
Ηδεογοῖι. νἱζοθα ἰορίζαν διόροφα, ἐΐδν 
γα. Βεοίαυπ ϑυΐϊάαβ : διώροβον, τὸ δ΄ 
χημα, τὸ δύο ἔχον στέγας. 

ΔΙΩῬΥΞ, αἴνεια, τίνες, [0256, Ὁ 
απι βευίως ἀεγίυαίατ, 80 ἔνττν, 

οαἷἶο. “γδ", τίσει. ϑγτατα. εἶ Ϊ, 

1ε6. ΧΧΧΠΤΙ. 91. --- 11}, ἐΐσης 
πο. Ἐσεοι. ΧΧΧΙΙ. 14. -- Π) 



Διωσφὴρ. 

4 ΤΟΡΤΕΝ. 76. ΧΧΧΙ. Θ, Ὄπ γὺϑν, 

ιοπίμπι. 1ε8. ΧΧΥΊΤΙ. 12. Μίάς εἰ 
Βῖγβο. ΧΧΙΝ. 31]. 838. 08] ποπηῦ ἢ} 
ΕΧΙΒΌΣΩδης 6886 ΠΟΙΠΘΠ ὈΓΟΡΤΊΟΤΩ 
ἤαν!, Ρυΐα 6886 Ασαχίτω, αυΐ Αἵ- 
ταθηΐδτι ἰηἰογῆϊς. Ἡεθγοΐ. διώρυξ, 

ἄρ ΠῚ 
ΔΙΩΣΤΗ͂Ῥ, υεοίἠδ. “1, π΄ Ρ]υσ. 

ὈΥ2» ἰάεα. αι. οἱ ΟΧΧ Ἐχοά. 

᾿ς ΧΧΧΙΣ, 85. τὴν κιβωτὸν, καὶ τοὺς 
ὃ διωστῆρας αὑτῆς, αἴολτα οἱ νϑοῖθβ 

εἾ.8.. 014, ΧΙῦ, 18. ϑυΐὰαϑβ: διω- 
στῆρσι, ἀναφορεῦσι, τοῖς ἀναβαστάγουσι. 

ΔΟΊΤΜΑ, ἀεογοίμηι, οαϊοίμηι, 
δ θλ» ΟΠΒα]ὰ, ἐπέογαϊοίμοι. Ῥ ΔΈ, 

ΨΙ. 9. -τ- ΣΤ δ) Υ, (μαι, ἰδα. 
απ. 11. 18. ΨΊ. 8. 15. -- νου. 

ΟἸα]ἅ. ππαπάσέμηι. Τγδι. 111. 10. 12. 
20. ΙΝ, 8. ΥἹ. 18. 96. -- ἐδ 712» 

ΟΒα] ἃ. σϑογέρερα. Ὅλη. ΥἹ. 10. --- 
ς ΓΛ» ὀόπωηι. Ἐ2Ζ. ΧΧ, 26. μεανῶ 

αὐτοὺς ν τοῖς δόγμασιν αὑτῶν : Βοα ἀρυὰ 
Ζυκξίπατα Μ. οἱ ἴῃ οοἄ. ΑἸοχ. γεο- 
π|8 Ἰερῖταυν ἐν τοῖς δόμασιν αὐτῶν, αιχδδ 
Ἰϑοῖο οἱ οοῃμδττηδίυν νοῦϑ8. αἱ χαῖα 
(ἐπ νεμπεγίδιια δμὲ2), ϑιγτίδοδ οἵ Ατδ- 
Ὀῖςσα, 415 υἰτατηαιδ Ἰοσοῃθπι Π0Ώ.» 
}αμχὶς. Εογίδββα ἰδγηθη αὐΪἷ8 Ρυζοεῖΐ, 
608 ψόοοθῖι ἰϑίδηι δοῦθρῖθβθ ἈΪΓῸ 
ΘΓ» πρτα ἐὲ 77»). 8 τα. 

ἀ 7 Βα) δβ εδὲ ἐγοαά ο, ἀοοίτίπα. 
- ιν. ἐποεϊϊεπίέα. ϑγτατα. Ηδ᾽. 

Ι. 7. [πὶ ταοπῖθ βἰπε ἀυρίο μαρυΐὲ 
ΠΟΌοΠοια ἐπεποίαμαϊξ οἱ οἷατε εἰο- 
χμεπάϊ, ἀλδτα ΥῸΧ ἐς). Βαρεῖ, ὑπὰθ 

ΣΦ Ὁ Ὁ, φ)αίκιπι, δεπίδιίίαπα, ἀδογείωπι 

ποῖδί. Ηδαγοῖι. δόγματα, φητήματα, 
«προστάγματα. 

ΔΟΓΜΑΤΙΖΏ, ἄεοογπο, πιαράο, 
7μδοο. “ΤΡΒΣ ἐξ Ὠ ἴεξ οργόδϑα 

ε ε5ἰ. Ὅδῃ. 1ἷΪ. 18. ἐδογματίσλη 860. 
ΟἨΐ8. [Ρ]ἀ. ν. 15. 86. διμβάδηι ῬΓῸ 
ΟΒδὶὰ. ΠΌΤ ΝΗῚ Ἰερίίαν : 

δογματίζεται πιχρῶς. --- Ἃ 9» ϑογέδο. 

Ἐς)5:}. 11. 09. 8 Εβαγ.Ὸ ΥἹ]. 84. ἴῃ πο- 

627 Δοκεῖν εἰὰν 

τίομα ἡμδεπαϊ, υδὲ ἴῃ χέει ΟΠ α]4.. 
βιιηΐ νέσρα: Ὁ Ὁ. Εδάν. Ν]. 

- τ 

12. 3 Μδος. Χ. 8. 

ΔΟΚΕΊΏ, υἱάρον, οέηδθο, ρωΐο, αγ- 
δίέγον, ἰἴξ. ἐπ λόποῦε σβηι, λοπογοηι 
οοηϑοσμέμδ διπὶ," ϑηχ,, αὐ πιέ, 86 

"λὲ. ϑγτάτ. (οἈ. ΓΧ, 18. δοκεῖ μοι. 
-- ἼΩΝ» ἄϊοο. Ῥτον. ΧΧΥ͂ΙΠ]. 94. 

δοκεῖ μὴ ἁμαρτάνειν, ρυιίαΐ, Ξ6 ΠΟῚ 
σΆγο. Ηρ ογοΟΒ. δοκεῖ, οἴετοω, μώλες 
ΤΡ οορτίο. Οφηῃ. ΧΧΧΨΊΠΙΠΪ. 18. 

ἔδοξεν αὑτὴν σόρνην εἶναι, τμέαυϊέ, ΘΆτα 
ΤΩ ΘΓΟ ΤΊ θὰ 6886. γον. ΧΧΥ͂ΠΙΙΠ. 14. 
-- 1. δοπωηι, φιοά ρίαοεί. ἘΝ. 
1. 10. ΠΙ. 9. Ν. 4. ΥΠ]. ὅ. -- 
2}. Δ112» ὄομεπε ἐπὶ οσμξε, ρίαοεϊ. 
Εει, ΥἼΠ]. 8. πΎ)»Ὲ ον “κε- 

ἕπτ ἐπὶ οσιἶδ. 708. ΤΧ. 25. --- "γ, 
ἀδοέγπον. ϑγιθτῃ, 1 ὅϑϑιη. ΧΧ᾿ Ὁ. 
δίδοχται τὸ χαχὸν, ἀδοζοίυχη οβῖ τη8.-᾿ 
Ἰυτα. --- 1)» φροπέθ πιουοον. Ἐχοὰ. 

ΧΧΥ. 4. ΧΧΧΥ. 90. -- 2» 
δροπίαπεια. Ἐχοᾶ. ΧΧΧΥ͂. 41. .-.-- 
δ 0)» ἔγο, ροτίο. Ἐχ. ΧΧΧΥ. 94. 
ἔδοξε τῇ διανοίᾳ αὐτῶν. ---- ῬΈΌΌ» “ἴ}- 

οἱεκέδα, 700. ΧΧ, 9. --- ΝὩν 
ΟΒιαϊά. υοἷο. Τ)αη. 1. 14. 92. 90. 
Ν. 23. 8 Ἐπάν. Ν]Π]. 12. καθάπερ δέ- 
δοκτα; ἐμοί. ἴῃ (Β4]4. Εϑάν. 11. 14. 

ΝΘ) Ὁ ΘῚΡ Θ Ὁ 2: 2» ῬῸ 
60, φυοά ἃ σοπδρεοσίμ τερὶϑ. Φοβθρῆιβ 
Α. 7. ΧΙ, ἃ. δ.}. δ60. οἄ, αν. καϑ. 
ἄπερ ἔξοξε. ἩΒγοῆ. δέδοχεα;, ἐφώνη, 
ἐψηφίσατο, διέγνωστο. Τ,οχ. ΟΥ̓] 
ΜΆ. Βτοση. δέδοχται, ἔδοξεν. ϑυ5δηη. 
γ. 6. οἷ ἐδύχουν κυβεριᾷν τὸν λαὸν, αὶ 
δομπογεπε σομδεσμέξ “ΌΒΡΟΤΤΠΔΠΩΙ, οἰ 
Οτοῦυβ, νοὶ], υὐ κα. 46 Ὠίου τοαᾶ- 
Ια : φωυὲ ἐπ ἄοποτε ἐγαπὶ αὐ σιδεν-. 
παπάπηι ρορμίμνα, Τὰ Ματο. Χ. 42. 
οἱ δοκοῦντες ἄρχειν, αὐ ἄοπογόηι ο0η- 
δεομέϊ ἱτηρεταθαὶ. Οοπῆ. εἴ Οἱ. 11. 
2. εἴ ατὦ ἐσ Ευτγίρίας εἰ Ῥιπάασο 
οὔϑοσναῖ Ἰοοα Βδρδαὶῖιβ ϑοιηϊσοηί. 
᾿Απησίδίξ. ΡΒΪο]. ἴῃ Ν. Τ΄ Ρ. Τ01. 

ΔΟΚΕΙ͂Ν ΕἸΜΙ, υἱάεογ. 8 
ἣν 9 



Μὴ δοκέω. 

α ΜδοΟΆΡ. 1. 29. δοκεῖν γὰρ ἦν ἠχεῖ, υἱ» 
ἀεδαίεν οοὶμα οἰδτηόγοα δάσο. ἢ)10 
(888. ρϑζ. 796. ἐμοὶ δοκεῖν, ν] οἴ Σ 
γαϊῆι. 186 Ὠ Ὄτυς δὰ ὁμανίε. ῬΡ. 
299. 864. εἴ 451. 

“ΜΗ ΔΟΚΕΊΏ, ΜᾺ νν "πα- 

ἐμπι ἵπ οομϊς, 580. ἐεί, Ὦ. 6. αἰδρίϊοεί. 
Ιηο. Νυμι. ΧΧΙ]. 84. .-- ΥἹὰα δ110ὶ 
καλός. 

ΔΟΚΙΜΑΊΩ, ργοῦο, εαὐρίονο, αεϊ- 
ὁ πιο, ργοδαίωμηε νοὶ ἑάοπεμπι 700. 
172» Ῥ»γοῦο, ἐπρίογο. Ασχα. 90}. 

ΧΧΊΙΠ. 10. [πο. ΡΒ. ὟΙΙ. 10.ὄ ΟΙΧΧ 
ζογ. ΙΧ. 7. ἐγὼ αυρώσω αὑτοὺς καὶ δο- 
κιμάσω αὑτοὺς, Ἔρο ἵστια ῥτοῦαθο 11108 
οἱ ἐσρίονταδο 1106. Πα. ΧΥ͂ΤΙ. 10. 
κύριος ἐγάζων καρδίας καὶ δοκιμάζων γε- 

ς, δοχηΐηι ϑογυ δ ΠΟΣΩΔ οἵ δ5- 
Αγίο ἃ τοῦθ8, οΟἷ]. ΧΙ]. 20. Ζεολ. 
ΧΙ. 9.--}}» εἶἰσο. Ῥτον. 11]. 

ς 10. χρυσίον δεδοκιμασμένον, ΒΌΣΟΠΙ ὕΣῸ- 
Ραΐαχα : υἱὲ ποῖ Αἰ Πο Ὁ Ἰορῖδθο σα π- 

, Β8ΕΠΑῚ δυπί. --- ἼΡΓ, Ρεγϑογιοτ. 

Ῥραῖημ. ΟΧΧΧΥΤΙΙ. 1. εὐ 8Ι. -- 
Ἵν» Ῥχγοίίοεο αείξπποτ. ΖδΟΆ. ΧΙ. 18. 

σκέψαι, εἰ δύκιμόν ἐστιν, ὃν τρόπον ἐδοχι;- 
μάσϑην ὑπὲρ αὑτῶν, νἱάα, ΔὮ τοδὶ 
Ῥοθεῖῖ, ᾳῃοὰ Βοο ταρᾶο τη σείέπια- 
γἱπί. --- "Ὁ, πιμηΐο. Ψ26γ. Υ]. 

27. ἐν λαοῖς δεδοκιμασμένος. Ιοῦο 
ἃ Ὦξος τϑοθρίδ ταΐμιι8 ἀρίᾶ εδί. Νυχ 

Ἰεροσγυηὶ ἸΏ» δ᾽ῚΠΨ ᾳυοὰ ρ»γο- 

δαγτε ποία Τμεοϊοτθίαβ ΑἸδχβη- 
αἀγίπίθ υἰθαϊς νεσα : ἐν λαῷ μὴ συγ- 
κεκλεισμίνῳ, αὐ οἴαται ἸορυπἊιν ἴῃ 
(οά. Νογίπιθ. ουἦι5 ἐχοογρὶα ἀδάϊι 
Βοράετ!εῖπ. πῃ Βορεγε. ΕἸΟΏΒοστι. 
ΤΟ 1. Ρ. 385. χυθ Ἰθοῖο εἴίϑτη ΘΟῊ- 
γϑηΐξ οὐτὰ νει 8 Ηἰδχοηγσωὶ, 408 
δρυᾶὰ Μοπίξ δα ἢ. ]. Ἰερυαπιυν. [086 

6 Ἰ)οεαε:]εΐῃ. 1. ο. τρανὸ Ἰοροτα τε- 
φειχισμένοις. ϑοσηϊοχο ἐπ ΕΡ. Οὐ. δὰ 
ἢ, 1]. ῥ. 86. Ἰδοῖίο δεδοκιμασμένος 6Χ δο- 
κιμαστὴς οὐ 6886 Υἱδείιτ.---Ἴ ΓΕ 

ἀεοϊάο, ἄδοογηο. Ἴπο. Ὦδη. ΙΧ. 94. 
δὶ ἐοσίδβθθο δοωμάζειν ὁχ δα)]υποῖο 
ἄδορνγθενε ποίαϊ. ---- ἘΣ» "6 μωο- 

γίμηι. Ῥσον. ΧΥ ΤΙ. 8. ὥσσερ δοκιμά- 
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ζιται ἐν χαμίνῳ ἄργυρος. Ἰμεμεταπι 
βίπθ ἀυθῖο Ἡν: τ πο) ΕΤμ. ΑἹ. 

αι. 1. 12. δοκήμασιν. Οὐπέ. ἱπῆτ 8. ἢ 
ν. δοξάζω. ---- Ἔν ἔσπε ῃῬὴγοῦο εἰ 

Ῥυτρο. ἴπς. Ψυὰ. ὟΠ. 4. -- γα 

ἡϑαρπιεπέμηι, ζιδσίμηι. Ῥε. 1 ΧΥΊΤ]. 

38. τοὺς διδοκιμασμίνους. ὃς. ποεῖ ἀε- 
εῖνδγυῃί ἃ ΥΣν 86 δ τ. Υἱάε 

ΠΙΆ 8. ν. δοχιωὴ οἱ εὐδόχητος. --- 
2γν ἩΙΡΒ. νη, πἶσο. ὅγτανι. 

866. ΡΙοζορ. δὲ. Νοορ. μ᾿. 1660. 
Ώκσυϊ. ΧΧΧΙΠ]Π. 8. ἐδούμασας αὑτὸ, 
0] Βοβδγέθη. ποϑοῖς πίγιιτν ὅγπι- 
ΤΏΔΟΝΙΒ Ἰοροσὶξ ἡ. ἸῸ}}), ἐεπέαείς ξπνε, ε 
8, απο τηανυ]ξ, ἀρυὰ Ῥνοοορίαπι 
γ᾽ οθα βοσίρειπι δἷς ἐδοχήμασας ῬῸ 
ἐδίχασας. ϑᾶρ. 1. 8. ομέν. 
Αγδὺθ: ἐσημίεϊία. 2. Μδος. ΓΝ. 3. 
διὰ τινὰς τῶν ὑπὸ τοῦ Σίμωνος δεδοχιμα6- 
μένων, Ῥεῖ αυοβάδτη, 4αἱ ργοβαξὶ νεὶ 
Ιάομαὶ ἡυαϊοαῖὶ δυης 4 ὅϑίτποπε 
(γυΐ. ϑιπονπὲς πεοεεεαχίος.), (ο}}. 
1 ΤΏ εββ. 1]. 4. 8 Μδος. 11. 6. “υλ- 
λαζχ δοκιμάσας τιμωρίας, Ἐ. 6. ται ϊῃς 
Ραπὶβ αὔέοίδης. ὅδρ. Π1. 19. Ὁ δε- 
κιμάζειν εβἴ φιαρεγιτὶ 8. ἐχρετϊεπιϊα 
εὐοοίμης οορποεδοότε, οἴ συτὰ γινώσχεο 
Ῥοστηυίδίυτγ. 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ, ργοδαΐϊο, εαρίοτα- 
ἐϊο. "πρὸ, ἐεπίαἰο. ϑγτητα, ἢ δαῖ. 

ΧΧΧΠΙ. 8. υδὶ νά. βοβασέβην. Κ. 
δὲν. ΥἹ. 928. λῖδος δοκιμασίας, Ἰαρὶς 
ῬτοΡ δι ΟΠ Ϊ8. 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΗ͂ΣΣ, ργοδαΐέον, εσρίο- 
γαΐον. ἡπν ϑρεοία ἐαρίοταίοντα. 

7ες. ΨΙ. 97. ὶ 
ΔΟΚΙΜΗ͂,, ρυοδαΐϊο. ΑΡυά ὅγταπι. 

Ῥραΐγα. ΟΧΥΤ]]Ὶ. 31. νοσθα ὡς δοκιρεὴν 
Ροτείμοπί δὰ γν, ἡ» 7γαρτπεπέ, 

ἀυοστιτα Ἰοοο Ἰαρίεθδ6 νἱἀείαν ᾿ ΧΡ, 

εἴ βυηῖ ναὶ ]1018 ἱπίεγργθῖε, νεὶ ἐσ 
αἰΐοσα εὖὰβ οὐπίοπθ (εγίθ "νὴ 

πο ἀεάυχὶϊ 8 γεν δρᾶ ὁ τσ 

Ῥχγρίεγθδ Ἰερίξαν Ἔσοοι. ΧΥῚ. δὶ. 
δρυὰ [Ιης. ἰηΐ. εἰς δοκιμὴν ργο Ἡεῦτγ. 
ΓῚ23}, ἐπ Πἰδαδ, υὐϊ Ἰερῖδϑ6 νιᾶε- 

ΤΣ ΓῺΓ» πἰδὶ ρου, υἂἕ ὅβει:- 



Δοκίμιον. 

α Ἰεγυβ Μοπιδιοοπίυτη δβεσιέι Θ0η- 
͵δεὶξ, εἰς οἰκοδομὴν βου απ υπι 6δὲ, υἱ 
ποίδίυχῃ ἴατὰ ὁδὶ ἴῃ ΤηλΥ πα (σά. 
ἴεβ. ϑεά ἴδῃ [1ἐα6 Ψεῖυβ Βαρεῖ 
»γοδαΐϊο. 

ΔΟΚΙΜΙΟΝ, ὑπεπέυηι, 4μὸ 
αἰχμα ργοδαίων νοὶ φρεοίαίμγ, 8. ἐπ- 
ϑἰγιιπιεπέμπι, ᾳμο αἰϊφιπα ἐχαρίογαίωγ, 
δρεοίαίεν εἰ ρυγραίμγ, γ. ας. υᾶαϑ, ἐπ 
4μ0 ἐξοοημδεγ ἀμγεηι, υα5 ττγοδαίο- 

ὃ γέμπηι. ἘἸΥ» δα. )κδογέωπι. Ῥτον. 

ΧΧΥΊΙ. 21. δοκήμωον χρυσίῳ καὶ ἀρ- 
γυρίῳ αὐρωσις, αυοα οοπβαίοτίμτη 8. 
οαἰπεξ Θδὶ δυὸ δίαυθ δυρθηῖΐο. --- 
δοῦν; οαἰήπμξ, οαἰλέδεα, ἔπ σμο στη 

εἰ ἀγρεπέίρη σοη  αίμγ ἀο δρεοίαίαν, 
ΔὉ δ ν» ορεγατνί, ὕαοεγο. Ῥεαῖτα. ΧΙ. 

7. δοκίμων τῇ γῇ, υδὶ δηῦθ δοχήμιον 
ΒΌΡΡΙοη στη εϑῖ εἰς ν6] χατά. (εὦ- 
ἰεσυη δρυὰ Ηρργαοβ ἀοοσίοτοβ, πὶ 

ς οὈβεσνατὶ Ηδεὶ εἰ Κίπιηί, ᾿γοδυ εἰρ.- 

πἰῆοδξ ευἱάεκα, ἀρραγοπδ. ΕΥρῸ δοχί- 
μον τῇ γῇ, Ῥγοδαΐωπι ἰεγτ, δεῖ ἐαπι 
δοημηι, υἱ οπεεῖδεδ σρραγεαὶ εἰ ργοδε- 
ἐμγ, Οοηΐξεσ ἴκχ. Ν. Τ᾿. 8. ἢ. ν. 
Ὠοηγα. Ηδὶ. Τέχν. ς. 19. δοκίμιον 
ὡρισμένον, «ρὸς ὅ σις ἀποβλέπων δυνήσοτα; 
σὴν χρίδιν πορῖσϑαι. 

ΔΟΚΙΜΟΣ, ρνγοδαίμα, φρεοίαέεξ, 
ἐχρίοταίια. 1Χχλ- Ααα, ϑγτασηδοῦι 

ἁ ἸΤΒοοά, [ε8. ΧΧΥ ΤΙ]. 16. --- ΤῸ, 

Ῥμγωδ. 2 Ῥατ. ΓΧ, 17. χρυσίῳ δοκήμῳ, 
δΔΓΟ Ῥτσγοβαῖο. -- Ἵν φγείτμηι. 

ὲ 

Ζαςοὶ. ΧΙ. 18. -- Ἰθ1Ὁ Ρασί. Ηορἢ. 

8. 118) οομϑοί  αέια, δοϊάμα.. 1 σε. 

Χ, 18. χρυσίῳ δοκχίμῳ. ---- Ῥ,ΪΟ Ἀδσί. 

Ργὴ. ἀεϊαοαίμς. 1 Ῥαν. ΧΧΥΤΙ. 
18. ΧΧΙΧ. 4. --- Ὅλον, οαἰδίιρ. 

Ῥβαΐστα. ΧΙ]. 7. -- Δ Ρ Ραζί. οοηι- 

πιεαηδ, ποδίσυτα αα παῦᾶτ, πμοὶ μαρὰ, 
ε Ἀ. 6. μαίἑαίμϑ, τποῦε τεσερίμα. Οεῃ. 
ΧΧΠΙ. 16. δίδραχμα ἀργυρίου δοκίμου 
ἐμπόροις. ----- ἢν» οοπῇο, ρμέγρο. 

ϑγγώση. 9. ΧΥ]]. 838. δόχιμος. 

ΔΟΚΙΜΟΊΏ, ργοῦο, ἐσρίοτγο. ἼΠ3» 
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ἰάεπι. Ζεγοα, ΓΧ, 7. -- Ἡγν οοήπο, 

ρῬωγρο, “υὰἃ. ΝἼΙΙ. 4. δοχιμῶὼ αὐτοὺς 
ἐχε7 σοι, ὉΌΪ 411} Βαννοτξ ἐχχαϑαρῶ. 

ΔΟΚΟῚΣ, ἐγαδε, ἐέρππι, προοϊαιίτα 
ΟΥ̓αΣδΟΥ ἰγαδε ἐπ δοίαγίο, ομὲ ἰσκα 
ἀείπάε ἐπιροπεπέν. ΓΛΥΛΆΤΠ Ρίατ, ἡ 

οοημσέεσιγα. 2 Ῥατ. ΧΧΧΙ͂Ψ. 11. 
- ἸΒΌ. ἔεμπιεπ. 1 Βερ. ΡΨ]. 15. 

ῬΌΪΩ. τσ αὐ ἰαφιφαγία. ---- Ὑγγ)» 

ραγίοδ. 1 Ἐσρ. Ι. 16. - ΠΡ. 

ὅρη, ΧΙΧ. 8. 2 Βεωρ. ΥἹ. 2. ὅ. 
Οδηϊ. 1. 16. υ)τ!᾽νυ,. ἐέσπα Βαρεῖ. 
ΘΌΪΔΒ : δοχὸς, τὸ μέγα ξύλον. Εΐγτα. 
Μ. δοκὸς, τὸ τὴν στέγην ἀνέχον ξύλον. 

ΔΟΚΩΣΙΣ, ἐεοέμηι, οομίἐσπαίϊο. 
ΠΡὉ ἰάθη. (οῖ. Χ. 18. τασεὼ»- 

Δόλιος.. 

ήσεται ἡ δόχωσις, Ἀυτ ΠΑ ΌΣΟΣ ἐξοίμη, αὶ 
ΟἿΣ ῥσο δόχωσις 4}}1} νἹτἴο86 δήκοσις ἢ8- 
Βοηί. [,εχ. γε} ΜΆ. Βγεηι. Η δό- 
κωσις, ἡ στόγη. [Ιίὰ εἴ δρυὰ Ερεγ- 
οὔατα, ηἰδὶ αυοα τπιδὶθ δρα Π]υπὶ 
ἰερσαῖαν ᾿Ηδόκωσις. 

ΔΟΔΕΡΟῚΣ, ἀοίοειιο, γ᾽ μαμίεπέμε. 
ΓΜ» κ“(εν, ἰαρέεπα. Ἡαῦ. 11. 1δ. 

ποτίδων φὸν αλησίον αὑτοῦ ἀνατροπὴν δο- 
λατ. Ι ἸερίίυΣ αυϊάστλ ἴῃ δα. 

ἀηδ, βοα δρεσίε νἱεοδα, ϑιη ῬὑΣῸ 
δολερὰν ΤΟροποπάτχα 68ὲ ϑολερὰν, απο ἃ 
νἹ 6 τηἴγα. 
ΔΟΛΙΕΥΌΜΑΙ, ἀοῖΐον μίον, ζγαι- 

ἀμϊεπίεν ἀρο. ΓΙ ἨΙΒΡ. φτια- 

οἷδπου. ἴπο. ὅθ. ΧΧΧΥΙΙ. 17. 
ἐδολαύσαντο, ὉΝῚ 4}1}} νοσδ αονηρεύεσϑοι 
18] διιηΐ. 

ΔΟΔΙΟΣ, ἀοίοεια, ἡγαμάκμἑεπει. 
ἽΝ. ἑπσία ον. Ῥτον. ΧΙ]. 6. λόγω 

ἀσεβῶν δόμοι. ϑϑῈΡΡ ομἀ8 βυῃΐ μος 
γοΥΡα οχ 118, απ: ἴπο. 8δς δα. (οχρὶ. 
ΒΔΌοΩϊ, δόλιοι εἰς αἷμα. ᾽΄ὰα δα ἢ. ]. 
 δερετυτα.--- Ὁ), Ῥασί. σγάεμς. ἴπις. 

τον. ΧΧΥ͂Ι. 28. χείλη δόμα. 1,8- 
δῖεθε νἱ ἀεί ΡΟΣ 'Ἐσχίαξβϑε ἴ8- 

ὩΔ6 ἢεθο νϑῦρα οομΈ ποης βοβο] ο ἢ 

841 χείλη λεῖχ ἀρυὰ χχ. --ππρσν 

διανπάϊιϊα. ϑγταπι. εἰ 1,ΧΧ Ῥεαΐπη. 
ΧΙ. 2. 8. --ἰπθ οσοπίοπέϊο. ϑγτωτα. 

Ἦτδ 



Δολιότης. 

[ Ῥγον. ΧΧΥῚΙ. 91. ΠῚ» ἀοΐμ. 

Ῥραῖγα. Ὗ. 7. ΧΥΙ. 9. 1.1. 4. Ῥτον. 
ΧΙ. 1. τῆν Ρατ. ΝΙΡ. δυδι 70, 

πε Ταίογ. ϑγτώτη. Ῥτον. ΧΧΥῚ. 
30. --ο 7} ἐπίφμίίαο. Ῥε. ΧΙ]. 

1..--ἰννγν ἀείγαοίον. ϑγτατα. ΤΒθοά. 

Ἐσοοῖ. ΧΧΙ]. 9. --- 9.) 27 ἀπι- 

διιίαης ἑαπημαᾶπε ἀείγαοίογ. ϑγτοχα. 
Ρχον. ΧΙ. 18. -- λον ἀοίμδ. Ῥβᾳ. 

ΟΧΙΣ. 4. 8. Ῥτονυ. ΧΙ]. 95. 98. ---- 
ὁ ΨΦυϊαιήίαε. Ῥα, ΧΧΧ. 22. ΟΥ̓ΤΙ]. 

9.--- ΓρΏἼγν ἀοίμδ. ϑόρΆ. Π1]. 14. 
Αἀάε 8ι:. Χ. 8. δὶ χρήμωτα δόλια 
ϑυπὶ ορεέδ ἀοίο εἰ ἡγαμμε ρατία, δαῖ 
βεουπάυχω 41105, φῶ λοηῆπος ἀοίοδοξ 

, ὕαοϊμπές βἷὶς πιοῦσα αἰοϊυν ραΐϊῆάα, 
φμα ραϊϊος τεάαί. ας. ἀέσογδος 
ἀοἴοϑ. 

ΔΟΔΙΟ ΤΗΣ, ἄἀοίμς. ΟΡ» ἰκυὶ- 

ἐαε. Ῥεαῖτα. {ΧΧἠῚ]. 18. --πρν 

ὁ, βαια. ΡῬε. ΧΧΧΥΊΙ. 18. ΧΙΙΧ. 90. 
ΤΡ. 41.-ττ τ, οαἰϊαϊίαε. Νατα, 
ΧΧΥ͂. 17.-- ΓΘ ἀοίμα. ϑγτατα. 

Ῥδλ. ΟΧΥ ΤΠ]. 118. Ευδίδί. δὰ 
Οἀγϑε. Ο΄. ὑ. 41. 16. 

τς ΔΟΔΙΟΏ, ἀοΐίοξε ἀρο, αροὶρῖο. 
»ὗστηπ ΗΙΡΒ. δίιαπαάϊον. Ῥδ. Ν. 11]. 

τοῦ»: 9) ΠΠ ΡΙΒ. εὐ ΗἩΠΡ. οαἷ- 

ἰε πιαολίπογ. Νυῃ. ΧΧΥ͂. 17. 
Ῥᾳ. ΟΙΝ. 24. τοῦ δολιοῦσϑαι. Ηΐοσχοι. 

ἁ μὲ ἀοίοξε ἀβεγεηέ. -- ἡ ῬΙΆ. {αἰ- 

ἴο, οεἰγοιπιῦεηῖο. 8 . γον. 
ΧΧΥῚ. 190. ἀνὴρ δομῶν. υϊς. υἱν 
φεὶ ἡ»αμάμιεμίεν ποοεί. Μομπῇῖ, ἴτδῃ5- 
(υ}1 υὴν ἡγαμάμπι, εἴ ἴῃ Ὠοί 8 δα ἢ. 1. 

Ἣν ἐοπλαε Ἰερομάυτῃ εβϑ6 δομεύων, ναὶ 
: ὅλου. 

ΔΟΔΙΏΣ, ἀοῖορε. Ων ἀείγαοίοτ. 

ες. ΙΧ. 4. δολίως σορεύιτω. Ἐδοῖο: 
, ὮΔΙᾺ 5 ἢ. 1. δΔἀνθυ 1] ΟΣ σατιὶ- 

εἴν. ΙἋ6 ϑΐομοὶ. Βίβοῦ Αὐἱβίορμδ- 
118 δὰ 1 γε βέγ. ν. 634, Ευδίδι. 
Ἑτοι. 800. (464.) 

᾿ ΔΟΔΟΣ, ἀοΐμδ, ζγαιις. "γὴν ΠΟΙ. 
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ἴον. 1ιεν. ΧΙ͂Χ. 16. --ο τῶν ἀρῦος 

Δόλος. 

Ϊπα. (ϑγτασ.) Ρβ. 10. 30. ὅ5κ 
ἀυδθίο Ἰορὶς ἤν -- ἽΨ 

1 ὅδ. ΧΧ. 920. οὖκχ ἔστι σοι δόλος 560. 
Οοἰεἰη. Νδ ᾳφυΐβ Εἷς τηδηάυπι δι- 
6886, 80 ἔογίΔ886 λόγος Ἰερεπάυο 8.8» 
Ῥίοεῖυσ, αυθ ἔα βθυλ εσὶ (1 ἀρ’ 
Ῥαγαῖα δὰ Υ, Ὑ΄ μ. 998.) οοη)εζίαι- 
ΤΆ, τηοποηάυτῃ Θεῖ, Ὡ Ἀ. ], γεῖὲ 

ἐπεί ας, ἀοίωπι, οἴο. εἰστιίϊβοιγε, φυλα 
ΠΟΌΟΠοΙΩα οδην Ἵ, ΔΌΣ ΘΌΧΩ ΥΟΟδ ὑ6τν 
δα σΟὨΪ Πρ. ΓΘ ΒΟ] δηξ: διὰ ΟΡΡΟΏΙΠΩΙ 
10] ἴπ ἴοχῖυ Ηθοσ. ηὖ ΟἿ" γυρ: 

ζι8: πέλὲϊ πιαϊ, --ἣν ἀψροιπία. 

720}. Χ]Π]. 16. οὗ γὰρ ἐναντίοι αὐτῶ δξ- 
λος εἰσελεύσοτα,, ὉΌῚ νοὶ δρειγδουα 
Ῥοδίζυμη δϑί ργοὸ φομοσοῦο, γεὶ γθρυ: 
ποηάιυχῃ δόλιος. ΟἸ.Ώ18 ΘΠ πὶ εἰταυΐα, ι 
[ΟΣ οβὲ ἀο]οβυβ. --- 13» 2:6 ΔΘ ἼΩΝ. 

ἴω. ΒΒ. 12Χ1. δ. --- ΤΥ Ὁ φέγτο, ΡῈ 
ΟΧΧΧΎΥΎΊΙΙΙ. 8. οὖχ ἔστι δόλος ἐν γλώξ 
σῃ μον. ϑῖς Α]ά. Οοχαρὶ. Οοά. ΧΙ. 
εἰ ΧΙ,1. ΒΙ0]. Βερ. οἱ Ν᾽ εἴα Ρβαὶμους 

πυμλ. Εἰ βοηϊδβηκία ϑίασο! ρημδος 
Ἰεοῖῖο υχὺχ [ητς. Ὁ λόγος, (8 
ἀοιπάς ε Τβδοαοξίομα ἱπ δύλος τοῦ" 
(Αἴα διετίς, ξοσίδββε δῷ ἰρϑὸ Ογρθ 
Π6, 4υἱ Ρ]εσυτηαας ἴῃ ρθῶ 
ΑἸΙοχϑηάσιυια ἰταμβἰδιίοηθ ΤΒοροίο- 
ἰοποιῃΒ βρουῖΐιβ οδέ. ϑεουμάϊ 
Αμεὶ!ΐαπι Ἰερίδβα νἱάεηζας (0: 

βεα λόγος, αἱ Ηρτ. ΓΙῸ» οὶ ἢ. ]. 

δεν (ἰοίοδιδ, ἱπίφμιδ 8. πιεπόαξ. 
νᾶες δὰ ἃ. 1. Βοβθηπι τὶ β. 0.18. 
- ΠῸ Ὁ» ἀοίωα, ἥαπδ. (σθῃεθ. 

ΧΧΥ͂ΙΙ. 35. ΧΧΧΙΨ. 18. 2ον. ΧΥ͂. 
85. ἴῃς. 5. Χ, 8. -- 5}. Ὑ}' 

υεγδα ἀοῖς 6. ἀοίοεα. Ῥα. ΧΧΧΙ͂Ν. 38. 

-τ ἼΌ» αὐεοοποὶο. Ὥευς ΧΧΥ͂Ι 

44. δόλῳ. --- “Ὅν τερετ. Ἐκ. ΧΧΧΥ͂. 
ὅ. Ἰωδγοτυμῖ Ἄγ: εϑως ΠΡ» αδἱρο 

ἐϊα. Ἐχ, ΧΧΙ. 14. --τ δ ἀείγα- 

μο, βιακε. 1ο0. ΧΙ]. 1. ῬΕ. ΧΧΧΙ, 
2. ΠῚ. 2. --α ῶνν οοπεπιοίιο, {ωπκί- 



Μετὼ δόλου διδόμενος. 

α ἐπε. ἴοε. ΙΧ, δ. υἱδὶ δα Ἰἴθοτα [Γ8}8- 
ταϊοσιπί, δες ΓΘ 96 Ρουθ. 

Ἰερογίπί, αἰυαΐοαγα ποῦ ψαΐθο. --- 
Στ» ἐγαπφιδας. Ώλαπ. ΝΠ. 95. 

Τὼ τῃροπέα μδθυΐδοα υἱδδπεις νόρατω 
ἐχρ» ἀεοερέο, βσμα, δαὶ Ὀχ, ἐγτον, 

ἃ ταῦ, ἌΣ ΕΥΤΟΥ͂ (ἀεοορέμε ἐεί. -- 

ΞΓν αι. Ῥᾳ. ΙΧ, 90. --- ΠΟ, 

αι, ἀρίωμα. ΑἹ. Ζυά, ΓΧ. 81. ϑ8ι:;. 
Ι. 38. δόλος εἰ ἐρϊρυϊζυτ, φμὲ πο ἐδ 

 ὅ φεγὰ οἱ ἱηβιοαία ἐπ ειηι ρἱοίαίε, 
(0]]. “οἰ. 1. 47. ὅδρ. ΓΝ. 11. δόλος 
οὐκὶ χαχίῳ ρῬεχτηίαξαν, δ οϑί Γαι 
»εοσαξ. 

ΜΕΤΑ ΔΟΛΟΥ ΔΙΔΟΜΕΝΟΣ, 
ομπ; ἀοίο ἀσέμε. ΠΡΝΌ ὩὩ"».»0» 

Φοογίδε οδίεοίμε. Ῥτον. ΧΧΥ. 28. 
Νοῦ τηδῖθ ποδὶ δοΏδΌση. 

ἘΓΚΑΘΙΖΩ ΔΟ' ΔΩ, ἐμπεάθο ἄο- 
ἴο, 1, 6. ἑποι δας ἑεπάο. ΣΧ] ΗΠΡΆ. ἃ 

ο Ἃ» δβἔέματε ζαοῖο. Ἐπ. ΧΧΧΥ. ὅ. 

ἐνεκάδισας τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ δόλῳ. ΥἹ- 
ἀοπίας Ἀ. 1. ταῦῖπὶ "}} Ῥαττπυΐδϑϑα 

δπμε. ΠΣ 
ΔΑΜΠΤΕΙ͂ΡΑ ΔΟΛΔΟΥ͂ ΠΥ͂Ρ- 

ΞΕΥΏ ΚΑΚΟΙ͂Σ, ἐμοετηαηι οἷ α0- 
οεπο "ιαξς, δυὶ (ἀεὶ Κγαμ δ ἀσοεη- 
δαηι ῃγαζεγοβ. Ὑ ΕΥΌϊα 15 ΤΑ ρΡΉ ΗοΙδ 
δέ νετὰὸ ἱσαριοἷβ ΠΧΧ δυΐί [Ὡσ. ᾿π- 

508 εοὲ Ῥγου. ΧΥ͂Ϊ. 48. πιο 
ἃ Ῥῖὸ Ἠεῦτγ. 1.1} Ρασί. ΝΙΡΒ. δΦΦΉΓΙΟ, 

ΤΟΜΓΊΩΤἿΟΤ, αἱ Ῥ] ται Θχί ϑζϊτηδ- 
ταηΐ, βοἃ ἤχὸ 5 γῶν» τπὐξέεί 

σοπίοπβοπεπι, πδτὰ χακὰ ο. ΧΠ]. 10. 
Ῥτο Γηνῶν εἴ ἐ. ΧΥΤΙΙ. 6. ὕγὸ 5» 

Πἰουπίυτ, αἱ δάδο ἀυδο γου δ ομ 68 
ΘΟ] υοττηΐ. 
ΣΥΝΙΣΤΗΜΙ ΔΟΔΟΝ, οοπδίϊδειο, 

οοηῖροηο ἀοΐωηι. ἡνΝ ον ἐπ ἄδοῖρ- 

ἔδοπε, βδεὲεὰ 7,σμάς . Ρχον. 
ε ΧΧΥΙ. 46. υνὶ 1]υ« συνίστησι δὰ ἡ 
Τοΐογαπάυτα 66. 

ΑΟΔΟΦΟΝΕΊΏ, ἀοῖο εἰ εἱς ἐπεί 
οσοΐάο, '. ᾳ. δολοφονείω. Ἑὰ, Θιυϊηῖα 
Ηοϑ. ΥἹ. 8. ὑγὸ Ὁ ΓΏΡΥ, ͵2-- 
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ἄἀαία α ἑεαπχμὶὴε, δὰξ Ῥοκΐυ8 δωρρίαν 
ἑαία ἃ εαπρμῖπε, δολοφονοῦσα. Νοῖ 
ορυϑ δηΐτω εαὶ βίδζιοσε, ουτὰ ἀἰν δίνη 
ΒΟΥ Ρ 58.586 δόλῳ φονοῦσα. (εοἴογιτα ἢ. 
ἄυε οοδ]αδγυπί νοχζείοηθθ. Ὑ116 

ἐπῆγα 6. νυ. “Ὑκυσχελίϑω. Οσπέ. Ῥῆαν. 
672. 84. δο ῬΟΙ]ὰρ. Οποια. Ί. 199. αὶ 
εἴ ἼΠ. 74. 75. 138. Ουἱά εἰ [6- 
δεῖαγν δολοφρονέουσα, αυοὰ Η αγομῖα8 
ἜΧρ Ἰἰοδί ῬῈΣ δόλια φρονοῦσα, ἀπατῶσαν 

ΔΟΔΟΏ, ἀοίοδξε ἀρο. ὈΛΟΤῚ 

Ηρ. δίακπάϊον. Ἡοῦτ. ΟΕ ἸΧΧ ῥα. 
ΧΧΧΕ. 2. ὅν; ἐδόλωσεν ἐνώπιον αὐτοῦ. 
Τορο αὑτοῦ. Ἐπουπι εἷδὶ ρθε ἔδβεϊϊξ, 
80 ᾿Ρϑύτῃ αἸ|881 ἀδϑοῖροῦ ΟΠ ΔΌΙΓ. ---- 
χν οδέγδοίο. Ῥεαϊγα. ΧΙ. 83. ὃς οὐχ 

ἐδόλωσεν, φμὰ πον υἱϊαί, Ἦ. 6. ααἱ νο- 
τἱταΐοτα Ῥυγϑιῃ δάἀἀϊαπιεπίο αἰΐθηο 
ΠΟ νἱῦδι. Θυϊάαυϊα οπίπι Ῥυτιπὶ 
εϑῖ, ἀείοσίοσι δυο δαϊαμοῦο δολοῦσ- 
ὦ, υἱξατὶ, αἰείζαΣ. 

ΔΟΜΑ, ἄἀοπιιηι, ηιμπιδ. νν» 

ἡπ6γ06 5 πιογείτίοία. ἘλοΘ. ΙΧ. 1. .-- 
"π)ῶν» Ῥυάον. Ηοβ. Χ, 6. ἐν δύματι, 

δὶ Ιορίδθα νἱἀοπίυν ἌΡΙΆ ΡΝ 5» 

ταὶ φποαας Ροίαδέξ, αἰσχύνην 6896 γ6- 
τάτη Ἰοστίίομθηι, οἱ ἐν δόματι ῬΘΓΈΠΕΟΙΟ κἃ 
δ ΤΙ)» δίψιιβ 6886 γεσθα αἰ 

ἱπίοσρυθίδ. -- ον» τείγιδιιῖο. Ῥτον. 

ΧΙΧ. 17. χατὰ δὲ τὸ δόμα αὑτοῦ ἀν- 
φασοδώσι. ΒδΏ6. ύζωο δηΐτῃ ἴδ] 
εδὲ ἀθε δεμοῆῖοο. Ῥγεαΐεγθα νόσεμς 
Ηδῦσ. δοοδερεσυπί ἴῃ 6 εἰρτιίβοβο- 
Π6, ί εἰῖ μα ἐρδιηι, φιοαά γέπιμρξ- 
γαηάπηι ἐδ α 1)εο, ἜΥρο Ἀ. 1. εἰδοηιος 
ἄγη, δόματα. ΜΊαἀε 8. ν. ἀντααόδο- 
μα. -- ὨΪΠ), οἶδια, ραπᾶ. 

Δ ΥΠΙ. ᾿ῷ, .-- ΠῚ.» οαρέαξϊο. 

Τμοοά. τον. ΥἹ]. 31. --- ΓἸΣΊΔΙΟ 
Ὀἷαν. τὰς ργείδοεα. ἃ Ῥαν. ΧΧΧΙΙ. 
98. ---- γτῶν ἀοε. 1 ὅδτα. ΧΥ ΤΠ. 25. 

-- προσ. ΗΙΡΆ. ἐσ ΓΞ 5 ΠΣ» 
“τι8. 8. Ῥατ. 11. 10. εἰς δόματα... 

ἱμοῖο ᾿βθὸ τοϊπὶ ἰάθο βιιροεία ἐδ, 
4υΐα πῦ}}Ὸ τασάο οὐτὰ ἰεχίι! Ἡθδν. 
φομοϊτατὶ ρμούεϑί. 831 οοῃ)θοίαχε 10» 

Ἐτ4 

ΌὍ. αὶ 



Δορμιωτίζω. 

α 118 6ϑ8δῖ, ἰορόγοπι εἰς χόμμαφτα; υἱ 
σῶον εἷς χόμμανα δὶς σῆτον κεχορυῤοένον. 
--- ΝΌ οπις. 9 Ῥὰγ. ΧΥ ΤΙ]. 11. 

ὉῚ ἴδπλθῃ σον ἄοπωπι, πιμπὰ δ Ὠο- 

(δΐ, --- ἸΏ» ἀοπεπι. Ῥσχου. ΧΥΤΙΠ]. 

16. -- ΠΣ» ἰάοα. ὅδ. ΧΧΥ͂. 6, 

Ἐχ. ΧΧΥ ΤΠ. 838. ἴεν. ΧΧΙΠ]). 88. 
᾿ Αἄ ἸΙοσ Νὰ. ΧΥΙ11. 7. νὶ 6 
ϑοΒαγἐθηρογρίυπι. --- ΠΩ. 1 εν. 

ΧΙΠ. 7. οὐ. 1]. 18. ΕΖ. ΧΙΙΥ͂Ί. 
δ 6. --- Δ) υοἰμηπίατία οδίαΐδο. Τ)εαῖ. 

ΧΧΙΠΙ. 94. 3 Ρατ. ΧΧΧΙ. 14. --- 
ΓΙΝῸ}» οδίαϊο. ἃ ϑδχα. ΧΙΧ. 42. 

--): 1) εἴ Ὧν Ραγί. Ρδῇ. οἵ 

ἱηῆη. ἀαίμα, ἄαγε. Νυ. [1]. 9. 
ΧΧΥΙ]. η, Ὁοἢ. ΙΝ. 17. ἡκιτσσα ΠΡ)» 

εἰουαίέο. 1.6ν. 11. 420. 
ΔΟΜΑΤΙΖΩ, πιμπεγα ἄο. ἽΤΙ ὃ» 

ἡπμ ΗΠ 7Ὸ, ἄοπο. ϑγτητα. ἘΣ. ΧΥ͂]. 88. 
Ιὰ Τμοβδυσο ΒΙ 6] απο τηα]6 σοΐοσίῦ 
δὰ 7) 11} [6Ὁ]ορβϑ8. Ν. Τ᾿ Ἑδοσίο. 

Ῥ- 16. Ματϑαῦζν, δοματισλέντα. Κ. 

ΔΟΜΟΣ, ογάο εἰγμοίμγα, οοπέϊ- 
παΐῖο. Σ) ΟΠ] α. φεγίδδ, ἴξ. δέγμαε. 

Ἐάν. ΥἹ. 4. δόμοι λίθινοι χραταιοὶ φρεῖς, 
χαὶ δόμος ξύλινος εἷς, οναἶπος εἰγμοίμγαα 
Ἰαρὶ ἀοἱ ἄστη! ἴγ68, οἱ ογο δίγωοίμγας 
᾿στιθὰβ υἢυ8, Κ8::ς. ϑάδιῃ δρῃὰ Ηδ6- 
τοἀοίυτα [(. Ϊ. ο. 179. διὰ τριήχοντα 
δόμων πλίνδου ταρσοὺς χαλάμων διαστο- 

« βάδοντες, Ῥὲτ τοϊσδβίσησσα αυδιηαι6 
ογά ποῖα βέγυοίαγεο Ἰδΐθσυσταῃ ο]θχδῖα 
ΔΙΌΠΑΙΠΘηΣ ἰηϑε ρδῃξαβ. 

ΔΟΈΆΑ, ρίογία. ἴαμα, λοπον, ζανια, 
πιαγοσίι5, ροίεπέία σίογίοδα, αἰδοον, 
δρίομαον, ογπαΐτς φρίοπάξμδ. ἢ ἑῷ Ῥᾳ 

ἐομπέϊα. ε8. ΧΙ. 46. ---- ἽὮΦ ΟαΤΟ. 

Ιω5. ΧΥ͂ΠΙΙ]. 4. υῦ᾽ τὰ «λείονα τῆς δόξης 
ταβροπάεϊ ΗςρΡτ. ἸΟϑῸ δῷ Ῥὼν- 

διυοάο οσαγηὶδ, αἴ Δ60 δρρατζοδὲ, πο- 
ε Ὀοποπὶ ρἸοσίε μοῦ ἰῃ ἸΘ Ὁ }ὰ- 

ἴεΓα, δο ᾿οΐδῃῃ! ἐογτηυΐδπι πλ8 018 ΒΡ6 0. 
ἰδπάδυ 6886, αυδτα βίηρυϊα νεῦρα. 
ΑἸΙΣ ἰαιθη βίδίυυπί, 606 Ὁ ἽΝ) 16- 
Ε᾽886. --- ἮΝ)» εἰαίἑο. Ἐχοά. ΧΥ͂. 7. 

[ 
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ἴοα. ΧΙΡΝ.11. ΜίοΝ. Υ. 4. .-- ΓΝ» 

ἰάοτα. 1.86. ΧΧΥ͂Ι. 10. --- δ. Ὁ, 
80γ8. Ὦδῃ. ΧΙ]. 13. ἐσὶ τὴν δόξαν σοὺ 
86ς. (ΒΒ ]8. ὅς. νοοϑῆὶ Ηὐγαίοδεα ἦς 
Φδίαίμ ζεἰδοὶ Ἔχ]! οατιιπί, ποῖ Ῥτοῦ- 
8058 Ἰῃοομηπιοάδ. ---- Ἵ» οεΐσεεινα, 

βοοπάυση 81105 γερεγοιεεῖο, εοῖο. 
ΤὨοοᾶ. Επ. ΝΠ]. 7. δόξης, δὶ εἶπε 
ἀυρίο ῥὈσγοπυηθαγυηῃξε ἼΓΠ σαπὶ !- 
αῖο ᾿ηϊεγρτοίο. ---- ὙἹΙ ἄξοον, αε- 

ομδ. Ῥσονυ. ΧΧ. 90. δόξα δὲ «ρεσβυτε- 
ρὼν πσομαὶ, ἄδουϑ δυΐετι βεῃ οΣΌπι 
σδ65. 168. 1. 10. 1111. 2. οὖχ 
ἔστιν εἶδος αὐτῷ οὐδὲ δόξα, πο εὶ 
δρθοίδϑ ἢΠ1 δίψῃ ἀροῦν. ---- ὙΊ: 

ΝΥ Ομ]. ἰάθηι. [λαπ, ΓΝ. 27. 

ταδὶ δόξα εδἰ πια)εεία:. Τοϊὰ. Ὑ'΄ 90. 
- "Ὑ1, Ἰάσμι. δα. ΧΙ. 30. --- 

ΤΠ Ἰάδθιι. Ῥγὸν. ΧΙΨ. 80. --- 

ἽΩ, πιαγεδίας. ἴπο. Ῥβαϊπι. ΧΤῚ ΓΥ͂. 
4. .Αυ. Τμοοά. ἨΔ. 111. 8. υὐνὶ 
ἄσεθ γϑγβίουθβδ σοδ᾽ ποῦυπῖ. ϑγτηπι. 
Ρτον. '΄. 9. 0}] δόξα ααὰθ δὲ Ἡ οὔτ. 
ἽΝ Π 66 υἱγέδις͵ σογρογὶς ὀχρϊϊοδλη- 
ἄυμη νἱάθίυῦ οὗ δβοαυθπτῖβ, οἱ ἢ 
Ζδοῃ. Χ. 83. ΓΧΧ Νυὰ. ΧΧΨΥΊΠΙ: 
90. δώσεις τὴν δόξαν σου ἐπ᾿ αὑτὸν, ἴω. 
ῬΟΠ68 τπα)εοέαίεηι ἴαδται διρετ Π ππτη, 
ο0]}. θη. ΧΙ. 2]. 1 αν. ΧΧΙΧ. 
25. δόξαν βασιλέως, ἀρ Μρρήρν ΚορΊ5. 
-- ἡ, ορει. Ῥβ. ΟΣΙ. 8. δόξα καὶ 

«λοῦτος ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. ὅς. αἰντιῖ:, 
αυΐαὰ εἰδοϊυπξ ρασίετα ρἱοσὲεθ δὲ σχὶ8- 
χη δι οΠ 8, δα ἴδηι δρυὰ ρ]εθδςουΐδει, 
τϑοΐδ δόξα οὶ ρμοββυηξ, αυετηδάτοο- 
ἄσαι δύξα ἴῃ τπηϊνεγθυτι ποῦαξ, χερά ὶ 
ἰαμάεπι εἰ σἰογτίαπι αἤέττε μεέαίεεν. -- 
150» Β. ε. ἰανάίαίε ἤλεωπε. Ῥε. 

ΟΠ]. 86. ΟΥ. 47. ἐρεῖ «ἂς ὁ λαὸς, 
γένοιτο, γένωτο, δόξα, ἀϊοαὶ οτηπῖΞ ρμο- 
Ρυ]ι8, ἢδί, ἢδξ, ἰδιι, 8.1]. δὲ Γδουιὶ- 
πο. Ρβ. (ΟΙ,. δ. ϑυΐϊάδε: δόξα, ὅαστο»- 
γος. (σπέος ἴοχ. Ν. Τ. 5. ἢ. ν.... 
ἼΝΒΓΙΣΙ ἱπῆη. Ηρ. φσέογξαατι. 

ἴςβ.ὄ 1Χ. 21. 1,Χ1. 8. εἰς δόξαν. ---- 
δ» λαδαομίμηι. Ῥα. ΧΊΜΝΤΠΙ. 15. 

ἐκ τῆς δόξης αὐτῶν ἐξώσϑησαν. Ῥαϊῖα- 



Δόξα. 

α Όδηΐ δ6. 8} Ἀ. 1. λαδιἐῥαομίωσι δρίεν- 

αἀἰάμηι εἰστίβοατε, χαρὰ ἐξ νοϊαϊξ 
Θ τοι  ῆι8, ααἱ Παρεὶ τῆς οὐχήσεως 
τῆς ἐντίμου. ---- ΠΤ» πιιγ. Ῥτον. 

ΧΥΙΠ]. 11. 1τ6 ΒΙιε]υ8 Ὑοτησαΐυσω 
βαοσιῖυθ. ἘΘΥΥῚ αποάδιητηοαο ρΡοῦ- 
6ϑί, ΠῸΟῚΠ ΠΕΊΤΏΡΘ ΠΟΙ ΔΡΒΟΤΣΊΟΒ ΒΌ1Ω- 

ἴο ἀε εο, φμοΐά υαἰξάμηε πιιπὲπιδπίεηι 
»ῬταξείαΙ. ϑεὰ δαυϊάθῃι ἀΥΡΙ Πρ, δό- 
ξαν Ἀ. }. ρου δὰ 9» ὕπαρὶ- 

ὃ καΐίο, τοαξενειάυτα 6886, υἱ ἡ δόξα 
αὐτῆς εἰϊ »αρπα ἀοιπίπιε ἀξ αἰυϊξία- 
σωπι ργσείαπίϊα εσιείηπιαίδο οἰ ορίηϊο, 
αυδλ ποϊοπειι δόξα οαἴίδπι ἀρυὰ 
ΟΡϊηοΒ βεσίρίοσεβ Οτεοοβ ἢαβεῖ. 
Τυῆς νοτὈ 8 ἌΡΡΙΣΣ ΓΙῚ ΓΙ τέδροπ- 
εἰετεπῖ νεῦρα μέγα ἐπ᾽σχιάξει. ---- 577 

δεπίρηείαβ. 168. ΧΙ,. 7. «Ὅσα δίξα 
ἀνϑρώσπον ὡς ἄνδος χύξτου. Βοοῖο: Πδτὰ 
ἼΘΙ 6δι Ἀ. 1. ἀέοι 8, μδεγίας εἰ 

σ αὐήωμρηέέα δοηπογμηι, ο0}1. Ηοβ. Χ. 12. 
εἴ 1 Ρείγ. 1. 24. --τ-ο 12. δοπέῤασ. 
Ἐχ. ΧΧΧΠΙ. 19. υδἱ 712 ἴῃ υ1- 
νεγϑυτῃ ἀδ πιαγεείαίς )εὶ ἱπι6]]6χῖ8- 
56 νἹ ἀδηΐαγ. --- », πιαπμα. 9. Ῥατ. 

ΧΧΧ. 8. δότε δόξαν κυρίῳ τῷ ϑεῷ. 
Ὄαγε πιαπεης ἢξεο δϑῖ ὀχ τιϑὰ οι θη αὶ 
Ἡδθτν. δεδηνδέενε δὲ ἴδεο, 48 δε Ὠΐθῃ- 
τἰδ οἰἴἴδτι μδὺ δῦναι δόξαν τῷ θεῷ εἐχρτὶ- 
τὶ μοίεζδζ. ---- Ὧν» ἀεοχίγα. ἴφ68. 

ὦ Τ1|Χ1]. 8. υδὶ ποππι]]}, ν. ς. θη] 6- 
Τυβ, Ῥγεεοιηῖθ [1416 νεῖ. δόξης ἴῃ 
διξιᾶς ταυΐατα νοϊπεσυμί. ὅδ8εα ποη 
ΟΡυϑ εβί μας οϊποπάδίςοομθ. Ζ)εχίγα 
71)εὶ οοὶπι 6]08 ρῬοέεπέέαπε ἀο πιαῖει- 
ἑαίεηι, δἀδοαια τὴν δόξαν αὐτοῦ ἀδ- 
πιοῦδί. ---ο 5), μείρὀγεμαο, δρίεπάον. 

1ε5. ΧΧΧΙΠΙ, 17. βασιλέα μετὰ δίξης 
ὄγψεσϑε, τοβοότη οὔτ δρίσημαάο ογηαΐμ 
ψΊ ΟΡ 185. γιά οὐ ΤΏγεη. 1]. 15. 

, εἴ οοῃπῇ, Επδίδοεν. ΧΥ͂. 4. Μαιῆ. ΥἹ. 
4229. ἃς ἰῃἴτα 8. ν. 2) εἴ ἽΝΘ. 

-- ρον, τες ργείονα. Ἐπί. Ἴ. 8. 

Ἅοχ Βὲερυ. ἢ. 1. λοποόύεπε 8. ργ- 
γγεξιήπ ποῖαΐϊ, υὐ 86Υ168 ΟΥΔΈΟΙΒ 
εἴατε ἀοοεῖ. --- 12. ΡΙμοὶ, λὸ- 

σεοτο. ἶἴεα. ΧΧΙ͂Ν. 16. ἡ δόξα κυ: 
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ἣν ἦν ταῖς νήφοις ἔσται,. ἰαμααδέίων, 
68 ἴῃ Τερὶοηϊθιυι τλαγ  Ἰπγ18. -ν- 

ἽἼ29 .7εσωτν. ΤΏγοη. 11..11. 1, ρογαπὶ 

 ΡῸΣ εἰογέα πιξα. - ἠδ εἰογία. 

ϑγτατι. ΜΊΟΝ. 1. 1 5. υδ] ἴδγαθῃ ῥσὸ γ 
τῆς δόξης ᾿Ισραὴλ Ἰεσοπιάυχη εϑὶ ἡ δόξα 
Ἰσραήλ. 1ΧΧ Ἐχ. ΧΥῚ. 10. ἡ δόξα 
κυρίου ὥφϑη ἐν νεφέλῃ, σίοτὶα Ποιαϊηὶ 
νἹ θαυ ᾿ὰ υρα. 0. ΧΧΙΨΥ͂. 17. 
ΧΙ, 4δ. ἰπ υΐνθυ8 Ἰοςίβ δόξα ϑεοῦ 
δἰ στοαὶ μη αἰυια νπαλοείαί 
σρίεπάονεπι, φιο ἑαπφμαπι ἑπιαρίπε εἰ 
)αιοὶε οορηποδοῖ αα αἰδοεγπὶ ροίοδί αὖ 
μπιυογαὶς τεδε ογεαξς. Ὑ)46 ΕἸδιδ- 
τυ δα ἤομι. 1. 98. 905. ΤΙ. 19. κα 
δὸς δόξαν σήμερον κυρίῳ, οδίοπᾶο ργὸ- 
δεδίοπε ἱπρεμια ἕμαπι Πεὶ τευέγξν» 

ἐΐαηι. (ομε 1,.6χ. Ν. Τὶ. 6. ἢ. νυν. ἴῃ 
ἤπο, οἱ 1 Ῥασρ. ΧΥ͂Ϊ. 98. 49. Ρᾳ. 
Π]. 6. δέξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας 
αὐτὸν, οἹ]οτία δἵ ΒοΠΟΥΘ ΟΟσοπδϑιὶ 1]. 
ἴα. Οομέ, 4 Ῥεῖ. [. 17. Ργον. Π 
16. ΤΙ]. 18. σλοῦτος χαὶ δόξα, ἀ!- 
νῈ 26 εἴ λοπογεβ. Ἡδγοΐ. δόξα, φή- 
μῇ, τιμή. 68. ΧΧΧΡ. 2. ΙΓ ΤΧΧ.Ὰλ 
18. ἡ δόξα τοῦ Λιβάνου, ρἸοτῖα 1Αρδπὶ, 
ἢ, 6. αγδογες ργαδίαπεδείηξ ΕΧ 1.» 
θδ6ηο. Οομξ, ΒΙ611 Τταοῖ. ἀ6 Γι ρηΐβ 
εχ 1ἰθάᾶπο Ρ. 7. εἴ 12. Αἀάε Ρβ. 
ΓΠΧΧΙ]. 24. υν᾽ Αρε]]ῖὰ8 διιδρ οδ- 
ΔῸΣ Ῥχὸ μετὰ δόξης ΤΙ ΧῚΧ δβοτιρβίββα 
μετὰ δύίξαν, ροδέ ρίοτίαηι, 86. ἴαδτη, 
4ιια81 1114 δηςοίσοῖ, ορο ΒΘΟΈΕΤΣΟΥ, 
ἄυχ τοδὶ διυϊοτί. ΟΡροπὶξυν δῃΐπι: 
ἐμ υοἱμπίαίε αἀδαἀμαὶείς ἡμέ. -το Ὁ» ὁ 

«ταυΐαφ, 1ε5. ΧΧΧ. 27. ΜΑ]]οῖὰ ἴθ 
γεσῦα μετὰ δόξης οὐχὰ ϑυμὸς ΘΟ] ἢ- 
Ζετεα, υἱ Ἰορίταν 'π Οοταρ]., αύδηα 
σπι βΒοη θη Ρα8, οἱ δόξα εἰσηϊῆοοῖ 
ψηπε, φρο ἐπ δμ0ὺ βέμεγε ἐξέ ργῶ- 
εἰαηδ οἱ ἱπεῖφπε, δάδοαυ ϑυμὸς μετὰ 
δόξης εἷ1 ἐγα σταυϊδείπια. --- “τη Δ» 

ἐποϊψία. Ῥα. ΧΙΙ͂Ν. 14. Τρετυπί, 
Ω] [πὶ 25 οὔτ ΟΒοΐοεπι εἰ Ηδ τρδβρρὶ- 

οδῖο. --α ΓΣ» τέβπμηι, ΘΠ ρῦςα ἃ 

ῬΙῸ 22 νοὶ ΓΗ͂Σ) Ὁ ὯΨ υδδίες 

τερία. Ἐδίμεν. Ψ. 1. περιεβάλετο τὴν 
δόξαν αὑτοῦ, ἱπάεραξ φρίεπαϊάνπι ογ- 
παρα βάστα. Οοηξ, [ηἰ{- δὰ ΜΑΙ. 
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αὟΙ. 20. --- Ὄν ΠΝ αϑρεοέεδ 

οομΐογπι. 168. ΧΊ. 8. οὗ κατὰ τὴν δό- 
ξαν κρίνει, ΟῚ ἦυχία Φρδοίεηι γι ἀἰοδέ. 
(οπέ ϑι.. ΠΕ]. 17. --- ΟΣ οπῶδ. 

1.868. ΧΧΙἧ]. 45. υῦϑὶ Ῥ6Υ βαγοίηδση 
οἶανο δρρϑῆβαπι ἀἰρτῖταβ ἴῃ διυ]δ τὸ- 
5΄ῖα. τοοίδρδοσῖοα ἱπίθ]]ορομα ςϑί, 
οἱ δά6ο τοοία ΓΧΧ ἔονγηυα ἡ δόξα 
ἢ ἐπὶ αὐτὸν τυιοῖ ἔπο πη. --- ἘΓΌΣΣῺ» 

ἑπαρσίπαίίο. Ῥτον. ΧΥΤΠ. 11. υἱ 
ὃ λάδο δόξα Ὦ. ]. εἷξ ορίπὶο 5. πιαρπα 
ἐχϊ εἰ πιαΐο ἀ6 αἰνϊάατυτα ῥγεβίδῃ.- 
εἴ4, δασυαις σὐπγαέϊο. Ἡοταοσ. 
ΠΤ. Κ΄, 399. υνὲὶ Επϑίδιίυβ δόξαν ΡΣ 
ὑπόληψιν Ἰηςεγργοίδίι8 6βί. --- ΠΡΌ» 

«εἰαΐ, τιοῖδ ταιιβῖοβ δρυὰ Ἡδῦγεθοβ. 
Ρε. ΧΧΙΠΙ. 10. ΧΙ. 11. ὕυοθ- 
΄υε δἀαΐίυν χάϑιαμα. ---- 7}, τοῦδε. 
Ῥαᾳ, ΧΥῚΤΙ. 87. 165. ΧΙ]. 4. ΧΙ͂Ψ. 
394. -- ΜΕ ογναίμξ. 166. ΕΧῚ. 8. 

ς δοῦναι αὑτοῖς δόξαν ἀντὶ σποδοῦ, ἄτα 
1116 ογπαίμης δρίοπαϊάωπι Ἰοοο μυ]- 
Ὑ6 118, Οοπέ, Εἶν. 1,. 1δ. εἴ νἱ6 δο- 
ἴω ἴηἶγα. ---- θην}, "ἐπιδτία. 168. 
ὝΤ]. 1. σλήρης ὁ οἶχος τῆς δόξης αὑτοῦ, 
ὩΣ εἰἶδτι δόξα υοείέξεεηι ερίεπα άμηι 
ὦ τερίμην ποῖαϊ, ϑγτητα. Τμοοῦ, τὰ 
ᾳρὸς τῶν σοδῶν αὐτοῦ, ἢ. 6. "ηιδγία 
ἑαία υεεεϊπιεμέξ ς7μ5 γερί. Οοπέ. Γ,οχ. 
Ν. Έ. 6 . γ᾿ --- Ὡυῶ; ὑΐξοει. 

ἀ εν. ΧΙΙΨΊΠ]. 11. σεασοϑὼς ἦν ἐπὶ τῇ 
δόξῃ αὑτοῦ. Ηδης ποὰρο ποι οῃθια 
τηϑιροσιοδη δι] οἰαπάδτη εβ86 
Ῥυίΐίασυηΐ ἔοττων]εε Ηθοτγ. σωδείάοης 
ἐπ Μεοίδια δμὶδ. ---- Γοτηῖν ἴαιω. Ἐχ. 

ΧΥ͂. 11, 168.ὄ {Χ]1. 8. "- ΓΙΘΝ ἸΏ 
τἷυν. υἱγῶώ. Νυω. ΧΧΙΠ. 22. 
ΧΧΙΨ. 8. ὡς δίξα μονοκέρωτος αὐτοῦ, 
8. αὑτῷ. Οομ, ΒΌΡΓΑ 8. ν. ἼἼ: -τ 
ἼΙν ὕπασο. Νυα. ΧΗ. 8. Ῥδ. 

ε ΧΥ͂Ι. 17. ἐν τῷ ὀφθῆναί μοι τὴν δόξαν 
θυ. 56. ΥΟῸΧ ΠΡ ποα βοΐυσα ἐηια- 

δἴποηι, βοἃ δἴίδτη ἡαοίδηι τιοῖδς, υἱἱ 
ΓΘ Ῥτσ Ὁ) Ῥοκίδατα Ἰερίον 

ουῖ. Κ΄. 15. 16. 7241 ,ηοὶες “Ὠεὲὶ 
ἰηϊοττιτη τια)εείαίεηι Πεὶ ποϊκῖ, ( ε6- 
ΤΟΥ τὸχ δόξα ἱθίάοπι ἴοσο δεξιὰ 
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εὔκπι Τποοάἀοίζομι! το ἀοιάα δὲ 10- 
ἄἴοε Εἰροῖνοσο ἴῃ Οδνὶ ὕεσεα. Οὐ. 
Ρ- 42. χυὶ οχππῖπο πο οοπέεσεμάως. 
θδῖ. --- ΘΓ» σγμαπιεπέμπε, Ἰζεσα: 

δἰονίαξιο, σίοτία. ἴπις. βες. οοα. Νο- 
τ, ΤΆγεῃ, 1]. 1. 8 Ῥτον. 
ΙΝ. 9. ΙΧΧ Ἐχ, ΧΧΥΤΠ]. 2. 86 
1 Ῥαγ. ΧΧΤΙ. 5. 168. [1]. 18. Τοῦ. 
ΠῚ. 16. δόξα ϑεοῦ ἀἰείξαν ἑἐλγοπος; 
θεῖ, Ἰὰοα Βρ᾽ομ  ἀϊβεῖταα αὐδ5ὶ εἷ- 
συτχίπϑι5, 001}. ΧΙ]. 15. 9 Μδοι. 
1, 8. δὶς στα. ΙΧ. 4. πυθδα δυρα 
ΔΙῸΔ ἔσθοσβ δόξα ἀϊοϊϊαΣ. ὅϑϑεσιοῖ 
εοἰδίθ δρῃα ΕΗ θΌγοθ τ γοῦν 8 

θείως. ὅδρ. ΓΧ. 11. σἰογίοδα ροέεπξα. 
δὶς. ΝΠ]. 14. δίξα ει ορεπίο Ξεὰ 
“7υαϊοίερι ἀξ εο, φορά τεοέειηε εἰ 7.ε- 
ἔμπε 65. Ψυϊρσαῖαθ: δεομπεῖαπε 
2μείωπι δἰ, ἈΒῚ ποη τὸ δίκαν Ἰερὶ, 
56 ἃ ϑρῃβιτη σεοία Ἔχ σ δϑι. 51σ. Χ, 5. 
ἐπι δήσε τὴν δόξαν αὐτοῦ, οοποεα τε ἀπο- 
ἑογίἑαέεπε ϑυᾶτω. Νάσα ἡ ϊςῖδ δρυὰ 
Ψυάεροθ ποιπιῖπα ἀἰνίηο Βαθεανζων, 
ϑῖγδο. ΧΙΨ. 27. ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ 
ταλύσει, εἴ δι μριῦτα 8. ἱερηεῖπε εἾα: 
ΘΟΙΩΔΟΥΑἰτασ, ὉΝῚ δόξα εβὶ 1. ᾳ 
σχέπη ν. 896. ἥγγυδ: ΟΣ. 23:00 
απο πη)αῖ6 ἱῃ Ῥοϊγῃὶ!. δι. ἐς 
ἐγιοἰϊηδί ΦΣ τοἀάϊίας, Ῥοΐτι5: δι 
λαδιξαομῆδ 8. ἑερπῆμα οἶς, ἃ 3. 

λαδἑαυϊ. Νανα ἔογίαβθα ἴτς ἐχρ- 
ΟΑΥῚ ροΐοδί γοσδρυϊυτη ἐξουσία 1 (σε. 
ΧΙ. 10.) διν. ΧΥΠ]. 18. δόξα φωνῆς, 
ΟΣ ᾿παγοείαϊίοα, Ἰσοταρα ζοιτίστια.' 
Οαμέ, Ἐχοά. ΧΙΧ, εἰ ΧΧ,. δι... 
ΧΙ ΠΙ. 11. οὐρανοῦ κάλλος δέξα ἄσ- 

νγ, Ῥυϊοβείίυάο σα εἰ- 
υχὰ. Οοηΐ. 1 ΟοΣ. ΧΥ. 41. δ8ι:. 

Ι,, 7. ἐν νιφήλαις δόξης, ἴῃ ὨΘΒΥυΣ 
ἐμοίαϊδ. Βατυςῃ. ΓΝ. 24. μετὰ δόξης 
μεγάλης καὶ λαμπρότητος τῆς αἱοννέου, 
ὩΡ] δόξα δρίεπάογεπι ποῖδξ. ϑαρ. ΨΉ]. 
35. ΒΒρΙΘ δ (ἰοίτι 6886 διωδιηβεῖο 
ῬυΣιββίηια τῆς δόξης “εοῦ, Ὦ. 6. Ζεὶ, : 
4υἱ 'ν86 πδίιρα ᾿ποϊἀδ 6896 μυῖδμα- 
(ἀν. ϑι:. ΧΧΙΧ, 27. δόξα λαδίξα- 
ἤδοηεηι Ἵ Ὠοίδτα νἱδοίυτσ, 
αυδιηδαπιοάμμπι Ἴἢ 9 υϑυτραίας ῬΞ. 

ΟΧΕΗΙΧ, δ. υδὶ οοηξεγοηαβ μᾶγαὶ- 
Ἰολβτημψμῳ βοηϊρμθδσιθῃ. Αὐάϊες. Ἐ5- 



᾿Αρξάζω. 
α ἴδεν. 1Υ̓́. 77. πρὶ δόξω οεῖ 1. 4. δεο- 

λὴ, αγποϊοῖνδ, ἴὰ ΔΙΌΕΣΟ σαΘΓΆ ΤΟ. 
1 Μδοο. 1. 12. δόξα ἐεπερίμηε εἴ 
ϑαποίμαγίς ὁμάσογεπν ποῖδι, δὰ 
ἡχαϊξαοπεῖα ἩεΌσ. “25 Ῥᾳ 1Χ}11. 

8. ἃ Μδος. ΧΙ. 7. ἀφελόμενος τὴν 
προγονκὴν δίξαν, Ῥτνϑίτιθ μδίδιτιο 
γπμπεν6 βυτα. αὶ δπῖτῃ λέγω δὲ τὴν 
ἀρχιερωσύνην. ὅ1-. ΧΧΧΥ. 15. δόξα 
“τροσώπου, ρεγβοπαγεπι τεδρεοίμα, (0]]. 

Ρν. 16. Ἐογίαββε πὸ οἴίδαι ρογεποὶ 
Ἰοςιυ δῖν. 111. 12. πὸ ᾿ἴθαι Ἰηὔθη- 

. 49 οοπίτα ἰυαίοοιῃ : κατὰ γὰρ δόξαν 
αὐτοῦ κρινοῦσιν αὐτὸν, 6.8 Θπῖτα Ρ6Γ- 
ΒΟΠΡ Ταῖϊο Βαροίυν ἰπ 0 ]ςοῖο; υδὶ 
ταϊθθὴ Οτοίϊιιβ δόξαν ᾿ΓῸ υοέο 86 Ὁ0- 
ἐειπέαίο ἀοοερῖὶῖ, οο]]αἴο γ. 18. Βοηϑα 
ἔστε οοάδῃς. ϑ:τ. ΓΧ, 16. δόξα εεῖ 
2, Εἰίομαν, {εἶδα τεγώηι δίαίμδ. Δ αἱρα- 
Ὧι ῬῈΣ ρίοτίαπι εἰ ορές (Υδῃβίι τ. 

;» Ηυς οὔκιι ρετεποτα υἱοί Ἰοου 
ϑίγδο. 1. 3944. 81... ΧΧΧΙΙ, 22. μὴ 
δῷς μῶμον ἐν τῇ δόξῃ σου, πΘ άπ 
ἴυδε τοδουΐατι ἱπιρυῖτοθθ. 1 Μδοσ. 
ΧΙΨΝ. 9. δόξα, υεεἰὶς “ρίεπαϊάα. ---- 
ΨΙάο δὶ Εὐπρίστα. 

ΔΟΞΑΊΖΩ, ρἰονγίζοο, εἰονγία αὐδοίο, 
«ὦ εἰοτίαπι εἰ ἀϊρπίίαέειε εὐελο. ζηλὰ » 

ἐχοεῖϊο. Ἔχ. ΧΥ, 1. 21. --- Ἦγλ ΡΒ. 

“παρηΐοο. Ἐδιδ. 111. 1. ἐδόξασεν ὁ 
[βασιλεὺς ᾿Αμὰν, αὐ ρσίογέαπι 5. ἀἐσηπἴξα- 

ἕέεηι ἐυεσὶξ τὸχ Αταδῆυμπι. Οοπί. [μοχ. 
Ν. Τί 5. Β- νυ. - δ)» πιαρπιι. 

Μαὶ. 1. 11. -α ὙΓ» ὁγπὸ λοπογε, 

ἄοπονο. ἴπο. 1ν. ΧΙΧ. 1δ.ὄ υχχ 
ἼὝΒτεη. Υ. 12. -- Ὑ7Π μα]. Ῥβῇ. 

ξάστα. Ἀδη. ΙΡ. 81. 834. ΄. 25. ---- 
ΣΎ ΗΙΡΆ. λαδίξαγε Γαοῖο. Ἐχ. ΧΥ͂. 

“45. διξάσω αὐτόν. ᾽ἀαπῖαν πιοπη} 118 
1 ερῖδθε ΓΙ) 8 τα. ΠΝ παφηῖ- 

σῶτγε, (πῃ ) να πρὸ» εἰαέμς εεἰ,) 

“χεὶ ἀοάυχίεοο ὁ "ΤΠ. 4υοά δῖ :. 4. 

στὴν ἀδοοτι8, ἀπιαηιιδ δ (ΑΥΆΡ. 

“Ἅ...» ἰακάαυϊ), ἀθοογαρο θυ, ἢ. 

ε- δοξάσω. Ἐοτῖδδδα ἰατηθῃ ΟΠ ΔἸΠΟΣ 
1ε αετυηῖ, βεα βοηϑυΐα ὀσρτσαββοθηζϊ 
χοὸς τοοάο: ε3ὸ ΒΟΒΟΓΑΡΟ εὐ, 
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Ἠσαρε ΒΑ δ ου]ο ταδρπῆοσο οἱ οχ- 
εἰσι ςίο. --- ΕΝ, πείγέβοο. για, 
Ιε6β. ΧΧΥΤΙ]. 290. - ον δίονία, 

λοπον, Ἐπ. ΥΙ. 6. 7. 8. 9. 11. Ρβιν 
ΧΧΧΥΙ. 41. ἅμα τῷ δοξασϑῆναι αὖ- 
τοὺς καὶ ὑψωδῆναι. Ἰιορεταμπὶ “0.5 

ΡΙῸ χεγυπαϊο Καὶ, ἃ Ὃν» »Ῥτείξοσιης, 

δἰοτγίοδιιηι ἔπε, ἀυοα εἰρτβοδθῖῖ : 
ομης ργοϊοεὶ βιετίηΐ. --- ϑγ δ λ Ὁ Ὕ᾽ 

δ3}» λοπογόπι ππάρπμπι τοοὶρίο. Τ)διι. 

1 6. δυξασϑήσεσϑε ϑεοσιμάσπι ΟΠ ΐϑ. 
- 185, ἴῃ Καὶ, ΝΙρΆ, ΡΙᾺ, δὲ ΡΒ, 
1εν. Χ. 8. συά. ΙΧ. 9. ΧΠΙ. 17. 
-- Ὑ22» εἰογία. 1 Ῥαζ. ἈΝΤΙ. 18. ας 

ἴ.6. ΧΧΙΨ. 925. --- ὙΠ» ΝΊΡΒ. δ 

Ὑν πιαρσηΐγοιρη πιὸ ἐσλΐδοο. Ἐχοὰ. 

ΧΥ. 6. δεδόξασται. Ἰωοροτυῦὶ ΓΤΥΊΝ» 

Ἡς ἴῃ οἀ ταυίείο. Ὁ. ν. 11. -- 
ὙὟἿΡ “εραγαίειδ. Ὀευῖ ΧΧΧΗΙ͂Ι. 16. 

ἐπὶ κορυφῆς δοξασϑεὶς ἐν ἀδελφοῖς. Νεω.- 
Ορϑβδσίο ἢΐο ἰερθηάμτα οϑῖ δοξααϑϑέν» 
φος, ἰοοξἐςεὶηιὸ ἔταῖτυμλ διογατη. --- 
ΠΌ» ῬΝ. ἑσπίο. ϑγτατα. ὅθ. Χ ΧΙ]. 

1. ἐδόξασεν, σίονία αἴεοῖ. ἩΤΙς ταυϊ- ἃ 
τυ 86 δ ρει Ὠτιβῖιδ, αὐδὰ υἹάσσις 
ϑγυδιοδοθα8, συσ 18 νογίοτοῖ. (δΡ- 
Ῥεΐϊπα ἴπ Οὐ ἶσα 8. Ῥαρ. 828. αχίμἔ- 
ταδί, δῃ τι Ἰορί568 δ4͵..., ἐσέμξϊέ. ϑοὰ 

τορυάσίαν!ς ἤδης οοη͵θοΐυγδμι ϑοθδσ- 
ἔξῃρ. Απῖτ, ὅρες. Ϊ. Ρ. 232. ἃς δῃΐδ 
ουχα Βυχίοτῆυϑ ἱπ Απεουςβ Ρ. 
01. υδὲ ἀοσυξ, οἴἶδμι 81148 νοσθατα 
ΠΡ. ΡῈ Ὁ Ἰεσὶ Ῥχο αἰίοίϊϊεγε, εαέοῖν 

ἔεγε, γν. ς. Ῥβ. ἸΤν. 7. (δὶ ὅϑὅγιωτ. ἑ 
ῬῈΣ ἐσίσημον ποεῖν τοὰ 110) οἱ 200. 
ΪΝ. 4. υὐἱ δάθο ϑ'υιωιωδοδυβ ἢ. ]. 
ΒΕΏδιι8 ΟΥ̓Δ ομἿ8 σαϊίομθ μαἰἱα ΡΥῸ 
ἐκαζέαυϊέ 8. φιιϑέι δὲ αἰχουῖς ριον  βοα- 
οἱ δαὶ ἐἰϊμδίγαοϊ. Οοπῆγταδι Βδὴς 
βοηἰοπ δι ϑομοϊαϑία ἱρποῖαβ ἴῃ 
(δι. ΝΊΘΘΡἢ. ρΡ. 975. ΒΙ δἰ δτὰ- 
ΡΙεχυβ εϑὲ Ἴοπῃ]εοίαταπι 1.. Βο8. 
Ῥχοϊορ. ἰπ ΠΧΧ [Ἱπ|τ- 00] ϑγτωμπια- 
οἔυτηα νοσγίϊ88ο ογοᾶϊε ἐδοχήμασε, φιιοᾶ 
ἃ δου. 18. ̓ ταρου 5 ῬοσΡοσϑτα τυῖδ- 
ἴστα ἔμετὶς ἴα ἐδόξασε, ρυϊβίαιι πδῃς 



Δοξάξω. 

α βϑῃξθῃίίαηι ἢγτηησὶ ῬΟΒδ6 εχ ὕδῃ. 1. 
12. υδ᾽ ΑἹ. Ηθρτ. ΣἸῚ ῬῸῚ δοκιμά- 
ζειν ἸὨςεγρσοίδηΐαν. ϑ'6α ποίηο ἔδοῖ]θ 
Ἰοσείοπομ ἐλο ΠἸοσοσα ἰπ ἀμ οἰ ΠἸοσότα 
ΤΑ Ἀν ΟΣΊΙ. ---- ἐδ), ΝίρΒ. εἰ ΙΒ. 
Ἐάν. ΨΙ1Π1. 3δ. 166. 1.11. 13,..--. 
ἼΝΒ: ἼΝΕΓΙΠ ΡΙΒ, εἰ ΗΠ ρ. Εβάν. 
Ι]. 26. Ιε8. Χ. 15. ΧΙΙ͂Ψ. 48. --- 
ΘῊΡ ἴῃ ΝΊΡΆ., ϑαποίξβοον. 164. Ὗ. 
16. ϑαποίβοατὲ ἴχὰ μας οχϑεϊοηϊβ 

ὃ ϑουβ οδί ἐσμαατὶ, οεἰοδτατὶ. -.- Ἵ 
δρίεμάθο. Ἐχ. ΧΧΧΙΨ. 99. 80. 86. 
τὸ σρόσωσον Μωῦσέως ὅτι δεδόξασται, 
ἴλοῖθβ Μοβὶθ χυοὰ δρίεπάεγεί. (οηξ. 
9 (οὗ. ΠΠ1. 7. υδὲ εξίατ Ῥδυ]υβ νὰ]- 
ἴῃ} Μοϑβῖ8 δόξαν, ἢ. 6. ἐρίομάοτεηι, 
εὐἱθαϊε, -.- ὩΘΥ: Ὀδν ΡΙΔ. εἰ 
ΡΥΈ. ἃ Σ95- δταϊίο, ον. ἴεβ. ΧΧΥ. 
Ι. ΧΧΧΠΙ. 10. --- ΓῖΥν οαπέμ, 
οἷαηιογ. ἴεβ. ΧΥ.111. 14... ΓΌΓΙΣν 

ς ἴαιιδ. ἴο8. ΧΙ. 10. -.-. ΓΝ, 

δἰογία. 168. ΕΥ̓͂. 2. ϑ6ρ. Ψ1Π]. 8. υδὶ 
ἀ6 βαρίεπιία ἀϊοϊξωγ εὐγένειαν δοξάξει: 
ᾳὰεδ νεῦρα Βυοιϑοβποι ἄθυυβ (788. 
ἴα]: ποδιεϊαίς φρίδπάογεπι ὑγς δὸ 
"εν, αἱ δοξάδειν Ἀ. 1. βαπδὰ ἱπίσδηβί- 
ὥνο ῥτοὸ δρίεπάεγε αδϑοὶϊριθπάϊμι εἰξ, 
ϑοα εοάθπι ἴαχε εἰίαιη ἰγδηβί εἶνε 
νεσίὶ : ποδιῥα αὶ πουωπι ἀξοις 
αὐαϊΐ, 5. ποδὶέαίοηι ἐἰϊμιδέγοηι γοσαἱέ. 

ἀ δῖν. 111. 2. κύριος ἐδόξασε πατέρα ἐπὶ 
τέχνοις, Ὠθιβ ραΐγοιηῃ λοπογαδέϊοηι 
γειά αϊέ Β]1ϊ18, Ἡ. 6. νυ] δὸ ροϑίυ]αξ, 
αἰ ἴῃ ΠΟΠΟΓΙΟ βἷξ εἰ Βαθθδίυν δ 1118, 
για ὅϑγι. δὲ Ασδϑρ. ϑῖγ. ΥἹ1. 98. 
δοξάζειν «“ατίρα εδξ γαῖτὶ ἀξία οὔῥοία 
»Ῥγαείαγε, νϑῃογδςοηθια, οὐράϊΐθη- 
τίατα, βυϑίοηίδοποιω, Υιἀ6 86α. [Ὀ, 
Χ. 29. μὴ δοξάφου, πὸ ἐχίοἰϊας ἐε. 
Ψψυϊμαῖυβ πιῖτα: πὸ σωποίογὶα. 1[Ὁ. ν. 

4 851. ἐν σραύτητι δόξασον τὴν «ψυχήν σου, 
ὯΟΪ1 μ]ὰβ ἀδ (6 δέαέμεγε, ἀθδτη ΡΔΥ 
Θϑζ, 8611 : χηοαάοϑίδ 66 ἴθ β6 [128 : ΟἿΣ 
δυξάζειν εἴ διδόναι τιμὴν ϑυπῖ Βγποηγ- 
ἴΩ8, ᾿δἄδοηιια δοξάζειν εβ8ὲ μάΐοραγε, 
δἰαίμεγε ργείδμηι. ἘΠ ΘΘ ΟΝ. δόξειε, ὑπο- 
λάβοι. δὲν, ΧΧΥ. 7. δεδοξασμένως, 
φωΐόια οαπέίἑος αμοίογέαίοηι αἴξοντα 
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ἀεδενεί. 8ίτ. ΧΧΧΙΙ. 8. δοξάζων κί. 
ε ριον, δονόγαγε ἤεμης δαογεοϊὰΣ εἰ οὐ- 
ἐαδιοπέδι. ἶ 

ΔΟΞΑΣΜΑ, ρίογία. ΧγΆΣ ΒΓ. 

Ἰάδηχ, 168. ΧΙΝῚΊ. 18. ΤΉτεμ. 11. 1. 
“ΔΟΞΑΣΜΟΙ͂Σ, ρίονία. 168. ΧΤΠΤΠ, 

8. υῦτι δὰ γυῖα Ὸ ΤῸΝ ον, ἐσυὶ. 

ἑαμίος ἔν ρίογία πιὰ, ἴῃ Ηςχ. αἴει- 
ἴα ἔγαρστηθηίιῃ ὃ 1 ἐν τῷ 
δοξασμῷ, ὕτο φυΐϊθυβ ἔδτιθῃ Κτεγ:- 
βίσίο ἰῇ ϑγταρ. Ρ. 1. Ρ. 10. οτάϊιν 
ἴΏΨΕΙΒΟ τῷ ἐνδοξασμῷ Ἰεσοπάπχη εἷς 
οὐσὰ σα αυοσυμη [πἰϊ σοσαΐομπος, ας 
ἴαχα ἰοοα Ῥ5. ΧΙΝ. 4. εἐἰ ΧΙ. 5. 
(Ὁ ϑ'γυων. ΗθΌσ. ἿΝ δ εἴ ΣᾺΝ) 

Οζαοο ἐνδοξασμὸς τοῦ 110) ἔππουε 
ν᾽ ἀδητισ, δβίστη δος τοοποηῦ, 
διισίοτεια ϑοβο] όσα ἱπ Ρ8. ΟΙΧ., 
αυε Μαιβμεοὶ 6 οοὰ. Μοδϑααῃ. ενυ]- 
εν Ὠτεϑάς 1787., δὰ νεσθα ἱπίετ- 
Ῥτθῖβ ΑἸοχ. διὰ τοῦτο ὑψώσε; χεφαλὴν, 
αι ν. 7. Ἰεφυπίαν, ποῖα556: ὕψαμα 
δὲ χιφαλῆς, ὁ δοξασμός. Αγμοῖϊαι ᾿ 
Βορἢ. Γεχ. Ηοια. Ρ. 153. ἀσὺ δόξης 
ἀσὺ δοξασμοῦ. 

ΔΟΞΑΣΤΟΣΣ, φίογίοσις. χγρϑενν 

δἰογία. Ὁδαι. ΧΧΥῚ. 19. 

ΔΟΞΊΚΟΣΣ, ρίοτίοειε, σρίεκαξάκε. 
9. Μδος. ἼΙ]. 85. τὴν δοξικὴν ἀει- 
ϑέμενος ἐσθῆτα, ερίσεπαϊάαηι ἃ 
νεβίθμι, ἴκοχ. Ογυ}} ΜΩ. Βγεπ. 
Δυξικὴν ἐσθῆτα, ἔνδοξον στολήν. (οιξ. 
ιν. ΧΙΙΝ. 9. ΧΙ]. 6.1,.ὄ 1Φ. υδὶ; 
δόξα βἴο]ε εἰ ἀϊεἀουιαῖὶ ἐτἰιξατ. 
“ΔΟΞΟΊΤΗΣ, ρίογέα, ἄδομς. τ, 

ἰάθη. πο. Ρβ. ΧΙΕΝ. δ. υδϑὶ δ} 
ὡραιότης ἈὨΔΌΘΙΗΪ. 

. ΔΟΡΑΣ, ρεϊϊεα, εἴ ἴῃ πηΐϊνεγευπι 
ογῖης, φμοί εδὲ 6 ρεϊϊδις οοπζεςέκιε, 
»εϊοσιηι. "γὴν ἴοσα. ΜΊοΝ. ΠῚ. 8. 

τὴν δορὰν αὐτοῦ ἐξέδειραν, υεείέδιεΣ Ξρο- 
᾿ἰαης. Ηἰἷς νἱάεσὶ ροβθθξ σεροῖδῃ- 
ἄστη 6856 δόξαν ἴῃ εα ποᾶοια, 4; 
τυεδίθηι δρίεπαξάαηι βἰστιιῆοιλι. νεγιο.. 
δυΐὶς οὐπ͵δοίαγεο οἰβῖδξ ῥσίπιο, φυοὰ 
Η]Ἱετοηγταυβ (αυΐ ρείΐενε τε 11) 
δορὰν Ἰερῖί, βεουπάο, ᾳφυοᾶ εἰ Οεη. 
ΧΧΝ, 256. γγν Γχχ μὲσ δορὰν 

τοααϊάεγιηΐ, εἰ Ζαί!. Χ11]1. 4. μεῖ 



β Δορατοφύρος. 

ΧΧΥ͂. 25. 
ΔΟΡΑΤΟΦΟΡΟΣ, λαξέξξεν, βαίεῖ- 

ἴες λαδέαξεια. ΤῊ 125» 9ἐτέπα ἐρὶ- 

ομίωνι. 1 Ῥαν. ΧΙ]]. 24. ἼΡῚ ρῥτὸ 
δορατοφόροι 8111} ἈΔΌΘης αὔροντες δόρυ. 

ΔΟΡΚΑΔΙΟΝ, ρμᾶγυα οαρτεα, 
σαρτεοίωδ. νγ, οαργεα. ἴε8. ΧΙΠ]. 

14. ὡς δορχάδιον φεῦγον. 
ΔΟΡΚΑῚΣ, οδρτγεα. ΓΝΔΣ 

Αφυ. ὅγιητα. Τβθοά. Οδηίΐ, 1]. ΄. 
Τ)εἀυχεγαμί 8 νην» υπάς ν 1 

Ῥαν. ΧΠ]. 8. --οὐῶν. σαι. ΧΙ]. 1ὅ. 

29. ΧΙΝΡ. 56. ΧΡ. 92. --- ραν: Οδπῖ. 

ΙΝ. δ. εἰ ΥἹΙ. 8. --- ἜΡ;ᾧ δὲ- 
ῥοῖπι, ποτηθη Ῥτοργίυτω. ΤΒοοά. 1 
ϑαμα. ΧΙΠ. 18. Τερὶς Νὰ ΡΤ 

ἘῺΝ 8. ν 011. 2 β'δηι. Η. 18. 

Ελιγτοοϊ. Μ.: δορκὰς, παρὰ τὸ δέρκω, τὸ 
βλέαω. ὀξυδερκὲς γὰρ τὸ ζῶον καὶ εὐόμ- 

; ἐνατον. 

ν.- 

ΔΟῬΡΚΩΝ, οαρτγεοΐμδ, ἰζδτῃ οοΤυῖϑ. 
Ἔν: ὕδαῖ. Π1..17. --- ΘΠ» Ρἷυν. 

λιγοὶ. 26τ. 1,.. 8. Οοπῆ, ν. δράκων. 
Αρυά ϑυίάδλτῃ δόρχων ΘΧρΟὨΙΓ ἐλω- 

ῥος. ; 
ΔΟῬΥ, δασέα, ἰαποέα. ΓΥΓΊ. ἰάθυι. 

ὥγτητη. 29 Βεορ. ΧΙ. 10. Αι. ὅγτηση. 
Ῥ5. ΠΥ. δ. ΟΧΧῚ 1 ὅδ. ΧΠ|. 19. 
42. ΧΥΤ]. 7. ΧΥΤΠ). 10. 11]. -- 
ἸανΣΣ αρρετ. ὍὭδῃι. ΧΙ. 15. ἐπι- 

σερέψει τὰ δύίρατα αὑτοῦ 866. ΟἨΐδ8. 
Μιάομσασ Ἠἰσ ᾿Πέρυρσεβ δὺϊ ΠΡΟσα 
ψογῦξβο, δὺυϊ νοοὶ Ηφῦν. ποϊίομοια 
ΤΡ] ἱσποίδηι 8.07 οῖ886. Ῥοδβίθτιιβ 
τα ἢ] ᾿ἄθο νϑροβίσα! 8 οϑέ, ααΐα ΕΖ. 
ΧΥΙ. 8. εδἄδιη νοχ 8Ὁ ἐποεγίο ῬῈῚ 
βελόστασις το ἴξιν. -- ΓΝ» οἶγρειιδ. 

1. ες. Χ. 16. --- ΚΓ.» “ρῖπα, 

λαπι. ἘΒοοά. Ατηοβ ΡΝ. 2. δ - 
ἀυχῖς ἃ γγγι αυοα οπιπά ποίαϊ, σμοά 

σογρὰς φῃγοίεσιί. νΊὰΣ ἀυοαυς Ηδσχ. 
-ν 4 ϑδια. ΧΧΙ 16. υὉ] 

ΠΟῚ ἐοία ἰαποεα εβῖ, 8εἃ 8ἶνε σμδρὶδ, 
βῖνο ἰαπέπα δα ηιοίαἰϊο δαδίε ρὑγα- 
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᾿ ψόδετα δέῤῥιν. ---α Τγγγ ἰάάσι. Οδῃ. 

Δορυφορέο. 

͵ὕἕκα, ἴὰ ἀϊοία 6 ομἀθηο, Ἰδτα 

εδὲ Μιδνυίοαγε, ξστισε ομάδγο, --- 
ΠΡ» ἴαποεα, ῥαδξία. 2 Ῥαγ. ΧΙ. 11. 

ΧΙΝ. 8. εν. ΧΗΡΙ. 4. --- οὐ, 

φοιένηι. ἴπο. 4 ϑδτα. ἼΠ. 7. αἱ 
ΤΩΪΉῚ ποὴ υἱοῦ νόσοι ΗΘΌΤ. ῬῈΡ 
τηοίο:γτηΐασα 6 ΟΥΩΠΒ ΠΘΠΘΥΒ 8Ὶ- 
ΤῊΪ8 ἱπίοσρχοϊδζιβ 6886, 86 ΣΕϑρῈχὶδ- 

Σ.,..ὺ 

86. ΑΥὰΡ. ἀλίολιν, αυοὰ φταρίδέαι 

ἰοπραδ αὐ ἰσπμεϑ ποῖαξ. [πὸ. 4 εν. 
ΧΙ. 10. Θυοά δα ἢ. ]. αἰεϊποῖ, νασῖδ᾽ 
δυπιί βεηΐθπίίε ἱπίεγργθίαμα. Νου- 
7] μυίαγαπί, δυγα Ὁ 7. ((0]]. 

ΧΧ ὅθι. ΧΧΥΙ. 3.) ρζτὸ 
ὈΘΟΦΙΙ Ἰερῖθθθ, 86 βαγυσῃ νοουτα - 

Π0}}14 Ργόσβυβ οϑί, ἢδς αυοδὰ ἤρυ.- 
ΤΆΤΩ, ὩΔΟ ΠΟΘ ΒΟΠΌΣΩ 81 Π}1}} (00. 
ΘΟΒαυέθηΡ. (ἴπ ΡΊο]. ἀς 7 οβορμὶ οἱ 
γέεγβ. ΑἸοχ. σόπβθῆβα ῥ. 939.) οοπῖγα 
ΤΩΔΉΏΠΙΩ «([ΟΒΘΡΗΪ ἴῃ Βδὸ νόθα δρτιο3- 
αἱξ, εἴ νεῦρα δόρατα καὶ φαρέτρας ΕΧ 
οεἷυβ Ασοῖ. Ζυά. ΧΙ. 7. 2. ἀδδιιγηΐα 
6888 Οχί βιϊτηδί. ΜΙΠΊ γογο δρυά 
ἴπο. νεῦρα ἰτδηϑροθβῖία, οἔ [8 ἴῃ οὕ - 
αἀἴποηι τεϊροεπᾶα νἱἀδηΐυν: τὰ δόρα- 
τὰ καὶ τὰφ φαρέτρας, ἀϊ δόρατα δὰ 
ΤΟΙ» Φαρέτρας δυΐοῃηι δὰ Ὀορῷ 

τοίογαίυν, ασυοᾶ οἴίδτ μοβίυϊαϊ υϑι18 
ἰοχιοπαϊ ΗἩδργαΐοιιβ. 8:5. ΧΧΙΧ. 
16. ΧΧΧΥΠΙΠΠ. 47. ἀε αυο ροβῖθ- 
τοτα ἰοοο νἱὰθ Βοοβαγιὶ Η]οΤΟΣ. 
Τ. 1. ν. 402. οα. τες. αυὶ τεοΐδ 
ΠΟ, χέντρου ἃ δόρατι ΒΕρατδηάπτα, 
εἴ δὰ βοχυθηξα ἰγαβομπγ 6886. 
Β1449: δόρυ, σὸ ἀκόντιον. 
ΔΟΡΥΑ ΛΩΤΟΣ, λαδία οαρέι, 

δεῖϊο οαρέιξ, οἱ οαρίξυι5 5᾽ ΤΑ Ρ] ἸΟἾ ΤΟΥ. 
2 Μδοα. Υ. 1]. Χ. 94. 8 Μδςοο. 1. 
6. Ηδεγοῖ.. δορυάλωτος, αἰχινάλωτος, 
ὑσὺ δόρατος ληφϑείς. 
ΔΟΡΥΦΟΡΕΏ, εἰΐρο, οοπιΐίον μὲ 

φαἰεἶίοδ. ν᾿, ἀπιαηια, ἡμσιριάεις δίπι. 

Αι. 8. ΟΧῚ,. 6. ἐδορυφορήϑησαν, 
δαίξεϊέϊο πιμπίία «επί. ϑυαβροοία ἔαὶϊξς 
ἢδοο Ἰοςίο Μοπίβιιοοηλο. Θθηλ] σι 
Ιαραγθ στηϑνοδ ἠδυφορήϑησαν, συ]}08 
ΘΏΟΓΙ8 πον γοῦθδ ποη Ῥϑυοδ Ηεὶ- 
Ἰοηῖ8ι15 ἀοροπίυν. ἴῃ Ηδχ. δα νοῦ- 

0, 

ὃ»Φ 

φν 



Δοροφορία. 
4 εἷἰοηασι Αφιυΐα" ΟΙΔΏΙΡ: αἱ. ὅτ, εὖ» 

τρασίσϑησαν, αυοα ἰεχία! ΗΘΌΣ. Ἰοηρο 
σοηνοηϊθηϊαδβ 6ϑί. Κ΄ 6 ΠΟΙΏ6 ΘΕ Δ) 
τεοερίδ Ἰεςίίο αυοάετηπιοάο ἔεστὶ 
Ῥοίεϑί, 51 δορυφορεῖ ἴῃ Ὡσομα σεμὲ- 
φαπᾶϊ οἱ οοἰεπαὶ, ἀθατα νετα ιοροῖ, 
δοοϊρίαϊαν ὃ ΓΝαπι ἠδυφώνησαν, σνο 
γοοδΌι]ο οοηβοίο, ἰερομάυτη Ὁ Ρο- 
ταὶϊξ οηῖτι Δαυΐΐδε σθσϑῖο ΣΟ] ΟΣΌλΩ 
ἱπιοσρζοΐσσα ἔγαρτηθητβ8 ραγροσϑτῃ 

ὃ δ ϊοιωρογαῦὶ. «ὐϊοίυχῃ οἱ Ῥεῖ 
Ῥουϊοσ 8. ΚΙ 
ΔΟΡΥΦΟΡΙ, Α, δαξεϊ μέρη. 8 Μαοο. 

111. 28. μετὰ «άσης δορυφορίας, ουτα 
οὐ ΐδθιι σφαίεἰϊ δι. 

ΔΟΡΥΦΟΙΡΟΣ, δαέεϊϊες, Ῥτορσῖθ 
λαεί γεν. 1) εν» }» υἱν οἰψρεὶ. ΤἈΘοᾶ, 

Ῥγονυ. Ι]. 11. 29 Μαςοο. 11. 423. 
Ηεεγοξ. δορυφόρος, ὁπλορόρος, ὑπασ- 
φιστὴς, ἢ φύλαξ τῶν τυράννων. ϑυϊάκϑ : 

ο δορυφόροι, φύλακες, ὑπηρέται βασίλβῥαις, 
ὑπλοφόροι, ὑπασασισταί. ϑυβθείδηξίνυσα 
δορυβύρησις Ἰεσία ἀρυὰ Μασο. Δη- 
{οῃΐη. ἴ. 17. 

Ἂ 
ΔΟ΄ ΣΙΣ, ἄοπερη, δεμε οί. 

ρογίο. ὅε. ΧΙΝΙ. 29. υνὶ 
δόσις οσουγτῖξ, νοῦθα δαΐϊδτα ἐν δόσει 
Ὠοη νἱἀθηξαν δα Ὁ Ἀδ α, ναρρδιο δε: 
ῬΡοϊῃυβ 101 δόμα Τὲ : 
νοῦ δ 8.5 ΠΝ, 4 46 ἴπο. Ἐρῖτα 

ὦ (υ}}: ἐκ συγχωρήσεως Φαράω. --ο 
ΓΤ)» ἄοπεσι, πιιπεδ. Ααυ. σου. 

ΧΥῚ. 17. - Ῥγον. ΧΧΙ. 14. 

-- Ὁ: Ῥτου. ΧΧΥ. 14 ϑίν. 1. 

8. (8. 10.) 01 θουθ σοπιηΐοδθδο 
ἀἰαΐαΣ οὐτὰ Ποιοϊηΐθιυ9 βαρίοπίίδτα 
κατὰ τὴν δόσιν αὑτοῦ, ἂς δόσις νοὶ] ἀ6- 
τιοπδᾶπι γμαπάσπι ρογέοπεπι, ἀιδτα 
οἱ τπιραϊοὶ Οστγοοὶ 18 νοοδηξ, βασιχί- 
ἄυτα Οτοῦυτα, νοὶ, απία ἕαπο αὐτῆς 
ΒΟΥ οηαυχα Ειΐοϑοῖ, ἐδόγαηι οἱ δέ- 

Ἵ δεὶ υοἰμπίαέοηι, τὸ ϑέλημα 
φοῦ δεοῦ, ποῖαί. Οδτία ϑγσιβ, αυθηι 
εἱ ᾿ ΑΥ̓ΔΡΒ : Βοουι8 οϑί, νοσϊξ: 

σι. «οἱ, Οὐοηξ, :Ρ. ο. ΧΙ, 16. 
υὶ ΜῈ κυρίου αὐτὰ ἡ εὐδοχία κ. Ῥεῦ- 
τησίδίυν. [Ὁ. ΧΧ. 09. ἔστ; δόσις, ἢ οὗ 
λυσιτελήσει σοι, δεπεϊβοίιπι ΑἰἸΓΟΣΙ Ἀγ8"- 
βιζαπ ΕΠΌΪ οσὶς ἱπα Ὁ ]]6, στ ἱησταῖο 

.] 
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(ΠΠ. 15. τῇ δουλείᾳ, Ἡ. δ. ἱῃ Μὸν 5 

Δουλεία. 

80. τουΐϊδρέατ. Πηὰ. ΧΙ. 17. 
δόσις οδὲ ἀοπερε ἰδεγαῖε. ϑῖγ. ΣΧ ΧΤΙ 
10. χατὰ τὴν δέαν αὑτοῦ, ἑΣέεοπόπα 
ἐά, φιοὰ ἐϊδὲ ἀφάῃ!, )εσία ορες α δα 
αοοδρίαξ. 

ΔΟΎΤΗΣ, ἀαίον. ὙΊάΘ τ Ὑλαρές 
ΦΔΟΥΛΑΓΩΓΈΏ, ἐπ “εγυϊέπίει 

γεάϊίσο. ὕοχ Μδο ἃ ΒΙεἶϊο ἴπ Γι σχίου 
στηΐϑαεα τεβροπᾶες Ἡερσαῖςῖβ χρῶ 

πὴ ΡΉ ΣΟ οαρίο ἕπ δεγυοξ. Ὅει. 

ΧΙΠΙ: 17. ἴῃ 580 8ο]]ο αᾳυοάχις 
Οταοο ἃ Μοπίξ. τερεσίο τι οὐδ οα 5 
(οἱ δ] η., φυοᾶ ΘΟ γτιτλδοῆὶ νετβίοτιος 
οσπιείποτε ἀοςαὶς Εἰβοβοσυις ἄε γῆς 
Ιχ. Ν. Τ. ῃ. 472. δθᾳ. 

-ΔΟΥΔΕΙ͂Α, ϑετυϊέμε, ᾿ξεγοιίταιι, 
οἴίδιη ἐδ, οοπεριοάμπι. δ ἼΔΕ» Ῥεσάα 

Ἐς. ΥἿΙ. 4. Τιοροσγυπξ 3» -- 

"ΤΥ ΟἸΠ ἴδ. 1δν. ΧΧΥῚ. 536. 

ἐπάξω δουλείαν. ΑΒθοηΓοΣ Βοιγοσιο, 
αυΐ ἐμ Οοτητμοηίυο δὰ ἢ. 1. ἢ. 718. 
ῬΙῸ δουλείαν ἴεοχζεζγα τηϑντς δειλίαν, ας 
ἐϊπιϊαϊἑαίεπι, αὶ 8111 ΠΠ τὶ μαβδης, αὖ 
Ἰερῖς Αὐυρυβίηυθ. Ψυϊραῖια: ἀαὼ 
»αυογόπι ἵπ οογαΐδιιδ θογμηε. γι 

ουἱ ρατγαδοῖα. Ῥτον. ΧΧΥῚ. 9. ὅς νῦν 
βαρεῖ ποϊϊομθμι ἑπερενε, σαΐ σφορτιδὰ 
εοϑῖ βεγυϊζυβ οἰνίυμα, δουλεία, ἃ Βγέ- 
"περ Ἰοῦομθ, αὐλῖὰ οἱ νπδοαν. 
ϑοδυϊτοπείιβ δὰ Ῥγον. 1. 1. οἱ ΜῈ 
οὔδδῖ δὰ 1 στη Ργαϊθςῖξ. ῃ. 6ὲ. 
ἘΞΕ “Γ σ30, οπεγα. Ἐχ.Ὸ. Υ]. δ κα βες ὶ 

ΑἸὰ. --- Ἴ., ϑεγυια. Ἐχ, ΧΤΠ]. 

14. ΧΧ. 4. ες. ΡΝ. 6. ---- " ΤῸ 

Ὁ» ἄονεμε δεγυογαπι. Ὦδδαι 

ΧΤἸΤΙ]. ὅ. -ἸΤΊ ». ϑγσωση. Ῥβεὶπ, 

εἰ οογιοάμηι οταϊππτα, εἰ πος 
34ιπ| 9 ίεπσίε, ζῶν ἐδλε μδο. ῬΡοκϑεεὶ 
ἰδιαθῃ ἢ. 1. μὲν δουλείαν χυοσυο ἴὩ-, 
[6]]ορ1 ἀπέηιαϊα, ἀε5 ἰμβευνίυπὶ. 
αδὰϊ Βοταϊπυῃι, δας αυϊΐϊθὰ5 ἀταηζατὶ 
ΒοταῖΠ6θ, Οὗ ΡΤ ]ε]Ἰεταστα ΒΘΉΕΙ,- 
Ὄδλγυμ, οἱ δὰ ἱγα ἈΠοπέτὼ ) 9 ΓΔ ἃ 
ΓΤῚ3}» αυοά εἴδατα 46 ξεγνὲς εἰ σν- 

εἰϊξε ἀϊοϊζυν. ΟΧΧ σευ. ΧΧΧ. 96 
Ἐχ. ΥἹ. 6. Εβάγν. ΝΙ1]. 90. δουλεῖ 



Δουλεντὺς. 639 Δοῦλος. 

» οϑὲ ἵ. 4. ἐργασία, βικσίϊο, σπωπαῖδ, ---  ΔΟΥΑΗ, φέγθα, αποίϊα, δηρμᾷ, 
ΓΗ». Ἐδάν. ΙΧ. 8, 9. Νεῖ ΙΧ. 

17. --- κε χὺν ΟμΙᾷ, Ἐράν. ΥἹ. 18. 
--λῦϑν» Ἰσαηπείμι. 1 ϑατα. ΧΙΝ. 40. 
εἰς δουλείαν ξος, ' αἴ, ἰϊα πῇ οοο Βοβοὰ 
Ἰερογῖηὶ Γλ ] θῖν, ομΐ880 ἽΠΝ: 

ΔΟΥΔΕΥΤΟΣ, ΓΤ άπωμα. 
χὲδ, 1. 4. δουλιχός. ΓΤ» δεγυϊέμ. 

Ιης. ἴον. ΧΧΙΠ]Π. 91. βος. Μοηςς, 
οἱ ϑοδοὶ. (οά. Ψαῖ. δουλευτὸν, υδὶ 

᾿ΊΧΧ λατρευτὸν ΒαΡοπέ. Αἀάε ἴὉ. 8. 
25. 86. Αὐυροπάς δυηΐ δὲ νοῦ 
Ι,οχῖοα ὅταολ. 
, ΔΟΙΔΕΤΏ, δεγυΐο, δέγυις δίηι. 
“ἼἸἼπν ΗἸΡΗ. “ἑίθο, ἕασεο. ϑγτωτα. 

1ει. ΧΕΠ. 1. δουλεύσατε ὁ ἐπ᾽ ἐμοῦ, διδ- 
«7, οἴέε γοβ υοἰμπέδ πιοα. Νδτὰ εἰΐδη- 
ἐξειπι οεί αἰστιασα σαδἠθοοηία. ---- 
Γι Ἠϊαρ. ἃ ΓΙ» ἱποωσυο 
“πε. ΑἹ. 1 Βερ: ΧΙ, 88. υἱδὲ ὃ. Φάονα 

5 ζάσεγε, οοἶδγε ποιλξ. --- ἽἼ2. τσυῖϊο 

ει. ΧΙ. 4. ΧΥ, 14. ΧΧΥ͂. 28. 
Ῥτον. ΧΙ]. 9. δὲ δουλεύειν ἑαυτῷ οὶ 
υἱοίμης φἰδὲ σισγεγε. Ορροῃίξυν 
δεϑα, ἄρτου. --- Ἵν» “ὄυω. ἴε8. 

1.Π|. 11. δὶ ἰῃ εὖ δουλεύοντα ἐοτίο 
ΕΥΤῸΣ ΠΠΙΌΓΑΡΙΪ τοσίἀοί. Ὁ. ΠΧΥ͂.. 13. 
13. 14. 1δὅ. Ζδοι. 1. 9. ΗΙΐ6 δἀάο 
εκ. ΧΧΨῚΙ. 6. υδὶ ῥχο ὙἼΔ.» δέγϑο 

πιο, Ἰεβοταπι ἡ γνῦ. --- "Ἴ)ν, 
ὦ ἐγαπδεο. ῬΒ. 1 ΧΧΧ. 7. Ἰοο Ἀεβοὰ 
Ἰερετυπΐ 1)αἸεῖμ, Σγγ7Ἔ ν7ν 40 επι- 

δὐτιοάυστη οἱ 1 ὅδ. 11. 94. 
ὈΟΥΊΔΡΌ ῬῈΡ Τα οῖῖ ἀχρυθδϑοσιπῖ. 

- τὸν Ομαϊά. δη. 11]. 14. 27. 

-- χη. [ς8. {,(ΟΚἹ. 6. 51». 1.1. δου- 

λεύων κυρίῳ ϑεῷ, οοἴογε Ἰουτα, τὶ 
Ὡοῃ ἦδ οὐΐξες ἐσίεγηο ΒΟΥτλο οδῖ, βοὰ 
ἄθ ορβϑαιῖο Ἰορῖρυβ ἀϊνιπὶ8 ῬἈγθ- 
βἴδῃο, δοὰ γοσα νἱτίαϊζα. ΠΟ] ἃ, ΠΠ]. 

» 6. δουλεύειν ΒΙΙΏΡ] οἱ Σ οδεάτεπέδαπι 
»ταϑίαγε Ὡοῖδῖ. 

ΔΟΥΔΕΥΈΙΝ ΠΟΙΕΏ, φεγυῖγε 
)αοῖο. Ὅ;ντι Ηἰρῖ, Ἰάετα. ψὲς. 

ΧΥΠΠ. 4. 

ἴἄστα. 1νῖς. ΧΧΥ͂. 44. Ἐαιν. 1Π]. 
9. 1 ὅδ. 1. 11. 16. ---Ἴ2} ὄδεγσιεδ, 

εἰ αυΐάοτα υἱτίαθαμθ βοχυβ. ἘΣ. 
ΧΧΙ. 7. - ππϑν. αποϊδα. ἈΝ. 

11. 18.1 861. ἢ. 18. Ψ1Π]. 16.Ψ 
ἘΔΟΥΔΙΚΟῚΣ, τεγυϊϑ, ἐαηταϊανὶδ. 

ἽΣν φόσνιω. ἴης, (866. οοὐ. 1.6.) 

Ιου. ΧΧΥ͂. 80. ἐργασίαν δουλικήν. Κι. 
Ῥοϊπεχ. Οποτη. 11], 785. δουλικὸν ἔρ- 
γῶν. 

ΔΟΥ͂ΛΟΣ, “εέγυμδ εἰν 'ΦΕχ 9, 
ομέξογ. 5.5 ἢν Ῥγορέεγ, 42. ϑατὰ. 

ΨΊΙ. 21. διὰ τὸν δοῦλόν σου. ΤιἜροταης 
ἼΔυΣ τα ὮΝ υεγδωηι. 3. ϑατα. 

͵ 

ΨΙΠῚ 21. διὰ τὸν δοῦλόν σου. 000 ἃ 
2 ΠΟῺ Ἰοροετιηςί Ἴπ3}, αἱ ῬΪο- 

ται Ῥαϊαγαπὲ, 56 οσὔχα ὍΠ Ἀ, 1. 

815 ργοπιϊδεῖο α λοο ᾿αυϊαὶ, οἐοτὶ 
4:0, ἀαία, βοιδυτη ΠΡΟΣ ι18 ἜΧΡΓΕΒ880» 
ΤΌΣ. ..-- ΓΡ “ωσεποιιία. Ῥχον. ΙΧ. 

8. τοὺς ἑαυτῆς δούλους. Ἰμεβα τὰς ἑαυ- 
τῆς δούλους 8. δούλας. ---- ἼΩΥ» Φεγυῖο. 

Ψυά. 1Χ. 98. --- ἼΩΝ ΟΒιδὶά. “μοῖο. 

Ἐάν. ΙΥ̓͂. 16. Ῥοτταυίατυης ΤῚΔΥ 

ουγὰ 12} δεγυΐ. --- ἽὩ» Ρδσί. 

δεγυΐξηϑ, ἷξ. ορεγαπφ. 706. ΧΥῚ. 10. 
4 Βερ. Χ. 19. 391. 38. 94. 45. υδὶ 
οἱ δοῦλοι τοῦ Βαὰλ, Βυπῖ δυῖ ομέογαα 
ΒΔ8116, δα οταποθ, αυϊ ἴῃ ουϊία εὖυ8 
ΘΧΙΘΣΏΟ 0110 τποάο ΟσοΌΡδΔΕ ογαπί. 
Ναὶ ἀϊθοτία 101 αϊδιπρυυηΐαν 8 
ΒΒΟΟΓΟΌΡυ8. ΟΟΠΕ]. Υ'.. 11. --α ἫΣΥ 

ΟΒιαϊά. εχ Ἣν Ηεῦσ. Ἐδϑάν. Υ. 11. 

Ὅλ. ΠΠ. 47. ΥΙ. 90. -- ἼΞΥ. 

[ενῖϊ. ΧΧΥ͂. 44. ΧΧΥῚ. 138. Ἡδαϊ. 
ΧΧΧΙΙΠ. 86. Αἀάο Αᾳυ. σδεη. ΙΧ. 
486. δοῦλος δούλων. 1,ορὶϊ ὉΣἽΞ2. ἼΩΥ: 

Ξ85- 2}. Ηεὔταις. 1ϑδτα, ΧῚΝ.91. 

1 ῬΓῸ παν ΡΥ Ἠεὐδταὶ, Ἰερε- 

τυπΐ ἘΞ. ἼΣΝ φαεαιοπιοάσχα εἰ 

ἰθιὰ. ΧΙΠ]. 8. οι. 1. 9. 2}, δῦ. 

λος χυρίου. Τρετυαῖ δ Δ ν τ Ὁ» 

δὸ» 



Δοῦλος εἰμὶ. 

α ρορπίωε. ῬΒ. ΕΧΧΤΙ. 77. ΤΧΧΊΧ, 
ὅ. ὉὙὲ 6 οοῃϊδοεΐαγα ϑοιηϊοσὶ ]οοο 

᾿ δοῦλος τεροπεπάσυτι 6βϑεῖ λαὸς, φιοά 
ΤᾺΝ ἰάδο τπαχίτηθ ἴτ ΤΟΡΆΡΙ]6 οβῖ, 
αυΐα ἔοσγτηυα ρορεῖμε 7)εὶ ἸΟΟΏΘΙΩ 
ομζξογμηι Πλεὶ βἰταλα] Ἰμγ οὶ νς. ---- Ὁ, 

τος. 1 ϑάατη. ΧΧΨΥΙ. 17. δοῦλός ᾿ 
ὅς. ρμυΐαγυμί, εἰ ρ λίπ ἰαῦθσε ἴῃ 
δἶχο 57 ἴῃ νοῦ ν]» ῬΤΟΡΙΕΣ 586» 

ηυοπῦα (δὲ εὐτὶ τέβεπε δερηι ἈΡ- 
ὃ Ῥε]]α[), 1ζα ἐχρυϊτπιεημάδτα : ΚΣ εεί 
π6α, φιᾷ δέπι δεγυῖδ ἔμ. ΝΟ δηΐτ 
8 Π16 Ππηροίσατα ροδβϑηι, υἱ ΟΓοδσα, 
τοχίαπι Ἡςῦτ. ἢ. 1. του] γα 6986. 
Οοπᾶ ν. 18. Ϊπ Οουρὶ.. ἀσδ νοσ- 
ΒΙομ 65 ΘΟβ 1886 ἢ. 1. γ᾽ ἀϑηζιγ, μδροὶ 
οπΐτα : φωνή μου, χύριέ μου, δοῦλος σὸς, 

' κύριε βασιλεῦ. δὅδΡ. ΙΧ. δ. υΥϊ᾽ οὐτὰ 
σαῖς Ῥεττηυίδίυγ. [Ὁ. ΧΥ. 7. 08] υἱ 
δ )εοσξ νὰ Ἰερίξας τῶν καϑαρῶν ὅρ- 

ς γῶν δοῦλα σχεύη, γΑ88 Ῥυχο υδὰ] ἐπ- 
δεγυϊεηέα. Νιὰ. Ὁ Ὄτν!]]6 δα ΟΒμδτῖς. 
1. ς. 4. Ρ. 808. 
ΔΟΥ͂ΛΟΣ ΕἸΜΙ, δεγυῖ8 δι). 

Πρ νεπῖο, αοοεάο, ζ6τ. 11]. 29, 

ἼΔΕΤΕ νϑυϊοσιηί. 
ΔΟΥΛΟΏΊΏ, δεγυερε 7 αοῖο, ἔπ δεγυΐο 

ἐμίοεπι γεαῖρο. ἼΞ.» Καὶ, δονυΐο. 

σε. ΧΥ͂. 13. δουλώσουσιν αὑτούς. 
Ἐδοεΐθ, πᾶ Καὶ Ὠαροῖ ἢ. ]., υἱ 8:- 

ἀ Ῥ6, ποῦοπεοα δἰ ρ ἢ ]Π οατη. ϑδρ. ΧΙΧΣ. 
18.1 Μδος. ΨΙΠ. 11. 

ΒΔΟΧΕΙ ὌΝ, τεσερέασμίμπι, ϑιῖν. 
Ι,.. 8. δοχεῖα ὕδατος, τοοορίδου]δ 8- 
αυάγτυμι, υὐἱ αὶ. ἀποδοχεῖὸν ὑδάτων 
μιαροῦ. 

ΔΟΧῊΝ, οοπυϊοέμηι, ορμεΐωηι. "ὍὯπ"9 

ΟΒαϊὰ. ὀραείμπι, Ὁ γα νει ᾳ. ἁ. 
οοπιεδίο. Ὦδῃ. Υ. 1. ἐποησε δοχὴν 

, μεγάλην, 866. (8. -- ὨΦΌ. Ι΄ θη. 

« ἄδη, ΧΧΙ. 8. ἐξοΐησε δοχὴν μεγάλην, 
Ζδοϊοθδὶ οοπυέυδεπι τααρηυ, ΓΡἱα, 
ΧΧΝΥ.. 80. Ἐδίμεσ. 1. 8. 8 Ἐδβάνγ. 
111. 1. Ηδεγςοδ. δοχὴν, ἄριστον. 

ΔΟΎΧΙΟΝ, γεοορίασμζινι, ἴ. ἃ. δο- 
χεῖὸν. ἸῳΠ» γαϊίομαΐε, ρεοίοταϊε. 

ὅγιηη. ἔκν. ὟἼΙ11. 8. υδὲ ᾿δλθη, 
οἴ τοοῖδ χῃοθὰ ϑΟΒΑΡ δ ΟΥρΡΊ 8 
δὲ Β. ]., Ιοοο δόχιον δὶπ6 ἀυδὶο Γθῦο- 

640 4 ᾽ 
Δράκων. 

ποθ πτ οδὲ τὸ λόγον, πΊξ ἴῃ (κι. 
ΝΙΟΟΡοσὶ Ἰορίξυν, εἰ ϑγτηνα. ἴρ δε ἢ 
Εχ. ΧΧΥ͂. 7. ὐδηδθι, δὺξ τὸ λο- 

ν υ ΤΧΧ νογίοσυμῃξ βος. οοὰ 
ΑἸεζ. εἰ Εά. Ἐσμι. 

ΔΡΑΎΜΑ, πιαπέρμῖμε. Ἂμ 5 γρν 

ἴάστα. Οεη. ΧΧΧΥΊΙ. 6. Ρα. ΟΥΧΥ͂. 
8. -- ὙῸν;» ππαπίρείεε 77 εσπα. 

Μίοδ. ΓΥ. 12. --- γρὴ» ἰάατα. [τ 
ΧΧΙΠ]. 11. 12. 15. Κυδι. 11. ἢ 
15. ἴεν. ΧΧΙΠΠΠ. 18. οἴσετε τὰ λό, 
ματα ἀπαρχὴν τοῦ “γεριασμοῦ, ἐετεῦ! 
ΤΑΒΉΡΙ1]05 ὈΓΙΤΉ 45 τθβαῖβ.Ό (ὐσηί, 
δα ἢ. 1. Θρδηδμουι ΟΡδββ. ἴῃ (]]:- 
ΤηΔΟΏ τα Ὁ. 670. --- ΓΝ: ὅσετ- 

σὰς. Νεῆ. ΧΗ]. 15. .“- ΠΌΡ» “ξε-. 

Ψψυὰ. ΧΥ͂. δ. υδὶ ῥτὸ ΤΟ» φυοὰ 

ῬτΟΡσία δοροίες αὐμο ἐπ σεέηεο εἰπη- 
ἐες ποίαϊ, 56 ἢ. 1. πιαπέρμίος 5ιρτιὶ- 
ἤσδτο νἹἀοίατ, ΤΧΧ 8οο. ΑἸοχ. οχΣ 
εἴ Οοταρὶ. εἰς τὰ δράγματα Βαρεπί, 
Ββοαἃ ἴῃ 41115 ΠΣ γῖ8 Ἰοριταῦ ἐν τοῖς στά- 1 
χύσιν. ΤοΒ. ΝΠ. 7. δάγμα ποῖστε 
νἱείυν ομπιος εἰ φρίοας, υῖα τπδην. 
ΡΟΪ ἄυπὶ 6 οὐϊπ}18 βρῖςῖβ αὐτηδῦς. 
-- Ὁ» »εράίις. σε. ΧΤῚΤ,. 41. 

ΗεεγοΝ. δράγμα, ὅσον αιριλαμίβάνει τῇ 
ἀριστερᾷ χειρὶ ὁ “ερίζων. Ιἄδθπι : δράγ- 
ματα, δέσωαι, καὶ ὅπερ ἡ χεὶ δράξηται. 
διο εἰ Ευξίαἢ. δὰ Π. ἀρῷ Ρ.1 
ἀέγμοτε τὴρ χρυ ὧν ἡ χεὶρ ἀράν. 
ται ἐν τῷ ϑερίζεσϑαι 

ΔΡΑΊΜΑΤΑ ΣΥΛΛΕ' ΓΩ, »εακπι. 

»ευΐος οοἰϊξσο. Ὧν» ἰάατω, ἴπς. ε' 

ΓΧΧ Ρβ5. ΟΧΧΥΙΙ. 6. 

ΔΡΑΈΩΝ, ἄγαοο, ϑέγρεν:. "ὙὩΣ 

ἴοο 7μυεπίδ. Φοῦ. ΓΝ. 10. ΧΧΧΥ ΤΙ 
80. Ϊπ υἱτοαὰδ ἴοοο τεβροσχοιταῖ 
πούοπατι 9εγρέπέϊξ, ἀθδιτι πομπο 
ψεῖογο 8 ̓πτοσργοῖθδ νοοὶ Η Όν., τ. ς. 
Ρβ. ΧΟΙ. 18., βυδ͵εοογαπε. ὅτ. 
δ ΝΕ) 1)» σερίξ, υἱρετα. ἘΠ᾿ οΥτδητο 
δὰ Β. 1, Ἰερίεϑε νἱἀεηξυσ τ ΓΘ. 
Ἰονὶ ἑροῖα ᾿ἰοσασυση οοταγππεδεοιο. 
-ρν 7} ᾿,ευϊαίλαη. ΤὨοοά. “οὉ 

Π|. 8: ἼΧΧ 090». ΧΙ, 90. Ῥκδὶων 
1ΧΧῚΠ 14. 1ε5. ΧΧΨΙΙ. 1. ΤΧᾺ 

β 

Ἵ 



Δρᾶμα. 

α 8βη6 ἀυδίο Οτεουχῃ ποϊρθῃ δδδιη 
Ῥοθιογυπῖ ἰδ παΐϊπθ, αἀυδτὰ Βαροΐ 
ΗἩϑφθν. 5 ἵν υἱ οἱ ογοοοάεέμηι οοτὰ- 

Ρἰεοίδίυν. γι᾽46 ἘΣ. ΧΧΙ͂Χ, 83. 
ΧΧΧΙΙ. 3. -α ὖτιν δεγρεηϑ. Ψοῦ. 

ΧΧΨΥΡΙ. 18. Αἴρῶοὸβ ΙΧ. 83. 
ὈΉΤΥ Ρίαν. λΐγοῖ. 6. 1,. 8. υδὶ 

Ἰοοῦο δράκοντες νἱ Ποβὰ νῖδθα δϑί ΡΪο- 
εἴδαιθ ἱπίθσργεῖῖθι8. (ο]οπιεβίιι8 
ἴῃ Οἴπλεῖ. 1χΐοσ. Ρ. 818, Ἰερεπάυτα 

δ οοηροῖ δόρκονες. Ἐδοῦαβ βοτίραὶβϑεῖ 
δόρκωνες 6 βοηϊοῃίία Βι6  ,. Οδρρβ}}ὺβ 
ἴη Νοῖίο Οὐ, δα Ἀ. ]. τοβτυσηδυχη 
Ρυϊαῖ τράγοι, ᾳυοα ἰπλὶς ἀἰδβίτι}}6 
ΤΆΙΝῚ νἀοῖιγ. Βοδοορίδτη ᾿Ἰδοοποσα 
ἐυδεῖυν αυσαὰθθ (οάεχ ὅγυ. Ηδεχ. 

Αταρ. ἰζς δεγρεπίεηι δἰ ρτιὶβοαῖ, 

Οοηΐον Μιςβδδ]18 (1. Ὁ.) Οοταμοηί. 
δὰ ἢ. ᾿. πο 1118» αδρί. Ψ4ον». ΧΧ. 

16. -τ ΛΔ δίῃρ. ΕΖ. ΧΧΙ͂Χ, 3. 

ε ΧΧΧΙ͂Ι. 3. -- γ.γν Ἐχ. ΊΙ. 9. 
10. 12. Κ6Γ. ΓΧ. 11. εἰς κατωκχητήριον 
δραχόντων, ἴῃ ἀοτα ο τὰ ἀγδοομμι. 
Ἄλλοι ὅφῃ. Ϊ, 91. τοὺς δράκοντας τοὺς 
μεγάλους. ϑενεγίδη. ἀρ. ΟΒγγϑβοβῖ. 
νΊ. 408. ΟἿοια, ΜΞ. ἴῃ Ψεἐγεῖη. δρα- 
κόντων, σωρήνων. Ὑιάο οἱ ΤΈγοι. Ψ΄. 
8. ΜΙοῆ. 1. 8. . 

ΔΡΑ͂ΜΑ, αοίμδ, 5. ζαοίπι. 4 
Μδος. ΥΙ. 17. δυϊδβ: δρᾶμα, ποίη- 

ἀ μα, «ρἄγμα. Νιάδ χυοᾳυθ Ῥδδνοσ!- 
πυτὰ 6. ὅ83. 1. ὅ8. 864. δ ΕἰἶγτηΟΙ. 
Μ. 486. 18. 

ΔΡΑΞ, ρερὶϊηδ, “0 .}» οπεδέδιιδ. 

Της. Ζυά. 11]. 16. --- 51: »υρπιω, 

εἴ ἴπ ἀυδ]} ΓΞ πεησιγα ἀπάγει 

“σπαπίμηι οοπίγασίαγμπι. ΟΟΒοΙ. ΙΥ͂. 
δ. .---- ἢ» υοἷα, πιαπς. ἴπο. ῬβΑΪτη. 

ΟΧΧΥΊΤΙΙ. 6. 6. 7. ΧΧῚ Ἄδερ! 
ΧΙ]. 19. ΟΟμεὶ. ΙΝ. 6. σλήρωμα 

; δρακὸς ἀναπαύσιως, μ]εηίταο ρυρ1}}} 
χεαυϊεὶ. ΟΙοθβ. ΜΚ. 1 Οσίδί. δρακὸς, 
“ἤς ταλάμης τῆς χειρὸς τοῦ “χωροῦντος. 
31. οἴίδπλ ἴῃ Ηδογοδο, πἰδὶ αυοά 
τοῦ χωροῦντος ποῖ Δα ἀδίυγ. -- γο 

, 1μδεν. 11. 4. Υ. 14. ΥἹΙ. 1δ. 
γον. 1. 

641 Δραχμῆ. 

-- δῷ, ἐγίεπίαϊ. ἴω8. ΧῚ, 12. --- 

δν» Ῥωριϊμε. Ἰπο. 1 Βερ. ΧΧ. 10. 
ΙΧΧ ἘΣ. ΧΙΠ. 19. Ἠξεεγοβ. 
δράχα, καὶ ξέστου τὸ τέταρτον. 
Οὐ! ΜΆ. Βγεπι, δρὰξ, τὸ «λάτος " 
τῆς καλάμης. 

ΔΡΑΠΕΊΎΤΗΣ, ϑεγυμα 7ωριοιδ. 2 
Μδοο. ἼΠΙ. 86. ὁδρασέτου τρόπον. 
ΗφγοΝ. δρααίτης, φυγάς. ϑυϊάδε: 
ὁραασέτης, ὁ ἀκχοδρῶν τῆς δουλείας. 

ὝΔΡΑΙΣΟΣ. ἢ}, ἀεποίίαι. 4. 
βδπι. ΧΥ ΤΙ]. 9. θες. οοᾶ, Α]οχ. δεὰ 
βἷπα αἀυδῖο [δὲ Ἰοσεηάττη οϑὲ δάσος, 
υοὰ τε]ααὶ ΠΌΥῚ ΒΑρεηΐ. 

ΔΡΑΣΣΟΜΑΙ, ρφργελεμάο, γιῶπϑ 
οαΡῖο. ΡΟ» οδομίογ. Ῥβαϊτω. 11. 12. κα 

δράξασνε ααϊ δεῖς: ὉΔῚ Ρ]οσίαθο 8[8- 
ταὰπηΐξ δοὸ8 οὔτ ΟΠδϊάθο Ἰορῖθβ 

2)» ὮΙ 0) εϑἰ χδεέεημὲ εἴ α2:6- 

φμόπάο ἀρργελεπάετε, οἰβὶ Βοσνοσθιτι 
ΠΟ. ΣΟρ σαν ἴῃ ΡΊο], δε πὰ ΗΙΡΒΙ. 
ϑεὰ οὐπὶ 00. Β. 1. εἷὲ λονιαρίμηι 

φγαςείαγε, βιἰδῖιαοσαε τδ]]οτη, θοβ ]]- 
ΒοσῖαΒ ὃς αυοδα βοηβυγα Το 1886 : 
σι δ)ιοίία τοῦ ὅ3 ἀμοὶρί πα, 5. αὐ- 
πε ε)μ8 ἀοοίγίπαπι. πὰρ ἀρυὰ 
Ἡεφδγοβέμπι δράξασϑε «αἰδείας ἐχρο- 
Ὠϊξυν λάβισϑε «αιδείας καὶ ἐαιστήμης. 
- ΥΌρ: ἐπ ρερεϊωνι οοἰϊέρο. ἴμεν. 

11..2. Ν. 19. Νυμ. Υ.. 96. ἴπ ἀυο- 
Βυϑ ρΡοδίτεσωϊβ ἰοοίθ δράσσεσϑαι οὐχ 
δοσυβδῦνο ΘΟΠΒΙΓΙΓΣ, αυθ ΟοΏ- 
δβιτυςτίο, δατηοάυχω Ταγα, στρ υ 
ἴδτηθη δρυὰ Ηδστοῦοίῖ. 11]. ο. 18. 

ΔΡΑΧΜΗΝ, ἀγαοΐηια. ἡ ΣῪΝ» 

αυοὰ ναϊροὸ ἰάθτη ρυΐϊδίυν, χυοὰ 
δραχμή. 1 Ῥαν. ΧΧΙΧ. 7. Ἐράτγ. 

ΠῚ. 46. --αν»ῦϑν αἰπιάέκε, Ἀεταρο 

δἰοἶ. Οφηρα. ἘΠῚ 44, Ἑχοάᾶ. 
ΧΧΧΥΠΙΠ 4285. .--- 29 '. α. 

9. Νδ". ΥἹΙ. ἡ 3 το: Ἐβάν. Π. 
γῳ. 4 Μδοςο. ἸΡ. 19. Χ. 90. ΧΙ. 
45. ΗφεγοΒ. δραχμὴ, τὸ ὕγδοόν ἐστιν 
φῆς οὐγγίας ἐν χαλκῷ καὶ σιδήρῳ, ἐν δὲ 
χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ ὀγδοηχοσεὸν ἐστὴν οὗ 
γίας. οὕτω γὰρ εὑρίσκονται οἱ εἴχοσι 

λοὶ δίδραχμον ἐν τῷ Λευϊτικῷ. 

ὃ» 



Δράο. 

« ΔΡΑΏ, Μηοίο. γ)57 ἩΪΡΒ. ἃ 1), 
ραγο. 2 Ῥαταὶ. ΧΧΧΥ. 20. -κὐνϑ' 

ϑγτηη. Ῥβ. Χ. 8. δας εἰ δῇ. ΧΙΨΡ. 
10. ΧΥ͂. 6. 4 Μδος. ΧΙ. 4. τί δρά- 
σαντας ἡμᾶς, 48 ποδίτα οεἶρα αἄ- 
νεῖδεα, 86 αἴ βαρίμο ὁ 8 ὨΟΌ15 δοῆϊ- 
"πὲσεο. Οἷοα. ΜΩ͂Ν. τῆς Τιαναρέτου" 
δρῶντες, «ράττοντες. Ἡϑγοῖι. δρῶντες, 
φορῦντες, ὀργωζόμενοι. 
᾿ΔΡΕΠΑΝΗΦΟΡΟΣ, γαἰοίετ, ζαῖ- 

ὃ ραΐίπδ. 9 Μδος. ΧΙ]. 9. ἄσματα ὃρε- 
«ανηφόροι, σατταΒ {αἰοαϊ, ἀξ χυΐρυθ 
τὴ Ἐν αϊαϊ Ετθίοα. δος. 120. 

Ρ. 195ὅ. δὸ ἰοςᾶ Χοπορβοηῖβ 
μὴν: ἃ ϑίυγΖιο ἴῃ ἴοχ. Χοϑηο- 
ῬΒοπῖοο 85. ἢ. ν. 
ΔΡΕΠΑΝΟΝ, ἴα. ἸΨῪΤ' σέίήπηι. 

ἷμε. 1 ϑδη. ΧΙ]. 41. γιάα ;ηΐγα 

5. ν. ΓΤ ΠΟ: -- ὑϑ νυ αἷς πιεε- 
ογμηι. Ὠεαῖ, ΧΥ͂Ι. 9. ΧΧΧΙΠ. 
15. -- 0: Ψ4ω. 1..ὄ 16. οἱ 42οεῦῖ. 

{Π. 18. --- γ» υοἷωπιέν. Ζεεδ. 

ν.1. 1οροταπὶ νοὶ ΣΟῚ νοὶ οαπὶ 

ΗΣε ρματαρορίοο “Ὁ "}}3» δαϊ ΠΡ)» 

φιοὰ 109 δοοθρεσιιης ρῖο ἢ Ὁ Ἅἰα. 

ϑαιηΐοῦο δρέσανον Ὦ. 1. 6586 υἱάσι 
νἱυπι δηιαυπτι ῬγῸ δερι άτιον, παΐ 
εἶπε ρεπετῖβ αἰΐχυο. --- Γἠ ἼΟΙΌ 
Ρΐαε. [ε8. ΠΠ. 4. 9οδϊ. {Π|..10. ΜίοΝ. 
ΙΝ. 8. - ἜΑΙΡΩ τινα. 1 ὅδτη. 

ἃ ΧΙΠΙ. 90. 9. αυΐ ΧΧ ΨΠ τοὰ- 

ἀιάογυπε ῬῈ: ϑερίζειν, μἰπο ἰσεμᾶ 
αν 15.11..) ὙΘΣΙΘΣΌΣΣ δρέπανον, αὐιἷα 

ξαὶχ οβὶ ἱποίσυτηθπίατη δὰ πιδίθη- 
ἄυμ, Ηἴης χασοαὰα γϑηϊὶ ἴῃ ν. 31. 

ΔΡΟΜΑῚΣ, ὄγοηιαδ, αγονμεεαανα. 
ΤΊ» ἰάθα. Ααι. ϑὅγταμ. ΤἼθδοάα. 

760. 1Π. 98. Ὁσπξ, Βοοματτῖ Ηἰἴον. 
Ῥ. 1. ν. 18. οἀ. τες. 

ΔΡΟΜΕΥ͂Σ, ΟΜΥΣΟΥ. ΧνὉ γαάμι 

ε ἱοσίοτέμϑ. Τεῖγδρὶ. 90}. Ψ]]. 6. (8ς 
αἱ Ἰεοίζυτα ιιϊδοεῖ γ5) ὉΔῚ ἐοσίαϑθα 

δρομεὺς Θδῖ τΕΥΤΩΪΠι18 Ἰοοηΐσυ, αυο 
ταάϊαε τεχίογϊυβ, απο ταοαϊαπίε ἴεχ- 
ἴτιν, εἰρπίβοδίαν, ἰΐα ἀϊοΐυ δ ς6}6- 

ἰχ] 
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ταῖο, τ νοϊνταν ἀπέ , ιϑεῖαιν. 
Μοπιβιιοοηῖο ες ΕΟ ᾿νας 
{βῆ ϑδία υσουῦ εχ οδρ. ΕΧ. 95. .- 
ΓΤ» ἐγοπεάαγα. Αι. ϑγπισα. 

Τὐοσαὰ, 76τ. Π. 48. Ὀδΐ Ἰερετιστη 
δρομὰς, χαΐδ δρομεὺς χούρη στατηατακῖὶ. ἱ 
ἐλ ποῖ ρμαϊϊογ. γάρ δὲ ΒΕ. ] 
Μοπίδλυς, εἰ Βοοσδογα εἰνόλμε ἡ Ρ, 
ἿΌ Ρ. 18. εἀ. τϑο. --- 9» τείας 
Αἱῶρο 1]. 14. --- Ὁ, Ῥεάεε, Ῥαΐ- 
ἐφ. Ααπ. δεν. ΧΙΙ 5. σὺν ἀν 
Ὀγχυδίνι δα σα τδστο 
δρομεῦσι. Ὑ τᾶθ δά Β. 1. Ἰμουεθχαεις -- 
Υν Ῥατί. ὁ γ5 ζοῦν. ΙΧ. 95. 

ἈΓΑΘΟῚ ΔΡΟΜΕΎΌΣ, δον εὑν- 
07. ἸλὉ γον» υἷν οἰψρεῖ, ἢ. 6. οἶφ- α 

γῬεαίμα. Ῥτον. ]. 11. Νόσια εταίΐ, 
αυοὰᾶ οἴετάεγοε πος νεγξῖο «72δεὄῥζκε- 
ΤΌΣΩ, τι σρὺϑ ἐδ, υἱ πυτηστυτι 
ΨΑΣΊΔΣΌΙΑ ἰοοϊίίοπυτα ΥὟ. ΤἘ. απο 
διρεδιυβ. Βεβρεχσχοσγιπξ ποξίοθεση 

νου δὲ Ασαβ. ς. κῶν) 4ποα ἐῃ σους. 

Χ, ποίδϊ οεἴεγοπι 6466, οεἴεγὲ σαγει 
ἐποοάετγε. 

ΒΔΡΟΜΗ), εμγεμς, ἡεείϊμαδο. ὙΠ 

Ηἰρῆ. συγτέτε ζποῖο. ἴπς. ὕεβες. " 
ΧΙ. 13. δρομῇ ἤγαγον, οοἰετξεν 5. 
ψεϊξοξὴς οπιπεδις ἀποεδαπέ. 
φῬυοξέπεις οὐμοέμνν. 
δἀνουθὶὶ Βαροῖ, δἰοαϊ σατυδῇ, τε ταεῖ- 
ἃ ε͵ὰ5 ροπεγίδ δἰ. 

ΔΡΟΜΟΣ, οεγδμδ. ΓἼ)]» οορτίαξο. 

200. ΧΥΤΙ. 11. αἱ ἡμέραι μου «αρῆλ- 
ὅον ἐν δρόμῳ, ἀϊε8 τοὶ δρϊθσιιηξ υδπιὶ 
οδὲεντίσθα. Βδη6 βϑεικύτε. 
ΝΙΒΙ επί εϑὲ οορ! αι οηῖρια οεὶε-. 
τἶιι8. --- ΥἹὩ, ομγες. ΟΟΒ. ΙΧ. 

11. οὐ τως κούφοις ὁ δρόμος. ϑγεωσν 
101 Βαρεῖ τὸ φ)άσαι δρόμον, Ἦν. Ε. φαγει 
φγαυεπῖγε δῖ υἱποέγε. ---- ΠΣΎ 

ὅδ. ΧΥΙΠῚ. 97. 26:. ΨΙΙΙ. ὅ. 
ΧΧΠΙ. 10. - ΔΌΣ γεαπεσπ- 

ἔα. ον. ΧΧΧΥΤΙΙ]. 84. δρόμῳ ὅδα- 
σὸς 866. οοὔ. ΑἸΪοχ. Ηἴογοῦ. εἰ Ατὐι- 
συθῖίπαβ Ἰορογθης τρόωψ, ἐγένογε, 



Δρομιόω, 

α υοὰ Βαροῖ δὔδυη Ὅτοιαρὶδε Υ αἰίο. 
Ῥσῖοσ ἰδοῦο μεβέσσρπα νἱ δία. 

ΔΡΟΜΟΊΏ, ομργενε [δ οῖο. Υ 

Ιάδι. Ααυ. Ῥβαϊα. ΧΧΥΡῚ. 89, 

“ΔΡΟΜΩΓΔΗΣ, σεγϑε ναΐοπε, υδ- 
ἔοκ. γπῦ Ἰ» υἡδεν φωρενγδία, 8. 

απίπιαΐ ὕεγοσ. 00. ΧΤ.]. 45. υϑὶ 
41 Βαδοιῖ δρομώδους τὸ βρομώδους, 
αυοά πρπὰ Κβ'γτητη. Ἰερίτατ, τοὶ βἰς- 
ὨΙΗΘΒΠΙΤΣ ΠΟΙ ἔδτπι ΒΤ Α]14, 6155 

δ τυζεῦ ἐχοο]υηι, (ΜΠ ΒΔ 18 ἴῃ ϑυρ- 
Ῥίειι. μαρ. 4311. οσηπξετε Αταῦ. 

( ΩΣ λο ἀποά αδὲγε ποῖαι) αυδτα 

Φπκ| Ἰπηρείμνε ζασΐωπέ ἐκ αὐέα, ζξεο- 
εἰεμίδω. γα δηΐϊ ἡεροσέαιη. τιρίαί. 

ἈΔΡΟΣΙΖΩ, ἔγτογο, αὐφρέγρο. 8 
ἽΜδος. ΨΊ. 6. διάσυρον δροσίσας κάμι- 
νον, Ἰρηιϊίατα ἔΌΣΠΔΟΟτ αἰιαϑὶ ΤΟΤΕ σΤΘ- 
ειρετοσίι, αὐυοαὰ 'ῃ Αἀάξελην. δὰ 
θλαυ. 1Π. δ0. [8 ἀχρτίπαΐξαν Σ ἐσοίη- 

ς ὅε τὸ μέσον τοῦ χαμίνου, ὡς «νεύματα 
δρόύσως Αὐἀδὲ ΑΥὐὶ . Ἀδῃ. ν. 
1846. οἱ Αἴδοῦ, Ιλείρηοα. 10. ΧΥ. 
ῬΡ».602.0Ὄ. 

ΔΡΟΊΣΟΣ, 702. λῶν Ἰάρτη. ΤΉΘθο- 

ὅος. 00». ΧΧΙΧ, 10, ΕΧΧ Οθμ. 
ΧΧΥΙΙ. 438. 80. Ἐχοά. ΧΥ͂Ι. 18. 
Ναπι. ΧΙ, 9. --- ΞΡ Σν, ϑυίία 

Φρίδϑα, ἰἴξ, ρίωνὶα, ὑκότες, 9011. 716Γ. 
ΠῚ, 8. ϑγτυθ δ. ΧΙ. 11. σαξς 

 δρόσοις, τογίδμδ. 1 ΌΣΤΟ νοτε. --- 
χ πἷς. Ῥτον. ΧΧΥΊ. 1. υδὶ μοδὲ 

δρόσος αἰτια ἀαθίο φαρρ]θιιιπι δὲ 
σεπηγμίένη, αυοα δαὶ ϑγτητοδοῦὶ Ρα. 
ΟΧΉΨΗΙ. 16. ἩδΕγΟΔ. δρόσοι, ψεκά- 
δες. 

ἘΔΡΟΣΟΣ ΠΕΠΗΣΜΕ ΝΗ, τον 
οομάεπδαίνδ, Β. αὐδονεαίμε, ἢ. 6. 
Ῥγάπα. "ἡξ), Ργμίπα. ὅγτατα. Ῥε. 

ΟΧΊΨΊΙ. 156. 

ΔΡΥΜΟΊΙ͂Σ, “γίυα φμεγπα, εἴ ἴῃ 56- 
ποτ φυαίέδεί ευίυα, πεηιμα, φαΐξι. 
7 "ποηδ. 708. ΧΨ1Π. 18. 00] Ἵ 

ἄς τροπῖθυβ βυϊνοβὶβ Ὄχρ]οδπίατα 
εβῖ. ---- γ “γίυα. 2 Ῥατ. ΧΧΥΊΙ. 

4. Αἀάδε ϑγιηγ. 1 ϑαω. ΧΧΙΠΙ. 15. 

648 Δρῦς. 

συ, ἰδ. ν. 18. εἰ 19. δἱ τνὸς λφατοὺς 
ἴν. ν. 16. εἴ 19. ---  » Πατο- 

δείλ, Ὠποϊαθῃ Ἰοοὶ. Ψυά. ἵν, 16. Ὠ8- 
αἀυχοτυτιξ 8 Ὁ, δυΐυα. ---- Ἂν 

“γίνα. Ὅκαι. ΧΙΧ. δ. 005. ΧΥΙΪ.; 
1δ. 18. 1 ϑειι. ΧΙΥ. 96. Αἀάρ 
δυπτα. (δηΐ, Ὗ΄. 1. υδὶ μν πιεῖ 

διυξυεείτε δ αγόογε ἀεείαπε, ΔΓ ὅρων 
μὸς Κηιοίέπι συίυαγμπι, δάθοαυο εἰς- 
δῖ νιεὶ “υίυεείγε ποῖαι. --- ΓΤ)» 

Ἰάθ. 8. ΧΧΥΤΠ. 8. - ἸΔΌ; Ῥέγ- 

»ίεξυνι, ἀεμαίας. Ῥε. 1 ΧΧ11Π. 7, 
-- 95» Ρίιισ. αοσγυΐ. ϑγτατη. Ῥδ. 

ΠΤΧΧΥΊΠ. 1. Νυτ ἐοείαβϑε ἰδρις 

πολ Δ. -ὔὺν μγὖδ. ὕ6ν. Τ,.. 83. 

ἐν τῷ δρυμῷ αὐτῆς, Οἱ ῥγο 5)» ἱπ 

μγδιδιδ ἐλε5, Ἰεσοτυης ὙΦ ὑδιὰ 

ἜΜ. οδὲ σψύνα, δαί. ---- τῷ: ἀφρόν. 

ες. ΧΧ. 19. 4 ϑεπ. ΧΥΤΠῚ. 6. 
οχ ΓΤ δάτηοάυχη ἰαἴο ραϊεῖ, κ(6- 

Φη06 εἴατα «ψίυαε οοπιρί θοτίταγ. --- 
Ἰῳ’ ϑατγοηπ, ποσθθη τα ο 8 ἀΥΡο- 

τῖρυδ δοπείίκρ. [ε86. ΓΧΥ͂. 9. Οομΐ. 
ΒεΙδηαῚ Ῥαΐαδι. 10. 1. ο. 82. Ῥ. 
188. 866. --- "ΣΝ Γν πουλθῃ ῬΤΟΡΥΓ. 

Τλαδον. ΤΗδθοά. Ηοβ. . 1. Τερῖς 
322. ἐμδον, ἴοσιδ εὐαλίις, οοἰϊδα σῆς 

πεέπιοσε, δῖ ἴἴ νεχεϊ, αὐἱα δ 
ἸΔΟῚΒ δυΪγοθιβ. 
ΦΔΡΥΜΩΝ, “γίοα ψμεγπα, φυοαὲ- 

δοί ποπιμδ. ὉΓΥΊ: πουηθῃ ῬΓΌΡΓ. δυά, 

1. 835. υδὶ ἰπ ἰοχῖα «ςοἁ, Οοἶδὶ. ὠυρ- 
σινῶνος, ἴῃ ταληρὶηα δρυμῶνος Ἰορσὶατ, 
ᾳυο Ἰεσξίο 7 εσρυϊπιϊζατ. Κ 

Ααάᾶο Ῥο]]υοῖθ Οποχῃ, Ϊ. 321. 

ΔΡΥ͂Σ, φμεγοιξ, ἱξ. φυσνΐς αγόον. 
ν, βθρδηβοια. ἴῃ (δ ] χα. 14. 159. 
εἰ Ευγὶρ. Ογοῖορ. ν, 61. "δὴν 

μἱαμεμοε, 1ι. ἐεγεδῥπέλαε. πιο. Οεῃ. 
ΧΙΨΡ. 6. -- πῶ ὅγαιωι εἴ οἱ λω- 

πο ἴε8. Ψ]. 13. Αυ. ὅγτηπι. ΤΠε- 
οὗ. 165.1. 80.ὄ ΟΙΧΧ 7υἀ. Υἱ, 11]. 
τα, ΧΥΠΠΙ. 19. 95 Και. ΧΨΊΤΗΙ. 
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Δύναμαι. 

α 9. 10. 1. --α δ» λὲρν δέτετα. 1. 
84. Ἰ,εροταης ἌΣ -- ἜΧΟΝ Οσεῃ. 

ΧΙ]. 6. (Νὴ μὲ ἀπογουῃι φμέγοε- 
ἐωπ Ἰῃ06 111 σο0.) ΧΙΠ]. 18. ΧΙΝ. 158. 
Αι. ΤΒεοά. εἰ ΓΧΧ [65. 11. 18. 
[ς5. ΧΙΙ͂Ν. 14. -- ἢν: Ηοε. ΙΝ. 

18. Ζδοι. ΧΙ. 2. --- Ὁ δ δ» ἰμιομα. 

Τμεοᾶ. 1 ϑαα. ΧΧΙ. 18. Αι 
Ψψυά, ΙΧ. 6. εες. Οχοη. 

ΔΥΝΑΜΑΙ, ροεβειρη, υαἶεο, ργα- 
ὃ υαἶεο, υαἴδάμε, ροίεπς, ἑάοπεις διπε, 

ἷξ, νοῖο. δ᾿)υ 8» οἰδια. Εἴοβ. ΧῚ. δ. 

δυνήσομαι αὑτῷ. Ἱἐρετυπί "5 Ὁ.,γ}, 
ΠῚ ΥΡᾺΣ Δύνασϑα: τινὶ δυΐοτη ποίεϊ : 

φγάυαϊενε αἰδοιὲ, ---ὸ ον ὨΟΣΒΘΏ 

Ῥτορτ. ὕολαῖ. Τμοοὰ. Ῥτον. ΧΧΧ. 
1. δυνήσομαι. Ἐχρταδβεῖξ τὸ δ}. --- 

ὋΣ ἐπ πιάπι. Ἐχοὰ. ΙΝ. 18. «ρ0- 

χώραι ἄλλον δυνάμενον, ὃν ἀποστελεῖς, 
αϑίψτιϑ δ᾽τιτα, φμὶ ἑάοπεμα ἰδ, αθοτα 

6 ταϊτῦλ8. ΤΊ ῬῈΣ τησίοηγτσοίδηα ἀθ γῸ- 

δογε 80 ρμοίεπέϊα αἰϊοϊ, 5818 ποίυτα 
ὁδί. --τ 3). ἐπ ἀρέγύιας, ἵ Ῥοείπκία- 

ἐἶο. ὅοΌ. ΧΧΧ. 44. ἱἀδξαν ταΐδὶ 
Ροϊίΐυ8 ὄφελον ἢ. 1. δά Ἴ.).Ὲ τεξεγεη- 

ἄυχη 6886. --- ἢ ἂν» ροίφης, υαἰξάι. 

[οὉ. ΧΥΙ. 14. ἔδραμον «ρός μι δυνά- 
μρῖνοι, οὐττεδδηῖ δα τὴρ ες. --- 
ἈΠ, Η!;Ρἢ. ἃ ᾿ρν αἀάο, αάγμηφο. 

168. ΧΧΊΨ. 20. -- 9, ΗἹΡΗ. 

ἃ “5» οαρίο, οοπέϊποο. 1 Βερς. ΨΠἼΠΠ. 
65. τοῦ μὴ δίνασϑα, (85. ὑπενεγκεῖν, 
ᾳυοά ἴῃ πε σοΐητησίῖε δ ἀϊζυτ,) τὴν 
ὁλοκαύτωσιν, διὰ υἱ οὐ τα ροεϑεί 
μιοϊοσδιδῶι. --- ὩΣ 727 ἰριι. ἐρπὸ- 

γπὶπία αἰδοῖο. “υὰ. ΧΨΠΠ). 7. δυνα» 
μένους λαλῆσαι. ---- δΓῚ, ἐπεγοῖΐξωδ. 

1 ὅδσωη. Χ. 96. υἱοὶ δυνάμενοι. ----- Ὁ ἢ). 

Οεμοβ. ΧΙ͂Χ. 22. οὗ γὰρ δυνήσομαι 
᾿ποιῆσα;, «ρᾶγμα, ποῦ Θπΐτη ῬΟΒΘΌΤΩ 

ε αἰίᾳυϊά ἔδοετο. Ητς στὸ οὐ δύνασθαι 
ΠΟᾺ ἐπεροίεπέϊαπε τψείοαηι, βεὰ πο- 
γαΐεηι, τὸ ἀβούλητον, ἰὰ αυοά νοϊυῃ.- 
ἴαῖὶ τορυρτιαῖ, εἴ αυὸ εἰϊχυΐθ Ὁ 

644 Μὴ δύναμαι. 

δηΐγηο εἰ νοϊππέδίο οὐδ διαυϊα ἱπα- 
Ῥεΐχασαε ποῦ μοίεβῖ, εἰρπίδοος. ΕἘο- 
ἄδι βοῦϑὰ ὕεπεβ. ΧΧΧΙΨΝ. 14. 
ΧΧΧΥΙΙ. 8. ΧΙΙ͂Ν, 46. οἱ δ]10ὶ 
Ἰερσίταν. ὙἼΔ6 αυοαυο [χ. Ν. Τ. ς. 
Ἦν ν. Νυ. ΧΙἧΠ]. 81. ὅε; δυνατοὶ δυ- 
νησόμεϑδα «ρὸς αὐτοὺς, τοδοτε υαἱεδενεα: 
δάνετβιβ 1106. Φεσεα. ΧΧΧΨΙΊΠΙ. 
ὅ. οὖκ ἠδύνατο ὁ βασιλεὺς «Ῥὸς αὐτοὺς, 
ὩΟῺ υαϊεδαΐ τὰχ δανοτθυδβ 1106. δὲ. 
ΧΩΣΟΣ 1 Μδος. Υ. 40. δυνάῤκενος ἀν 
γήσετα! «ρὸς ἡμᾶς, τα ϊζατα ποῖ 

φναυαίεδιί. Αἀὰς ἴπο. εἰ ΤΣ Χ Ρ: 
ΟΧΧΥΊΠΙ. 2. υνὴ᾽ δύνασϑα: τοι ποίσι 
αἴἰοιμὰὲ ργαυαΐεγε, εἰ επὶ 1. αᾳ. ὑπερ. 
χύεν, αὰλ γοοῦ δἷτυδ ἱποοσίσια ἱπῦεν- " 
ῬΓδ5 ἢ. 1. υδῖ15 οδί. Εοβ. ΧΙ]. 4. υδἱ 
Ῥτὸ ἠδυνάσϑη Αταῦβ Ἰορίβδθε νἱάειιτ 
ἠδύϑϑη. ΗἩδθει δηΐπι : οοἐκμρίαίεει 
Ῥεγοεορὶξ. ---- δ5»» Ομαϊά, ὃγαη. ἢ. 

10. 46. 4γ. Π1. 80. --οὉΣ1ῷ, Βα). 

Πδη. ΓΝ. 15. Υ΄. 8. 16. -- πὸ» 

ΡΙΒοὶ, ρενβοῖο. Νεδοπι. ΙΝ. 9. --- 
πν» ἐπ αἰεγπιῃ. 7οὉ. ΓΥ. 90. γιὰ 

8. βοηϑίωι. --- Βη5}9, αὦ οε, Ὦ. 6. 26- 

ομμάμηι. 708. ΧΥΠΠῚ. 4. καϑὰ Ὁ) 
δῇ 560. ΑἸά. --τ νῷ ἑπυενῖο. 900 1. 

ΧΧΧΙΙ!. 3. ἠδυνήϑησαν. (στηρ!. ἠὲυ- 
γάσϑησαν. ---- ὯὮΣΣ2 » α'παπωξ, ΣωσΌΙ;, 

ἡ7μουπάωμε φεβ. ΤἬὨροα, Ῥβ. ΟΧΙ, 6. 
ἠδυνάσϑησαν. ϑετηϊοτυ Ἰερόζα ταδντιὶῖ 
ἠδύϑηησαν, ἀμίοία ἡμεγεπέ, ὧὐ ΒΔΡοπ 
1ΧΧ. Ἰηρεηίοβα τηαρὶβ φύδεα νετα 
Νοῦ διΐτα οορίανῖς ἄς ποὔστθ τὸ 
οἷα δύναμαι ἃς ἀετί ναΐοττιτι, χυλη 
ὧδ ογαίΐοπε βεττοὸ δὶ ρα ἘΒιοίστα: 
ασ. βεορίυθβ οὐνία. 1,δεῖπιὶ δοάδῃ ' 
δϑῆβιι (6 ροίεπέα ογαξιοπὲς Ἰοηυση. 
ἴΓ. Ιάσιη να]οὶ ἀἐ ἰοοϊζομμα ὠδύνθη 
σαν ἀρὰ ΙΙΧΧἧ δὖΐ δες. δἱϊοα 1ξος 
ἠδύνήἤδησαν. Ψ Ϊ]Ω. ᾳαοιΐατι ροέμιογιπί. 
Ψεγομθηβὶβ ργιξυαίμεγεπέ, αυοα νετε 
ἃ δύναμαι, πο δυΐοτῃη δ ἠδύνω ἀε- 
ἀυχογυηῖ. ---- ὝΩ» οοἦῖδεο, οἴαυι 

»οῦδμηι, υαἶεο, ἰὰ αιὰ Ῥοθίοσίοσε πο. 
ὕοῃα Ἰοχίτω 43 Ῥᾶσδὶ. ΧΧ. 38. υ8 
ΤΧΧ ἠδυνήϑη Βαρεηΐ. 

ΜΗ ΔΥΝΑΜΑΙ, πον ροξξιπ, 



ϑὲρ 

Οὐ δύναμαι. 

α αἰΐδιῃ ποίο. ἸΝΏ» γέντο. ὅο". ΥΊ. 7. 

Οοπέ, 16χ. Ν. Τ. ς. Β. ν. 
ΟΥ̓ΔΥΝΑΜΑΙ, »"οϑ Ῥοδδιπι, ἵ. 

τέπμο, ποίο. Ὁ} ἀξίοιο. Οεθεβ. 

ΧΙ. 40. --- ἸῸ οὐμὰ ἱπδηϊξ, [68. 

ΧΧΥΉΙΙ. 30. --- Ὁ ΜΝ» ΝΙΡΒ. δ δ)" 

σἰμίίεα ζαοίμ διπε, φέοἰδε τὲ ζετο. 
«76Ὑ. Υ. 4. οὖκ ὀδυνήϑησαν, νεεπίε πο 
519 υαίεπί. ---- ἌΣ ΝΙΡΒ. ἀεζε᾽- 

σις ἔπι, εἴ εχ δὰἀ)υποῖο ποπ απιρίϊω 
υαῖδο. Ἐχ. 1]. 18. ΡῬτον. ΧΧΥῚ. 
15. --- δἸά6 4101 ἀγνίζω οἴ προσδίχο- 
αν 

ΔΥΆΑΜΙΣ, μοίεκίδα, τοδωγ, υἱῦ- 
ἐμ, ζασμίίας, αρεε, ἰυϊέα;, υἱτες, πιὶ- 
ἐμία, ἐκεγονμα. 14» τοδιῦ, «000. 

ΧΙ, 1]. - ὃν γε, ἴα ονιμμάο. 

ΝεΙ. Ὗ. ὅ. --α Ὁ κ᾽» ῬΙυτ. υἱγί. 

«΄εΣ. ΧΙ, 7. υοὲὶ ντοχ Ηφῦν. σεΐίες 
ποίαξ, τὰ ἀϊοίοθ 8 τοόῦοτο 8ς υγιϊτ- 
ἀϊπε. -- ΣΝ ΠῚ» ἄονιμξ ραίΐγεπι. 

Νυτα, 1. 45. σὺν τῇ δυνάμει. ϑοῖτηο 
101 εδὲ ἀβ οδῆδιι θοσιτα, αυἱ ΑΣΠῚΐ8 
ξοσθθ 16 Ἰάοπαὶ ογδηί. --- »γὰὺν αἰξῥ- 

ἐμῖο. Φοῦ. ΧΙ, ὅ. Ἰ,ρετυπί ἔοτίδβϑο 
ΓΤῚ2)» 4ηδπαθατα Βυχίοτῆυδ ἰπ 

Απαονῖς. Ρ. 685. δοι βϑῃβυϊῃ 6Χ- 
Ῥτοβϑίδδα δίβίυ!. Εογίδεδ ἰδτλθ 
ἐγδηδροαίίοπο ἵδοία ὕψος δὰ .7"}, εἴ 

δύναμις δὰ γὴς ) Ττείεγεπάυτα εβῖ. ---- 

Δ.» Ῥοίεπδ. 4. Ῥαταὶ. ΧΠ]. 8. 

668. ΧΙ. 138. ΗοΞκ. Χ. 14. --- 
ἜΡΙΣ Ψυα, Ψ1Π. 21. 4 Βερ. 

ΧΥΠΠ. 20. 1 Ραγ. ΧΧΊΙΧ. 11. -- 
ΣΦ 7.}2}» ΟΒα]ά. δη. 11. 93. - 

Ἵν» υἱγ. 1 Ῥαν. ΧΧΙ͂Ν. 4. -- ΠΣ 

ἑωνπα. 1 Ῥαταὶ. ΧΙ]. 18. 4 Ῥασαΐ. 
ΧΧΥ. 9. 10. 18. --- ΤΠ» 3. Ρ. 
Ῥσγβῖί. ΗἸΡΆ. ἃ χγ1ν, ποίμηι γεοϊει!. “οὉ. 

ΧΧΥΙῚ. 8. οὐχ ᾧ μεγίστη δύναμις. 
Μαρίαν Β. ]. δύναμως υἱπε ἐπέεϊϊερεπαὶ 
δἰ χηϊβολγο. Οομῇ. ϑίωῦΣι! 1[,6χ. Χο- 
πΟΡΉ. 6. Β. νυ. -- ᾿ ὩΣ» ἐωγδα. 9 

ϑὅδτη. ἯΙ. 19. 1 Βερ. ΧΧ. 28. 7ες. 

8645 Δύναμις. 

111. 98. -- ΥἿ, ορεέε. Ες. ΧΧΥΠ. 

18. 97. .-.. ΡΠ τοδωγ. ἤαρσρ. 11. 48. 

--- ὅ0}, απέεηιωγαῖε. ΤΙ ΧΧ δες. οσά. 
Νοσῖρ. δὺῖ ρμοίΐπ8 ἴῃς. ἴπι|. ΤΊ ΓοΩ. 
Π, 8. [μερὶς Ὁ. [ἄρτι ναἱοϑὶ ἀς ἰο- 

οο Ῥεδίω. ΧΙΥ͂ΙΠ]. 14. ηἰεὶ οἰδίποζο 
χα ]τηχα, δύναμιν ἢ. 1. ἀθ πιωπίξέοπε ἢ 
5. μπὲ πιοηο ΔΟΟΙ ρου τη 6896. --Ὁ 
δ 90. οὐρίω, ἴξ. ἀϊυιέα:. "Αλλοι Ῥτον. 

ΧΧΧΙ. 49. υδὶ ΤΥΧΧ α«λοῦτον δ4- 
Ὅεηι. αὶ. ἀἑυϊέίας. Ἰποογί. 1 ϑ'άμ. 
Χ. 46. υἱοὶ δυνάμεων, Ἐ. 6. υἱγὲ ζογίεϑ, 
εἰ ίατεα. Δα. 2οὉ. Ν'΄. δ. αἰυμέα. 
Π,ΧΧ Ψυα. 1Π1.29. «ἄντα ἄνδρα ὃδυ- 
γάμεως, οἵαησαι Υἱγιὶ γοδογδ, 8. 
ΟἸΏΠΘΙΩ ΥἹἱΡΌΏ τΌδοτε “σααϊνης. 
γιάς οἱ 7υὰ. ΧΥΠΙ. 2. ΧΧ. 46. 
1 ὅδ. Χ, 96. υἱοὶ δυνάμεων, Ὁ] ποᾺ 
Ἰεροτυπί ΟΥ̓ 522» υἱ ΟἸεσῖουβ ο- 

Ρἰπδίι οἱ. Βυΐ, 1Π|.11. ὅτι γυνὴ 
δυνάμεως εἶ σὺ, φυοα ἴα 68 τη. ον υὲγ- 
ἐμέ 8. υἱγίμίε ῥτεαάϊι. 5. ΟΥ̓ΤΙ. 
14. ἐντῷ ϑεῷ ποιήσομεν δύναμεν, ΟΌχΩ ' 
Πθο ἔβδοίσσωηυϑ υἱγέμέρηι, Ὦ. 6. δίγειμα 
εἰ ζοντέμεν τες ποείγαδ βεγέηιμξ. Ῥχον. 
ΧΧΧΙ, 20. «ολλαὶ ϑυγατέρες ἐποίησαν 
δύναμων, ταῦ 8 ἢ] 165 δοαυσυπὶ αἰυέ- ἃ 
ἐξαφ. εν. ΧΧΧΥΊΙΠΙ. 4. δύναμις Φα- 

ν, ἀχεγοῖέια ῬΒδγδοπῖδ. ιὰ6 οἱ 
ψαγτο. ΧΧΧΙ͂Ν. 7. ΧΧΧΥ͂. 11]. 
ΧΧΧΙ͂Χ, 1. δυϊάδε: δύναμες λέγεται 
καὶ ἰσχὺς καὶ ὁ στρατός. (ουῃξ. Ὠτυὶϊ 
Οὔϑοσν. 1}. Χ. α. 14. -- γγ07» 

Ρατί. δῆ. εἰρεάμις. ἃ4 Ῥαν. ΧΧ. 
22. -- αν, πιαπμϑ, το ΊΔΡἢ. ρμοίοπέία. 

08. ΙΝ. 24. --- 5» τ», χοδιν. 1 

Ῥαν. ΧΧΙΧ, 4. 4 Ῥανυ. ΧΧΙΗ͂. 9. 
ΧΧΝΥΙ. 18.--- τ, εἰο. ΕΣ. ΧΧΧΙ. 

18. ἐν δυνάμει. Ἰ,Ἔροτυπὶ Π523: - 

ἸΝῺ υαΐάο, ἱι, υἱτει. Ὥεαι, ΥἹ. ὅ. 

Ξ-: ΓΏΣΓΤΡ, οαδίγα. 1 Ῥατ. ΧΙ]. 22. 

 Ῥαγαὶ. ΧΙΝ, 18. --- 5.2» δασιο- 
ἰωδ. ἴπο. Ηκδδρας,. 111. 14. μετὰ δυ-" 
νάμεώς σου. Βδῆα αποδα δβθηειτι. 
Οομξ, [κχ. Ν. Τ. 6. νυ. ῥάβδος. --- 
ΠΌΤ» δείϊμηι. ἃ Ῥαν. ΧΙΠῚ, 8. 
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Δύναμις. 

« -- νὸν πινηδίο, 6, ΧΙ. 7. 866. 

ΟἾ8. -- ΓΙ Ν 25), ρΡατί. ρίυσ. ἔχηι. 

ΝΊΡΗΙ, νιέγαπάα, ηἰἰγαδίδα. Ξ7οδ. 

ΧΧΧΥ͂ΙΙ. 14. -- )). αβρθεν. οτ. 

ΑΙ. 6. ἔχχεον ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ δύναμι. 

Ῥοίοοῖ δ) περ βοσῖοα βυσαΐαμι. 

ἂς πιαρπο ἐχεγοίδμα 8. οαίεγυα τηξ]!- 
ἐμηι Ἔχρ Ποατῖ. --- ἼᾺ}) δέγυιο. 81}. 

11. 18. υϑὶ ποῖ τρδ]6 7} ἰῃ[6]16χ- 

1666 Υἱάοπέαν ἄς ἀπεῖνυβ ἴοχιθ 8- 
ὃ Ῥοχοσῖθυθ, 4118 8 ὩΣ Φ ἀϊδάησιι» 

πηίαγ. Οοηῖ. ΟΒ εν }}}. δα προτὶ 
Ραρβ. 108. εἴ 1 Μδες. ΧῊ. 

48. --- Ἰἢ, τοδμν. Τὰς, ΗΔ. 11]. 4. 

δύναμις τῆς δόξης αὐτοῦ, Ἦ. 6. δυπιπια 
εἦυκ γιλ᾽οϑίαβ. ΕΧΧΟ 1 Ραγ. ΧΙΠΠ, 
8. ὅ.". ΧΙ]. 14. 8. ΧΧ. 14. --- 
1)}ν» ἰάεαι, ῬΒ. ΟΧΙΙΝ.6. --ἰὖν» 

ρορι ἷμα, οἴ, αἰ στ. λαοὺς, τὐϊεος 976. 
δαγὶδ, 1 Ῥαν. ΧΧΙ. 2. --- ννν» ὁ», 

ο φογρειϑ. ἴως. Ρε. ΟΧΧΧΥΤΙ. 1ὅ. 
τὶν ποῖαϊ ρτορσίθ υαἰμέί, ἐποαξμξ. 

Οείογυμα σοσϊατιχαϊς Ὠὶς ἀπθ5 τας 
βίο δβ. --- [77 95. Ναπι. ΥΙ. 21. 

κατὰ δίναμαν τῆς εὐχῆς αὑτοῦ. ---- Δ 

Ἶ πε, ϑαῖπιαυ. Ναια. 1]. 7. 
νου Ἰερὶς ΣῪ 804 ρμυϊανίϊ, Ἂν εν 

δι ἰαϊοποτα ἰοτεε τϑ οα}18 6886 ἱ. ἃ. 
δὲν" βἰουΐ ἀἰοίξαν ἀφ εἴ γ» ἱΐθηλ 

Ἢ 5. Γηψ: ΟΥ̓ [ε8. ΓΧΥῚ. 90. εἰ 

ὰ Ῥαταρῆν. ΟΒδ])ά. ὕσμδῖδ. ---- 9 ν᾽ 

,ηἱἶδα, εφογοίδιια. Ἐχ. Ν]. 96. ΝἹ], 
4. Ῥε. ΧΧΧΊΙΙ. 6. σἄσα ἡ δύγαμις 
αὐτῶν, οχανδ δ:εγοϊίμς 1ἸἸΟΥΌΙΩ, 8.6. 
εοἴοσυσα. ἤδη. ΥἼ11. 10. ἕως τῆς 
δυνάμεως τῶν οὐρανῶν, υϑα6 δα 6267- 
οὗξωηι οοὐἱἹ, ἢ. δι σογρογὰ οὐεἰεσέϊα, 
απ ἴο5. ΧΧΧΙΨ. 4. αἱ δυνάμεις τῶν 
οὐρανῶν, εἰ (δπΐ. ΤῊ. Ῥίσγ. ν. 81. 
αἱ δυνάμεως κυρίου ἀλοιπίογ. Ῥδα]ηι. 

ΦΙΊΧΥΙΠΙ. 19. δυνάμει αολλῇ, ἑἐωγηΐ» 
ἐπ, οαἰεγυαίϊηι, ἐκ ὁλοτγεία. --- ἔγγν, 

ἄεομε. Αηὰ. ΤὨοοὰ. [ε5. Γ΄. 2. Ὧδ- 
ΤΊν τη ἃ τά. δεν" τ Ὁ Τα- 

ϑ 
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Ῥρεα. Οαῦι. 11. 1. εἱ 7. 5. ΑΝ 

δυνάμεις. 8εἷ!. ἱρτιογαραπι, ἃ’ ἴπ ἕδς 

γῦοο δχ Αγεδίβπηο ὕΤῸ Ὁ 6888 Ῥσδὶ- 
ἴατη, δὲ ἀεαποορδηΐ 8 ΕΣ ἐπεγοῖ- 

ἐπι, σύτα ροι{5 ἀετνδμάυτα ἔαξεϑεῖ 
8. γοΟδ Ὁ. -- Ὧν» ποίει. ἴποὉ 

Ἐχ. ΙΧ. 16. δύνωμώ, μου. δ. πο ἢ 

Ῥεὶ ἱπα υκἰνογουμι πεα έξέαέεις, εγὼ: 
μοίπξ. ϑοᾷ ἔοχίαβϑθε ἰδὲ γεσῦα. ἀύαι- 
μέν μου βροοίαπις ργοθάθῃβ Ὑ1ὲ» υἱ 

ἦλτα. ορβοσυαυῖ ϑοβασερονρίυδ. --- 
Ὡ Ὧωῶ» ἄυαὶ. ἕζουι, αἰεγα, Ζεσιπάς. 

1 βαι. ΧΥΤΙ]. 21. δεο. ΑἹὰ, ϑ8εὰ 
ἐἷπα ἀυρὶο Ἰσοο, ἐν ταῖς δυνά αεανν ἴδὶ 
Ἰεσεπάυτα εδὲ ἐν ταῖς δυοῖν. Οἷα. ἐπ 
ἀπμαδιις τεῦς. Ῥοῖεϑι ὕσυῆδη δεῖδτα 
τϑοσρίδ ἰθοξίο οοἰϊαίίοσ ν. 7. ἄπέσε ς 
ἔογίαββε σεϑροχεγυῃῖ, αὰ 
ΘΧΟΙΙΒΕΤΊ. --- ΠΡΟΣ ζν αδεοονάτμιπ. 

7οὉ. ΧΙ. 6. δύναμιν σοφίας, ορέξπιιοι 
βαρ ϑηξίδβ, 8. βαρ εῃηξίδτα εὐβοαοῖειν. 
πιαηι. Οορίταταπξ ξόσίδββε (6 δἰρτι!- 
βεοαίίοης τοδογῖδ, ααεὸ ΟἸΑ!ὰ. ὩΣ 

ἰποδὲ. Οοηξοῦ σθοαὰθ Αταθ. ολς 

15. ΧΧΥ͂ΙΊΤΙΠ. 11. αὐτοῦ δύναρων, ἴον 
ἐΐας αδεοσπάξδας (Ἰ. 4ᾳ. 65: λέ 026 

͵ 3δετᾳετε θενμεαᾳ, ἐδε τίοῖπαεε οὐ 
ἐλα πάπα), 886 θη ϑυηξ αὐελοονάμα 
"ποπίδεηι, Ἡλότοι. οδ σΣ ὁ0 ΑἸὩρτιεῖ. 
υἱγίμίοηι δώαηι. Ῥταῖεσεδ ἰοριυτ 
δρυὰ ἴπο. 1 ες. 11. 2. ὈΝ1 νοῦ 

τοδαϊν εἰς ἄνδρα δυνάμεως, ἀθδη- 
ἥθδιὰ ζογῆδιιάέμιΣ τνὰϊΐο 78π ἴῃ νοῦς 
ἀνὴρ Ἱκῖοῖ. ὅ6ρ. ΨΙ1. 40. δυνάριεες 
ἡιζῶν, υἱγέμέοα τ]δηίατγυχα, ᾿.. 6. τῷ; εἰ 
εἰδοαοία, αὐᾶτὰ Ἀαροπῖ εἰ Ἔχβϑοσυμξ 
Ὀἰδπίο. Ἐοάοθιι ταοάο 'ἱπ ποΐίοπε 
ποιμιαξὲς ας υἱνέμε ἱππαίς Ἰερίτυτ. 

τῆς ἰδίας δυνάμεως (8611. ἐατλελφαμένον, 
αυοά ε οοά. ΑἸεχ. δἀἀεπάυπι ε5:.} 
--- καὶ ὕδωρ τῆς σβιστικῆς δυνάμεως 
ἐσιλαϑδϑάντο. ϑῖτας. ΥἹΠ. 18. δύνα- 
μες, Καοιαε. 10. ΧΥΤΙΙ, 82. δύναμιν 
ὄνους οὐρανοῦ, οογροτα οἰεἰεείδα. Τοϊὰ. 
1,1. 98. τῷ διδόντι μοι σοφίαν δώσω δύ- 
γαμῖν, 866, Οοτημρὶ. οεἰεδναὖθ δυτα, 
αυΐ δηϊτηυπη πδιπὶ γεγὰ βαρίθητα 



 Δυγαριόο, 

α ἴχρζηιοῖ : ἘΣ αἱ ᾿ὲουὶ δροσιά δόξαι. 
δὲς δύναμως ἴῃ ποίίοπο ἐσιά!Σ ὃς οοἶδ- 
ἀγαϊοπὶς δὰ ἱταϊξαϊοποτα. Ηθῦτ. τὴ 
{(Ρ9. ΥΠΠ. 3. εἰ ΧΧΙΧ. 1.) οὐτὰ 
δόξα ρεττηυίδίας Με. ΥἹ. 18. 1 
Ἰἄκεε. Υ1}. 9. ὉρῚ ϑγστιε δυνάμεις ἀθ 
ἀποῖδε, α. ρτὲποιρίδιις οὐρίαγεπι ἰῃηΐοῖ- 
Ρχείδίιδ δες. [ν. Χ. 71. δύναμως τῶν 
«όλεων. αΐσ. υἱγίω δεϊϊονενι. ἀπ ἢ 
σολίμον. Οομπέος δὰ ἢ. ]. ΜΙ 
ποίαϑ, --ο 146 δἰ] ᾿Αρχιστράτηχος, 
εἴ ᾿Ισχύς- 

ΔΥΝΑΜΟΏ, οογγοδογο, ροίεμέθνε 
γεάο, οομ γηιο. Ἵ» Καὶ, ῬΙ". 

ΗΡΆ. εἰ Ηρ. Α4α. 900. ΧΧΧΥΙ. 
9. Ἴ,η» υἱοί δυκαμοῦσλαι ξεΐ οἱο- 

ἔεθέμτα ἐδθὲ 856εὰ ἤερὶ, ἱ. 4. ἰσχύειν 
αριὰ 1ΧΧ. Αᾳφι. Ρε. {Χ1Ν. 4. 
Ἐξ εμ τταμοι ΙΙΧΧ Οὐ]. Χ. 10. 
Ῥαῃ. ΕΧ. 27. ---ἶἣν. Ῥδβ. ΕΧΥΊΙ. 

51. 

ΔΥΝΑΣΤΕΤΑ, ροίεμέϊα, μοίεααίε, 
γοδωτ, ἐχετγοῖξιδ, ἐπερεγίπι. ΤΟ δ λ» 

ἀπ, ϑγτοιθ. Εχοά. ΧΥ͂. 11. ἀθ- 
δίσδείιι φοϑυϊτ ῬΣῸ οοποτγοῖο. -- 
Δ» ροίεπα. Νδυτα. 11. 8. ΑἸπιοβ 

11. 16. ἐν δυναστείαις: υϑὶ ξοτίαβθε 
Ἰεροηυμλ δυνάστας, αἱ Ὠάρεῖ Ἀ. 1. 
Τῆς. - το ΠΩΣ ἴῃς, Λβῆϊγα. ΟἹ, 2. 

αἰγῆίον ἀοῦ. ΧΧΥ.. 14. οἱ Ῥεδίπι. 
ΧΙΧ. 7. Αἄχυ. Ρεαΐτῃ. ΧΥ͂. 6. ΧΧ 
ΖΤαάᾶ, Υ. 81. καϑὼς ἡ ἡ ἀνατολὴ τοῦ ἡλίου 
ἐν δυιααστώᾳ αὐτοῦ, αἰουξς οτἵυ5 80}15 ἴῃ 
γοὔονε ἱρῶν, ᾿. 6. ἴῃ ρίεπο ῥιδατε 
ἀρεῖαρ, 4υο Υἱπὶ βύδια εἴ τορι γε] 
ΧΩΔΧΙΤΩΘ Ῥοίεϑς ΘΧΘΤΌΕΤΕ. ΑΙΣ [ΟῚ 
Ἰεχζυπὶ ἐν δυνάμει αὑτοῦ. ϑϑίτα 106 Γ᾽ 
Αροε. 1. 86. ὡς ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυ- 
νάμει αὐτοῦ, βῖουϊ 801] δρρϑγεῖ ἰδ 70- 
ὄογε δυο, Ὦ. 6. ἴῃ ρίεπο 7ιδατε βυο, 
νεῖ οὕχὰ ϑρϊαπέϊες τοαχίαιο. 1 
ΧΥ. 423. ΧΥῚ. δ. 37. --α ὈΝΓ» ἀδατο 

οἴα:. αι. ἘΥ͂. 832. --- γ077, ἐλέδαπ- 

γης. Ἐπ. ΧΧΠΙ. 95. Ἠδαϊχ ἸῸΠ: πο- 
αἱ 7υγέϊς, τοδιαίμα βιιδέ, οχ ἀδὰ 1. 
γι. οἵ ΑΤΆΡ. --- Ἐκ Ἴιον ὦοικίπα- 

ὧο. Ὅκω. ΧΙ. ὅ. 566. ΟἸίε, --- 
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ΟΦ ὀοκώαίίο. ἢ Βορ. ΕΧ. 19. 
0011. αν. Υ]. 8. -- Ὁ» τοῦωε Ξ 

Ὅλη. ΧΙ) 8]. -- 30» ον. Ἐχ. 

ΝΙ. 6. Διναστιίαι Ὦ. ̓  ἢ ἄμγωηπι ". 
ἀν ῤλημδι αλπϑ. --« γοδε. 

οοὗ, οὐ ΕΧΣ 20». χὶ ΧΥΤΠΙ. 6. 
ϑγιστη. Ῥβαὶῃ. ΧΧΥΝῚΙ. 46. .-- 
Ἰ)» ἰάριῃ. Ῥραϊω. ΠὈΧΧΥῚΙ. 5. --- 

ιν» υαβάωε. Ῥτον. ΧΥΤΙΙ]. 18. 

866. Καῖ. δε 4}}: τοοῖΐζυς δυνάστγαις. 
-- "Ῥήνὰν» ἐχετοϊίς. Ἐχ. ΧΕ]. 

17. θες. Οχου. υἱὲ δἱἱὶ 1ἰπεὶ δύναμων 
Βαροηῖ. Πιὰ. ν. 41. ἴὰπὰ 1 σχίἊ 
Α ᾿ε8. δυναστεία ΤΑΙ ΓΟΥ 86 ἰσ- 
χὺς 41118 νοσλθ0}18 δα ἀταν δα ἱπάϊ- “Ὁ 
οδηδηι τηροϊ αΐπετα εἴ ργαβίδη- 
δια τεῖ, ἀ6 αὐ ΒεΊΩΟ οϑῖ, ν. (. 
ϑιν. ΧΧΧΙΝ, 17. υὃνὴῖ ει ἀϊοίταΣ 
νετῖβ δα οΌ ον υ.8. 6886 ἡ μη ἢ 
μὸς δυναστείας καὶ στήριγμα ᾿οχύος, Ἀ. 
6. σερῖηο ργαείαϊο εἰ αμαΐϊο. [δἰ ὰ. 
ΧΙ ΠΠ|Ι. 84. 1 Μδος. [1], 99. 
ΔΥΝΑΓΣΤΕΥ͂ΜΑ, φορά ἐπιρετίο αἶξ- 

σπῆ σπδγαοεί, ἀμο. 1 Βεσ. ΠῚ. 
1. βες. 7αῖ. Σαλομὼν ἤρξατο ἀ ἀνοίγειν τὰ 
δυναστέύματα τοῦ λιβάνω, ϑιεαϊοΐηο ἰῃ.- 
ΟἸΡίοραι δρουῦῖγθ οὐλίοπε ΓἸΌδω, τὶ 
11] ἀπ ἑοχίι ΗΘὮΓ. γαϑρομάοῖ. 

ΔΥΝΑΣΤΕΥΏ, Ῥοίοπϑ δεπι, ἀοπιὰ» 
ΠΟΥ͂, οἷπι ΓΕ, υἱ ἀεέίπερ. ΘΠ .ν 

ἀν. ϑγωωσω. ὅδ. Υ]. 3. οἱ υἱοὶ τῶν 
δυναστευόντων 8565. οοα. Μο ἬΝ 
5.12)» ὕογές. 3 ὅ4πι. ΧΨΤΙ. 10. 

βες. Οχοῃ. δεδυνάστευχεν. .--- ΔΩ͂» 

ΗΙΡΙ. οογγοΐογο. ΑΙ]. Ρβ. ΧΙ. 4. 
Αἀάε απ. ΓΧ. 27. 860. ΟΠ Ϊ8. -- 
ῬῊΠΠ, ΗἸΡΗ. υἱ ἀείϊπεο. ὅετ. Ι., 

88."-- ἸΧΧ Δ γέρο. Ὥλκῃ. ΧΙ. ὅ. 

860. ΟΒίε.---ραΐν, υὐ ορρτῶκο. 1 ῬΑΣ. 

ΧΨῚ. 41. 8ίν. Χ]Ι. ὅ. δυναστεύειν οὶ 
πόμα Τα. Υ. 4. δυναστεύειν ΕΣ 

πποῖο βἰφηϊβοις αἰέφμεπι ἦπ 7μὲ 
υοοαγ, 5. τερείετε ταϊῥοπεπε αὖ αἰΐφμο. 
Ὑυϊχαῖ, φιῖς πιὸ διδγοῖεί ργορίεν ἔχο- 
ἐα πιοα ὃ δαὶ ρεγάοπιαδιξ, αἱ 4111 νεΣ- 
[υπηΐ. 

ΔΥΝΑΣΤΕΤΏΝ, ἀρηιϊμαέον, ἕην- 
Φ 5 4 



Δυναστεύουσα. 

α ρεγαΐογ. Γ}2}» αυριεία, τορὶπα. 

7ο:. ΧΙΠΙ, 18. τοῖς δυναστεύουσι. 1,- 
βετυπὶ ᾿Ξ 122). --- "γυγν» υὖγ- 
ἐ, ἐψγαππειδ. [πς᾿ Χο». ΧΥ͂. 90. 

ΔΥΝΑΣΤΕΥΌΥΣΑ, ἐπιρεγαίγια. 
ΓΤ)» σεριεία, τερίπα. 9 Ἀορ. Χ. 

13. 
᾿ς ΔΥΝΑΣΤΕΥΏ ΜΕΘ᾽ ὝΒΡΕΩΣ. 
γλ λον τέρηο. Ῥτον. ΧΙΧ, 10. ΠΙυά 

ὁ μῶ ὕβρεως ϑδαπδιιδ Ἔχοσηδηάΐ οδυβα 
δ ἀΙἀογυπί, ματα  Βιαρεῖ Ἀ. Ι, 

μδῆς δια) αποίαπι ποδοπετα. Οὐδρῖαβ 
Ῥχοϊερσρ. ἰπ ΤΧΧ Τ. ἹΥ.Ψ ἐς. 4. δ. 8. 
δῆς γοσβίοποιῃ δὰ σῦν τεΐογθηβ 

ῬΙῸ δυναστεύων Ἰοροπάυχα οοηϊιοϊξ 
δυναστῶν, αἱ νἱῖοθαια ἸΘΟΓΟΏ θυ 6 Χ 
ἐο πϑίδτῃ ραΐαϊ, απο ΠΠΡτατῖὶ ῥγω- 
οοἄθῃ8β ἄρξηται ἴῃ δἰ στιλβοδίίοπ ἱποὶ- 
Ῥιεπάϊ πδυὰ τεοῖδ δοοϊρίβηΐεβ ἱπῆηϊ- 
Εἴνυτα δυναστεύειν 1ηΔ6 ΒΡ] ἁχονϊηΐ, 

ὁ συπὰ ἄρξηται ἴθ] ἑπχία Ηερτ. τφοῖ 
παπᾶξ ποίίοπιοπι Βαρθαῖ. 
Ρτο δδο διμλοπαδιομπο ΤΒθοά. μια. 
εἴ ϑγτυβ. 

ΔΥΝΑ ΣΤΗΣ, ἀγπαεία, ρῥνίποερε, 
»οίεπε. ἜΡΙΑ ͵ ὕονίβ. Οθυ. ΧΙΙΧ. 

94.. Αὔαυ. Τβιοοᾶοι. εἰ ψέα Ῥεαδίτω, 
ΠΧΧΥΊῚΙ. 24. -- γῆν, πιαρηνίοιε. 

Ζ7υα. . 25. 2 Ῥαγ. ΧΧΙΠΙ. 20. 
ΝΆ. 111. 18. -- ἸΝ» ον. Φοῦ. 

ἀ ΧΙ]. 19. γυϊρ. σρίξπιαίεε. (οπῆ. δὰ 
ἢ, 1. Βογβδηϊισῃ, --- Ὀν ἀϊὲ. 

πο. θη. Υ. 24.. για αυοαια 80- 
ΡῬΙὰ δ. Υ. δυναστεύω. --- Δ]. ΣΙ, 

υἱτὶ γοδογίδ, Ἀ. 6. τοδιιδίὶ, 165. Υ. 
42. --- 2» ἀἄονιιδ, ἴξ. ἀοπιοοί οὶ. 

Οεμεβ. ἴ.. 4. τοὺς δυνάστας Φαραώ. 
ῬῈΡ ὡοπιμηι ῬλαγαοπὶΣ βυῃὶ ἢ. ]. 
ρηϊνοῖρεε αμἰοὶ ῬΒΔτδοῦΐΒ ἰμῦ6}16- 
Βεμάϊ. ---ο Δ}, ὕογίς. ΤΒοοά, 16ε. 

4“ 111. 4. Ιποετῖ. Ατηοϑ 1. 16. ΧΧ 
Ι Ῥαγαὶ. ΧΧΨΗΙΪΙ. 1. ΧΧΊΧ. 94. .-- 
ΣΝ» πιαρπιδ. ἴον. ΧΊΧ. 15. τον. 

ΧΥΊΙΙ. 16. ΧΧΥ͂. 6. --- "ἘΞ. 9» 

πιργαπίες. Αταοβ Ὗ]. 6. 1, ερεγιπὶ 
4 
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Ἐ2.})Ἵ4). ϑὰ νεέγὰ Ἰεσῦο ἐδὲ ἄσω- 

κιζομένων, αυδηι τΠ8 Θὰ Αἰΐοτα .}11.8- 
ἴπυ9 Μ. οχπῖροί. Ψυὶα. ἐγαπξηιὶ- 
ταπίδμηι. -ορῇγν γοδιείμα. Π0ΌὌΌ0ΚΓ 

15. -- "ΠΡ ἘΝ αὐ οε οἰξμαεῖ». 

Ῥγχον. ΝἼΙΙ. 3. δυναστῶν. Νύγη ἴπ- 7 
γε Ηβῦσ. ἱπ|]οχεσῖς ἂς ῥυίη- 

εἰριθυδ, φαΐ γι Ρεηαι Ῥο(εδίδίεσα ἐπ 
Εὐνίϊαῖα μαροδηΐ, δπι γΌ ΤῸ 
τῶν ἀστίων, αἰ) υαΐοατα πο δυᾶος 
δερρεοῦυβ δά ἢ, 1. οοΐοβὲ ἰδσωεῃ 
δυναστῶν δὰ ὥνῦ ταΐεστὶ δ πο- 

Κἴίομα λογγεημάϊ, εἰπιεπαϊ, φύδη νεῖ- 
Ὀυτὰ τ Βδῦοῖ, ἴδ υς ΧΡ 99 

ἴῃ ψογβίσμθ δι8 ὈΪδπα σταϊδεσίως. - - 
ΠΛ, εἰδοίμΣ. δ. ΧΙ. 18ὅ. δες. ξ 

Οἰμί8. --- ΤῸ» Ρασί. Ηρ. ὁ Στ, 
ἄοοεηε, ἀοοίον. 100. ΧΧΧΥ͂Ι. 99. 7}0- 
ἀἰος Βοραεεείηϊο Ἰορεσυηῖ δ ἡ Δ, 

υοπέγαπάμΣ, ἐογγδέϊε. 1ε6. ΤΠ]. 18. 
-- γϑρ, Ῥαπί ΡΙΒδὶ ἃ 9}, σο- 

οἷγεγαμδ, ο)είαηα. 700. ΧΧΙΧ. 19. 
Ῥραὶπι. {ΧΧῚ. 12. ἐκ δυνάστου. Ἐ - 
Βεγαπί ἡ) Ὁ» Β. 6. ες ἀϊοξέε εἶ πο- 

δι. Ἡαθροῖ επῖτα υ»ηγ ποξοπετι 3ο- 

ἐεπέδα;, αἰυκξξέανμηι, 

1,χ. Ηεῦσ. ρας. 1606. Ψαϊρ. α ρο- 
ἱεηίε. [ἴα οἰϊατη ΚΥΤ, οἰ Αναν. 
ΗδΡρρδοδίο ᾿ερίβδα νἹάδηϊζασ ἰλλ 2 06) 

εχ αδὰ ᾿ἴπρυδ ὅ'γγ. --- 7)» Ῥασί. 

ἀοηιπαίογ. Ῥτονετυ. ΧΧΊΤΠ. 1. --- 
ΔἸ» Ρασί. ἩΣΡ. φροπίε δε οἵ. 

ἔγεμε. δυάὰ. . 9. ἴπ ταθηῖα εἶπ 
ἄυρῖο Βαραογιης σόσοσῃ 1) -- 

.)» ῬΥΓΙΝΟΟΡδ. 1 ὅδιῃ. 11. 8. Ῥχον. 

ΧΥΊΙ. 927. ΧΧΥ. 7. -- Ὁγ 0» ει- 

πιοΐμδ, οἱ Ῥ6Υ βυπεοαοςῆθη πεέπέφίον 
αμἰοις, οσμδὶ μαγδ. ΦεΣ. ΧΧΧΙ͂Υ. 
19.--[δν}» υαἰάμε. Ῥτον. ΧΥ͂ [1]. 

18. απ. ΥΙΠΠΠ. 44. 5βες. (Β:.. -- 
ὩΣ» αδίμέιδ. ζο". ΧΥ͂. 56. 1,.- 

βετυπί δὶ ἀυδ]1ο ὈΞΥΩΝ» δ8υῖ 

ΠΥ ν: -- γυ}» ἐψγακπες. «οἷ. 

ηι. Υ. διηωοηίς ἃ 
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ε«ὟΊ. 48. ΧΥ͂. 40. ΧΧΎΙΪΙ. 13. .-- 

ἌῚ.}}) Ῥ δὲ, πουλθα ῬΣΌΡΥ. [πῸ. 

ῷ ϑαη. ΧΧ. 43. Ἐχ υὑδὰ 1. Ατϑδῦ. 
ΨΟΧῚ ΓῸΡ ποίδί ἐπογδαηέες ἱπ ἀοϑ- 

ἔσπι, ἃ ̓-- Ἀλκῦν ὑεῖς, ἱγταΐι --- 
78» Ῥαβαπει. ΗΔΡ. 11Π|.18. ἴῃ 

ταθηΐ Βαβερδηῖ ᾿ γ᾽ ἄωμς. --- 

ΓᾺῚΡ᾽ οἰνίδαε. Ῥχον. ΨΗΙ. 8. ης 

ΒΌΡΓΑ 8. νυ. ΠῚ 9} --ῖῖνν γ26- 

οἷες. Ῥτον. ΧΙ. 48. Τοροταπὶ 

ὁ ΤᾺ ΑἸ το ΘΓ. Ρίατ. σον. 
ΨΙΠ. 16. ΧΧΧΙ͂. 4. --- »ῴν ὅν- 

»τοδωξ. 20}. ΙΧ. 43. Δυνάσεης ἢ. 1. 
υἱοίσπέμης Ἰοιϊδῖ, ---- Υ)ῷ» »οίεπε. 

Ὥλδῃ. 11. 10. δθδ6ο. ΟΝίο. --- -.,;ὺν» 

ποερε. Οἱ λοιποὶ Ῥτον. ΧΙΧ, 10. 
Ὁ] νεὶ τῷ Ὁ» τε] τῷ τῷ τεβροι- 

εξ, δο δυί δεσαύτης δυνάστου, διιῖ δεδ- 
αὐτῆς, δυνάστης τοθογραπάσση οσὶϊ. 
1). δι. ΧΙ]. δ. 566. (18. - Ὅν: 

ο Ῥτον. 1. 20. Ἀεβρεχοσγυπΐ ποίίοποτα 
λογτγονάξ δὸ ἐϊπιενάξ, φυτὰ Ὃν Βά- 

Ῥεῖ, υπάς ὥν. »οίεπίεβ. ϑῖτ. 

ΧΥ͂Ι. 18. δυνάστης ἐξιλασμῶν, αἄπιο- 
εἴκμεπι οἰ ΘΓ ἢ 8, 5611, υἱἱ ϑ'γτιιδ ΘΧΡΥΘθ- 
βἷς: πειρφίμε εεἰ αὐ ραγοοπάμηι, ταλρτια 
Θϑι ο͵118 χα ἰβσιοοσαάϊα. Οοηξ. 8666. 

᾿ἈΑΝΗῚΡ ΔΥΝΑΈΤΗΣ, υἱν ροίεπδ. 
ἊΣ υἷγ, Ῥτορτῖα εαἰϊάμε. Φυά. Υ͂. 

80. 9 

δ᾽ ΔΥΝΑΤΟΙΣ, ροίφης, ἀἶυεξ, Ὁρεΐοῃ- 
ἔμ. “2 7ονί. ὙΒοοά. Ζ726γϑαι. 

ΧΙ,ΨΙΙ. 8. Μψυϊχμαῖ, δοϊϊαίογιπι. --- 
“ἬΓΠ. εἰδοίνιϑ. 4. Ῥαν. ΧΙΠΙ. 8. 17. 

ΧΧΝ. δ. ϑϑεῦῖωο ἴῃ οἴμηῖθυβ Πἷδ 
Ἰοςῖβ οδὲ ἀδ σα]ρα. ---- Ὁ 72. 

8 υἱγίμιδ. 4. ὅάατα. 11. 7. 4 
Ραγαὶ. ΧΧΨΠΙΙ. 6. --- [9.}2 τε] 

Ἐ352.}2» ὑπέογ ὦμο, ἱ, 6. ἐπίεγπιοάζειδ. 

1. ὅδιω, ΧΨΤΙ. 4, ἀνὴρ δυνατός. Τα 
ὁ {ττατιϑι]ογυπί, δυΐ αὐ͵ὰ ἰοερσογυδῖ, 

νο] οεσίε ρυΐασιπί Ἰεσεηάμμπι Ἰοοιχα 

11. 8. -- 57» ΒΩ 

Δυνατὺς. 

ἰἰτον, πιόθοῖο 85 ὝΟγονν νεὶ 

Δ τιν» δυῖ αὶ βρεοίασυπὶ 

68, 406 Ὧ6 ΟΟ] ΔΙΩΣ ἱπαίρστι Ῥγοοθ- 
Υἱϊαῖθ οἵ τηΐτα τηδλρτπαϊπο ἀϊσυη- 
ἴυγ. ϑυπὶ νγοσρα ΕἸθοΒονῦὶ ἀρ ΝΌΓββ. 
σε. ν. Τ. ν. ὅθ. ϑεά αυὶ πιοάϊυϑ 
δίδι ἱπίεν ἀα8 μασίεβϑ, τποποιμδοία 
᾿ΐοτα ἀϊσοταίυγυϑ, γϑοῖθ δυνατὸς ἀϊοὶ 
Ῥοϊεαΐ. ---- Ἵν φγτναυαΐεο. 1 ϑατα. 

11. 9. 1 Ῥα:. Υ. 4. Αᾳα. Τμοοὰ. 2 
δαση. 1. 283. --- 2)» υἱγ, Ῥτορτῖθ 

υαἰμδ. 1 Ῥαγ. ΧΧΥΙ. 192. 76:. 
ΣΙ. 16. ΧΙΑΝ. 40. -- 2}, Ὁγα- 
υαἰϊάμδ. ΟἹ λοισοὶ 3. ϑατὰ. Χ. 7. ῥὑσὸ 
ὈΘΥ2ΔΠ ΝΩΥΙ, φὴν σγρατιὰν τῶν 

δυνατῶν. ΤΙΧΧ δύναμων καὶ τοὺς δυνα» 
τούς. ϑεουπάσχῃ τοὺς λωσοὺς ἂς [6 Χ- 
ἴαμα Ηοῦτ. δυνατοὶ δαηῖ νος εἰξοίξ, 
Ῥγα οαἰετὶς δεϊϊιοοεῖ αο Τοτίες, 86- ἔ 
οὐυπάυῃῃ ΓΧΧ, αὐἱ δος 39.227)» 

᾿Πδου τ πί ἡ, δυνατοὶ δυηΐ ἄμοες 6ζ5- 
εγοΐέως, οἱ αυϊάεηι ἑαοπεὶ, »γμάσπδα, 
ἐπίοϊεροπέία δος ζοτιμαΐηθ φαϊὶε ἴπ-΄ 
δἰγωοίς. Α4α. 168. 1Π1|. 2. ΑἸηοβ 1]. 
16.ὡὈ. Αφυ. ϑγιωι. Τβοοά. Ῥτσον. 
ΧΧῚ. 22. 0δ]1 δυνατοὶ δυῖ ηεοε 
7ογίες αο δέγεημέ. 1 ΧΧ 708. ΥἹ. 9. 
ΠΙ. 8.Χ. 7. -α ΠῚ 22. 1 αν. 

ΧΧΥΙῚ. 6. εθς. Ν᾽ ῖ. ὉΡὲ ἐοσίαϑβα ρμοδέ ἃ 
δυνατοὶ ΒαρρΙοπάυμπι εἰ ᾿ἰσχύ; 6χ 
Οὐτρὶ., δυῖ δυνάμεως, ο0]], ν. 7. --- 
δ Ομιδ]ά. ρὶυγ. συδεγπαΐογεξ. 

Ὅλη. ΠΠ. 48. --- Ῥ᾽ΠΠ υαἰξάμς. Ἐξ. 

ἢ. Ρτον. 

ΧΧΧΙ, 98. δυνατὰ, αἰυϊία, «οο]]. 
Χεπορῆ. Ηἰδι. Οτ. 1. 4. 6. ΤΧΧ 
ὅεη. ΧΗΨΙΙ. 6. Εχοά. ΧΡΠΠ. 21. 
39ὅ. Ψυά. ΧΧ, 44.1 Ῥαν. ΧΙ]. 8. ὕχγὸ 
δυνατοὶ ἴῃ Βοχ. γεὶ Ἰεραηάυχη 6βὲ δὺ- 
γάμει «αἴ δυνάμεως, τα Βαροὶ ΟοΙΏρὶ., 
νοὶ] ἰσχυροὶ, αποά ῥγτεροραϊῖ, ταυίδῃ-. 
ἄυπι ἐ5ῖ ἴῃ ἰσχύϊ βεὰ ἰσχύος.----γη 1, 

ῬαΉ. ἐτρεάϊηξ. 1 Ῥατδὶ. Χ1.. 
ε ̓ΕΝ. δὲ μῤμρυ τ ἐσροῦ δὰ 
Ῥγαϊυτα : ἀπᾶς ἀρραζεῖ, δυνατοὺς 
ἄϊοὶ Οτοῖβ, μὲ οπιπίδιιδ πεοοοδαγίας 
ἐποίγιοί! διπί. 3: Ῥαγ. ΧΥ͂Τ]. 18. δυ- 



Διυνατὸς. 

α νατοὶ πολέμου, δεϊοροί. --- γοῦν» τῷ 

ἀκίι. Ῥεβαΐσοω. ΧΧΧΥΤΙΙ, 9. .-- 
3» Ομ 4]4, ραγί. Ὦδη. 1]. 17. δυνα» 

τὸς ἐξελέσθαι ἡ ἡμᾶς, ροϊοεὶ ΟΕ ΡΕΤα ΠΟΑ, 
--- σὴς ξοξειαςι, θαΐεο. Οεμ. ΧΧΧΙ,, 

48. Νύπι. ΧΙ. 91. --ο ΝῺ, υαἷ- 

ἄμε. )οῦ. ΧΧΧΥ͂Ι. δ. --- 2. Ρτᾷ 

Ηιρῆ. ἃ 5» ἐγμᾷίδης, οδείδτα ἐποίθ- 

ἄτης. ἃ Ῥασ. ΧΧΧΥ. 8. εοὔς Δευύύξεως 
τοῖς δυνατοῖς ἐν σὈὌντί, .- ὈΈΡΟ 

ῦ ἐπὰν: πρὸ Τὰν δρομέε ξε οἵετεηίε. ἕωσ. 
γιά βυρζα 8. ν. ὦ- 

τοῖα -- ΤῊ ταολίπαίον, ἀοίοξις. 

Με]. 1. 14. Ἐχ πβεπίεμεῖδ ποιχη}- 
Ἰοσμηι Ἰομεγαμί δ γ}) 84. 5..}}» αὐδεῖ 

φεεεῖ ΝΙρΙΩ] α 5..,», μομεξ. ϑε 

Βοδιαγίδη. δὰ Οαρρε! Οεέ. 5. ν. 
510. τεσυϑ. βἰδίυϊ, ΓΧΧ ἰαρβοβ 
ὑπο: 6888 ἴπ :πἀαραηα ὈΥΙΡΊΠΘ 
νατὶλ 5.5,}}, αποὰ ἀεάπχαιτιης ἃ 

ς Ὁ 5)», »οζιϊ. Βαηχαζυ βυβρίοδίυσ, 

ΨΈΣδτὰ ψεζίομεια {1}1896 δολιφυόρονες, 
ϑιαί δόλως. ---- 7}2}» Ῥατῖ. ΝΙΡΒ. 8}}2, 
γεσδρη, ἥγηνωρι. Ἔχοά. ΨΗΙ. 936. οὐ 
δυνατὸν, πσπὶ σοπυεηῖ 8. ἀεοεί. ---- Ὧ» 

γοδιισίμς. Ῥβαῖα, ΧΥΤΙ. 90. --- γὺ, 
γοάμτ. Ζυά. Ὗ. 91. Μιάοπίυτ 16- 
δἴδβε 70). -- γὴν Ῥιαιλί. ΤΠποοά. 

4 ϑαῃ. ΧΧ. 23. δΊ(ΔΕ 8. ν. δυνάστης. 
-- ἡἴπὲν Ραρί, αὐ αὔδα πιιγὸ αὐ 

ἃ πιπίοπε. τὰ. Ζυα, . 7. οχ 
ΗἩοῦτ. οἰἶδλτα ἀμοξης ποία. ΤΒοο- 
ἀοτοῖιϑ Ουκϑῖ. 12. βαθεῖ οἱ χρατοῦν»- 

τες. -- "ἜΞ2ν Ῥγϊποίρεε. υΧΧ 
βϑς. εοἷ. Α]εχ. ασαξ ροϊΐα8 [πς᾿ Ψυά. 
ν. 3.---οεοῦ ἐνιάμηις, ἀμ4. 8. Ῥαγ. 

ΨΙΠΠ]. 9. ὅπ. ΧΧΙ. 8. ὁ δυνατὸς ἐν 
Ἰπεστιδ, ἢ. 6. 6]Ἰοα 618. 

ΠΕΣ ΕΣ αν πς 
ΧΧΙΧ, 41. ἄνδρας ἃννατοὺς, αἰυξέεξ, 

“ Ὁρυϊομέρε, τἴ Τιλῦμο ροίεμδ δρυὰ 

Ῥμαάτν, Ι, ΕΔ0.24.1. δοδοὶ. ΤὨπογὰ. 
110. 11. οἱ δυνατοὶ, οἱ αλούτῳ δυνάμε- 

᾿ς 
Αῤῥμ. 
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ῬαΎΡδγασα ἸορὶΓοΓ δώσουσι. 

ρμ. ΧΙΝῚΙ. 5. δυνατὸν ἐν αφ-᾿ 

Δϑο. 

ΔΈΝΑΤΟΝΣ ΜΕ, γοῥενις ψιν. 
ἋΣ "Ὁ δάϊυμεία, πρίομς ροῤεπέϊα. 
ψω. ΧΧΛΠ, 6.. 

ΔΙΝΔΑΤΟΙΣ ΕΥ̓ ΜΙ, ροίενμδ διιπὶ 
δὼ Ὁ), υαίεπάο υαἴοο. Νατα. Χ ΧΙ]. 
ΤΟΣ τ 
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᾿ΑΥΝΑΤΟΣ ΤΟΙ͂Σ ἜΡΓΟΙΣ, »ρ»᾿ 
εης φρεγίδων. Σ νὴ» Ἂν "πάρει 
αἀϊπυεκέϊονιε, ὕες. ΧΧΧΉΙ. 19. 

ΔΥΝΑΤΩ͂ΓΣ, Ῥοίεμέεν. ΤΊ π 

γοδογε. 1 Ῥᾳν. ΧΧΨΝῚ. 8. υῦὖι δ]1 ὃ 
ἰσχύϊ Βαρεπί. ὅδρ. ΥἹ. 6. δυνατῖ; 
ἐτασϑήσοναι, σγαυὶα ἰοττα δ υδἴϊεῖ. 
ὭΣ, 

ΔΥΝΑΤΩΊΎΕΒΡΟΣ, ροξεπέοσ. - 

866. Ὦ, οείϑέογ, εἴ 1. ο. μοέεπδιοτ. Εὖ 
Ὠρουϊ. Ὕ 98. ἥδμ. ΣΧ. 12. 

ΔΥΝΑΤΩΤΕΡΟΣ ΓΥΝΟΜΑΙ. 

Ὥῶϑν» οοντοἄοτογ, βοαυθειβ Ὁ 

Θεπ. ΧΧΥ͂Ι, 16. 
ΔΥΝΩ, ΔΥ̓ἍΕ, ΔΥΌΒΕΑΙ, δυδξα, 

οοοϊάο, ππενρον, ευδηιεγρον, τξ, τείνανα. 
δρδν οοπργεβο, γείγαλο. οξῖ. ἢ 

10. ἄσνρα δύφουσιν τὸ φέγγος αὑτῶν, υἱεῖ. 
5 Ῥσειθηΐ Ἰυσοτὰ βυδιη. ΕΦΌ ει ἐΐ- 
γειν ἢ. 1. νἱτὰ δοῦνϊ. [πὶ (οα. Ἐβασθεν. 

[άετω να: 
Ἰοῖ ἀ6]οοο «οἕϊ. ΠῚ. 185. --- ἡ", 
ϑόνο, 46 δ016 οοοΐάο. δε. ΧΧΥΊΠΙ. 
11. ἴδυ γὰρ ὃ ἥλης, 801 δῃἶτα ΘΟ Δ. 
[εν. ΧΧΊ]. 7. δύῃ ὁ ἥλιος. Ἡευῖ 
ΧΧΠΙ. 11 --ὖὔλῦν αἰῆσο. σι. 11. 

6. ἔδυ ἡ κεφαλή μου ἿΝΣ σχισμὰς ὁρέων, 

τμδιίϊ οαραΐ τρευα βββαγαθ ἸΠΟΣ ΤΌΤ 
Ἡδαγοῖ. γέδυ, εἰσῆλνε, κατῆλθε, χατέδυ 
ΟἸοθβ. ΜΆ. ἴῃ δπί. ϑεσῖρε. ἔδυ, χατέ- 
ὄυσε. ---- γ» ΝΊΡΕ. ἃ πτῷ» ἕπονγ- 

υαέπις σωμι. 1ε5. ΧΧΙ͂Χ. 4. ---οος; 

οδωπιόγοτ. Ἐχοᾶ. ΧΥ͂. 10. ξδιαν 
ὡσεὶ μόλιβδος ἕν ὕδατι, ξιιδηιεγςὲ εὐπὶ 
(ΔΑ ΙΆΤΩ ΡΙαπιδυχα ἴῃ δα. β 

ΔΥΌ, ἀἄμο, δὲς -πνϑ γεν φμαΐπογ. 

Νεδοη. 11. 34. Οοἴπια δηΐθου- 
ἄθηϑ δυιΐῖὶο δὐσοσὶ ἱῃ ῃὐυτηεσο ἰο- 
οὐπὶ ἀοάϊ. --- δ), Ῥίεπωμαάο. 5 

βαα. ΨΠΠ. 4.. --- Ἴο }άτ, 7)α- 



Δώ οὐτοὶ. ᾿ Θδϊ Δυαίατοι. 

«ρον. ὃ δα. Ἀ1. 7. Ἰεθ. ΣΧ. 1. 

δεταπὶ ΠΣ. -- Θ) : ΘΛΨ' 
ει. ΝΙ. 19. 420. δύο δύο, ἄμο ἄπο, Ὦ. 

6. εἰηρυϊατῖα ματα. [δὰ, ΝΠ]. 2. 
9. 15. Ῥραα. ΕΧΙ. 11]. δύο ταῦνοι 

ἤκουσα, δὲν Ὠκοοσθ αϑᾶϊνὶ : ὉΔὲ δίο 

Ῥοϑίξαμι δοῖ ῬὉτὸ δεύενρον, ατιϑᾶ τοὶξ- 
τι Ἐπ ΒαΡοη. τ «ὁ. 1. ὅ. 

ΕΠ μα δύο ΔΉ 06 δρανητμι σ888 
8 αοὸ ὐτατγίο ἄραι σχισεϊταο, δαὶ 

ψεϑ. Αἴοκ. ἰπ οοβεογάϊατα οὔτα ἴ6Χ- 
(π Ηοῦτ. τοάϊρεσε νοϊοραί. ὕετῖθ 
οὐ. ΑἸεχ. Βεροῖ εἶχοσ χρμάδας, 

δτὰ δἰΐδιῃ βεουϊι δϑὲ δ βερδ.5 
7. ΥἹῈ. δ. 2. -- ΓΟ Ὁ» ἄν). ἃ 

Σ1)» ἄωο αππὶ. Θαι. ΧΙ]. 1. 

ΔΥΌ ΑΥ̓ΤΟΙ͂Σ, ὦμο ἐρεῖ. ΩΓ 

απιὸσ ἱρεὶ, Α4α. ἴεδ. 1. 81. δὺο αὐνοὶ, 
τοὶ νἱά. Μοπέβιυο. --- γ:άθ δῇ 

α Διαιξω, ξήκωτα, Ἐγη, Μπρα οἱ 
“« ’ 

ΦΔΥΣΑΙΘΔΙΟΣ, ναἱάδε πεδεγ. 8 
Μδος. ΙΝ. 4. βεο Αἱοχ. υδὶ 8111 11- 

Ἡτὶ τρισάϑλιον μαΐνενέ, Ρασιίσυα δὺς 
Ῥτωροοεῖία βεερε ποῖλθῃ δυβεί. Ια 
δυσαίακτος, δυσάλυκεος. 

ΦΔΥΣΑΙΆΚΤΟΣ, υαϊάδς πδογαδί- 

ἢ εἰ ἱμρεῦτις, ἀΐρπια, σι αὖ οπιρὶ- 

δι ργαυϊέεν ἱμρέαϊων εἰ ἀεβεαίατ. 
ἀ 3 Μδβες. ΥἹ. 31. ἀντὶ τοῦ «ἰκροῦ καὶ 

δυσαιάκτου ((οἄ. ΑἸοκ. γἱῖοθα δυσα- 
ψάχτου. μόρον, Ἰοῦο Δρετθε (Ἀ. 6. ταὶ- 

δετεὴ) εἰ ἰωχιδτι; τοοτί8. ϑυϊάδε: 

ΔΥΣΑΔΙ͂Α, ἀμεραῖία, δογε5, ἐπίδην- 

»ετγίεε, πιογδτις δἰοπιαοἢι, τ» ἐς 

“νωπενέμ. Τμοοᾶοι. 1.86. ΧΧΥΉΙΙ, 
8. --ἰ γῷ »γαοερίμπι. ΤΒεοάοι. 

1.23. ΧΧΥΠΙ. 13. Τερὶς ογίαβϑα 

« ΠΝ δεἃ Ῥ»χὸ δυσαλία ΟΡΙααΘ 

᾿Βιοῖο Ἰερεπάυσα νἱάεςιν δεισαλήα 

νεὶ δισαλία. ἨΒγΟὮ. δισαλία, ἀκα- 

ϑαρσία. ϑυΐάε δοῖσα 650 ἡ κόπρος, εἴ᾽ 
δεισαλία παπέ χοπρώδη, ΗΪΘΚΟΠγΤΩΤΒ, 

ου͵αα ναῖρα ἐχθροὶ Γ. Βοβ, ἴῃ 

Ῥτοΐορ. οαρ. 8.: φμίοφμιί παμεθαᾶπι 
μεὶι εἰ υοπεῖέιηι, δυσαλία, ἀϊοὶ ροίεδί. 

ΔΎΌΝΑ' ΑἘΚΚΤΟΣ, ἱπενϑαδέϊο, φιὰ 
ειαὶ περμῖξ. ϑαρ. ἌὙΠ.. 17. τὴν 
ὀνσάλυχτον ἔμοσεν ἀνώγκχην, ἐπευδέαδόϊεικ 
Βυδίπιϊξς ποοεβειϊδίοσα. ἴω6χ. ΟΥΥΙΗΣ 
ΜΗ. Βχοΐλ. δυδάλυχτον, δύσφευκτον. 
[τὰ οἴδαχη ἐχροηϊζαῦ ἰῃ ΟἿΪοθθ. Μϑ. 
«ἧς Τιαναρέτου, 1 ἴδιλθη Υἱἕοβα 
βοχιέξανς δυσάλληχεο. Αγρυά Ηδθ- 
βγοὨίυτα δυσάλωτον ([οσῖε δυσάλυχτον), 
μὴ ἐκφεῦγον.. Ἐπὶ 4 δὸς εἰ ἀλύσχω, 
ευΐίο, ε ρὶο, ἀεοϊϊπο. 

ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΌΜΑΙ, ἀαἰπέοιμϊον 
»ίασογ, οἤξένιδο δαπι απΐρπο, πιοίοδξε 
έγο, ἀϊερίξοει πιϊλὰ. τληρ» ἡασνάϊο. 

Ααᾷ. ϑγιωσῃ. Ῥεβαῖγω. ΧΟΙΥ͂. 11. δυσ- 
"ιστήδηςε Α4υ. ΕΣ. ΧΙΧ, 48. δυσα- 
σρεστήσισϑε, ἱ. 6. Ἰαχία Η! ΤΟΙ τη, 
ἀιεριβοοδίειε οοδὲε. 

ΔΥΣΒΑΣΤΑΚΤΟΣ, ἀξββοιδε ρον- 
ἐαέιι, ΟΠ ΕΥΟΙΜϑ. 112» οπειξ. Ῥσονοτῦ. 

ΧΧΥΤΙ. 8. Ηδογοδ. δυσβάστακτοι, 

ΛΙΑΥΣΓΕ ΝΕΙΑ, ἐρνιοῤεξέῥα:, βεπετε 
σδοουνίεαι, ϑῖτ. ΧΧΤΊΣ, 7. δος. Οσμμρὶ. 
είχνα ἐν ἀγαδῇ ζωῇ--κρύψουσι τὴν δυσ- 
γίνειαν, Ἰΐρετι Βοπεβῦ οὐύεροπϊ βθὰ 

ΟὈΙοταρυης ρεπεγὶς ἱρποδιϊἑαίενε. 

Ὀίοηγα. Ηαὶ. Τ΄ ΙΨ΄. ». 2086. εα. 
Βείοϊ. Εἴοογςοῖι. δυσγένειαν, ἀγένειαν. 

ΔΥΣΔΙΗΊΤΗΤΟΣ, αἀϊῇοιϊιδ παττα- 

ἐω, ἱπεπαττανὶϊθ. ϑαρ. ΧΥ͂ΤΙ. 1. 

ἘΔΥΣΕΙΔΗῚΣ, εἰφξονηεἶδ, ἐωγρίέδ. 

τ» ἀενεδιε. ἴπςο, ὑσδῖα οσά. 1106. 

Τ,εν. ΧΙΝ. 37. Κ. Ζοπαῦβϑβ [,ΕΧ. δυσ- 

εἰδὴς, ὁ δὑσμορφος. ϑυ1448: δυσειδὴς, ὁ 

ἄμορφος. ἘΙεΘγΟΝ.. δι, καχὸν εἶδος ἔχων. 
ΔΥΣΗΜΕΡΕΊΏ, ἐπ ενοιον ἀρ. 

ῷ Μδοολῦ. ὟΙΣΙ. 835. δυσημερήσας. 
Ψψιά6 ζηδτβ 8. ν. εὐημερέω. 

ΔΥΣΗΜΕΡΙΆ, ἑηγεϊβοίίαα, αὐἀυετ- 

“ἰἰαα. ἃ δος. Ὗ. 6. υδὲ τῇ εὐημερίᾳ 

ΟΡρομῃίζαυγ. 

ΔΥΣΙΔΊΤΟΙ, ομγαίς φεβιοιίσς. 
Ὁ» οσὐδεπέεε, 8. βέβαμίεε. ἴῃς. 

(Αφυΐα βες. οοὰ, Μοραυ.) ὅεἱ. ΥΙ. 

4. δυσίατοι, φαοΐ ἴῃ δυναταὶ ται δ ΤΕ, 

80 δὰ ὈΥΎΔΙΥΤΠ (001. Ιωβ. ΧΕΙΧ. 

44.) ἐπ ἤπο συμητηδίβ τεαῖεττε ταὰ- 

γυϊὶ βομαγίεηθεγείαθ. Μδιμεὶ οοα- 

σ΄ 

Ὡ» 



Δύσ ἐξο ' 

α ἦϊοῖϊ ἰορουῖστα 6686 δυσήνο. ϑαίάδε: 
δυσίατων, ἀδεράπευτον. 

ΔΥΣΙΣ, οὐοαδιᾷ. ἐδ Ἶ Δ, ῥά 6πι. 

Ῥᾳ. (Ι1]. 20. 
ΔΥΣΚΑΤΑΊΙΑΥΣΤΟΣ, ποη δέξ- 

ΠῈΣ, ὈῬΕΤΕΗΝΣ, πὸὴ ἐπίεγηδσιξ. 
3 Μδοο. Ν΄. 4. δυσχατάπαυστος βοὴ, 
πΟν ἐπίεγηιδειΣ οἷδτηοῦ. ΞΥΤΌΔ: 
οαδ9 21, εἶπα σεχμὲδ. 

5᾽:ΔΥΣΚΛΕΗΙ͂Σ, ἐησίογμιϑ, ἱπλοπεϑο 
ὁ ἐπι, ἑωγρίδ. 8 δος. 11]. 25. δυσχλεῆ 

φόνον, ἕω ΒΌΡΡ] εἶα. Ηδεγςοβ. 
δυσχλέα, α, καχόδοξα. 8 Μδοο. 
ΠΠ]1. 23. δυσχλεεστάτη ἐμβίωσις, Υἱίδ 
ἐμγρὶδοίπια. Ὠ]ο (488. ἷ. 41. ῥ. 972. 
οα, Βεΐμι. Αἀάδ Ῥο]]υςὶΒ Οποαι. Υ. 
1580. 

ΔΥΣΚΟΔΟΣ, ἀϊοιίν, ἄμνμξ. 
Ὅν Ὁ ἐπέεγίια. ετεια. ΧΙΙΧ, 7. 

δύσχολα, πιαΐα ἄμτα. Ἡ ταὶ. Οβσῃι. 
9111. 13. 

ΔΥΣΚΩΦΟΣ, “πγάδεξον, δὲ ὁχ βά- 
πο αἀἰοιμίεν ἰοσμενς. Οὐκ. 1,οχ. 

. Τ᾿ 8, ν᾿ χωφός. 2) 4» τεμέμα. Ἐχ. 

ΙΝ. 11. υδὶ Αᾳυ. ϑιγτηυσιδοῃ. δς 
ΤΒροᾶ. μογιλάλος μΒαΡοπί. ϑ'υϊά48: 
δύσχωφος, ὁ ἐκ μέρους ἀκούων. 
ΔΥΣΜΕΝΕΙΑ, »παἰευοϊεπίία, οὐδε, 

ἐπμιπιοϊἑα. 4 ΜδςοΔΡ. Ν]. 29. τῇ εὑ- 
μενείς ορροπίτυν. [01ἃ, ΧἼ]. 8. ΧΙΥ, 

ἃ 806. 8 Μεδος. 111. 10. Ι]. 4. 
Ἡδεγοἢ. δυσμένεια, ἔχϑϑρα, μῖσος. 

ἘΔΥΣΜΕΝΗῚΣ, ἐπέηιοιδ, λοείῖα, 
ἀοείεἰὰ απίπιο ργααϊίμα. Αἀάϊι. ΕΒ ἢ. 
ΧΙΠ]. 8. δυσμενῇ λαόν. ἴθ. ν. 4. 
8 Μδοολρ. 11]. 4. φήμη δυσμενὴς, ἴα» 
ΤῺΔ ἱπήέπδα. Ἰθϊὰ. ν. 45. Ηδεγοῖ. 
δυσμενεῖ, πολεμίῳ, ἐχϑοῷ. ΤΏομι. Μασ. 
Ῥ.- 401]. οἄ. Βεγῃαγά. δυσμενὴς, ὁ τὸν 
χρόνιον Ἵ" τὸν φοτὶ φίλον τὸ μῖδος δια» 

4 τηρῶν, ΖΟΠΆΓΑΒ [,δχ. 577. δυσμενὴς, 
ἐχϑρός ' 

ΔΥΣΜΕΝΩ͂ΓΣ, πιαϊουοίθ, ἐπ ξηδε. 
4 Μδοο. ΧΙΝ. 11. δυσμενῶς ἔχοντες 
τὰ «τὸς τὸν Ἰούδαν, τπαίευοίε ἴα ἡ πάδπι 
ΒΏΪΤΩΒΙ. 

ΔΥΣΜΗῊΣ, οοοώδις, οσοϊδης, οἵ ἴῃ 
Ῥίυτ. δυσμαὶ, ἰάστη. ἡ» »Ῥοφέεγίον. 

δας. ΧΙ. 44. Ματε ροείεγἑις 6βὶ Ὦ. 
1, οοοἱἀεμέαϊζε. --- χχ , ἰηῆῃ. υεπίγα, 

652 Δυσιοίσ. 

φιοῦ διθρρα ὧδ ὀοοσεν ϑοϊΐ8 δὰ με. 
(ἋΣ. Οες. ΧΥ͂. 19. 17. Ἐχ. ΧΥ͂]]. 
12. ΧΧΙ͂Ι. 26. .--- τῶν "παγε. ἴπ 

ὅεη. ΧΙ]. 8. ΠΧΧ ἅ Ραν. ἵΥ. 4 
-- Δ οοοασς,. Ὠεαί ΧΙ. 80. 

70. 1. 4. ἀφ᾽ ἡλίου δυσμῶν, αἷν οὐοῖια 
8015. γι οὲ 7096. ΧΧΙΠ. 4. Ρὲ 
ΧΙΙΧ. 2. Ῥαϊεί οχ [ἷβ Ἰοοΐβ, χυοί 

οἴο., αὐυοα 4]165 δρυὰ 1ΧΣ 
Ἰεσίταν, ἡλίου πα ἐμ 6] οσαπάαπι εἰ 
-- Ὁ. ἀφκα. ἴῃς. ΟΘεπεο. ΧΙ 8 

πον 15 1 Ῥασ. ΨΙ]. 98. ΧΙ]. 15 

ΧΧΥ͂Ι. 16. 18. 80. --πγὺ Ι- 

ΧΙ. 6. -α ΓΙ}, ἀεκμάσίιο. νὰ. 

ΧΧ. 33. Τδρεταπὶ "Ὁ 

"πεν ἀϊδ5. 05. ΧΙ. 3. --- Ἢ} 

ἐγαπείία. ἴπο. 4 ϑδχω. ΧΥ͂ΙΙ. 16 
Ἰποεγίυθ 1116 ἱπίθγργαβ, δίῃε ἀυδ 
Ἰβοοάοῦοι, Ἰερῖε Σἢ ΧἽ» Ἐπ: 

ἘΔ Ξροβε8, αὐ Ἰδτὰ τοοηϑῖς Μον 
ἔδυ ΟΠ. --- ΠΙᾺ» ἰοσὰξ οαπερον 

ῇ ἢ 

ἐγ. Ἠεῦτ. ΕΣ. ΧΙΨΙΙ. 8. Τιροςς 
ΕἼ ΧΧ Νὰ. ΧΧΙ]. 1. ΧΧΧΙΠ 
48. 49. δ0. 9 ὅδ. ΧΥ ΠῚ. 16. ϑοῦ 
Οὐρὶ. Ατοῦ ΨΝῚ. 14. υδι μὴ 
ΤΣ δας Ἰερεσυπί ὙὙἼυΡ δὶ 

οοτασηπίασυηξ ΠΟΌΟΏ68 υὐίυδιο β 
νοῦ β. 

ΔΥΣΜΑΙ ΔΥΣΜΩ͂Ν, οοοῦεω αος 
Οαδιη,. Δ 2» ηδοῦ ΟΡ 

πιετοίμηι, Ἐπ. ΧΧΨΤΙ. 9. ὙΦ 
ἄετη εἰρηίβοιξ δυσμήν: δὲ Ἀἷο "05 
Ῥοΐεβί θο βθῆδβα δοοῖρὶ. 

ἈΦ᾿ ἩΛΊΟΥ ΔΥΣΜΩΆ, α κ 
οὐσαϑδιε. ὙΠ Ὁ. α ροείενοτὶ ραπι 

ἶεβ. [ἴΧ, 11. ΠΝ δγποοίοοιία ' 

βυχηϊζυῦ ᾿ΓΟ οοσοίαεηίε. 

ΦΔΥΣΝΟΕΏ, ἐπ εδίο εἰ πιαϊευοῦ 
απῖπιο ἐτγρα αἷὲὶ δμπι, ΠΡ 
πὸ εΥρα αἰίσωονι σετο: Αἀάϊι. Ἐδίδεῖ. 
ΧΙ]. 4. Ψυδεαὶ ἀϊοσαπίυν ἣνν ἀν 
νοοῦν τοῖς ἡμετέροις «ράγμαδι, Ῥορυὶιϑ 
πιαῖε αἰδοίπιΣ ἴπι γδ8 ποβίγαϑ, 018 
οοᾶ. ΑἸεχ. δυσνοῆ Ἰερίτιγ. 8. Μρρος 

| 
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Δυσοσμία. 

εἰ. δύσνους, ἐχϑρός. 1Δ. 

δύσνωα, κα λάχε. 
ΑΥ̓́ΣΟΣΜΙΆ, Μαίον, ριδίάμς οὐον. 

ὔννὰ» ἰάετα. ϑγταπι. Αταοβ ΕΥ̓͂. 10. 

Ψυΐϊς. ρεγεάνεεπι. 
ΔΥΣΠΑΘΕΙΑ, σρτίμάο. ἢ ἈΦ ὙΠ 

Ρὶυν. υἱποιία, ραπιεπῖα. Α(΄ὰ. ῬΒ. 
ΧΧῚ]. 4. δυσσάϑεια, Ἦ. 6. Ὧοπ ο0- 
δἰϊδπι ἀ6. τηοσίδ 8. σορίαξῖο τρογβ 
πι]]ατὶ 0615 ἀοϊστοπι δδοσί. Ὑοοὶ 

δ Ἡερετ. ἢ. 1. ποίϊοποιη αοογτίπις ἀὅ0- 
ἰογὶ αἰρυυηξ ἱπίουρτσοίοβ. γ1Ὰ}6 51- 
τη ἴεσ. Ηδῦτ. νυ. 606. (ΟΕ, 
ϑίαγοῖο Οδστηῖμα Ὀδυ δ ᾿. 68. 
ΔΥΣΠΕΤΗΜΑ, ααυεγείέας, οαἶα- 

πεέαα. 48. Μδοοδῇ. .. 90. ὁ τόσος μετ- 
ασχὼν τῶν τοῦ ἴϑνους δυσπιτημάταν, 
Ἰοσιιϑ Ῥδυ οὶ ΡδΏ 5 οβδἰδτοϊίβίυτη, απὸ 
δε η δοοϊδοῦαπε, ἨδδγοΝ. δυσκετη- 
μάτων, ἀκοτυχημάτων. ἴτα δπΐτι 16- 

“πενάσμα εϑι. 1χ. Ογυ ΜΒ. 
Βγεση. δυσπετημάγων, συμφορῶν, “λ΄. 

ὧν. 
ΔΥΣΠΟΑΙΟῬΡΚΗΤΟΣ, αἰγιᾶοϊϊιε 

οὔδέεξδιι, υἱς 6. ἐδ. 9 Μαςι. 
ΧΙ, 91]. Ἰχ. Οὐ} ΜΆ. Βνεπι. 
'δυσξολιόρχητον, κα ον. ΧΘΠΟΡΉ. 
Ἡϊδι. αν. ἸΝ. 8. δ. 

ΔΥΣΠΡΑΓΕΏ, ἐπ διολέον ἀφο. 
ΦΦΌΓΡ Ῥέροο. 5 90". Υ. 294. 

«ἷἰ οὗ δυσπρωγήσῃ, ποθ ἐη{εἰϊοῖον ἀρε8. 
Ἔοδροχις ΠΟΙ ΌΠόση γοςὶβ ΔΓ» 40 

ποίας ραπὶς αὔὴδοῖ τὸ αἰἱΐξ, δαΐ 
Δ]Τογϑτη, ἰαρδμε επί, δα εἰτοϊτοδμηδυν 

Ατδν. [{6.:2.,. φαοὰ 1ῃ Οοπὶ. ΓΔ 

{25} ποίαις “υγέμπα πεέμμς ργοδρεγα 

αἴ}. “ 

ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟΣ, αἰποϊϊε αὔξει. 
2 Μδος. ΧΙ]. 21. δυσαρόσιτον “χωρίον. 
Οποβδηά. ϑδίταῖ. ο. 11. Ηφθγοῖ. δυσ- 

ἐ τρόσιτον, ᾧ δυσχόλως τὶς προσέρχεται. 

ΔΥΣΣΕΙΒΕΙΑ (οἰίαπι δυσσεβία, 
Νομῃ. Πίσῃ. 40. υἷι), ἡνηρίείασ. 
4 Μδοο. 11. 88. 8 Ἐδάν. 1. 42. 
βορὰ. Απερ. 935. ΖΞ δον]. Εὐπιοα. 
δ85. “ 

ΔΥΣΣΕΒΕΊΙΏ, ἐπρὶε αρο. 3 Μαοο. 
ὟΙ. 18. Ζξδοῖγ]. Εὐταθι. 6138. ΚοΡΆ. 
Τύδομ. 1962. 

658 Δύσχρηστος. 

ΔΥΣΣΕΒΗΜΑ, ὑπρίεία:. 8 Ἐπάν. 
1. ὅ8. ὦ Μεαροοῦ. ΧΙ]. 8. 7 
ΔΥΣΣΕΒΗΣ, ἐπιρῖμδ. 2 Μαος. 11]. 

11. ΝΙΠ. 14. ΙΧ. 9. ΧΡ. 838. 
8 Μδοολθ. 111. 24. ΖΈβο8γ}. Αρϑιι. 
767. ϑόορῃ, (ξΕὰ. (ο]. ν. 1388. 
Ἦ Εγ ΟΝ. δυσσεβὴς, ἀσεβής. 

ΔΥΣΤΟΚΕΊΏ, αἰ γοιεν ραγὶο δαῖ 
»αγίμηι εο. πῶ ἵ» ΡΙΒ. ἀἰδέοιϊε γεαάο. 

ει. ΧΧΧΟ. 16. ἐδυσεόκησεν ἐν τῷ 
φοχετῷ, αἰ ΠΟΟΣΌΕΣ Ῥαγὶθραΐῖ. 

ΔΥΣΦΗΜΕΊΏ, πιαϊεάϊοο, οοπυϊοίον. 
1 Μδος. ΥἹΙ. 41. 

ΔΥΣΦΗΜΤΙ.Α, τππαϊξαϊοεπέϊα, οοπυῖ- 
οὗωηι, ἐπ αηεῖα, ἴϊ. δοείμε, 7αοίπις εχ. 
οσγαπάμηι. 8 Ἐπάν. 1. 48, 1} Μδοο. 
ΨΙΙ]. 838. 8 Μδοολρ. 1. 206. ὥστν δυσ- 
φημίας ἶν τοῖς τόποις συνίστασϑαι, υὐὶ 
Βτειβομηοίδογι5 6 γαοϊπογίδεδ επό- 

, ογαπά!ς οοριίαν. Αἀάαϊς ἰβπιθῃ: 
Ἐπ ἐογίαβϑε Ῥοδίζυσα δὐοϑιγδσίυχα 
ῬΤῸ οοποζοῖοῦ οαἰμπιπὲα ῬΥῸ οαΐμη- ἃ 
πἰαίονγίδιω, ἀεἰαίονίδιια. ἘοογοὮ. δυσο 
φημίας, κακοφημέίως. 

ΔΥΎΧΣΦΗΜΟΣ, νιαἰξαΐοις, οοπυϊοὶα» 
ἔογ. 9 δος. ΧΙΠ]. 11. ΧΥ͂. 829. 

ΔΥΣΦΟΡΕΊΏ, ρτγαυΐίεγ δοὰ ΟΡτέ 
)έγο. ἃ Μδοοδῦ. ΕΥ̓͂. 85. ΧΙ. 25. 
Ιὴ φυΐοσθ ἰοοὸ στα ἐπὶ) ἐμ Ῥοβδθσιοσα 
ΘΌΙΒ ατρὶ ΘΟΠΒΙΓΌΣΙΓ. 

ΔΥΣΦΟΙῬΡΩΣ, ρτγαυΐϊέον, αργε. 3 
Μδος. ΧΙΝ 98. δυσφόρως ἔφερεν, σρτέ 
1 8 Μαροαρ, [Π]. 8. δυσρόρως 
ΦΎΈΕΙ.- 

Ν ΑΥΣΧΈῬΕΙΑ, ἄϊ , πιοΐο3. 
ἐξα. 2 Μαροαῦ. 11. 95. ΙΧ. 21. ἀ- 
σϑενείῳ δυσχέρειαν ἐχούσῃ, ταοῦρο δᾶ- 
τηοάυτη τηοϊοθβῖο. 

ΔΥΣΧΕΡΗῚΣ, αἱ βέοιϊϊς, πιοίεείες, 
ἄμτγι. τ» 1Ιάσα. ΤὨοοᾶ. Ἐχοά, 

ΧΥΠΙΙ. 26. δυσχερὲς, ἐπιροαάδίεηι, ἱπ- 
ἐγοαίμηι. ἃ Μδος. ]. 8. ΓΧ. 7. 34. 
ΧΙΨΝ. 45. 

ΔΥΎΆΣΧΡΗΣΤΟΣ, ἱμιμίῆς, ποαίμ, 
πιοϊεείια. 1, δοπια. ἴφβ. 11]. 9. 
ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστι, Ἰδσαι το] δβίιβ 
ΠΟΌ18 6ϑῖ. τῷ Βομ οἰ ἢ δρΊΙΒΕΣῚ [,6Χ.Ψ 
ῬοΪγΡ. 6. ἢ. ν.) 1Ὁ4 {γδηβίυεγαηῖ, 
4υἱ8 δηἰεοθάθῃβ ΘΝ ῬῪῈΣ δήσωμεν 

Ἔχργεββεύδηῖ. ὙἹά θην δυΐοτι μές 
ψοῦρα ἀεβυσηίδ 6866 οχ ὅδρ. 11. 12. 

τος 

δι» 



Δυσωδία. 

α δὶ ξάδτς ἔστε Ἰορίσαν. Εϊουγδῖ,. δύσ- 
χρῆστος, κακὸς, εἰς οὐδὲν χρήσιμος. Ἰωδκ. 
ΟΥΣ! Μ5. Βτειι. ὀύσχρησεος, κάκισ- 
τοῦ. 

ΔΥΣΩΔΙΆ, ργαυεοϊονία, ζιωὐδάμε 
σον. τ ἑάοια. ὄγυθινιβοῖ. 168. 

ΧΧΧΙ͂ΨΘ. 3. ϑιωάαβ: δυσωδία, ἢ φαύ- 
λῃ ὀὰμὰ, καὶ κακΆ «πνοή. 

ΦΔΥΣΩ ΔῊΗΣ, ρταυξέεν οἷεης, ζε 
ἐμ. 4 πεες. ΝΊ. 95. Ῥοῇαχ Ομσαι. 

ὃ 1]. 75. δυσῶδες πνῶ. 
ΔΥΣΩΠΕΌΜΑΊΙ, οἰδοιδέον ζαοίδης 

αἰδο)ως ἱπίμθου, θέ ε8, ΨΕΌΘΡΘΟΡ, 
ἐγεδέεοο, γαξιομέηι λαδοο, ϑδφδίμοτ, 
οδέεπερεγο. ΣΎΕΣ) δῶν σφ δοῖριο ψμ- 

οἷδηι, νεὶ: πεεράοϊο ρεγϑονάπι. ϑγιλαν. 
Οδη. ΣΧΙΧ, 81. ὁράσει ερὲ ουχτὰ 
Ὥγιυῖο ὅρα σοὺ ἐδυσωπήδην τὸ πρόσωφόν 
σου, ταίϊοποιπ ἱεὶ καδεδο, οδίενερεταδο 
εἰ δαἰεξασίατα ρτεοΐδιξ ἐς. ΟΟΠοΣ 

ς ἘΠΕΟΒοσὶ ΟἸαν. Ρ. 48. δ Βοδδγέθηρ. 
Απίτα. ΡΑΒ. 9. δῇ΄ ς δυσωπσία Ῥ]αἴτ- 
οΒο (αὶ. ΨΗ͂Ι. ». 96. Ἀεἶ8κ.) εβὲ 
μὰ ἀνεέχειν δὲ αἰδῶ, ποῖ ΤΟΡΩρΌΔΥΘ 
Ἀγ Ῥυάονα, Ψιάς Ῥασγποδαπι ἴμ 
δυσωπεσϑαι, Ῥτο 4102 δ᾽ ταρ Ποῖ ον 

λερίίας δρυᾶ ἴης. (εἰπε ἀυδίο 
Βγταση.) 2 ἤδα. 11. 14. ἐγὼ ἐδυσω- 
πούμην. ῬΤῸ ΤΣ Ὲ) ἐφ 10. Ηδρν. 98. 

, ΧΠΠΙ. 8. ϑ'γυπηβοῖ. 900. ΧΙ]Π. 10. 
ἃ Αι. Τδεοά. Με]. 1. 8. ϑγπιπι. Μ4]. 

11. 9. Δυσωπεῖϑαι τοΠ}}}8 ἀντὶ τοῦ 
αἰδεῖσϑαι ἀδατρατὶ ἀοοεῖ ῬΒΑνουπιδ. 
Φυδβῖ. δυσώπημα Ἰοσίταν αρταὰ .7056- 
ῬΒυτα Β. 1. 1. 25. δ. Ῥαρ. 120. 
ΦΔΥΏ, ἐπάμο. 93» ξέστ. ἴον. 

ΧΥῚΙ. 23. Οσρφὶ. δεδύχει, δ], ἐδεδύχει. 
Δυτὸς τορογίτοῦ δρυΐ ϑ.μοὶ. Βίθαῖ 
Ασίδίορῖι. ΤἈδβιηορῆ. Υ. 897. 

ΔΩΔΑΘΩ͂Σ. ἴμεα νὸχσ Ηερτδῖος 
ὁ ΠΤ ραϊγι δι, ἀρὰ [Ιης. [εν. 

ΧΧ. 90. αυδι ΓΧΧ τοἀαϊάογυπί: 
τῆς συγγενοῦς αὑτοῦ, οορπαία δι. 

ΔΩ ΔΕΚΑ, ἀμοάθοϊηη. ἽΦΥ Ὁ Ὁ 

εἴ Τῶν Ὁ ὅεπ. Ψ. 8. ΧΙΨ. 

4. ΧΗ. 90. -- ν τΠ Οαϊά. 

Ἑρὰν. ΥἹ. 17. 
ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΝ, ες. διάστημα, 
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μιλἀροὶ ἰνοι ἀραΐαοι. ὙΠῸ 

ἽΝ τ ν Οαϊά, Ὅλα, ΓΥ. 926 

Οσηΐοτ ῥασνιάμῃνοι. Ι 

ΔΩΔΕΚΑΙΠΗΧΥΣ, ἀμοίεοῖπι οαἱν 
ἔογμηι, Ἡθῦτ. ΠΝ ΠΥ Ὁ 

Ψψφ«α:. {11].. 18. 

ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ, ἐκμοασοίπιε. "Ὑ2] 

ἀοοῖπεε. ἘπιΒ. 11. 16. 0] Ἰοοο ἐυὰ» 
κάτῳ ἱεροπάυτι εϑὲ δεκάγῳ: ὧὼ εἶ 
δοϊεοοάρηϊο τῷ οτἕιπι 6888 ὙἹά ρίαν 

- ΨΥ Ὀπῷ: ΠΥ ΟἿ 
Νι. ΥἼΙ. 78. 9 Βαρ. ΥΠῈ 16 
ΧΥῚΤΙ. 1. ι 

ΔΩ͂ΜΑ, σαν βοίκ, ἐεσίπηι, ξερὸ 
του ρατ5 ἀσπιεξ, εἶξε. 3. ὕαι. 

ΧΧΨΉΤΙ. 4. νἱάεϊαΣ δῶμα Ἀ,]. αν 
πόπι ἴοοιηι οὐἰλέιηη εἰ στιϊβολτγε. --- 

ἐδοίμηι, χυοὰ μαι εταὶ ἀδ τᾶν 
Οὐἱοηυ τι, οἰγουταϊοοῦυ 
τὰ Ὅς ἀεοείάετεῖ : Γυ]], με 

.ο 8. Α ὥὄγτωτα. 

Ῥιονυ. ΧΧΙ. 4. ὙΧΧ Πεαὶ ΧΧΙ 
8. ἴεε. ΧΡ. 4. ϑορῆ. ἴ. δ. ΕΠοροῦΟὶ 
σπῦ8 ἴῃ ἘΡ. δᾶ ϑιαπέδτο: “ δῶμα 
ΟΥ̓ ΘΠ Ρὰ5 ργονίποί!θ ἴρσακι ἐϊα: 
ας, ηχυοὶ «ρυὰ 1,ατίτιοο ὑϑοῖικα, ΄΄ 
Ῥαϊεοοια οηίμα δὲ γεὶ νὰ 
βοτὶρ δυπὲ ἀἰνίῃὶ 11 Σ] δυῖ ἱπίσοςς 
Ῥγεῖδεί, ποῖ ῬδΡοτις ἐπ ὑδοῖῖβ συΐασοςς 
ΠΑ, 36 δώματα, 486 Ποπια φοἶσηδ᾽. 

νεῖ πιεπίαπα νοσδηῖ, ἱ. 6. υ͵δπᾶ ὑδοςὉς 

ὯΔ, αὐ δηβγευϑῖβ (ΣΡ ι8 βηθσθος 
(ληϊυν;" Μιὰ 1,.κ. Ν. Τ᾿ 5. δ τισε 

Ὁ} "απρμί. χα, [εν. ΧΙΧ 

ἐπὶ τοῦ δώματος, ηυοα Ὠγυδῖυθ πη. 
τηυϊλη ἀυτη 6886 οεηϑθοῖ ἰῃ αἷματο 
αἱ Ἰερίταν ἰα Οοά. Βεεῖ. εἰ Οοἰα!ο 
Βεοπηάο. βομασίθηθ. δπη ὑψώμαη, 
τος ΒΟΥ Ρβῖ88ε εἴ ὩΣ Ἰερχίδθε ἐσιϑῦ "τς. 

τοδί. ιὰθ ϑρεποον. 46 166. εν. 
Εἰς, 1.}». 11. ς. 15. Ρ. 882. --- ΠΣ 

Καδαομῖμοι. Ῥτον. ΧΧΙ. 30. ᾿ 

γῊν 'π μἷπε. ΓΊΣΓ,ν ἄγαου, Με, 
8. ϑεουπάσμην ΟΑρρεῖυπι ἰπ (πὶ 8, 

Ρ. 597. Ἰερετυπὶ ΓἸΥΡ ἴρῦῦ; 

ταοᾶθ: πὴ ΣῊ) )ΓἽ ῬτΟΡτΙΣ 68: 4, 
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εδεα, ἐαδεγπα. δε ἀοσδιο κυδῖο- αὐ, συσὰ Τὸ ἴρβα ῥγεδίασε Π0Ὁ 
ςαστπξ ψοοὶ ἔθδε. πσοθοι νυϊροὸ ροίοοί. Οἵ. ϑριοι. τηριλα 11. Ρ. " 
λανιοΐδτη, δεδα, ἀονεοϊδέα, (0}}. Αταρ. 

ΧΑ λαδιίαυϊ ̓  1866 Δίλυ, λαδιεία- 

ἐῖο. 1α6 ὅυτυπι δὰ ἢ, ]. Οοπέ. υο- 
ι6 ΕἸΒΟΠ τὶ Ῥτγοΐυ88. ἀ6 ὕ ογβϑ. ΟἿ. 
. ΤΡ. 188. οἱ Μίεδιαδῖῖθ ΘΡρ ει. 

δαὶ 1,..κ' ΗοΌΣ. γαζ. δ 1. Ὁ τος 
βίους Αγδδίοδ υ  ΧΧ 
Θββοῖ δόματα ἃ ΓΙ ἐἐδεγαϊεν, ἰαγρε 

«οπαυϊ, ὩΣΩ6 ΓΏΣΝ δ Ἰ)Ν δα 

εἰοπηε, πιόγοθε. Βαχιοξῆκδ Θοδ β6:- 
τὰ το ἶ5θ0 Θχισχδί, δδραμς δο 
ΟΒιδίδουχι, φυὶ Βαρεῖ: ἐπ υσοίαέξηι 
ἀεεενγ. Μιᾶς χαοαιε Ἐγοίδεῃ. δὰ 
ῬἈγκαϊοὶ. ϑὅ'γυ. Ρ. 147. 

ΔΩΡΒΑΣ, ἀοπιν. 8.1." ργείδμεπε. 

Ὁ δι. ΧΙ. 89. 860. Οίδ. --- 7}}» 

(Ια]ά. λονογατίμηι. Ὧγδῃ. 11. θ. (αὖ! 
δόματα οἱ δωρεὰν ἡλ; χοειπί, φαοπδοῦο 

; δόματα εἴ δωρεὰς ἀϊδπρτυας ΡὮ]]ο- 
δίγδτιβ Ρ. ὅ890.) Υ. 19. 84ρ. 1}. 
15. αἱ ἐκ «ᾳαιδείας δωριαὶ, μρίθμῃ τ υὐτῷ 
ΟἸΡ᾿Ιμθ ργουσπέμδ 5. Κ7γμοίμδ. ἸΌΪά. 
ΧΥ͂Ι. 425. αὶ Μίδος. ΡῚ 

ΔΩΡΕΑΝ, σταῖς, βδιιιρίγα, ὧν» 
“ΜΕΥ ζο, “ἰνε οαμϑα, ἐποαδϑειηι. Ὁ» 

ἱάεεη. Ασυ. . Τπροοὰ. Ῥεον. 
ΧΧΙΠΙ. 490. ΧΧΥΙ. 4. Αᾳυ. 90». 
ἯΙ. 8. ἐπιπιεγιίο. 1, ΧΧ ὅεη. ΧΧΙΧ. 

ι 15. δωρεὰν, σταίίε, οοἿ. ἔχ. ΧΧῚ, 
11. Νυω. ΧΙ. δ. 1 ὅδ. ΧΙΧ. ὅ. 
πδ] ὉΣΤ πισίας οὐ ἷ. 4. γὯ) ἰδ παπίο- 

ςεα, ἑπποοεπέοπε, ἐποιιραίμπι. ΪΕ. 
φμὲ ἐεὶ εἰπε σμῖρα. Φ 0. 1. 9. μὴ δω» 
ριὰν ᾿Ιὼβ σέβετα, τὸν ϑεόν ; τιαπι 3718. 
ἔγα, Ἠος οϑὲ 516 σϑλιι88, Φοῦυϑ Ὦδυσα 
οοἰκπὺ Ἔποοδ. ΥἹ. 10. οὐχ εἰς δω- 
ριὰν λελάληκα, ποῦ “γμείγα Ἰοουζιν 
βιιη. Εχ ἢ. 1]. ρεαῖοῖ, αὐοα δωρεὰν, 

ε υοὰ ῥγο δάνεθίο Βαθδίυσ, δῖ δο- 
συεδάγυδ πομμπΐβ δορεὰ, εἴ οιριὰν 
ἀϊοδίαν ᾿ΓΤῸ εἰς δωρεάν. Ῥοΐδεϊς Θἴδαὶ 
βυ ἰηοἰϊερὶ κατά. ΜΙ. [,.. Βοβ. ΕἸ-᾿ 
1:05. ὅτ. ρ. 888. Ρ6. ΧΧΧΙ͂Ν, 8. 
δωρεὰν ἔκρυψάν μοι διαφϑορὰν, πη ΟΥ̓ Ο 
ΘΟΟΙ δτιιηξ ταἱῃ ρογηϊςίθτη. ϑυτημι. 
ἀναιτίως. [Ὀϊἃ. ν. 22. δῖν, ΧΧ, 28. δω- 
βεὰν, ἐδηιετε, αὐἱα 85. Ῥγογη δίς 8]1- 

47. 10. ΧΧΙ͂Χ. 6. ς0]]. ν. 7. 

ΔΩΡΕΌΜΑΙ, ἄοπο, οοπάοπο. Ὅν 

«ἄπο. ὅὕεη. ΧΧΧ, 20... ἸῺ ἄὧο. 

Ἐδβ. ΠΠΙ. 1. Ῥχον. ΕΝ. 2. -ὴςν 

αἰξασι ζαοῖο. ἴπς. ῬΒ. Ί. 8. : 
8. Ἔχε 14, ΧΧΧΥΊ. 46. ἌΣ 

δώρησον μὼ, ροπάομα ταΐμὶ. Ααυ. 
ϑυτώχα. δου. ΧΙ Ϊ. 8. ϑγιωσα. [επ. 

ΨΊ. 10. ἐδωρήϑη ἀσεβὴς, οοπάοπα» 
ἐωπε δεί ἰταρῖο. ---- 1)» οὐίαίϊο. 

(νυ. ΝἾἼΙ. δ. Ἠδαγεῖι. δωρώγαι, Χαρ- 
᾿: 

ζετω. 

ΔΩΡΟΔΕΈ ΤΩΣ, πεπόγμηι ἀ0- 

ΔΩΡΟΔΟΤΈΕΏ, ἀοπα ἀρ, πεενενον. 
ὙΠῸ» ἄδην. Αηὰ. ἔα. ΧΥΪ. 33. 

ὁδωροδότως αδεοὺς, αὐὶ ἐιθἶοε Ενεγν. 
εἰχὶο ὅγυηρ. 1. μδβ. 11. νοὶ ἐδ 
χεις, ἀοπὶδ οογγωπιρεδας, γε] ΘΌΔτα, 
Βρηδα Ποῦ ταυΐπῖο, 60}. Ὁδυϊ. Χ΄. 
17. Ῥτον. ὙΊ. 885., ἐδωροχύπεις Το» 
φοῃεπάᾶσμ δεῖ. 

ΔΩΡΟΚΟΙΓΕΏ, Ῥγορῖ. ἐδ ἀοινδε 
γέδεοο, δἴϊδτη αὐπὶδ οογτμμιρο. 81. 
ΧΧΧΝ. 11. μὴ δωρσκόπωι, τπ6 οῃίϑ 
ΘΙ ΟΟΥΤ ΤΡ, ἢ. 6. Ὠ6 Βροσδβ, θυ 

8696 σατυποὶ, αἴ γοσοαῖα ἴω ἀΐθ- 
αἰτηυϊεῖ, Πὰ Οτσῦσβ. Ψαΐ. ποῖ 
ηὔεντε πριπεγα ργαυῦα, Ἡ. 6. υἱᾶδία 
εἴ οογτιρῖα, (01. Μαὶ. 1. 8. δὶς 
κόστεσϑαι ἀἰσυπουν ἔγαυσπθηῦι οἵ 586- 
ταῖπα, σα ὙἹΌ ΔΗ ΓΟΓ, ἱπρυ τοῖα σατ 
ἱτήτηΐσδ δὲ τηδ] οἶσα δηῃ1Ά}14 εἴθ ἴω- 
πδβοπηΐασ. Οοπί,. ΤΒεορὮν. Ἡ]εῖ. 
Ῥίαπι. ΥΠΙ. ο. 10. εἴ ἀ6 Οδιιεῖϑ 
Ῥίδης. 14,0. 1. σαρ. υἱ Ὀτυδῖαβ 
δε δι: 118 σου : ΠΟΙ τουηεσα 
οβεστο, ἀδ χυΐθυϑ δ] αυἱὰ δαειλίωτα 
εἷς. Οἰδιηθγατῖο δα ἢ. }. δωροχοπεῖ ἃ 
τοδρὶβ σμρεγυασοαπεμηι δίμάλεπι αρ- 
βεγοηπαᾶς , ἄπλτα αεννόνῥονόης 
ποίασε νἱάείυγ. 8 Νίδος. ἵν΄. 1090. 
ὡς δοδωροχοπημένοις εἷς μηχανὴν τῆς ἐχ- 
φυγῆς, ἰδπαῦδαι χη ΠοΤΣρι.8 ΘΟΥΤῈΡ- 
[18 τοοϊεηάδ ἔπρ85 οαυϑ8. 

ΔΩΡΟΚΟΠΙΙΑ, οογγερίεϊα πεμπετὶ- 
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Δωρολήκτης. 

διε. ἽΠῳ» ἨΈΜΉΘΤΟΥ, ἄοπα ἄο. Αγ. 

δυῖς. ΥἹΙ. 17. - ἽΠ ΠΞΣ .Ὁ» 

δὶ ημιἱριοος τρρπεγα. Ααχα. Ῥτον. 
ΝΙ. 865. 
ΔΩΡΟΔΗΤΉΤΗΣ, ἱ. α. δωροδίχτης, 

ἜΜΠΕΤΗπ σορέρίογ. τὴ Ἂν μίξδ- 

ἔωηι ζαοίεηϑ, φμαείεξ ἀοαϊίια. Ῥτον. 
ΧΥ͂. 28. [ἴὰ ἰτδηβίυϊοσιηί, αυΐα 
ΒεσυϊτυΣ μισῶν δώρων. ΨῸΧ δωροληπτέω 
Οσουστ ἀρυα Ηεβοά. "Ἐργ. 89. εἱ 

ὃ Ἑυειαιπίατι Π, Α΄. ρ. 68. 86. δὶ 
νἱά. Ῥοϊταβ Ρ. 1894. εα, ΕἸογθηΐ. δῊ 
βυϊδεϊδηξίνυτα δωροληψία ἀρυὰ Ὠΐοῃ. 
(588. ρ. 3190. 59. Βείῃ. 

ΔΙΩΙ͂ΡΟΝ, ἄἀοπώνι, πιμπς, οδέαξο, 
δαογυβοίωπι. ἤγγϑκ 3» οϊαίίο ἐρπέία. 

Αᾳχυ. ϑ'γχβσηδβοῦ. 86... Οοᾶ. Ραϑαιὶ. 
[ὴ)Ρὲε. 1μδν.]. 9.--Ἴ ν ἄοπίηι, 
πτπς. ῬΒ. 1, ΧΧ]Ὶ. 10.΄.-- ν ᾿ 

πιαπα, 700. ἼΠΙ. 90, 80. “2 Ροϑῖ- 
ς χη 6βὲ ἢ. ], ὕγὸ 3 ἽΝ» φυοά 

ἐν ἐπ πιᾶπει, 8. πιαπῖ αἰγεγίμν εἰ ο- 
νίαν. Ετρο δἴλουν τρμπμδ, ἀοπιτι, 
δαογί ούτε πιοίδι. ---- ΜΔ» ἰμογιωπ, 

Βρεοϊδεϊπι ἐωσρε. ΑἹ. 7υά. ΥΨ. 19. 
ἸΒοοά. ΜΊοΝ. ΡΨ. 18. Ὁδὶ δῶρα 
ποίας πμϑπεγα, φεῖδι αἰδημὲς 26 007.- 
γμπιρὲ ραζεξειγ.. --τ ΓΙ» ΗΙΡΆ. πιογ- 

δε πιερείσιοία οοπάποο. Η6. ΨῚΠ]. 
0. -- ἽΣ» ἄοπεπι, τιπα. Οδη. 

ἃ ΧΧΧ. 590. --- 7,’ αείπιδ. [πο. 

Β66. οο(. Βαδῇ. εὔδι Ααυ, ὅϑγσηηι. 
8ες. οοὐ, Ῥδὰ]. 108. (δε δάάϊία 
ποίδ: οὕτως εἶσεν καὶ ὁ Σαμουὴλ, Βο. 
1 δα. ΧΙ]. 83.) Νυ. ΧΥ͂Ι. 1δ. 
ΟΒ Αγ ρη. Ἑφοῃ]οῖῖ, ἰδῆς δος οθτα 
Ἔχργεββϑηι 6βϑὲ 6 γεῦρο 7. ϑεὰ 

εαυϊάθμη ΑΡΌΠΓΟΣ, 608 "577, ἀε- 
- 

σἰἀεγίεηι, Ἀ. 6. γέ ργείίοφα;, Ἰδρῖββο, 
διιΐ ΒΘΏΒ.Πὶ βϑουζοθ 6886. ---- ὈΠ᾿ 

οἰδεσ. Του. ΧΧΊ, 6. 8. 16. 91. 99. 
ΧΧΊ]. 3ὅ. Νυ. ΧΧΥ ΤΠ]. 44..--- 
ΠΡΌ. ἐοοίγίπα. Ῥτον. [Υ. 2. α' ποϊϊο- 

ὯῈ ἀὐοϊρίεπάϊ, αυδτα Βαῖροὶ γηρ. --- 

ΟἾΝὮΏ» ῬῈΣ ΔΡΟΘΟΡΘἢ ὈΓῸ ΓΝ Ὁ 
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αἰβᾳμίά. 700. ΧΧΧΙ, Ἱ. --- ΓΙ 

Δώρα φέρι. 

ΡῬἷα;. γὲς ργεΐοεω. σφ. ΧΧΙΥ. ὁ. 
-- ὙΠ» »γείμηΐι. ἴα, ΧΙ]. 89, -- 

ΓΙ)» γέφμῖος. 761. 1,1. 50. 1μγὲ 

τυπί οὐτα ΤΑγρυτῃ ΓΊΠ) --- ΠΣ 

Οδῦθβ. ΙΝ. 4. ΧΧΧΙΙ. 13. 11 
ΧΧΧΙΠ]. 10. .-Ψ ἈΝΦΌ. ει ΧΙ. 

δ. ποΊ Ὁ. Ἐπ. ΧΧ. 89. -- Ὁ 

υοΐμπι, ὙΛΘ ΟΠ γτηΐοα ΤῈΣ υοίο ργαπί- 
δα. Ὅδαυϊξ. ΧΙ]. 1]. --πῦν, ἰϑν 

οαμδίωπι. Ααὰ. 5 ων. 1.Ἀ 
-ἼΡ οδίαίἑο. ,εν. 1. 3. 3.1} 

1. ΠῚ. 6. -- πῦ- Ἐχ. ΧΧΠΙ ὁ 

Ὠδυξ. Χ, 17. ΧΥῚΙ. 19.-- τῷ 

ἀμΌΥα. 168. ΝἼΠΙ. 40. Γ[ρρεπις 
ἽΓΙ. ἀοημηι, τειπεε. -- νγῦ. Ῥεὶε κα 

ΠΧΥῚῚ. 31. ,Χ ΧΥ.11. 166. Χ}1}. 
. «ὦ χρυ, ἐχοεϊϊεπεα. 2οὉ. ἀν 

6. αὑτοῦ τὰ δῶρα. Ἰποοταπιοίο. ἔξ 
τίοποῖῃ Βαραθρατς ποιοί ταὶ 
ἀξ)» αϑέεγγε σιώπια, ἀσπατί : 

ὅδ. ΧΙΧ, 490. υπάδ ΕΣ ὦκα. 

ππ8. 4 (ἤχου. ΧΥ]Ϊ]]. 11. - 
ΓΤ ν᾽ φαογέμοίμηκ εμολαγιεία 

Ἄψφεν. ΧΧΧΙΠ]. 11. -- ΠΡ ἐομ. 

Φυᾶ, ΙΧ. 31. Τιρεταὶ ΠΟ 

οὐϊαέέο, ἀοπεπι, ἀυδηαυδπι ηοὰ Ξ 
ὭΟΓΟ, ἔπιἶδθθα, χυὶ ἰαζογα τρδ]]επίὶ μέτα 
δόλων, ρμὲγ ἀοίμηι, ἀοίοθε. 
Μοριξ [,χ. Ηοῦγ. ρ. 593. βοσβε 
ΚΔΙΏΘῺ ΒΘΏΞΌΣΩ ΕΧΡΓΕΒΒΕΤΠί, ΒΑΠῚ 
ΤΑΌΠΟΤΔ ἔδγε ἀο]οβα ἀλτὶ ϑεί: 
ΤΟΡ. ΓΝ. 12. πιέγοες, ργαιεδωπ. 

ΔΩ͂ΡΟΝ ΚΑΡΠΟΊΏ, εαογίβοαα 
αὐοῖεο. γγ δ» δαογίμοία ἡρπιί 
ον. 11. 19. ᾿ 

ΔΩΡΩΝ ΛΗ ΓΨΙΣ, ἀοηοτυπ “ 
οερέϊο. ΓΔ, ἀοπεπ. Ῥτον. δ. 

28. 

"ΔΩΊῬΑ ΦΕῬΩ. πγῃθῳ πὶ 
ἡπμπογε, ϑγτώσα. ῬΒα]τι. ΧΙΙ͂Υ. 18. 
δῶρα, οἷσει- β 



᾿Εὼν. 651 Ἔν ἑαυτῷ. 

ἾΑν, οἱ, οὶ γογίε. δγη}4, υτίαδεε. 

σεπ, ΧΎΥΙΠ). 94. ἐὰν ὧσι πεντήχοντα, 
Αἱ ἔοτίε εἰπίὶ αυϊπαπαρίπία ἐιδῖῖ ἴῃ 
υτῦο. γιὰ οἵ ν, 928. ---- Ὁϊδ- ὕεη. 

ΧΧΨΥΠΙ. 20. Ῥεδίο. {Χ111. 16. 
Ασυ. ἐὰν μὴ ἐμελησϑῶσν. Ἡ!]εκολ. 
εἰ οἰπε δαξιιταξὶ ποη ̓ μερὶης. --ν 

ἐγοε. ΗΔ. 1]. 4. Οετία ϑ'γτίβ εἰ 
Οα]ά. 717 νδἱεῖ ἐάν. --- Ἰ)5. Ππο. 

στη. ΧΧΥ͂Ι. 40. ᾿ 
᾿ἘΑΔΝ ΓΑ ΚΑΙ, οἰϊαηιδὶ χμοημε. 

5 Ὁ): Ῥεδῖμι. ΧΧΤΙ. 4, 

ἜΑ Ν ΚΑΙ, δὲ εἴδατα. Ὀπω- 900. 

ΧΙΝ. δ. 
᾿ΕΑῊῈ ΟΥ̓ἾΝ, σὲ ἐρίέωεσ. ἐγηςς, 30 1- 

ἕαδε. 06. ΧΙΝ. 19. 8 Ἐπάν. 1Π. 9. 
Ομια]ά. 17 Ἐδάν. ΤΥ. 18. 

ἜΛΔΝ ΤῈ, δεἴσε. “ὌΝ. Ἐχοά. 

ΧΙΧ, 18. ἴρνυ. 111. 1. 205}. 
ΧΧΧΥΙ͂Ι. 18. -- πὶ Ἐάν. ΨΊ]. 

Φ6. ἐών σε εἰς ϑιάνατον, ἐάν τε εἷς “α,- 
δείαν, δἴυε κα τηοτίοτῃ, δένε δὰ οεδε- 
κ’ῦομοι. ὅϑῃν, ΧΙΠ. 31. -- νἱαε 
4101 Μὴ εἰ Οὗ ἐάν. 

ἝΔΑΡ, νεγ. Δ ἢ ἀψεη. ἴοι. 

ΨΠΙ. 22. Ῥβ. {ἰΧΧΊῚ]Π]. 18. Ζεαοῖ. 
ΧΙΝ. 8. ὅς. δαπιοάυτῃ ἰδία μαΐεΐ 
νοχ Ηδργαῖοβ, εἴ σοι ΡΙΘΟΙΓΟΣ οσὰ- 
168 81 (ετηροβίπίεϑ, ἐεδίδί Θχορρ- 
ἴδ. ἴπδηὶς ἰΐδαυε εοἱ ρὶοσὶ (ἰῃ 
Ἔταρσια, Ῥ. ΓΝ γ. 64) οοπήθοϊαχα, 
ΘῸΒ ἴῃ αμρηΐριθ ἰδ ἰοοὶδ' ὀπώραν 

ΒΟΥΙΡραῖβθα, αυΐα ψ 0. αμπιπγαίαι 

ποίδλί. Μιολδδ]Β βωρρὶ. μ. 937. 
Ῥυΐαῖ, ΧΧ δὰ νοχείβθα Ῥσὸ εἰϊπηϑ- 
18 ἘργΡΕΪ γαεομβ εἴ ἔαρος πιοτηΐπο 
Ἡγθιβθσα ἱπηξε]]οχίβθθ. Οἱ δπίτη 
ΠΟΡῚΒ ἸΏΘΏ568 Ὠϊοιηδῖ6θ, γῸῦ ΚΕ ΡΥΡ- 
Εἰοσιπι σι. 

ἙΑΥΤΟΥ͂", “μὲ ἱρεῖιδ. Οατεῖ 
Ποταϊηβῖνο. ΑἹ]. Νυ). ΧΧΙΝ. 925. 

γον. 1. ᾿ 

“ἌΑΥΤΗ", εἰδόσι ἐροὶ ψΎ7, 
ἔρεα. Ααα. .6Ὁ. 1Π]. 6. 

“ἙἝΑΥΤΗΝ. “5. 90». ΧΧΧΙΧ. 

16. δὲ Οταδία τεοῖδ ροστοχίς ἑαυτῇ 
866. ἰοχίυι ΗΘΌΥ. εἴ τχοϊαπογυα 
ἸΡσογυτα διοίοσί αἴθ. 

ῬἙΑΥΤΩ, ἀαῖ. γν» ἐπ οσμζε 

φεΐς. Ῥίον. ΧΧΙῚ. 4. ΧΧΨῚ. 16. --- 
Ὁ, δἰδί. Οοῃ, ΧΧΧ, 41. .--- Ἢ ὧν» 

Ἐρετν πιά. Ῥτονυ. ΧΙ, 11. ποὴ 
ΤΩ8]6, αυοδα Βεηβυγα : φμαπέμη; φὐδὲ " 

“. γεῖΐεσεα Ἰεριυῦ γον. 
ΧΥΙ. 27. δὶ ἑαυτῷ δηΐα ὀρύσσων ἀδ 
βυ0 δἀα!άογυπίε, χυΐα βίυϊἱ θα τηδ- 
818 ὭΟΟΘΕΣΟ 5] χυδι δ 8. 

'ἙΑΥΤΟΝΝ, δςδ. 56 ἔρδωηι. ἢ Γ» 

ἀογηιαπι δμαηι. Ῥχον. ΧΨ, 28. --- 
9 ἢ)» σπήπιαπι δίαηι, 200. ΧΧΧΙ]. 

9, Ῥτονυ. ΧΥ͂]. 8. ΧΙΧ. 8. 

ἐπ οομϊϊε σωΐρ. Ῥτον. ΧΧΧ. 12. --- 
νᾶ αἰθὲ Αυμαΐνω. 

ἙἙΔΥΤΩΣΙΝ, βεῆ. ρὶυτ. δωὶ ἐρερ- 
γεηι, ΤΥ ἀονιοτι ΦμΟΥΊΤΙ. 

Ῥχγον, 1. 19... 
ἩἙΔΥΤΟΙ͂Σ, ἀαῖ, εἰδὲ, νοδὲ. 

Ὠ27.» ἥπ φιαῦῖ υσδίτα. .103.1Χ, 1]. 

--- Ὁχ ἰδέ, Νοὰ, ΧΙ]. 80, --- 
Ὁ.) υοδέν. 3. βατα, ΧΨῚ, 90. --- 
ὈΓ ϑ» απίηραδεις φέρ. Ῥχον. 1. 

18. -- ὈΨΈ) ὃν» Ῥγδ απὲπιαδιι δμῖδ. 

ἘφᾳὮ. ΓΧ. τό. 80. 
'ἙΑΥΤΟΥΣΣ, δος. 146 Τιλουτζον- 

φες ἑαυτούς. 
ἜΝ ἜΔΥΤΗΣ. ΓΙ 5: ἦτ πιεάδο 

«εἰ. Θεπ. ἈΨῚΠΙ. 19. 
ἜΝ 'ἙΑΥΤΩΣΙ. ἢ ἐπ εο. ΤΉροά. 

ὅον. ἜΧΧΥΙ. 94. μ01 ἰδυλθη ὕὉτο. 
ἐν ἑαυτῷ Ἱερεπάπτηῃ ἐν αὐτῷ. ---- ἾΣΟΝ 

ἐπ οογὧδ διὸ. Ἐσίῃ. ΝΊ. 7. --- ἢ “75: 

ἐῃ γιράϊο σωΐ (εν. ΙΧ. 8. ---- 2ἼΡ3 

τι 



Ἔν» ξαυτοῖς. 

“ δ» ἐπ πιρῦδο οογὶὲ εὐὶ. Ῥβδῖτα. 

ΧΧΧΨΡ.1. 
ἜΝ ἙΑΥΤΟΙ͂Σ. ὈΠ» ἐπ 

οομὶς ξιῖς. ἴοα. Ὗ. 41. Ι ᾿ 

ἜΞ ἙΑΥΤΗ͂Σ ΓΙΝΕΤΑΙ, εαέγα 

δε ἴρδαπι Πὲ, ἱ. 6. ἐπ εοείαεῖη γαρίδειτ. 

τ ΠΣ ΤΠ δ, ποπ εδἰ τι δα 

ϑδρίγιία, ἢ, ε. οὐεἰμρείαοία ἐδὲ. ἷ 
τς. Χ. δ. 3 Ῥαγ. ΙΧ, 4. 

᾿ΕΦ'᾽ 'ΕΑΥΤΟΥ͂Σ. "» αδοοπα. 

δ1ε5. ΧΥ͂. 9. Ἰερετυπὶ Γγὺνν» δρεν 

εαπι. ---- ὈΓΤΝ» διρεγ ἴρϑοι. 1 Ῥαν. 

χν 1. 
“ἜΦ᾽ ᾿ἙΑΥΤΩΝ. ὝΨΥΣ: Ιηο. 

700. ΠῚ. 91. ' 
ΚΑΘ᾽ ἙΑΥΤΟΥ͂, ΡῈΓ 56 ἔρδεπι. 

5)» ἕῃ απίπια δια, 8. ῬΕΙ͂ ἀπίπιαπι. 

“μαπι. Ατοο ΥΙ. 8. 
ΚΑΤΑ ΤΟ 'ΒΑΥΤΟΥ", 86. χέρδος 

γεοὶ «λεονέχτημα, αὐυοᾶ 4]. δἀάιυηῖ, 
ς ἡμαία ἱμοτγῶπι δέέεπι. ἸΣΣΥΣ ἑάφδτα. 

ἴ68.ὄ {Ε1. 11. 
ΚΑΘ᾽ ᾿ἙΑΥΤΒΝ εἴ ἝΑΥΤΑΙΣ, 

αρμὰ 46, ἐπ ἴοοῦ 80, δεογ ἴηι, δοία. 

ἽΔ᾽» δεοτεῖπι, φοἶμδ. Ζαοῖ. ΧΙ]. 19. 

18. 14. -- τοῦ ἐπ ποσὶ. 1 Ῥαγ. 

ΧΙ. 17. εὔη μοι καρδία χκαϑ᾽ ἑαυτὴν 

ἐφ᾽ ὑμᾶς, 81ῖ ταῖϊ ΘΟΥ δΡρυ( Β6 ᾿ρϑῦτι 

ΒΌΡΕΓ γοϑ, ᾿.. 8. ρασαίο ΕΥ̓βα ὕὉ08 ΕΤῸ 

απΐπιο. ---- ΥΩ» φεοωπάμηι ἐρεοίδηι 

ἀ ευαη!. Ἐχ. ΧΙΝῚΙ. 11. πο ΠΡ 

“μδίετ᾽ Φε. Ζαςοῖ. ΧΙ]. 6. " 
ΚΑΘ᾽ ΑΥΤΟΝ, δεογεῖπι, ἐπ ἴοοο 

4.0. ΓΠῪΡ δἰοοα. ΤὨοοά. τον. 

ΧΥΙΙ. 1. Ἀεθροχὶς ποὔομδμι ἄδθο- 

ἰαἐϊοπὶς δὲ οοἰμιαϊπῖσ, ἀυᾶτὰ Βαρεῖ 

γοχ ὙἽΠ οὐ ἀοτίναιί8. 1ἀ 6 δὰ ἢ. 

1. Μοιπέδαοοπίυπι. ---- 1Ἴ2), φοἰμδ, 

ἔρεε. ὅεη. ΧΧΧ. 41. «εογδῖηι. ---- 50, 

“ἰδὲ. ΤΗοοά. ΕΔ. Ουϊπία εἰ υΧΧ 

« Ηοβ. ΨΙἼΠ]. 9. -- ἡ Ἴ2} αὐ ἰαίας 

“μι. ἴ66. ΧΙΨΊΙ. 16. ἄϑϑρωσπος καϑ᾽ 

ἑαυτὸν ἐσλανήϑη, αυΐϊδαιιε δεογδὲηι 6ὐ- 

ταί. Οουῦ, 1εχ. Ν. Τ. 8. ἢ. ν. -- 

525» δαείΣ ε7ι8. 1 80. ΧΙ. 7. 866. 

658 ᾿Εάω. 

ΟΒΐ8. βϑῆβυσα ϑεσυΐαβ ἐβῖ. ΛΓ 

ἴοοο φωο. 9 ϑατα. ὟἾὟΙ. 10. ᾿ 
ΚΑΘ᾽ 'ἙΑΥΤΩ͂' Ν, ῬΊῸ 8ὲ ἐρεῖς. 

ΥῚῚ Ὧν» ῬΊῸ ϑεηᾷμε ἐγ. Ἐξ. 

ΙΧ. 80. 
ΚΑΘ᾽ ἙΑΥΤΟΥ͂Σ, αα «αἄξες «"αε. 

1:9 δοἷς ἱρεὶ. Οει. ΧΙΠΙ. 31. 

πο. 8 ὅδιι. Χ, 8. -- 5 Χ1})» τς. 

1 ϑαη. ΧΧΥ͂Ι. 12. ἀπῆλθον καϑ' ἕαυ- 
τοὺς, δρίετυπὶ αὐ αὐδε “μα. δὶς 

Διαα. Ν. Η. 111. 19. χαϑ" ἑαυτὼ 

ἀσιόντα.---- δ» ποδὶΣ. 1 ὅτι. Χ ΧΥ͂Ι. 

11. δὲν. ΧΥ ΤΙ. 83. χαϑ᾽ ἑαυτοὺς, ἢ, 6. 

ἑοσμπάμηι ἐροογαπι παίιγαπι εἰ σοπάϊ- 

ἰΐοπεπι. Ῥοῖεδι ἴδε αυοχυς βὰ 

Τλουχα τγοίεσσὶ, υἱ δἷῖ ρυτα]β τλδῆθϑ- ἔ 

(λϊίου8 εἱ ἷ. α. κατ᾽ εἰκόνα αὑτοῦ ἴῃ 

βαεαποπέριυβ. 
ΜΕΘ᾽ ἙΛΥΤΟΥ". 1153. “5 πιάνα 

“μα. Οεη. ΧΧΙΝ. 10. Ἐχ. ΧΧΧΙΝ. 
4 
᾿ΜΕΘ' ἙΑΥΤΩ͂Ν. 57. ἐδ πᾶνε 

ποείνα. αεου. ΧΙ.Π]. ΓῊΝ 

ΠΑΡ᾽ ἙΑΥΤΩ͂Ι, αρμά :ἐε ἔρευαι, 

ἐπ ἄοπιο ὅμα. ἐπ οσμῖὲς φπῖ. 

Ῥχονυ. ΧΧΥ͂Ι. ὅ.ὄ 13. ΧΧΥΤΙΙ. 11.} 
-- ὙΓΠπρν διδίεν ἐε. Ἐχοᾶ. ΧΥῚ. 

20. Βδῃθ αυοδὰ δεησξῦπι. ὙΊΩς 8ε- 
ὉΘΏ118. 

ΠΑΡ᾽ 'ἙΑΥΤΗΪ, αρμά εκ ἔρεασι. 

ΓΝ αρμά εαπι. Οεῃ. ΧΧΧΙΧ. 

16. 
ΠΡΟΣ ἙΑΥΤΟΙΝ, σὰ “6 ἐρειαν. 

2} σὲ» σα ΟΟΥ διρῖπε. ὅϑγταχα. ὕεῃ. 

ΨΊΠΙ. 921. β 
ὯΣ 'ἙΑΥΤΟΝ, αὐ ἐχοιρἔωπι ἐπὶ! 

ἐρεῖι. 82» ἐπ απ ὁμα. ῬΆ. 

ΟΙΝ. 41. , . β 
ἜΑΛΏ, δἷπο, ρεγηιϊίο, τεῖδευπ 

ὕποῖο, ἀετείζηφειο, ἄδτεγο απεῖβο 
ὩΘΡ εἰἶοο. ϑοῦΌ. ΧΧΧΙ. 85. Θαϊ 

(λοεῖ, αἰϊχαϊά ῥετταϊτογα νἹἀδέατ. --- 
ΠῚ ΗΙΡ. 5 7 Εχ. ΧΧ ΧΙΙ. 9. 

Εϑἢ. 111. 8. ϑὅγτωσα. (οὶ. Υ. 11. 
-- ΠΡ ΗἰρἈ. ἀεεϊείο. Ὥευς ΙΧ. 

14. Χζυά. ΧΙ. 37. ϑγιῶμ. 1 ὅ8:). 



δ 

ὃ, 

Ἔα δὲ. 

{ ΧΥ, 16. πο, Ρ.. ΧΙ. 11. -- 

ΔΖ αἀἰιδίον. Ὦδῃ. 11. 44, 

866. (5. -- ὐπτὶ εὲ ΣΟΥ Ἵππο- 

(2, ἀεεὶδίο εἰ ραπο. 100. Χ. 90. --- 
ΠῚ υπάς ἱπηρονῦ. ὩΣ» ἀκα. Οεη. 

ΧΧΧΥΊΙ]. 16. -- οὐδ» τυδέρο. 

Ἅψεν. ΧΧΧΙΜΝ., 11. βθο. Α]ά, εἴασαν. 
ναι. βαθεῖ ἐῶσαν. ϑεσίθοηάπτη βἰπ 
ἀαρῖο ἐποίησαν. ---- γ7ῖ2). Α4α. 16κ. 

᾿, 6. εἰ Ῥε. ΧΧΨΥ͂ΤΙΙ. 19. 01 ποίαϊ 
ὦ ἀεξέγετε αμπὶο. ---- Τὴ ἀο, ρεγνιξξ- 

ἔο. Φοῦ. ΙΧ. 18. ---ρῶφό ΟΒαϊά. 

θδη. ἹΨ, 19. (συ. ΑΡγεβομὶὶ 
ΤΙ οῖϊ. Ατἱσίποί. Ρ. 968.) 90. 38. 
ΞΒΞ "πγϑ» αυετίο πι6. 200. ]]. 18. 

ἕως τίνος οὐκ ἐᾷς με; χαουβῆημα ΠΟῚ τη6 
ΤΩϊΑβυτη ζ8οἷβ Ὁ οΟ]]. Αςί. Ψ. 88. 4 
Μαος. ]Ι. 13. τὸ μὴ «ολὺν χρόνον 
ἐᾶσϑαι τοὺς δυσσεβοῦντας, απο ποπ 
ΤΌ] απ ἰδιριβ ἐπιρμηπΐ αἀἐνιϊέαη- 
ἔμγ ᾿μηρ!}. 24 Μεοςο. ΧΙΠ. 1]. μὴ 
ἐᾶσαι τοῖς δυσφήμαις, ποπ ρεν πε εγε 
ΣπἈταθι8. 
ἜΑ ΔῈΝ, οοποεᾶθ ὑογ70, πἴο 

"παρίς. νὴ Ὧν. 700. ΧΧΥ. δ. υδὶ 

Ψναυϊᾳ. φυαπίο πιαρὶε. 7200. ΧΥ͂. 16. 
ἜΑ ΔΕΙ, ὍΤΙ, οοποσε αμέφηι, 

υεὶ εείο αμέϑηε φμοά. ὍΣΟΝ δην» 

δέΐαηι, τευέγα. 200. ΧΙΧ. δ. ἕα δὲ, ὅει 
ἐπ᾿ ἐμοὶ ἐμεγαλύνεσϑε, ἐδέο αμέεηι, φαοὰ 
ΤΩΔΡΉΪ ΠΟΘΓ 5 γὸ8 Δάν 6 5118 ΤΏ6. 

᾿ἙΒΔΟΜΑΊΖΩ, δαδδαίογωης οἰἑμης 
ἐηιβέοτ, δαδδαίμπι οεἰοῦτο. γγυγυδ, Ἴωγο. 

Ὑπεοά. ἃς ΧΧ βθο. Οομρὶ. ΕΣ. 
ΧΧΙῚ, 28. Ὠεάυχοτοπε ἤδης νο- 
σθαι 8 9) 0}, δερέεηε, Ὠθτηθτο, αὰ0 

}υγδῖυγ. 
“ἙΒΔΟΜΑΙῸΌΣ, φερέξπεμα, φμὶ 

σερέτηιο ἀΐε αἰφιδα ζαοϊ,. ὈΓν 3: 

δερίενερί οἰέεγ. ϑγτωτη. 860. οοᾶ, 
Μοραυ. Οεη, ΕἾ, 24. ὅτι ἑβδομαῖὸς 
ἐχδίχησιν δώσει. . ΧοΠοΡΗ. Ε1|8ὲ. Οτ. 
Ψ. 8.190. ϑυϊά. οἐ Ῥῆιαν. ἑβδομαῦῶς, 
ἔβδομος. ' 

ἝἙΒΔΟΜΑΣΣ, λεδάονιαϑ, δεμέμα- 
χα, 1τἴ.. αὐδαξιε. νὴ “0 Ῥτορσ. 7ω- 

659 ἜἝβδομον. 

γαηιεπέμηι. ἸὙΠπεοα, Ἐξ. ΧΧῚ, 43, 
Ἄυϊρ. φαδδαίογει οὐδε ἑπβέαηίοα. 
γὸοχ χὴν "νῷ εἰρη βοδέίομα ἀεδάο- 

πιαάμηι οσουττῖς Εχ. ΧΧΧΙΨ, 22. 
θεαί. ΧΥ͂Ι. 9. 16. Ψίάο 5. ν. ἑβδο.- " 
μάζω. Τ,ΧΧ Ἐχ. ΧΧΧΙΨΝ. 99. Νυ. 
ΧΧΨΠΠ. 46. ες. ΧΥ͂Ι. 9. 10. 
16. -- Ἰξτα δ στο ϑερίενερἐμοϊξον. 

ΤΒοοὰ. Οδη. [Ψ-. 15. υδὶ τὴν ἐδο- 
μάδα δερίενερίες ποῖαι. ---- Ὡὺυ» 

δαδδαέωηι. Τιον. ΧΧΙΠ]. 16. ΧΧΥ. 
8. 4 Μδος. 1]. 8. νοοὲ ἑβδομάδες 
ἀππὶς 7μδίζειι τεβρὶοϊτζαν, αυο ἀε- 
18 υϑιιγεθαῖδ Τοβοιπἀθραπίαγ. 6 
ἨΈΠΙΘΤῸ δερίεπατίο Ἰοριταν 4 Μαοο. 
ΧΙΨ. 7. παναγίας ἀδελφῶν ἑβδομά- 
δος. ; 

᾿'ἙΒΔΟΜΗ ΚΟΝΤΑ, «ερίμαρίηία. 
Ων» υἱσιπίδ. Οφη. ΧΙ, 94. ...- 

νὴ. Οεη. Υ. 12. ΧΙ. 96. .-- 

Ὀϑδτ, ἐσιρίαία. 1 ϑατα. ΓΧ. 99. 
Τρ ρογυηί γοὶ Ὁ Σ Ὁ» ν6] ραιτηῦ- 

ἰαγαηὶ ὃ, 80. εἴ κ), 70. Ιάθμὶ ναοὶ 

1, ᾿ 

᾿ἙΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΧΙΣ ἝΠΤΑΣ, 

ϑερίμαριεε δερίξηι. Γγν γ)γ 2: 
σεη. ΓΙΝΡ΄. 43. 

ἙΒΔΟΜΗ ΚΟΝΤᾺ ΠΕΝΤΕ, 868» 
ἐμαριπία φιίπσοα. ὉΌΓῚ Ὁ ὦ: 

σευ. ΧΧΥ., 7. -- Ὃν Ψ. Ἐχ. 1. 

ὅ. Θεπ. ΧΙ. 427. υδἱ 1ΧΧ δὰ- 
ἄυπι φμέπσμε οὐ χυΐπαυς 1108 Μα- 
ἨΔ 5818 οἵ ΕΡἢγδίτηι ἢ]1οβ, ν. 90. ἂὉ 
1119 ὁχ 1 Ῥαγ. ἾἼ]. 14. δϑδάϊοβ. 

ἙΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΣΣ, δερίμαρεεὶ- 
πιδ. ἘΠ) 0)» φερίμαρίπία. ΖδΟΝ, 
Ι. 12. 

'ἝΒΔΟΜΟΝ, δᾶν. σερίξπιο ἴοοο. 
ϑιν. ΧΥΤ]Ὶ. δ. β6ς. Οοπιρὶ. ἕβδομον 
λόγον ἑρμηνία (Ἰε;6 ἑρμηνείας νο] ἐρο 
μηνείαν) τῶν ἐνεργημάτων αὑτοῦ, 801]. 
ἐδωρήσατο, δορέϊηιο ἴοοο Ἰασυδτα δαΐξ 
ἔλου]ϊαύουα ἰοχυσπαϊ [9 δοποεβεῖῖ, 
4υὺ8Δ δὰ δϑδισδηδ δὸ οἰ ερσδπα 
τηϊτῆςβ [οἱ ὀροσὰ υξὶ ροββρῶζ. 

Τι9 

ἄς Ἰοοῖδ 104. ΧΙ. 8. εἰ 9 ὅδ. ΥἹ. ᾿ 



Οεη. 11. 4. 8. ΙΠ. 4. -ονϑῷ: 

τυ Ὁ» φερέεπι. θη. Ν]]. 11. ΨΙΠΠ1. 

4. 14. 208. Ί. 4. Πορεσζεῖ 6888 
7. --ς ΤᾺ “αὐδαίμηι. Ἐχοά. 

ΧΧ. 11. ΧΧΧΙ͂. 14. 
ΤΑΙ ἝΒΔΟΜΑ, δερίξηεα, 1. 6. 86}- 

ἕώπαπα, ἴξ. ἀἰεδ ϑερέδπια. γ)} “Ὁ “2ἢ- 

ἕζπαπα. Όεη. ΧΧΙΧ, 427. 28. --- 
ΓΙ 2ὺ» ϑερίαπα. 1 Ῥασ. ΙΧ. 39. 

ἜΒΕΝΟΣ, τράῤθμν 80. ἴσπαπι, ἿΣ 
Ἵμάϊα αο ΖΕιλὶ ὀγγὶ δοίϊμιρῃ. 
ὩΣ »ἷυν. ΕΖ. ΧΧ' Π1.15. Μαὶε 

Τμοσοάοτεΐυν ἴῃ Οοτηχ. δὰ ἢ.}. 0.901. 
νοσαπιὶ ἐβένου, ἀυδὰ γτασοδοῖο 
αἰρυϊ, δὰ γ ἡ)» πέρατα, τες. 
ΨΙάε ἀ Βος ἴρτιο Γιοθοοεϊά. [. 130. 
εἰ [Γἡρεορίυη ἂς Νανὶρ. ὅϑδίοχω. 
Ορϊυνίςε βεςῖ. ΓΝ. ᾧ. 18. 568. 

ἝἙΒΡΑΙΌΣ, ἤεῦταιω. ἈΡῸΣ, 

ς 2)» εἴ ΠΥΣΝ. Θει. ΧΧΧΙΧ. 

14. 17. ΧΙ, 18. 
'ΕΒΡΑΙ ΣΤΙ,, Ηεδταῖοε. ῬΥοΙον. 

ΒΙΣ. ᾿Εβραῖστὶ λεγόμενα, Ἡεδτναῖοε ἀϊο- 
ἑα. Οομΐ. 1,.εχ. Ν. Τ. 8. ἢ. υ. 
ἘΓΓΑΣΤΡΙΜΥΘΟΣ, υερένέϊοσμως, 

ρυίλο. 4, ἰάειη. 1[δν, ΧΙΧ. 81. 
ΧΧ, 6. 27. Τδεοοΐ. εἰ Οομιρ]. 2 
Ἐορ. ΧΧΙ. 6. οἱ Ὁ. ΧΧΊΙΠΙ. 24. βες. 
(οταρὶ. --- αἰ Ν Σὺν» ἀονάμα Ἐυ- 

ἀ ἐβοπὶε. 1 δα, ἜΧΥ ΠΠ]. 7.---- Σ5Υ] 
Ῥίαν. 'ππεπάδοες. ἴθ. ΧΙ ΓΝ. 45, --- 
ΡΩΝ ἀκαγοίμα. ἔεο. ΧΙ͂Χ. 8. Οοεμ. 

Ἶπ Οςίαδι. εἴ 1,6χ. γι} ΜΆ. Βγόϑτι. 
ἐγγαστρίμελος, τῇ 7αστ μαντευόμενος. 

Θηῦ8 ἴῃ Ἐχροϑ. ΗΙρρουν. 
ἐγγαστρίμυϑοι, οἱ χεχλεισμένου τοῦ στό- 
ματος φϑεγγόμενοι, διὰ τὸ δοκεῖν ἐκ τῆς 
γαστρὸς φϑέγγεν. ϑυϊάδ: ἐγγασερί- 
μυϑος, ἐγγαστρίμαντις, ὅν τινες νῦν αὖ- 

“ ϑωνα, Σοφοχλῆς δὲ ἐμ ρσυράδῃ κ᾿ ΄ς. λ. 
Οοπέεςν ἴκεχ. Ν. Τ. 8. 

ΦΈΓΓΕΛΑΊΏ, ἐπε θοὸν 4 Μδαου. 
Ρ. 37. Ἐερετῖξας αυοαις Ργὸ υΤῸ 

δρυὰ ΓΧΧ Ρκ. 11]. 4. βϑο. οοᾶ. ΑἾοσχ. 
Ηδρογολ. ἐγγελῶσα, κατωγελῶσα. 

“Ἑβδομος. 660 Ἔ γγέζω. 

ἝΒΔΟΜΟΣ, φερέδηιιιδ. ον δ) ᾿ΕΥΓΓΖΩ, ἀρρνορίπημανε αοῖο, 
ΠΙᾺ ἀρρτορίπφωο, αοσεύο, ργορέπηιες 
διῆμ. ἮΝ» ὑνεπίο. ΠΟΙΧᾺΧ δ86ς. οοά. 
ΟἸεαι. ἐπ. Χ]]. 14. Ὁ] ἐγγίζερ 

ϑεπῖγε Ἰοίαϊ. --- δι, ργορέπψωις 
ϑαηρμῖπε. Ααυ. ὅγτωσα. 1δν. ΧΙ ΧΥ. 
358. Ααὺυ. ἴ,ν. ΨΙ. 15. 853. οὐχ 
ἐγγισλήσεται, υοὰ Ηεδγοῖῖεβ [ὰ 
αδηβει τ: αὐέπέε ΟΝ εὐοϊεέειτ. 
912» ἐπφεπιίϑοε. ΜΊΟΆ. ΕΝ. 10. ἐγ: 

“δε. ὅ60. Ὀαρρεῖϊιι ἴῃ Νοῖῖ. Οὐδ. 
δ ἢ. ]. Ρ. 90. ἔγγιζε εδξ φἼοαδεσις 
ΕΣ δἰϊβ Ἰεοίίομα (γ )) οἵ Ἰῃϊεσρεοῦ- 

ἴοπο. -- ὉΠ ΗΙΡΆ. ι τιν 9}.ώ- 

ἐϊπο. ἴεβ. Ὗ. 10. - "ππν 86. ὃ ὁ 

πεν ΧΑΧΊ. 3. βοο. οοά. ΑἸοχ. υδὶ 
ἐγγιζούσῃ 5Β'πα ἀυἶ)]ο ὃχ ὡπῖεοδ- 

ἀἰδοκήνυν Πϊκίυοι ες. --- στ. Ρετ- 

τρο. Ἐχ. ΧΙΧ, 91. υἱὲ ἐγγίζεν 
Ὡοδαΐ Ῥεγεμρέϊδ οαποοίδε σοοδάετε. --- 
Ἐ δα ἴΙηο. 2000. ΧΙΧ. 91. Ἀσὸ Ὡ)Ό. 

Ἅηὐδεγεηιέηὶ τπεὶ, ἐγγίσατε μὼ, Ἐ. «. 

δ ΟΩΤΥ 6 πρὶ, ορεπι͵ ξετίε. ---- μα ζο 

ΟἸ δ] ἃ, ρεγέϊηρο, ρεγυεπὶο. ΙΧ Χ Τλαπ. 
ΙΝ. 8. -τ »Ἀ)γ): 7 Καὶ εἰ Ηρ ! 
ἑαπρο, αἰξπρο. 1 ϑατὰα. ΧΙΝΡ. 0. ἕως 
ἔν ἐγγίσωμεν ὑμῖ, 566. σοι}. αυα 
νεῦρα 80 δΊο Ἰηϊεγρτοῦς ᾿ὰυῥβα 
νἱἀεηίατ. Ῥ6. ΧΥΧΙ, 8. Εἰ ἰλμὰ προς 
οὖχ ἐγγιοῦσ,, ΟΣ αἰἰϊηκεπί 1] ασι, Ρκ. 
ΓΙΧΧΧΝΉ. 8. τῷ ἄδῃ ἤγγισε. Ῥε. 
ΟΥ̓... 18. ἤγγισαν ἕως. ὕει. 1,1. 9. 
ἤγγισεν εἰς οὐρανόν. (οι. {Π]. 6. ἤγγισεν 
ὁ λόγος πρὸς τὸν βασιλέα. ---- »» »ία- 

4α. ἴε. ΧΧΧΥΊΙ. 11. ἤγγισαν. 1,6.- 

βεταμξ 9)» -- 2): Ὁ)» Καὶ 
εἰ Η! ΡῈ ἢ. ἅψα. 1 βδ. ΧΧΙ]. 9. 
ὩΒΙ ἐγγίζειν πιοϊοπεσα περλνλ λοσαν α- 
θεῖ, οἱ αὐάωοενε, αἴετγε, αὰὶϊ ἀαὐπιο- 
ὕενε ποῖλῖ. Ααὰ. ΤΒεοά. 68. ΧΙ]. 
91. ΙΧΧ σε. ΧΧΨΥΙΙ. 21]. ἐγγισὸν 
μοι, αοοδάδ δὰ το. ἴδ. ν. 922. Ἐχ. 
ὙΓΣ, 32. -- ὉΠ) ΝΨΦΒ. ὁ τῦν 

. Ι66. ΠΙ. 15. υδὶ ἰοοῦ 
γ0}}) δἷμε ἀυβλὶο ἰορεταδὶ Ὁ). 

τ) Νίρδ, οὐδε αηρλρίο. [εα. 



ο. 

ιχ] 

Μὴ ἐγγίζων. 

Ηοβ. ΧΙ. 6. Νοι Ἰεροτγαηί Ὑ» 
864 ἐγγίζων πρὸς τὸν ϑιεὸν Θεὲ ἢ. ]. 
δεωσι αὐἶτε ρῬγεοίδων, εἰ φυϊάσηι απέποο 
ἡβάμοῖα ρίεπο. ---- ΔῚΡ: ΣΡ» 

Καὶ, ΡΒ. Ηἰρι, θευί. ΧΧΧΙ. 14. 
ἠγγίκασιν αἱ ἡμέραι τοῦ ᾿γανάτου σου, 
ἈΡΡΙΟΡΙπαυδηΐ αἴεβ πιοσχίϊ ἴδ. 
500. ΧΧΧΠΙΙ. 22. ἤγγισεν εἷς ϑάνα- 
τον ἡ ψυχὴ, ταοτεϊ Δρρυορίπαυδνὶϊ 
ΒΑ. ΡΒ. ΧΧΨῚ. 8, ἐγγίζειν ἐπὶ 
ἐμέ. Ῥρ. ΧΟ. 10. οὖκ ἐγγιεῖ ἐν τῷ 
σχηνώματι. Ῥ8. ΟΧΥ ΤΠ]. 1068. ἐγγι- 
σώτω ἢ δέησίς μου ἐνώφσιηιδν σου, ΔΡῬτο- 
Ριπαχυοῖ ἀεργθοβῖο τηθα δα (6. 168. 
Ὕ. 8. ἀγρὸν «ρὸς ἀγρὸν ἐγγίφοντες, 8- 
τυτα ἄ5τὸ μηροηΐεσ, 166. ΧΧΨΥΙ. 
17. ἐγγίζει τοῦ τεχεῖ, 11 ρτορὶπ- 
κα εβἰ. ἴ0. ΧΥΨῚ. 18. ἤγγισας, αρ- 
Ῥγορίηφκατε γδοϊδίὶ, --- Ὑ 0) ΟΒΔΙα. 

Ὠδη. ΥἹ. 20. -- ΔΡ νοσῦαῖθ. 1 

ϑδ. ΧΥΤ]]. 42. 9 ϑαη. ΧΥ ΤΠ]. 26. 
ἐπ μ᾿» φῬγορίηγιιδ. 1ν. ΧΧΙ. 8. 

Νι. ΧΧΙΨΝ. 17. συ. ΤΡ. 7. --- 
Σ» πιοάΐμηι. Ααυ. εἰ ΧΧ Παρ. 

111. 1. ἐν τῷ ἰγγίξιν. Ἰαρετυπὶ 

ἼΡ οὐπὶ ΟΠ δ] ἄδο. ---- ΔῚΡ, Ῥγα- 

ἔμωῃ. Ῥβ. ΕΤΝ. 20. Τρετυαπί ΡΥ. 

- πρ ἀρργορίπχιαΐο. 68. 

ΓΝῚΠ1|. 2. Ῥγαίογεα Ἰορίυν δρυὰ 
ἀ Τῃς. 1 ὅδηι. ΧΧΥΤΙ. 8. 00] τῷ ἐγ- 

γίζων, υἱοίπμδ, τϊ}}} τεϑροπᾶες ἴῃ 
τοχίᾳ ΗΘΌΥ,., δι δὰ "Ἔν Ο΄εκι- 

γῶμηι, Ἰ]υὰ ταῆδετε, υἱ ἄπ Ἀ. 1. 
ΨΘΓΒΙΟΏΘΒ σΟΑ] υοτηΐ, νεϊδί τὸ στάντα 
ϑηΐθ τὸν ἐγγίζοτα. Αἀάἄς Ατηοβ ΥἹΊ. 
3. 

ΜῊ ᾿ΕΓΓΙΖΩΝ, ποπ ργορίπφιδ. 
Ὕ ὀτίγαπεια. Ὠδαυϊ. ΧΧΥ. 5, 

ἜΓΤΙΣΤΑ, ργοσίπιε. Τὰ ἔγγιστα, 
ε Ῥγοχῶπὶ, ν Ἢ), υἱοϊπὲ πιεῖ. ϑγτότα. 8. 

ΧΧΧΥΙΙ. 19. οἱ ἔγγιστά μου, 86. ὄν- 
τες, Ῥτγοσὶπιδ νεεὶ. "ῸὩ" 5 0. Ὠδῃ. 

ΓΧ. 7. 8.0. (δ:β. τὰ ἔγγιστα, ΠΠ 1.1} 
πουϊγυη Ἀ]ΌσαΪΘ ῬγῸ πο 
Ῥοπίίαγ. ΄. βαρτγα 8. Υ. ἀπωτέρω. 
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ΧΧΧΙΙ. 26. [εν. ΧΧΙ. 2. σαι. 
ΧΥ͂Ὶ. 14. οεἱ ἔγγιστα καπιὶ οοπδαηρι- 
πεὶ, αβῆπες, 0011, Ῥε, ΧΙΠ]. 8. 

ἜΓΓΛΥ ΦΩ, ἐηδοιῦρο. Ἂν, ἰάεπι. 7 

2οὉ. ΧΙΧ. 24. --- Γ 5)» φομίρίμγα. 

Εχ, ΧΧΧΙΧ. 19... 
"ἜΤΤΟΝΟΝ, είς, ξείωγα, οἱ τὰ 

ἔγγονα, ξαίμδ, ργορπαίξ. ΥὮ» "πεῖρα 

ἐγαΐό. 7οὉ. ΧΧΊ. 24. ςφες. ΑἸά. δεὰ 
Ἰθσοῖῖο {θ1 οϑὶ β'πο ἀμ ῖο ἔδ184. Ἐδ- 
Ῥοποηάυμι ναὶ ἀγγεῖα; νεὶ τὰ ἔγ- 
κατα, αυοα 411] ἰρτὶ ΒΑΡ θηῖ. --- ἤϑηξν 

βιοίμο. δας. ΧΧΥΤΙΙ. 4. βες. Α]ά, 
δὶ δ} ἔχγονα ἈΔΌΘηΪ. --- ΟΝ δ Ν ας 
Ῥίυν. ρὑγορπαί, βγτατα. 900. ΧΧΧΙ. 
8. Οἰγπιρίοάοσιιθ 'π δι. Νίοειεε 
ὀχμῖρθοὶ ἔχγονα. ΕΠ αἰτα ΠΟΥ ῬΓΟΙΑ 8- 
σα6 Ῥοπὶξ ΟἸ]εμλθπϑ Αἰἷοχ. ϑίγομι. 1]. 
Ῥ. 400. 
"ἜΓΓΟΝΟΣ, πεέρος. Δ 12 μια 

ιν. ὅγτατι. Ζυ ἃ. ΝΠ. 22. ---- Ἴ2). 

Αι. 300. ΧΥΤΙ]. 19. υδὶ Μοηΐ- 
ἔαποοῃῖαδβ πἰηΐβ δια ρίρυα ργορενίθηι 
το! άϊι. ΖΕ] ίαη. ν. Ἡ. ΝἹ. 18. ῬΒδ- 
γΟΥ. ἔγγονος, ὁ υἱὸς υἱοῦ. 

ἝΓΓΡΑΠΤΟΣ, ἑπεογρίια, οσο0η- 
δογίρίμιδ. ἊΣ ΓῚΣ Ῥδτί. ῬδΉ. δογίέρέιδ. 

Ῥρ. ΟΧΙΙΣ. 9. 

, ΒΕΈΓΓΡΑΦΗΝ, ἐνδογὶρίο, δογρ- 
ἔμγα, ἰξέεγα. ἃ ΩΡ: 2 Ῥαᾳαγν. ΧΧΙ. 

19. 866. Οοταρὶ. δὲ ἐγγραφὴ ταϊδὶ 
ψογᾷ ἰοοϊίο 6886 νἹἀδίισ, αυδησύδτα 
εἴ δἰίοσγα Ἰϑοϊΐο, ἦλθεν αὐτῷ ἐν γραφῇ» 
νεπῖξ αὐ εμπὶ αἰχμὶς σμπὶ ἰἰἑετῖς, 1ο- 
οὐχ Βαῦοσα ροίεβί. 149 ὑϑυ]ο ροεῖ 
8. Υ. ἐγγραφής. Αἀά6 Ροϊϊμο. ποτα. 
ΨΙΠΠ]Ι. 29. εἰ Εἰγταοὶ. Μ. 220. 560. 

ΦΕΓΓΡΑΦΗῚΣ, ἱἰ. 4. ἔγγραφος, 
ϑογίρίιιδ, ἰεγὶς οοηδίρηπαΐιδ, 86 ΟΌ-͵ 

Ῥοηῃϊυν τῷ ἄγραφος. 8ῖν. ΧΙ Ι͂Ψ. δ. 
ὑμένοι ἴση ἐγγραφῇ, ΘΏΔΙΓΔΙΗΘΒ 

βίδα μἰλ ας Τζ γε οὶ], γαῖ. 

διιίΐΐδηι μιαροὶ ἐν γραφῇ. [Ρ]4, ν. 11. 
860. Οὐμωρὶ. υ] δδάθι Ἰθοϊοηϊβ ἀ1- 
ψοτοϊίϊδθ τορογίωσ. Αὐν. ἐγγράφως 
Παροῖ Ζόβορῆιϑ Β. 2. 1. 27. 1. 

Ττιδ 

᾿Εγγραφὴς. 

« ΧΧΧ. 30. -- Γῃρ Ῥῆν. εὐφροοίο. ὙΒοοά. μαβδὲ οὗ ἐγγύς. ---- )γ. Ἐχ. 



᾿Εγγράφιυ. 

ἘΓΤΡΑ' ΦΩ, ἐμρογίδο, οοηξογὲδο. 
ΔΛ, “ογίδο. Ὅλη. ΧΙ]. 1. δθς. 

ΟὨΐβ. 1 Μαςο. ΧΙ], 40. 

᾿ἘΓΓΥΑΏ, ΑΌΜΑΙ, φρομάρο, ἤἀε 
7κδεο. “1, ἐεείϊ. Ῥτον. ΧΙΧ, 48. ὁ 

ἐγγνώμενος παῖδα ἄφρονα, αυὶ Βοπαϊ- 
Ἀθα ἱπηργορύιπι ἱπ ἡπάϊοῖο σαρ!θ 
ΔΌΘΟΪΙνΙξ σιιο (ΒΤ ΟΠΪΟ, δ. ΓΟ 60 
τεβροπάεί δ βροπάεί ---- γ. ΤΟΥ. 

ὟΙ.1. ἐὰν ὶὶ ἐγγυήσῃ σὸν φίλον, εἰ Βρο- 
ὃ ῬΟΠΟΟΥ͂Β Ῥγὸ δαιῖοουο, δά. ΧΧ. 

19. Αι. ὅεν, ΧΙΕ1Π. 9. ἐγγυῶμαι 
αὐτὸν, βΒροπάφο οἱ ἱπ πῖ6 σϑαΐρὶο, 
ΤῺ6 6886 δὕτη βαίνττι τοαἀιιοίγζυχη. 
ϑγιση. ὅεη. ΧΕΙ͂Ν. 82. υδίὶ τὸ 
ἐνεγυήσατο ΤΕροπεπάιπι ἐδ ὁ 

. σατο. Ααι. ΤΙοοᾶ. ΡΒ. ΟΧΨ ΤΠ. 122. 
- Ρῶ» ορρτίσιο. Ῥτον. ΧΧΥΤΙ]. 

17. 86ο. ὕδερετιῖι ὁ ἐγγυώμενος (Α- 
ΤΑΡ8: γιὲ σωείοηι εἰ δεοιγίαίεηι 

ς Ῥγαδίαϊ) βιαροτονῖς ἢ. 1. 6 νοῦ Ἵν) 

ἀ 

Ῥτοτυχηίαϊα Ὑ. ϑῖν. ΨΊΠΙ. 16. ἐγ- 
γυᾷν ἴῃ υαπίνογθιται ποίαϊ  άεπι ἀαγο, 
»γονηβίεγε. 

᾿ΕΓΓΎΩΏ ΜΕΝΟΣ ᾿ΕΓΓΥΑΌΜΑΙ, 
δρομάθης δϑροηάθο. ΠΝ Δ» Ροη- 

ἡεοφροπείοπεπι. Ῥτον. ΧΥ ΤΙ. 19. ἐγγυῇ 
τὸν ἑαυτοῦ φίλον. δῖὶο τεοία Ἰερίςυν ἴῃ 
(οά. ΑἸ]οχ. ΑἸΪΣ φίλων. Ασουδβαῖνυϊη 
Ῥοδίυϊαὶ ἐγγυᾶσϑα;. 146 βαϊηηδδίατα 
αἀε Μοάο ἴδυτ. Ρ. 100. 

᾿ΕΓΓΥΉ, φ“ροηεὶο, "αε)εδεῖο. δὲν. 
ΧΧΙΧ. 20. ἀδοοι 

ΕΥ̓Σ᾿᾽ΕΓΓΥΉΝ ΔΙ ΔΩΜΙ, ἐν ςρο".- 
αἰοπειι ὧο, Ἀν. 6. δροκἄδο. ξγ) νγν 

᾿ρίαιάο πιαπμηι, Ὦ. 6. δροπᾶεο. Ῥτον. 
ΧΧΊΙ. 96. 
“ἜΤΤΥΟΣ, δροηδουῦ, βάξγμδδοῦ. δν. 

ΧΧΙΧ, 18. 19. 4 Μδος. Χ. 98. 
Ηδογο. ἔγγυος, ἀνάδοχος. Οοτί. 84]- 

ε Ἰιδβίυσα ἀς Μοάο ἴὔδϑυγ. Ρ. 689. 
᾿ΕΓΓΥΙΟΏ, τισηιόγα ἡμηρῸ, πι|6η,» 

ὄγα ὕπρομο. Ἔν Ῥτόπμπι Ἠ16 ἐς- 

Ῥαπάο. Ἡφῦτ. 8 Βερ. ἸΝ. 885. ἐν- 
ἀραδα ΒΟΥ ΙΓ [Ὁ] αυόαας ἐνεγύω- 

ἜΓΡΥ ΘΕΝ, ργορε. ὕγινὶ ΜΡ» 
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Μὰ υἱοῦ, «εηεεὶ. 106. ΥΊ. 14. Ψιάεε- 
Σ ἰδ ΠΟΏΟΠΘ Ῥεάΐς δοῦδραδε. 

- 2 .ῊἪ Ῥγορύιημιε. 70ε. ΓΧ. 16. 
--ὐῬ9Ὸ. ἐ φυορέπᾳιο. Ἐπ. Ν11. 8.. 

ἘΓΓΥ͂Σ, ρτορε. γχεν ἰάστν. ες. 

ΧΧΧΝΥ. 4. ἐγγὺς τοῦ οἴκου, τὸ ἀτὺ 
τοῦ οἴκου, ὕγορε ἀοιαπτα. Ὗ. ἵ,. Βσα. 
ἘΠ|108. ΟΣ. Ρ. 808. --- νην ἔπ 

ἐεγτα. Ὦσαϊ. ΧΧΧΙΙ. 49. Ξξες. Οχοῦ. 
Ὁ] ἰατιοη ἐγγὺς εχ ἐν γῇ οτίασα τἱ- 
ἀείυΣ. --- - 3) Ἢ γερίοπε. Ὦδακ. ἸΡ. 
6. ὰ 

μοὶ ὧρ, ἴῃ ἐ ΓΝ ὑμῶν αὶ μτορς ἄκακα 
ἕξ ῬΡοένε εβί. [Ὀ. ̓Ἵπ ιὸ 190. ΧΧΧΙ͂ν 

-- ἢ Ῥγορύιφμιε. ὕει. ΧΙΧ. 
40. ΧΙ. 10. Εχ. Χ11]. 17. 
ἘΓΓΥΣ ἘΓΜΙ,, ργορε ϑωνε. τυ, 

ογάϊηο. ΦοὉ. ΧΙ]. 18. ἐγγὺς εἰμὴ τῷ 
πρίματός μου. ϑε,δυχι ΕΧργεβδεσηπί. 
δδρ. ΥἹΙ. 10. ἐγγὺς εἶναι τοῦ ϑεοῦ, [- 
πεϊδατεπι ])εὶ ἐεϑε, ὅς ὕασονε ας 

ΟἹ ἜΓΓΥ τὼ ὌΝΤΕΣ, φμὲ Ῥτο- 
“Ῥε δωπί. ὍΣΕΣ ἐν, υὐάεκίεε ζαοίεαι. 

Ἐδῖῃ. 1. 14. οἱ ἐγγὺς τοῦ βααιλίως, 
ἐπέδηιὸ τρὶς πρδηὶδίτί. 

᾿ἜΓΓΙΩΝ, οοπιραγαῖ. ργορέπημῖον. 
δ» 966: Ὡ.- Βυζῃ. ΠΠ. 12. Νεβ. 

ΧΙ, 4 
εν απ τος Ῥγοσέπιμε. Τρ» 

,)αίεν. 70. ΝΙ. 15. ὅς. οἱ ἐγγὸς 
εἴΐδτι ργορίπφιξ ρέπεγα αἰουχῖτιτ, Υ. 
6. δρυὰ Ἐπ. εγδοὶ. 87. 

᾿ἜΓΕΓΡΩ, ἐποῖϊο, ν ἔχρετῖξε- 
ποῖο, τεευδοίίο. τγχ ῬΙΒ. φιτο. 

Ῥχου. ΧΥ]]. 11, --- γ» ΗΙΡΒ. ἃ 

ΝᾺ» "Βοῦεο. γα. Χ. 10. --- ΓΙ. 

ΗΙἸΡἢ. αδοοπάεγε ζαοῖο, ταοῖἈΡἢ. εζοῖίο. 
Ῥτον. ΧΥ͂. 1. -- Ὑ»»Π ΗΙΡΒ. ἃ 

νη. 2 Βθρ. Γ΄. 851. Ῥτον. ΨΊ. 22. 
1ε5. ΧΧΥῚ. 19. --- ὉΠ ΙΒ ἃ ᾶ 

Ὁ29)“» ἐταϊίο. 1 ϑατα. 11. 8. --- 
; ΣΦΙ ΗΙΡΉ. "παέκἐἑπο. ἴεβ8. Ψ. 11. 

οἱ ἐγειρόμενοι φᾳρωΐ. -- -»» δοῖο. Ἐκ. 

δ ᾿ . 

- 



ἜἜγερσις. 

ΧΧΧΥΠΠ. 14. ἐγερϑήσῃ. Νιάοηξαν 
Ἰοοο Ὁ. ἰορίθδθθ ὝΆ δὰ ἡνἢ δὴ 

Ὃν,» εὐἰσήατε. ---- Υ᾽» εὐἐρίϊο. ὄξει. 

ΧῊ]. ὅ. 8. ---- Β͵ν, οοπέοείογ, ὁ0η- 

εἰζιο. 7ετεῖα. ΧΙ ΤΙ. 7. ἐγερθῆναι. 
Τρεταπῖ ΓΤ» 8. τδ. "Ἣν. -- 

Ἔν: ὙἔΡι ὌΠ, Καὶ, ΡΒ. οἱ 
Ηρ, Αᾳὰ. 200. Π|. 8. ΤΧΧ 
Ῥχον. Χ, 18. (δηί. 11. 7. 11. 4. 
-- "21.» ἄδδέτο, εἴτα αἰπίϊοτ. Ἐχ. 

δ᾽ ΧΧΙΙ͂. δ. ἐγερεῖς. Βαπια χαοδὰ βρῃ- 
ΒΌΪΩ 5» ΒΟΥΤΩΟ ΘΏΪΠλ 10] ἐδ 46 δϑὶ πο δὰ Ὁ 

᾿ ΟΠΟΓΘΒΌΟΘΟΡΔΩΪΟΕ, Οσυἱ ΘΥΘΟΠΟΠΟ δυχὶ- 

8 

σὰ ἔδγοηάυτη οσϑί.--- “Ὧν ἑποδᾶο. 

Ϊπο. Ηδρ. 111. 12. ἐγερϑήσῃ ἐπὶ τὴν 
γῆν. Νοῖ τλδ]6, αυοδα ΒΘ ηβΊ,Τη. ---- 
ΟΡ: ΟἿΣ Καὶ εἰ Η!ρῃ. Οϑη. 

ΧΙΕΙΧ. 9. συά. 11. 16. 18. Ῥπαΐτη. 
ΟΧΧΥῚ. 8. υδὶ ἐγείρεσϑε εβι [Ἀ188 
Ἰοςο. βονίθεπάυμ ἐγείρεσθαι, αἱ Πδ- 
μεῖ αὶ. Τπδοάογϑιι οἵ ΕἸ γτα τι. 
Ῥυου. ΥΙ. 9. ἐξ ὕπνου ἐγερϑήσῃ, υδὶ 
Ααυ. ὅγιστια. Τμοοά. ἀναστήσῃ. --- 
δηΐδν Ῥγίποορε. Ῥγον. ΧΧΥ͵Π1]. 2. 

ἐγείῥοντω. Ἰδρετυμῖ γ, 8 1, 
εἰ ἢ» αποὰ ἴῃ οδάδτη ποῦὔομθ 

ϑοοοροζαμπί, ἴπ αυἃ ἀρυὰ 1,Δποι 
τέβηατε Δ ιθοίαῦ : γέρπαπὲ υἱξία, 
πιοτεϑ, εἴο. --- ΠΩ φγελεηπάο. Ῥτον. 

ΧΙ, 1δ. ἐγείρει (οοπεραγαξ) ἀνδρὶ δόξαν. 
ἀ οοοα Ηδφῦσ. ἰπ ποΐοῃα ΒΡ 1] Ϊςα 

ΔΟσΘρΡοσμῶξ. 8 Ἐάν. 111. 81. ἱπ 
Ὠοίίομο ὀχ σέγμεπαῖ, ΗἩΘΌΣ, ἼΔΩΥ ΣΙ 

Ἐάν. ΓΧ, 9. 
"ἜΤΕΡΣΙΣ, οτοϊέαἰο, εγέοίο, 61- 

“ἰγυσίο. ἘΒῸ: ΡΠ. ἱπέ. Καὶ εἰ 

ἩΡἢ. ἴπς. εἰ ΤΧΧ Χ6α. ΥΠ]. 10. 
Ρᾳ. ΟΧΧΧΥΠΙΙ. 1. 8 Ἐδβάν. Υ, 83. 
ἐν τῇ ἐγέρσει τοῦ οἶκον, ῬΡΟΡΙΕΣ ἐχδίγμο- 
ἑἰοπόπι 8. τοβίαμγαίδοπενι ἀοταὰδβ: 
Ηεῦτ. 1, Ἵυπαάατί, ξωπάαξιο, 

Ἐπάτ. 1[1]1.11. σοηΐ. [κχ. Ν. Τ,8. ν. 

ἐγείρω. 
ἘΓΚΑΘΕΤΟΣ, σδμδάοϊες, τπδιαϊα- 

ἰογ. ᾿ζι8, ἑεέογμοη, Φ00. ΧΙΧ, 12. 

6689 ᾿Εγκάϑημαι. 

Τὰ Βιεἰΐπδ Ταοσατηίντη κβοουῖυβ. ϑοὰ 
ν᾽ ἀθηίυν τα ῆὶ 101 ΓΧΧ γοσθῖῃ ἐγ- 
χάϑετοι ἀ6 δι0 δΔαἀαϊαϊεβ6. Ουεπιδά- 
τηοάυτι δὔδβυη 3 ὅδ. Υ111. 14. ἴὴ 
γοῦβ. γγοιδοβὶ ἐγχκαϑέτους ἃ. ἸΌτα- 
Το δα ἀϊζυτη 6586 νἱάθευτ, υἱ Ἰδοίογοβ ἢ 
ἀοοςογεῖ, Π1}Π1Π06 68 Ῥγεοϑὶ ἀἸΑτ]οΒ 1660 α 
᾿ανιὰθ γμορίϊζοθ 6886, υἱὐ [Ιἀυχπεθοα 
(αυογττα ᾿πβυγτθοῖο τηοϊαθηάδ ἐσαί) 
οὈθουνασθηῖ. οίδϑεί ἴδιῆθῃ ἐγχαϑέ- 
φους ἸΏ ΌΒΙΩ ΨΟΙΒΙΟ 8118 ᾿Π Ο τοι 
δὰ τ} 0) ταΐοστι, αἴ δἷ{ 1. α. ἐστη- 

λωμάνοι ρα Ααῃ δια ν. 10.» φωΐ 
»εγρείμο ἐπ αἰἴσμο ἴοοο δωπῃὲ εἰ υογ- 
φαπέμγ, 0011. Ζοῦ. ΧΧΧΙ. 9. 1,6χ. 
Ογτῖ! ΜΆ, Βγετα, ἐγχάϑετοι, ὑκοχρ,» ὅ 
φαΐ. ἩδΕΥΟΆ. ἐγκάϑετοι, ἐνεδρεύοντες. 

ἜΓΚΑΘΕΤΟΣ ΓΓΝΟΜΑΙ, φμδάο- 
ἔων ἱποίαέαίογ 360. ἽΝ» ἑπϑίαἴον. 

200. ΧΧΧΙ. 9. εἰ χαὶ ἐγκάϑετος ἐγε- 
νόμην ἐπὶ ϑύραις αὑτῆς, ὉΡΪ ΒαΣτηο δβέ 
ἀδ 6ὁο, χυὶϊ δάϊυγι δα ὑχόγο δ]ἴ6- 
τῖυ5 ΔΟΘΘΠδ ΤΑ απο τ, δάδοαυδ 
οἷυ8 ᾿δπύδηι οὐπιάει. Ἡδενοῖ. ἐγ- 
κάϑετος, δόλιος. Ἰάδπι : ἐγκάϑετος, ἔνε- 
δρεύων, ἐπιτηρῶν, ἐγτύπτος. ΟἸοδδεὸ : ἐγ- 
κάϑετος στρατιώτης, ϑεοσμίμα. 1ιορς 
δε δαοίιδ. 

ἜΓΚΑ' ΘΗΜΑΙ, ἐπεοίάθο, ἱποοία, 
ἡπλαδέίο. “δ. δοίεο, λαδίίο. Ἐχοά. τ 
ΧΧΠΙ. 31. τοὺς ἐγχαϑημένους ἐν τῇ 
γῇ» ἱπροϊοπέος ἰεττασα, 90}}. ΧΧ ΧΙΨΥ͂. 
192. 15. υδῖ οὕχτὰ ἐσὶ σΟΙΒΙΓΌ ΕΓ. 
Νυπι. Χ]Π. 19. εἰς ἡ γῆ, εἰς ἣν οὗτοι 
ὗ γγαι ἐᾳ᾽ αὑτῆς ; ἀπεοπατι ἴοσγᾶ 
ἴδια, αυδτη 11}} ἱποοίμπὲ  Ῥ8. Χ. 80. 
ἐγκάϑηται ἐν ἐνέδρα, ἰὰ 1π51}}18. ἐαέεί. 
ϑυϊάδε δὰ ἢ. 1. γοϑμίοίθμβ : ἐγχάϑη- 
ται, ἐνεδρεύει. ---- γχν σμὅο. ΤὨροά, 

Οεῃ. ΓΨ. 17. 0ὐὲ Μομπεῖ τρδὶο οαϊ- 
ας ἐγχάτητα, Ῥγο ἐγχάϑητα.. ΟΧΧ 
ΕΖ. ΧΧΙΧΣ, 8. - ΒΘ, σεγαδίες. 

σε. ΧΙΙ͂Χ. 17. ἐγκαϑήμενος, ἐμδια}- 
απ, οομϑίοης αὐ ἐπδεἑοπαμηι. ΝΟᾺ 
λεροτυπξ 1). ὁ, υοά χαϑέζων το α]- 

ἔπι οϑὲ 200. ΧΧΧΙΧ. 28., υἱὐ Που- 
Ὧ1}}115 νίϑυγη δβί, 564 δἰ ρτι ΠΟΔΕ ΟΠ ΘΙ 

ἂν» 

νοςΐβ Ηοῦσ. αυα ῥγείον ἢ, ], ποῃ 
Τι 4 



᾿Εγκαϑίζω. 

α Ἰερίίυν, Ἰρπιοσαηίοβ σομήθος γα τἱἱ 
δ. 
᾿ΕΤΚΑΘΙΖΩ; ἐμειδο, οοἰΐδοο. “οι 

“τ Καὶ εἰ ΗἰρΒ. 205. ΙΠ. Ὁ. 

ἐνεκάδϑισαν, ἐπδίἀοδαπί. 1 Ἀερ. ΧΧΙῚ, 
10. ἐγκαλίσατε δύο ἄνδροις ἐξεναντίας 
αὐτοῦ, οοἰϊοσαίε ἄπιοβ νῖτοα οομίτα 1]- 
Ϊοβ. Αψυ. Τμβοοά, ββς. τρδτρ. ςοοα. 

ἘΠ ας ἀέρα οὐξαγυαέ, δοῦ 
απὲπιο, Ἵ ἱ 

φματαί εἰ οαρίεί. διγ, 11... 14. ἵνα 
μὴ ἐγκαϑίσῃ ἃ ὡς ἔνεδρον τῷ στύματί σου, 
Ὧ6 τρία ἴοτε οὐδογυεί ἴὰᾶκ γοῖρα, υἱ 
ἐχ 115 δ᾽ υτοπιοίυῦ οἵ ᾿πδατη Πα ϊ οὐ. 
οδαϊοποιη αστίρίαῖ. Οοπῆ, ϑϑ'Ρίς!]. ΤΙ. 
Ῥ. 49.---- τὰ 410] Δόλορ. 

ΈΕΓΚΑΘΥΦΑΙΝΩ, ἐπέοχο, ἐδ. 
ἕετο. δ. Ἔχ. ΧΧΨΙΠ. 17. βθο. 

ς οὐ. 88. Ηοϊτη. ἐγκαϑυφανεῖζ, αυοὰ 
ΕΧ συγκαϑυφανεῖς οτγη 6866 
νἱάρῖυτ. ϑοὰ δπο σΟὨἸ ΘΟΙΌΓΑΙΩ 
ΠΘΙΪΙ οδίγαάοχέ νϑ]]οτα. Οθ 
ἐδ) Β. 1. αἰοίζαν ἀ6 ἐπρίῤοπε βέην- 

παγηι, ἀαἸθῸ8 ΡΑ]6 εἰς ἐγιρίεκίων. 

᾿ἘΓΚΑΓΝΊΑ, ἐποαηία, ἀοαϊοαέξϊο- 
πεδ, ἐπέ δαϊα. “ἼΣ 7» ἐπε αέιο. Ἐάν. 

ΨΊ. 16.17. Νεῖ. ΧΙ]. 27. δα. 1 
4. Τχ. ΟΥ̓} Μ5. εἴ ϑυϊά. ἐγκα!- 

αὶ νοι, ἑορτὴ, χα ἣν ἐκαινουργήϑη τι. 
᾽᾿ἜΓΚΑΙΝΙ ΖΩ, ἑππουο, ἀδεάϊοο. 

ὐΥΤῚ ΗἸΡΆΙ, ἑαοεο. 168. ΧΙ... 

1. Ταορκῖβθο νἹἀοπίυν οὐπὰ [Δ]οῖδ 
ΟΥΤΙ -- Ὁ ἼΤῚ ΡΙΒ. 1 ὅδ. ΧΙ. 

14. 2 Ραν. ΧΥ͂. 8. Ῥᾳ. 1. 11. -- 
Υν Ῥηδο, Ῥθυϊ. ΧΧ δ, 1 Βερ. 

ἼΙ. 64. 3 Ῥαν. ΨΊ]. ὅ. --- γέ, 
υψαδεν. 1ε5. ΧΙ, τ6. Τερετυπὶ ΜΝ 
1 λά οι. -- Φν» ἑεδία, Θοἴδτα Ὧο- 

6 ταθι Ρτορσ. Ἠαστεε. 1ε5. ΧΥ͂Ι. 11. 
ἐγεχαΐνισας. τὰ αυοαὰα οὕ ἢ 6- 
Ἰ6(ἢ Ἰερόγυπ 

Ὁ πο ΘΕ ἀεάϊοαξιο. ΓΒ)» 

Ιάδιη. Νυμ. Υἱ1. 88. υὐΐ ἴῃ ΑἸδχ. 

- ΟΟΙΡΙ. μεγρεγαπι ἐγκαύνησις Ἰορὶ- 
ζ. 

664 ᾿Εγκατάδοσις. 

ἘΓΡΓΚΑΙΝΙΣΜΟΣΣ, Ἰάειι, ΓΘ» 
Ἰᾶοτω. Νυπι. ΥἹΙ. 10. Φ Ῥας. ΝΠ]. 
9. δ, 11]. 4. 83. ΥΑ. 1. ϑος. ΟΠ 18. 
8 Ἐπβάγ. Υ11]. 7. 1 Μδος. ἸΥ. 5δ6. 

δ9. 
ΦΈΓΚΑΓΝΩΣΙΣ, ἰάσπι. ΓΞ Στ 

Νυμ. ἾἼΙ. 88. δε. γαῖ. 
ἘΓΚΑΙΏ, ἐπερῸ, Ἵ» ατάευ, ε:- 

αγάεσ. βγτατὰ. Ῥδ. ΧΧΧΥΤ,ΙΗ͂Ι. 4 
ἐνικαιόμην. ὅϊτας. ΧΧΙΠ. 16. ἐγκαύση 
δός. (ουρὶ. ἄσπες ΔΙΠΆΒΙΔΗ 81.386 6ΌῸ- 
ἄοι ἐρπε ἐἰδιαςπὶς σμορεπάετεδ, οατὰ 
εἶβαιια 86 ᾿ἰιαΐπα οοπίασηϊ πδτῖ 3 
Μδος. 11. 80. 

᾿ΕΓΚΑΚΕΊΏ, γαεἰάϊο. γ 0, ἐκάεϊ, 
υἱαοιβαῖο. Τμεοᾶ, Ρχον. 111.11. μηδ 
ἐγκακήσῃς, πεὸ πιαΐε αδέας. ϑγτατα. 
σὅεη. ΝΙΙ. 46. Νυι. ΣΧ ΧΙ. δ. 
68. Ί]. 16. ἀφ᾽ ἧς σὺ ἐγκακῆς, ἀταε 
ΘΟ νέταξεγ. 

᾿ἜΓΚΑ ΚΗΣΙΣ, υεζαξίο. ΟἿΣ» ατο- 

ἰαἰΐο, ργεδεῖο, ἀαπρωοῖα. ϑγπετα. Ῥε. 
ΟΧΝΉΙΙ. 148. υδὶ ἴδπθει ἰοοῦ ἐγ- 
χαχήσως [οχίλθθ6 Ἰοβεπάυμι ὁδὶ ἐχχα ὶ 
χώσως 6χ Οδῖοεμα ῬΡ. 66. Τ. ΠΕ 
Ρ. 401. γεὶ χαχώσες εχ Οτίρσεπα Τ. 
Ι, Οργν. Ῥ. 818. 

ἘΓΚΑΛΕΊΏ, δοοσιο, πὶ μὲς τοὺ» 
ὮΝ, ἀἴοο. Ἐχοὰ, ΧΧΤ,. 9. ὋΝ 

Β.]. κατοῖτας δῆ βστειεῖ, ἀε φααε. 
ἐΐοηα. ---- ΚΓ» 910. Ῥτον. Χὶ 

Ὁὲ ἸΔΙΘΠ ὉΣΤῸ ἐγκαλῶν, νεῖ, υοἪ ἰῃ 
Οοα. ἀν Ἰονπν, ἐγκαίων ἀδίχως 
Βυ ρδςποηάαπι οἱ ἐχ βου εμῖπ Οτα- 
ὉΠ (Ρτοίερᾳ. ἴῃ ΤΧΧ ἴπἰ. Ἐ. ΙΡ. 
6. 4. ὃ. 8.) ἐκκαίων ἀδικίας, αὰξ νοῦς 
καχίαν, ἃ ν. 9. πῊ ἢ: »οἷανιο. ζδεϊ. 

Ι. 4. Ηδξδγοῖι. ἐγκαλεῖ, αλενδιοϑα:, 
φροχαλεζήλαι. 

| 

ἜΓΚΑΡΠΟΣ, βιονι. νυ 

ἐγγίριιια. εν. ΧΧΧῚ. 12. ξῦλων ἔ)- 
χαρκον, οΟΪ]. ῬΒ. 1. 8. 

ἜΓΚΑΤΑ ΔΎΣΙΣ, οοοῦδες, :5ὖ- 
γον θο. ὙΠ συ, πωδάμε. ΑἹ. 

Ρᾳ. ΧΙ ΠΙ.1. ἐγκατάδυσιν, οοοιάεπ- 
ἐεηι. ᾳυ. ϑγυήτη. καγάδυσπ. Μιὰς 
ἃ δ. ν. χαφάδυσις. 
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᾿Εγκατακρύπτω. 668 ᾿ ᾿Εγκατάσκευος. 

α ἜΤΚΑΤΑΚΡΥ ΠΤΩ, οοοαἶίο. "ἍΤ 

οέ ΔΓ ἰαέοο. Αταοϑ 'Χ. 83. 5860. 

αι. ιγ}} 119 Βυΐϊς εϑὲ νὸχ ἐγχατα- 
μίσγων ἀρυὰ Εΐγτα. Μ. 770. 523. 

ἜΓΚΑΤΑ ΛΕΙΜΜΑ, γολιγμέα;, ρο8- 
ἑεγῖ, ΤΥ ΓΙ» Ῥοϑέγεπτιπι, ροδίετί, 

Ῥε. ΧΧΧΥῚ. 39. 40. --- ΓΝ» 

ππαρίγα. Ὥφαι. ΧΧΥΤΙΙ. δ. 17. ϑυ}- 
λεοεταπί νοοἱ Ηφορτ. ᾿δὴς ποὔοπομι 
τεϑρίοἰοπίο8 δὰ γϑά. "ρ δ, γείδᾳιμα 

ἢ μὰ. το Γογεϑ. Ἐρᾶτ, ΓΧ. 14. δ. 
1ΧΧΥ. 10. 76. ΧΙ. 428. 
᾿ΕΓΚΑΤΑΔΕΙ ΠΩ, ἄξεεγο, ἀετεῖβη- 

φιο, τείδηφιο, γέϑεγυο. Ἴ» »Ῥεγβάε 

αξο. Ηος-. Υ΄. 7. Μ3ϊ]. ΤΠ. 10. ἐγκατ- 
ελώπατε. ἴορα ἐγκατελίασμεν εχ ὃγ- 
το. ἴ0.ν.1]. 14, 15.106. --- ὙΠ: 

ΠῚ» ΗΙΡΒ. οἵ ΝΙΊΡΒ, 8 ἽΠν ἴω. 

Ἷ. 8. 9. ε) μὴ κύριος ἐγκατίλιεν ἡμῦ 
σαέρμνα, δὶ ΠὨοὺβ ὩΟΡῚ8 γεδογυατοὶ 

“ Βεῖῃεῃ. --- ὈΝΕ ΗἸΡΆ. 8 055» »το- 

3το. Ῥε. ΟΧΧΧΙΧ. 9. Τάροεσα νεν- 
τοσυμί. -ΠΒ ὙΤΗΙΡΆ. ἀξημέίο. Ὠδαῖ. 

ΙΨ. 31. 706. ἵ. δ. -- ὈὉΝῸ, γέρε. 

[685. ΧΙ . 9. -- ΝΏ» γοῦν. ἴ68. 

ΧΥ͂ΙΙ. 9. ἐγκαταλελειμμέναι- γιάεη- 
ΤΟΥ Ἰερῖβδ ὌΝ. ϑ5οἀ ἔογίαϑδα 1]. 

1υὰ ἽΝ Ρτοσβὰθ οπβοσιηΐ ἴῃ νοῦ- 

εἷστο δῖ, εἰ ὕγεδοα νὸχ δά βθαῦθιβ 
ΓΛΣΉΙΝ Ρετίμπει. -- τ» ἐμέο, 

ὦ ὍὭευς. ΧΧΧΙΙ. 15. ἴε6. ΧΥΙ. 8. 
ΧΧΧΙΠ. 14. -- πῶ οδἰτυΐδοοτ, 

ευῖ. ΧΧΧΙ!. 18. Οὐϊιυϊδοῖ δὸ ἀε- 
δέγεγα ἴεωπὶ ταὶϊπίτης ἀἰβεσαηί, --- 
15} ἄο. 1 Ἀερς. ΧΥ͂. 4. ἐγχατίλωπε 

αὐτῷ κατάλειμμα. ---ς ἋΣ ἸΤαΉΣΕΤΕ- 

᾿ ἴον. ΦΖαᾶ. 11. 20. υδὶ ἐγκαταλείπειν 
υἱοίατε ποῖδῖ. ---- “ἵν. Ασα, Ῥεδῖσα. 

ΧΧΙ. 1. Ααὰ. ΠΡΘΟΝ ἸΤβοοᾶ. ἴ68. 
ΨΊ]. 18. Τποοά. 700. ΧΧΧΙΧ. 11. 

4“ δὶ οοιπηείξέενγε ποίας. ϑ'γτωϊη. Ῥβ. 
Χ, 14. (μερὶς 3}}»».} δ], αἱ στα. 

δειίαφῥει, 1 ἀπὶ ροὶπῷ' ἰο ἰεαυε ἐλε 

Ῥ»ίαοε, ποῖκϊ: ἐρεπε εἰ Πάκοϊαηε ροπέγε 
ἐπ αἰΐσμο. ἸΧΧ ἀδη. ΧΧΙΨ. 27. 
ΧΧΨΥΊΤΙΙ. 1δὅ. - ον ν υαείαϊιο. [68. 

ΧΧΙΨ. 19. -- χη, τευετγίον. ἩοΒ. 
ΧΙ. 10. Ιεροσιπῖ ΩΝ 5. δὲν. 

ΠῚ. 16. (19.) ὁ ἐγκαταλιπὼν πατέρα, 
401 ἀδτο!παυϊξ, ᾿. 6, σιρσῆδο ἀδεί,- 
ἐμέ Ῥαῦσϑτα ἴῃ δβιςἤοηθ, ερεδιδίβ, " 
Β6Π10 οοῃδακυίζυχα. [Ὁ. 1]. 81. μὴ 
ἐγκαταλίπῃς, Ἐ. 6. ργίπεϊίς, αροϊπιὶ, 
οδἰαϊοπέδιΣ αἷὰ εἰ διδίεπέα. 
᾿ΕΓΚΑΤΑΛΙΜΠΑΝΩ, ἰάσει. ἌΓ» 

Ῥραὶῃ. ΟΧΥΤΙ]Π. δὅ8. Αᾳυ. ϑγταῖα, 
Τβοοά, Ῥχου. Χ, 17. 
᾿ἘΓΚΑΤΑΔΟΧΙΖΩ, 15 οαἰετοᾶς 

ἀμέδριο, ἐπ ογαϊΐπες αἐείγεδμο, ἐπ 
οἷαεεες τέξεγο. ὩΣ  Ὶ ἩΠΕΡ. ρὲν 

ξέπογα τεοθηδοο. 43 Ῥαυ. ΧΧΧΙ. 18. ς 
δος. Βοῖη. ϑυϊάδε : καταλοχίσαι, εἰς 
λόχους καταμερίσωι τὸ αλῆνδος τοῦ στρα» 
τοῦ. ῬΟ]υχ 110. 1. ο. 10. 8. 178. 
καταλοχίσοι εἷς λόχους διανεῆμνα! ἐστι. 
Αυτίδη. Ταοῖ. Ρ. 17. Οὗ, Κρδηβοῃι. 
Οὔ 88. δὰ ψυ]ΐδη. ρ. 338. 

᾿ΕΓΚΑΤΑΠΑΓΖΩ, ἐϊμάο. ὙΠ 

Ηἰρβ. ἃ υὖλν σρργορίπψμαγε Γαοῖο. 
900. ΧΙ, 14. ἐγχατακαίζεσθα; ὑπὸ 
τῶν ἀγγίλων αὐτοῦ. Οοάυτουϑ Ἰορῖ888 κα 
608 Οοῃ͵θοῖς ΡΙΤΩ» Μ)ο δ ιΑδ}19 770)". 

στον: Εογείίδη δ »Ῥαϊραπαάϊ, Π 

υσείαίοτίς πο. δοοορασγυῃΐ: Ἐδο- 
ἴπ8 τὖὐ ρα]ραγεῖ νδβίαϊον ευβ, αυοᾶ 

ἕδος δὰ 
ΔΏρΟΪΟοΘ (ΥΔΠΘΕΙΥΟ οεπῖ. - 
ΤΡ» ἐεγτον. 00. ΧΙ. 26. Ὁδ] νεῖ- 

μὰ πεποιημένον ἐγκαταπαΐζεσϑαι ὑπὸ τῶν 
ἀγγέλων μου ΕΥΤΟΙΘΘ6 ΤΕρεῖδ 6χ᾽ 
Οαρ. ΧΙ, 14. νἱάδηῖας Οτενῖο. ὶὶ 
ΠῚ ΤΟΪΉΙ ἀδ υἱτοαιια ἰοοο ἱβποσδῃ- 
ἄδτα ταθδσα ἱπρθηυ ὈΓΟΗΓΟΥΣΙ ἸΙοοϑξ, 

᾿ἜΓΚΑΤΑΊΤΙΔΗΞΙΣ, ρεγομῖδιο, 
εγγὸτγ. Ἰν, ἰάδ. Εβάτ. 111. 8. 

᾿ἘΓΚΑΤΑΣΚΕΥΟΣ, οοποΐπημ, 

εἰαδοναίπν. ἰγη 15, ῬεΤΓ δοίίο, ρεγζεο- 
ἐς ογπαίιϑ, εὐσμφίδεπι ογμαπιθπέη. 
Εσοοῆ. ΧΧΥ ΤΙ. 44, ἐγκατασκεύος 
εἰλήμασι. [Ι(Δ οἴἶδηι εχ ρμασία δρυά 



᾿Εγκατοικέω. 

Ααυΐαπι. ϑοὰ Ἰοβεπάυπι ἐστίμβθθ 
οβὶ ἐν κατασκούοις εἴλήμαα. Ὑιὰθ 
Ὀχυβίυτα ἰπ Εταρτη. Ρ. 681. Νυπι 
ἕογίαββα ἴἢΏ θη Βαραϊ ψόσθπὶ 
09. ἢ Αἀνογρίυμι ἐγχατασχεύως Ἰερ]- 

(ὰΣ δρυὰ Ἐυδίδῖι. Οα, Α΄. ῥ. ὅ9. 
57. 
ἘΓΚΑΤΟΙΚΕΊΏ, ἐπλαδὶίο, ἑποοῖα 

διθπ. Βαν. 11. 17. 

ὄ 

δ 

ἜΓΚΑΤΟΝ, ΤΟ, ἐπέεδίϊπιηπ, υἱδ- 
ΘΟΓα. “ἢ δ)» ὁμρεγδία, πιαρηξδοα. 

2οὉ. ΧΙ.1. 6. Τα ροτιμῖ δ ΡῈΣ 

χαοιδι μοί ᾿ἰζογαγυσα, δὲ ἌΡ σε 

Οαρρεὶὶ Οτίε, 5. Ρ. 640. εἰ 828. οα. 
τοὺ. Τογοηιδ οομϊοὶς ὄγχυτα ναὶ 
ἐγχυτὶ ροῦυδ. Οπίεσγυσα γεσρα τὰ 
ἔγκατα αὐτοῦ πῃ νογβίοποτι ὄγταμι. 
6 ΓΧΧ [π|. ὑτερβογυπί, -- ΟΡῸ 

ἄυκ]. υἶϑοεγα. ΑἸ, ῬΩ. ΧΧΧΙΧ. ο. 
--- Ὸ» πποίγαῖε, ἔπ σμο ἴαο ἄἀδρο- 

πέίων. ΑἹ. 3900. ΧΧΙ. 24. υδὶ τηυ]έα 
π δηδέρογοηἀο ΠΙΠΡογίδίθ υδὶ βυηΐ 
ῬΓῸ τἸΏΟΣΕ 8110. --- 5 Ἴρ: ἘΒ. 1. 11]. 

ΟΥΊΠ]. 17. ΗδΌΣ. βθο. ὅ.θοὶ. δα, 
Ἐοω. 200. ΧΧ,. 4. Ααυ. ϑ'γχημι. 
Ῥβ. Χ1Π|. 7. Αὺυ. ῥα. ΤΙΝ. 5. 
ὉΌ1 Ἰοοο ἐν ἐγκάτοις μου Ἰερεπάυχῃ : 
ἐν ἐγκάτῳ μου, εχ ἘΞΒΘΌΙ Οὐταχ. 
δὰ ἢ. 1. Αψυ. ὅεη. ΧΥΤΙ]. 14. βθς. 
Οοἰβ]. υδὶ ἐγκάτῳ αὐτῆς δὰ ΠΖΡ, 

ν. 12. τοβογεμλάυχα δβί. ---- "ΞΟΏΓΤ» 

υἰδοογα. απ. ΧΙ.111. 29. 86ο. ψαι. 
Βίν. ΧΧΙ. 15. ἔγκατα, πιεπδ. Ὑ]ρ. 
007. 

ΒΙΈΓΚΑΥΣΙΣ, οτμείῖο, αγάογ, (58- 
ἐμς αἴἶσμα τὸ ἐποϊαίμα. Ψεῖ. ΑΥγυπά. 
Ἐβίδογ. ΨΊ. 10. υδὶ ἐπαϊρηπαξίοπεπι 
ποίαϊ, εἴ ρὑχο μετέβαλλε τεροποηάυτῃ 
μετέβαλε. ἌεΥρα βυπί : μετέβαλλε τὸ 
«νεῦμα αὑτοῦ ἐν ἐγκαῦσει. 
᾿ἘΓΚΑΥΧΑΌΜΑΙ, ρίογίον, 7αοίο. 

“ πληστι Ηϊαιρ. ἰάοπι. Ῥε. ΟΥ̓. 46. 
Αἀάδ 1 αν. ΧΥ͂Ὶ. 85. --- ὈΣΠΠ 
Ἡϊαιρ. 1 αν. ΧΥ͂Ι. 85. δες. Οοτορὶ. 
Ῥᾳ. [.1.1. ΧΟΥ͂Ι. 7. .-. δ» γηρίο. 

ε. {ΧΧΊῆ]Π΄: δ. 
᾿ ΕΓΚΕΙΜΑΙ, ἱποιπεῦδο, ἱποϊπο, Ἀ͵Ὸ- 

666 ᾿Ἔγκλείω, 

Ῥέπανδ, ὅξεπε αἰεοίειε εὡπι. ὙῈΠ, 

σευ. ΧΧΧΙ͂Ν. 190. ἐξ 
κειτὸ τῇ ϑυγατρὶ ᾿Ιαχὼβ, δεπε αἰοεία; 
εγαΐ ἷπ Β]ἴατα 8 Ο0Ό ]. --- χν υὐξ' 

πιοπίπ. δα. 11]. 21. ἔγχεσω 1 
διάνοια τοῦ ἀνϑρώπου ἐσιμελῶς ἐπὶ τὰ 
«ονηρὰ, ν8]Δ6 ρτορεηδα ἐδ γρθΏ8 ὃ. 

ταῖηῖ8 ἐμὰ τηαῖα. ---- ΥἾξνὦν ἐπ γοῦν 
ἀΐο ἴοοο. Ααὰ. 208, ΧΧ. 40, πῇ 
ἐγχειμένοις αὐτῷ, αὐλιτεπίδι ε. ἅν» 
ουπιδεηέεδεις εἶ. .--. ΥΔῪ βγη, 

σε. ΙΝ. 7. ϑυϊάδε: ἔγκεγαι, ἐπίχε 
ται, λίαν ἐπ υμητικῶς ἔχει. ι 

᾿ἜΓΚΕΝΤΡΙΖΩ, ἀομϊεὶς ὠπβξι, 
ἔπδεγο. ϑαρ. ΧΥ͂Ϊ. 11. ἐνεχοηίζον 
Ββες. αῖ. αυοᾶὰ νιυΐρὸ νεγίυαῖ: ἐν 
δϑεγεδαπέωγ, βἰσαϊ Ταγηυ8 Ὁπίβ εδθο΄ 
ΤἷΒ δίασίὶ ἱπθουϊαγ οἵ ἱποουϊδαῦ; Ὁ 
εἰς Ποῖ τβθιιοσίαση Ἰορῖ5 ἃ ζυΐε!! 
αυδδὶ δϊδίατημ ΡῸΥ Ῥεθτδϑ [18 τεσσ 
(αἱ. Ερο γεῖο γϑάάδσε πιλίισθο 
«ἰϊηιμίαδαπίμν, ρμωπρεδαπίμγ, ὺ ἃ 
βευρθῃίρυϑ. [ἢ δ]118 1Πτῖβ Ἰερίατὶ 
ἐξεχεντρίζοντο. 
Φ᾽ΕΓΚΗΔΕΥΏ, ἥᾷμέμεγο, ἔυπο. ἃ 

Μδος. ΧΥΠ]Ι]. 9. ἐγκεκήδευνται, ἐμπῖ: 
ἐξ )αοεπί. 

᾿ἘΓΕΙΣΣΔΑΏ, οοέέωης ἀρρείο, οὐδ 
οοποὶρίο. τ}, ἱποαῖΐεο, ἀς αἷατε 

γαπεσοο, ὅεη. ΧΧΧ. 39. ἦα ἐγεμή: 
σωσι τὰ πρόβατα εἰς τὰς ῥάβδους, υἱ 
οοπῃοϊρογοηΐ δυΐ οοἰγεπὶ ῥτοβοδ "ζ’ 
[ΔΆ ἐαξύϊσο: Ι». 40. 42. ΧΧΧΙ. 
ϑγτητα. Οεη. ΧΧΧ. 388. Ηεγά 
ἐγκχισσήσωσιν, ἐκ ϑυμήσωων, ἱπβε}]. οὐ) 
λαβεῖν, ηυοά Ῥηανοτ. δαάϊι. [42 
Ογεῖ!]! ΜΒ. Βγοιι. ἐγκισσήσωσιη, ἔχθρ 
ϑῶσι, συλλάβωσν. Ὑιὰδ αυοαυο 88} 
ἄδτῃ 
ἘΓΚΔΕΙΏ, ἐποίμάο, ἐπ υἱιουία 

οοηιοῖο. “᾿ξ υἱποίτα. Α΄ (τὲ 

Ῥοϊίυβ ϑγτιπ..) ει. ΧΧΧΙ͂Χ. 39 
ἐγκεκλεισμένω. Οσπξ, ΕἸἰδοβετι Οὑν. 
Ῥ. 4ὅ. -Ἰ ΓΡ ΘΠ ΓΦ : 

. 3 Βᾷ δογα 8. δεραγαΐα. ϑγτοτα ἷ 
ΧΙΨ. δ. ἐγκεκλεισμένος, υδὶ δυϊ ἱεφὶ 

ΓΡΘΆΓ 5 Οὐ ΓΙ, ἡφαυῖ, αι, ψιὶ 
ῬτΟΡΑΡ τι δδί, ϑαπϑύιῃ οχργεδθν 



᾿Ἐγκαληρονομέω. 

Θοστθο οηΐτ ἰδ οϑὲ ὧδ ἰθρσοβο, ααυὶ 
ἴηι Ἰοργοθοσῖο ἱποϊυαὶ θοϊοραῖ, αἱ 86- 
Ῥαγδίιβ τηδηδγεῖ ἃ σοϊαιιϊ8. Ῥογιὶ- 
πε Βυς οὔδπι ἰοσιβ 9 Ῥασ. ΧΧΥῚ. 
421. ὉὉὲ [πο. Παθοῖ χρυφίως ἐγχεκλωσ- 
μένος Ῥτὸ οοάεχα, --- ὉΒ) ΤΥ» συζ7.» 

οἷο πισ. Ῥραΐτωο. ΤΧΥΝ΄1]. 80. βθο. 
ΑΙά Ν. 1, τ χν) Ρατῖ. ΝΙΊΡΒ. 

ἀοέεπίμα. Αι. 1 ὅδπι. ΧΧΙ. 7. -- 
“2Ό; εἷαμάο. Ἐπ.111. 24. -- 10. 

ὑ γεσθβ]ο ἔπι. γεοράεηδ. Τοῦ. ΧΧ 
[68. ΧΙΙ͂Χ. 91. ὀγχεκλεσμένη, ἱποίιιδα. 
γυϊρ. οαρέυα. Ἰ,δρεταμί ΓΤ))0. 8 

ἼὭ» οἷαμάο, ἱποίιιἀο. --- Ἶ)2}» 

βϑγιμ, [ε5. ΧΧΧΨΠΙ]. 14. 
ἔεῖσε ἑἐποίιδα βοουπάσπι ΕΠ] ΘΤΟΏΥ- 
τχῖατι. ΝΟΣ Ἰερίς 5»), 866 Βῃχηδὶς 

ῬΓῸ μαγἰορίο Ῥαδυὶ δ ἱπυπίϊαϊα 
ῬΔΟΪΟΘ ἢ 2» εἴ ἰξα ἱπίο!]οχίς. ΟΠ Δ]- 

ἀρεῖιβ βία τον 1 : ἤδῖὰ ἽΓΙΝ 

ο (Βα]. χεβροπάσί Ἡδερσ. ἡ δ] 9 

Μδος, Υ. 8. υδί γῥγὸ ἐγχλεισϑεὶξ, 
αυοᾶ ρυρσηδὲ οὐτα βοαυθμερυβ, 16- 
Ζ6Γδ τη δ] θὰ ἐγχληϑεὶς, ἀσομδαίμϑ. 

δ᾽ ἘΓΚΛΗΡΟΝΟΜΕΊΏ, λατγεάεξηι 
γεϊέηιχμο 8. ζαοῖο. ΤΆΡᾺΝ ἰάειι. Πδαί. 

ΠΠ. 928. ἐγχληρονομήσει αὑτοῖς «σαν 
τὴν γῆν, ἈεοΣΟ ΟΠ ΔΕ}8 Ισοο ᾿ρ816 ἀΔΌΪ 
ΟΠΊΠΘΙΩ ἴδσσαη. [{4 Οορ]. Ἐδ]}- 
4υὶ 1:0 τὶ χατακληρονομήσει ἈΔΘΙξ. 

1] ΦἜΓΚΔΗΡΟΣ, λανεοαματὶμδ, σ0η- 
80Υ5, φαγίϊοερε. ἌΡΑΣ λατεάϊίαδ. 

Ὠοραῖ. ΙΝ. 90. δος. αῖ. λαὸν ἔγκλη- 
ρον, αὶ ΑἸ]ά. χαὶ κλῆρον βαρεῖ, αυοά 
Ῥεορίυϑ δ ἰεχίασα ΕἸθΌΥ. δορϑα!. 
Ἄοοα ὀγχληρόω, φιμεε ἀδοεῖ ἴῃ [,6χί- 
αἷβ, υϑ8 οδὲ ΖΕ] 18η. Υ'. Η. Υ1Π1|. 1. 
Ἠδγοὶ. ἔγκληρον, ἐπίκληρον, πλούσιον, 
ἐνούσιον. 
ΦἜΈΓΚΛΗΤΟΣ, ἀε χιο αα αἴϊοδ 7ι- 

ε ἀἴσες ῃγουοσαγε ἴδοεί εἰ ργουοοαίμγ. 
ΠΝ)» ἐπ ἀρργελεπείοπεπι. ἴμδν. 

ΧΙΥ, 84. ἐγκλήτου 866. ΠΠΡΤῸΒ ΠΟΗ- 
Ὡ0]108, αὐὶ Ἰερεηάυτα 680 νοὶ ἐγχλή- 
ἡ ναὶ ἐγχτήτου, αυοά τοϊαυὶ ΣΟ τὶ 
θεῖ. ; 
ἜΓΚΛΙΝΩ, ἱμοΐπο, ἥιαῖο, ἀκ 

667 ᾿Εγκομβώματα. 

αοῖξ. ΠΡ» ἰάοιι. [ἴπο. Εχ, ΧΧΙΠ. 

3. ἐγχλῆαι κρίσιν, ρετυεγίεγτε 7ως, υὐὶ 
γα αυὶ ΠΡ σῚ ἐχαλϑαι Βα οΩί. ---- Ὧν 

απρο, τι. ἑεγγέο, ρμεγίμγδο. ὨὈθαϊ. 7 
ΧΧ. 4. ἐγχλίνητε Β66. Οὐμρ]. υδὶ 
811 ἐχχλητε Βαροπῖ, βοηῆβυ ἕδχε θο. 
ἄδυι. "--- οἰαμαῖοο. Οδηρα. 

ΧΧΧΙ]. 31. ἐνεχλίνετο 866. οοά. 57. 
Ἡοΐ. υνὶ Εοἰπιθβῖυβ: ΟἼοββα δαὶ 
ἔογβδιι δρροβίῖϊα ἐχρ]Ἰοβοπίθ ἜΓρῸ 
δα νορϑζῃ τῶν ο΄ ἐπίσχαζε ἱπιιἰ(αίϊο- 
ΤΟΙ. 
᾿ΕΓΚΛΟΙΟΏ, αδέξρο. Ἣν» οἰϊρο, 

οἱγοωηεῖρο. Ῥτον. Ν]. 91. ἐγχλοίωσω κα 
«τρὶ σῷ τραχήλῳ, οἱγοιρπάα οοἷ]ο ἴυο. 

᾿ἘΓΚΟΙΓ ΔΙΑ, ἐπίοοϊπα. Δ» ἐπί 

πῶπι. Τωον. 1. 9. 18. αδοὶ 4111} Βαβεης 
τὰ ἐν τῇ κοιλίφ. 
ἼἜἜΓΚΟΙΛΟΣ, ἐπίγογσιηι σασι5, 008- 

σαυμδ. ἴπι οοταραγαῖΐνο ἐγχωλότερος. 
Ρὴ δ.» τη7νοϊμηπάμα. ἴδν. ΧΙΠ). 31. 

ἡ ὄψις ἐγκοιλοτέρα, τοῦ δέρματος. ἜἜἘγ- 
χοιλαίνω Ἰερίτιν ἀρὰ Ἡδοσούοί. 11. 
78. Ὁ. 116. 8. 
᾿ΕΓΚΟΔΑΜΜΑ, τομζρμιγα. Γ 778)» 

Ζομϊρέωγα, οασἰαίμγα. Ἐχοᾶ. ΧΧΧΙΧ. 
δ. ὉὈῚ 411} ἐχχόλαμμα Ὠαροηξ, βρηϑιι 
δοάδῃι. 
᾿ΕΓΚΟΛΑΠΤΟΣ, ἐπθομίρέιδ. Γγὴ ΓΘ 

“Φοιίρίηγα. 1 Ἔδρ. ΝΊ. 48. 920. --- 
»Ὡ» δομῖρο. 1 Ἄδερ. Υ]. 81. 

᾿ΕΓΚΟΔΑ΄ ΠΤΩ, ἑηδοιῖρο. γΓῚ 

Ῥασί. ἐχαγαίμηι, Ἰπδονίρίμηι, ἑπρογίρ. 
ἐμηε. ΑἹ. εν. ΧΥΤ]. 1. .-- ΤΡ» 

ϑομίρέωτα. 1 Ἄρρ. ΥἹ. 81. --- » Δ» 

υοὰ ἱπίον δἱἱα ποίας δομέρεγε, ἐπα 
δομΐρενε. 1 Ἄς. Ἱ. 84. --- ΓΕ» 

αρεγίο. ΑἹ. Ἐχ. ΧΧΧΙΧ. ὅδ. ἐγκεκο- 
λαμωμένους. 
᾿ΕἜΓΚΟΛΛΑΏ, αρρίωἑἶηπο, αἀλωπρο. 

ΠΝΧΓῚ ἩΙΡΒ. ΝῺ» αἰξπρο. Ζεοΐ. 

ΧΙΝ. ὅ. 
᾿ἘΓΚΟΜΒΩ ΜΑΤΑ, υἱποιίᾳ, νοὶ 

ποάξ, γν6] Ξε πιαηισαταηι. Ὁ ΦΡ 

Ῥίατ. γεν ομία, αἰϊραπιεπία. ΤῊΘροά. 
ἴφ5. 111. 30. ἴῃ εχ. Ῥδγρεζδια γθ- 



Ἔγκομμα. 

« ξετίαν δὰ γῇ ἽἼνν7, 86. δὶ Ῥοῦιυιςἐ: 

Αφιυΐ]α νυἱπάϊοκπάυμι. Εΐγτη. Μ. 
ἐγχόμβωμα, ὁ δισμὸς τῶν χειρίδων, ὃ 
λέγετα, παρ ᾿Αϑηναίοις ὄχϑοιβος, ὑπὸ 
δὲ ἄλλων κοσύμβη. εἴρηται παρὰ τὸν 
χόμβον. κόμβος γὰρ ὁ ὑψηλὸς τόκος, 
ἀφ᾽ οὗ τὸ κομβάξφειν τινὲς θέλουσιν εἰρῆσ-- 
α.. ὙΙ2ΊΔε Ἡδδγοῖ. 5. ν. χκοσύμβη εἰ 
κοσσύμβη, δὲ ϑυϊάδῃηη 58. χόσυμβος. 
Οοπέ,. αυοαᾳὰθ ΟὈΡροὴ Αροῖδοοϑ. 

ὁ Ἡοπιοτὶ Ρ. 144. βοα. δὲ ϑιρσγδαπάδ 
(ΒΙὉ]. Βεθω. (]. ΝἾἼΙ. ρν. 964.), αυἱ 
ἀοοσυϊέ, ἐγχόμβωμα ουίδτα υδείϊηιομέξ 
ξέπης θϊθθ6, φιοὰ υἱπομίο υεἷ ποάο 
ατοίμις οοησέτίπρὶ δοἰθαξ. 

ἜΓΚΟΜΜΑ, τοσπάαξωπε. 1) Ὁ» 

ἑεπαϊουΐα, ἰαφμεμδ. πο. Εχ. ΧΧΧΙΨΡ. 
12. Ἡδεγυο. ἔγκομμα, πρόσχομμα. 

"ἜΓΚΟΠΟΣ, ἑαδοτγίοεμε, αἰ οι. 
γ»ν ἰαεεια. (086). 1. 8. σάντες οἱ 

ς λόγοι ἔγκοποι. ἩοΥοΏ. τὲς αἰ έολεϑ. 
Ἡδεγοῖ, ἔγκοποι, δυσχιρεῖς. ---- τγχῦ, 

ἀερίμέδον. Τποοά. Ψ0Ὁ. ΨΊ. 38. ἔγχο- 
«οι λόγοι. ἡγ΄) Ἀ. 1. ποῖαι πιοάκπι ἐτ- 

οαϑδεγμηξ. ὅϑγταστη. Βδαρεῖ χατάκιχροι 
λόγοι. . 

"ἜΓΚΟΠΟΝ ΠΟΙΕΊΤΩ, ἰαδοτίοριπι 
ποῖο, βαεφο. ηλὴη ἩϊρΒ. 6 δν 
πιατοτε αὐῶοὶο. 3200. ΧΙΧ. 4. ἕως 
τίνος ἴγχοκον ποιήσιτε τὴν ψυχήν μου; 

ἃ ηυουϑαιε ἔδο ΑΒ 118 Δηΐτηδτα ταθᾶτα, 
Ὦ. 6. σρο εβδση το ϊῃϊ ἔδοιθβ ἢ ---- 
ΤΠ ΗΙΡΒ. ἃ »» ͵αιΐρο. [ε8. 

ΧΙ, Π]Ι. 48. οὐδὲ ἔγκοασον ἐποίησά σε ἐν 
λιβάνῳ, ποι Ταέιραυὲ 6 ἴδιυιτα, 86. 
Οβογθη6ο 8. δαοθηάο. 

ἘΓΚΟΠΤΩ, ἐποίάο, οπεοϊπάο. 
Ῥᾳβ8. ὁ ομαι, Θαδο ΜΟΥ, ὈΘΥΘΟ. 
Γ» Ἰάεπι. 7υἀ, Ι, 95. ἐγχόψεις 

τὸ ἄλσος βεο. Οχοῃ. υδὶ τεϊαυΐ ΠΡ τὶ 
ε ἔοτίαδβε τοοϊΐυ8 ἐχχόψεις Βαρεηΐ. -- 
ὝΤ Δ» ΠοΙλΘΠ ῬΤΌΡΓ, σβϑιηρὶ Μσες- 

λίαάρη. Ζαοῖ. ΧΙ]. 11. ἐγχοκτομένων 
866. Οομαρὶ. υδ]᾽ τοϊαυ! ΙΣῚ μαρϑηῖ 
ἐχχοστομένουι Ὠοάηχογυηί ἃ ΤῚΝ ἐτ- 

οἱαδέ, σμοοιάξ, ἑποιά!ξ. ---- Ὑῦ. ὕπι. 

668 ᾿Εγπρατεϑομάι. 

λδη. ΙΧ, 96. ἐγχοχήσονσα; ἐν κατα- 
Ἀλυσμῷ, μεγίδεπέ ἴῃ ἀἰϊανο. 
᾿ἘΓΚΟΤΕΏ, φνγανεεν ἐγάϑοον, ἐν- 

πδως δυπι, ΔῸ ὄγχογος, γα, φῦσα 
φιῖε αὐυετεμς αἰἶχωεηι ζουεῖ. ἘΣ ἢ 

οὐδ. Οεα. ΧΧΝΊΙ. 41. ἐνεχόεει, αὐ. 
"ππηοάύωπι ἐπΐεπσιες ἐγαί. ϑυχὰδα : ἐτεδὲ 
σε! δοτικῇ, ἐμνησικάχει, ὠργίζετο. Ῥν 
ΕΝ. 4. ἐν ὀργῇ ἐνεχότουν μοι, ταί 
πλὲ ἐγαδοεδαπίιιγ. Ὑαϊραῦυδ ἣὲ 
Ἰερίβθβα νυἱάθίυσ ἐνεχόσου. Ἠβτοῖ 
ἐνικότουν μοι, ἐμηνίαζον, ἐμνησιχάχαι. 
δά. ἐνεκόσουν μο:, μιοτ᾽ ὀργῆς ἦναντε 
)ησάν μοι. Ἰάογα: ἐνεχότει, δοτιχῆ, ἐν" 
νησικάκει, ὠργίζετο. Ἐλγταοϊ. Μ5. ἐκ ε 
χότουν μι, ἐμηνίαζον, ἔχραπον (Προ 
ἄυσπι νἱάθεις ἤχϑραινον), ἐωώσαα. 
οοθ ἴδηι υ518 δϑὲ ϑορβοοῖες.. 
νιάς Ηδεγοῖ. τὰ ἐγκουράδες. β 
ἘΓΚΟΊΤΗΜΑ, ἕγα υείμε εἰ σγασ.ὦ 

ΓΤ, ἐεγτογ. ΑἹ. ες. ΧΊΨΗΙ. 

89. ὅς. οἷο μαῦοσα βοξετηῃ, αὶ 
ὯΟΒ ἰεττοσε δδθοιυηί. Ηδϑγοεῖι. ἐγχέ- 
τημα;, ὀργὴ, μανία. 

᾿ΕΓΚΟΎΤΗΣΙΣ, ἐγαοιπάϊα, Τγρίοζο! 
οἄΐξιρη. Αηα. Ησοι. ΙΧ. 6. 8ς. δι 
εϑἴ οὐπι οὐἶο γος βϑίπηθ ϑοιϊτιποῖΣ 
Ηἱδεοηγτηυ8 δὰ ἢ. ]. ““ ῬῸ απεεπέμι ὦ 
ἢ. 6. μαα, Αἰσωΐία υεγίξέ 
φιαπι πος; υεὶ ἰγασμπάϊανε τεῖ πεεπο 
τίαπι ἀοϊονίς ἐπ Γι αῆπο ροδειενεως ἀν 
ΟΕΥ6." 

᾿ΕΓΚΡΑΎΡΓΕΙΑ, οοπέϊπενδα, ἐξιε 
»Ῥεγαπίία. δῖν. ΧΥ ΠῚ. 49. Ἡειγοεὶ. 
ἐγχράτεια, ἄσχησις. ϑαϊὰ. ἐγχράτωκ, ὁ 

“ “« νυ 

᾿ἜΓΚΡΑΤΕΥΌΜΑΙ, εοομἕένθο πῶ. 

οὗγπιο πιθ, σΟΥΤΟδΟΥῸ τηξ. ῬΌΣΠΠ, 

ἩΜΡ. ἰάεα. ὅδηθβ. ΧΙ ΠΠ. 51. 
ἐξελθὼν ἐνεχρατεύσατο, οστεπδθβ οὐδιος 
τηλραῖ 86. 1 ὅδ. Χ]Π]1. 19. ἐνεχρα- 
φευσάμην, Ὦ. 6. ἀμδης δέρε, ὁ πωλ' 
ἀνηιδὶ, --- πσγΥκὰ2» ἰαπηκαπε ἀεῖξαε- 

φμεηδ. ΤὨεοά, 3 ὅδ. ΧΕΨ. 13. τοῦ 
ἐγχρατεύσασϑαι, αυοα Μοιιῖῆ. ἴτγαπε- 
τυ}} μέ, γηπιοίας 85. Ῥσοροδίθιτα εἾα5. 
8. υἱὮἍ ΠΥΤΩΣΕΣ 510] ρχγοροβαστις. Ατ- 
Ὀἰσοσ, δυσὶ ἰερίαθα ΓΟ (φροῦ 



᾿Εγκρατίω. 

»οδειϊί, 86. ἴῃ δαῖτ δύο. 168. 1.1. 
10.) δυΐϊ 95») (4 τϑὰ, τὺ» σε. 

ΧΧΙΝ. 83. βες. Κυῇ, ἐΐ ἀρροδίδεπι 
δδὶ. Ῥοιεϑὲ ἴδιθῃ ἐγχρατεύεσϑα, Ὦ. 
]. ᾳυοαυδ νογ: υὐπ ἤάσεγε εἰδὲ, 

᾽᾿ἜΕΓΚΡΑΤΕΏ, οοηΐέπδο, υἱ γοϊέποο, 
τοῦων λἀαδεο. ὈΝ ΤΊ, ΗΊΡΆ. υἱὲ ἀεὶ!- 

πεο. Ἐχ. ἸΧ. 9. --ρ » ευεῖϊο. 3660. 

ΧΥΙΠ]]. 15. [τὰ Βιοίτα8 6 Ττοιητηΐο, 
αυϊ μαρεῖ ἐγχρατείη. ϑ'6α Ογηηεθβ 11- 
ὈΣῚ ὀχμβίθεπίὶ ἐχραγείη, Δ ἐκρήγνυμι, 
εὔτίηρο, ἐταπιρο. 
ἘΓΚΡΑΤΗΣ, ἐξιημεγ 3, ΟΟἸ ζὃ- 

πδΆδ, ἵἱξΞ οὐπερος. ϑδαρ. 111. 21. 
οοπῖρος υο. [Ὁ ΘἈ δ βρη βοβίίο- 
μὰ ἱεριτας ᾳυοαᾳὰθ δίτας. ΨΙ]. 90. 
ὉΌ1 υϊρ. οοπέϊποης βϑθηδιὰ θοάριβ. 
γιά Βεοιϑοβηεί οσὶ ϑρίοϊοσ. ᾿. 78. 
δὲν. ΧΥ͂. 1. ἐγχρατὴς γνώσεως, σὲ 
λαδεί ϑοἰοπεατα. ὅσας. ΧΧΥΙ]Ι]. 81. 
ἐγκρατὴς, οὅποχίμα. ϑαβατι. 88. ἐκείνου 
μὲν οὖχ ἠδυνήϑημεν ἐγχρατεῖς γενέσϑαι, 
111ὰ9 αὐἱάδι Ὡοτ Ῥοΐογϑιμυβ οοηι- 
»οίες Βετῖ. 2 Μαος. Χ. 15. ἐγχρατεῖς 
ἐπικαίρων ὀχυρωμάτων ἔντες, ἐδπεμίε5 
ΟΡΡΟΣ.}88 σρλιἰ ΠΙ0Π68. [Ὀ4.. ν. 17. 
ἐγχρατεῖς ἐγένοντο τῶν τόπων, οσσωρα- 
δαπὲ ἰοςα. ιὰς εἰ 2 Μαδο. ΧΙ͂Ϊ. 
18. 

ΦΈΓΚΡΑΤΩΣΣ, ἐεγιρεγαπίευ, οοπ- 
ἃ ἐμεμέεσ. ΤΟΣῸ» πὶ οὐγρογε. ἴων. 

ΧΧΙΠ. 49. βες. οοά. Χ. εἱ Τιῖρε. 
Ψιάεῖας Ἰοεροπάπτῃ ἐν πράτει, Ὠἰπ δα- 
γΈΣΌ 0 
ἘΊΌΌοΓο να]! 

οικᾶς, ὑποτεικτιχῶς. 
ἰυο. ποι. ΓΡ΄. 11. 

Β᾽ΕΓΚΡΕΜΑΊΏ, ρει ἐγχρεμάννυμα, 
δυδρεμάο ἰη. μν ἀαίμε εν. 33: ὅδιι 

ΧΥ͂ΠΙ]. 9. ἐνεκρεμάσϑη ἐν τῷ δίνδρῳ 

υ.8. Ηεϑγοἢ. ἐγχρατῶς, 
Ααάς Ῥοϊὶ- 

ε 860. Οὐ]. 50] 4111 ἐχρεμάσϑη Βᾶ- 
βεπί. ὥοχ Ηδθῦν. Ἐ. 1. ποῖδι σι- 
Ῥεηδμῆι ἐΘΠ ΤΊ. 

ἜΓΚΡΙΣ, ἰαραπιπι, δεϊαγένπι νοὶ 
ρίαοονδα ἐς οἷεο "πεὶΐε οἀκεὶσίο. τοῦ ̓ 

ἤμηιογ. Ναα. ΧΙ. 8. υδ᾽ αὐυᾶτ 6χ- 
Ῥγεβθοσίης γεὶ ἰοοίσβειπ οοά, ΕἸεῦν. 
ἃ Ὠοσίζὰ ἀϊνογβδσω, νοὶ σοι γὸ- 
ἙΑΌ.}} Ηερτ. πορὶθ ᾿στοίασω, ΠΕΙῸ 
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᾿Ἐνγκρυφίας. 

ἕλοις ἀἰχενῖ. --- ΓΒ ᾧ ἐσβαπιηι, 

ρίαοσεπία. Ἐχοὰ, ΧΥΊῚ. 81. ΟἹοββ. ἰῃ 
Οεἰδί. ἐγκρὶς, γλύχασμω ἐξ ἐλαίου. 
δα. ἐγχρὶς, γλύχασμα ἐξ ἔλαίΐου ὑδα- 
εἴς. ἴΐτὰ εἴϊδια ἴπ 1,6χ. Μ5. ΟυνΐΕιΕ 
Βαγοοο. εἴ ἱπ ΟἿοεβ. ΒΙ}]. (οἰβὶ. ῥ. 
471. Ἰοχ. (γῇ ΜΆ. Βγεῃι. ἐγχρὶς 
᾿ἀπύμίηρ ἐξ ἐλαίου ὑδαρὲς, ἢ ἀμύλιον. 

ἐβυοῖ. ἐγκχρίδες, πέμμα ἐλαίῳ. ἐψό- 
μενον χαὶ μελυπτούμανον. ἔνιοι δὲ ἀμαινίτας. 
ΑἸοπουθ 110. ΧΙ͂Υ͂. Ρ. 645. γιά 
εἰ Ἐπυιίαι ίτμι δὰ 1]. Σ΄. μας. 1188. 

᾿ΕΓΕΡΟΤΏ, ἐπῆβο, ἐηηρεῖϊο. 
Ὁ ΠΡ ἐπσιτον, ἐἰΐαφιεο. Ααὰ. 1 

δι. ΧΧΨΙ]Π). 9. ρῥζγοὸ ΡΠ. 

φρατί. Ηἰθχρ. ἐπ ἑεπαϊοιρανι ροπὲς ἐς, 
Βεροί ἐγαρούεις. δαῖϊ. ΦῸ2 Ρτ- οἰ άενο, 

ἴδαγε ποῖδι, υ ἀοοσυϊξς Βιγηοηϊα 
εχ. Ηβρῦν. 8. ἢ. ν. -- »ῊΓν υἷξο, 

ἑμῆρο. Ψυᾶ, ΡΥ. 21. ΧΥῚ. 14: 
᾿ἘΓΚΡΥ ΤΩ, αὐδοοπάο. Δ 

8. ΔΓ ἰαίεο. Αταοβ ἴΧ. 8. ἐγκχρυ- 

βῶσιν θ6ς. ΑἸεΣ. εἰ Β. --- γὴν, δεάξρ. 

ἴης. Ῥβαῖυ. Χ. 8. ῥὑτοὸ ΔἼΝῸΣ 3, 

δοεί ἐπ ἐποι δὲς, ἐγχρύστεται μετὰ δό- 
λους Νοῖ π38]6 χιυοδα βϑῃσυτη. --- 
ἸῸὉ» αδοοοπάο. οΒ. 11. 91. “οδ. 

ΧΧ, 26. Ῥτον. ΧΙΧ. 24. --- “0. 

αδεοοπάο. Ααὰυ. ἸΤΒεοα. 200. ΧΧ. 
36. ἐνεχρύβη. ---- λ}». Ρίασεμέαπι ἃυϊ 

περ δμδοὶπογιοίηι οονο. ἘπΘΟΝ.. 
Τν. 14. Ν!α, 8. ν. ἐγκρυφίας. ΑἸαυδη.- 
ἀο μυΐαθαπι, ϑοβ' }) οἱ μην Ἀ..]. 
ἰμνίοογα Ῥδσυδλῖα886. ---- ΒΝ: Ηου. 

ΧΙ. 11. Αφυ. ΤΒοοά. 7200. ΧΧ. 
96. τοῖς ἐγχεχρυμριεένοις αὐτοῦ, ---- "Ὡ)» 
Ῥοπο. Οδθποβ. ΧΧ ΧΙ. 84. ἐνέχρυψεν 
5ες. Οχοῦ. Βθῆθ αὐοδα θΘΏθι. 

᾿ΕΓΚΡΥΦΥΙΑΣ, ες. ἄρτος, ραπὶδ ρ- 
πη, μοί σνδ οἰπεγίδιδ οἰ ὑγιιπὴδ οο- 
φμέδιτ, 4. ἃ. τωδοϊποτίοιιιε δαΐϊ αδαὲ- 
δέει, παρὰ τὸ ἐγκρύπτειν. ΙἸάστῃ Ρδ8- 
Ὧ68 αὐοαθα ἀἰσερδηζαν ὠπανϑρακχύδες, 
4ᾳ. ἃ. συ γευμἱὶς Ἴοοςῶ. ΝῺ» Ρία- 

ἐσπία. 1 Ἄδερ. ΧΥΠΙ. 12. - ΓΙ)» 

ΓΔ.» ἰάθη. ὕὐθῃβε. ΧΥΙΠ. 6. Ἐχ. 

" ἂν» 



᾿Ἔγκτάομαι. 

« ΧΙ]. 89. οϑ. ΨΊΠ. 8. «-- γηῦς» ἐοα- 
ἐμηι, ἑοτία, ἃ δἰ γῷ οδέερεγε. Ααα. εἰ 

Ὑμοοά. (παῖὶ τὸ Ο ἱῃ Ηεσ. βεγὶ- 
Ῥεηᾶυτι εϑὲ Θ, υἢξ [οι ρΟΥΙΒ ἱπἼ γα 
Ἰπρθοὶα ἰπ Ἰέζοσα Θ ἱπίοσοϊἀοσῖς. Οτὰ- 
Ὧ68 δηΐτῃ οοἀά. τῶν ο΄ ἴῃ ἸΘΟΌΟΩΘ 
μαγὶς οοηϑοπείαπι.) Φυά. Ὴ. 18. 
- ρΥ » ἰαρὶς ἱρπίίια, οαπάφίαο- 

ἔμ5. 1 Βερ. ΧΙΧ. 6. ΥἹάα ᾿ῃέγα 8. 
ν. ὀλυρίσης, Ηεδγοῖι. ἐγχρυφίας, ἄρτου 

ὃ εἶδος, ὁ ἐν σποδῷ γενόμενος τῷ (ἰοβε 
σεσσόμενος διὰ τὸ) μὴ εἶναι κλίβανον. 
διυ]Πον 1,οχὶς. Ουτῖ}}} ΜΆ. ἐγχρυ- 
φίας, ὁ ἐν σποδιζξ γενόμενος ἄρτος. 1 εχ. 
Μ5. ΒΡ]. Οο13}. Ῥ. 471. ἐγκρυφίας, 
ἄρτος ὁ ῥυπαρωτός. ἴπ ραάδη Β10]. 
Ῥδᾷ. 9. ε (οά. ΜΆ. Οεἴαϊ. ποῖδ ες 
αθεγίυν δα σεποβ. ΧΝ]Π]). 6. ἐγκχρυ- 
φίας ἄρτος καλεῖται ὁ ὑπὸ τὴν σποδὸν 
«ωννύμενος καὶ κρυπτόμενος ἐν τῷ ὀπτᾶσ- 

ο ϑα.. Οοηΐεν Εἴγτη. Μ. ἴῃ ̓ Αμφιδρόμια, 
Ἐπϑίδίίυ δα Οἀ. Ἐ΄. ραρ. 341. 
Βοοβιαγίυση ῥα). 1,10. 11. ο. 82. εἱ 
Ἡϊΐοτοζ. Ρ. 1.110. ἢ]. ς. 294. Ρ. 897. 
Τηῖξῖ. δα Ῥο]]ας. Ρ. 371. 7. Α. Βοηΐ- 
εἰῖ Ὠ168. Δ6᾿ Ἐγκχρυφίας Ν εἴετυτα, [4Ρ8. 
1720. 8δς Μιομιδδ]β ΒΘΌΡΡΙ. Ρ. 1845. 
᾿ΕΓΚΤΑΌΜΑΙ, αοσμέγο; ροεειαἴοο. 

ΠΝ), ΝΙΡὮ. Ῥοδϑέθϑοῦ ο. Οφμαβ. 

ΧΧΧΙΝΨ, 10. 
ἀ ΦἜΓΕΤΗΜΑ, ροβϑεδεῖο. ΣΧ Ὡ» 

1άθα. Νυηι. ΧΧΧΙ. 9. δος. Τοοὐὰ. 
Ηοΐνηδθβ. υδϑὶ Ἄοοἄ. 568. Παρεῖ ὅσα ἐχ- 
φήσαντο, Α}}Δ δαΐοῖὰ 1ΡΥῚ ἔγχτητα. 
Ὑ ά6 ΜΝ ϊείεη. δὰ Ἡδγοάοί. Ὗ. 298. 

ἝΓΚΤΗΣΙΣ, ἀοφεῖοίξίο, οπιιο. ΓΙ 

ροδφθδεῖο. ΑἹ. Τινῖς. ΧΧΥ͂. 18.᾽-- 
ΓΣΡΌ: ιν. ΧΧΥ. 16. 

ἜΓΕΚΤΗΤΟΣ, σοφιιῤδέιις, ἐπιξμ. 
ΓΙΤΙΝ» Ῥοεδεςδῖο. Τμδν. ΧΙΨΝ. 84. -.- 

ε ΓῺ» ἴάειι. Νύχτα. ΧΧΧΙ. 9. --- 
Ἰ)}» Ἰάσα. 1,εν. ΧΧΙ]. 11. 

ΦΈΓΕΥἝΚΛΙΟΣ, οἰγομίαγὶδ, αὐ 

οπῖπες ρεγίἑπεης. Ὦζδτι. ΤΥ. 84. 5866. 
ΟἸ 8. ἐσισεολὴν ἐγκύκλιον, αρδίοϊατα 
ΘμουοἸ σατη: υδὶ να. Βοτϊηδητβ 6α]- 
ἴογ εἰ ΜΙοδι48), Ρ. 81. Εἰγτωοὶ. Μ. 

610 ᾿γκώροιοι, 

811. δ]. ἐγκύχλιον, ἀπωσταχοῦ καϑολ.- 

ἘΓΚΥΆΛΔΩΣΙΣ, οὲγοιαποοξμδίο, το- 
ἑαίδο. δῖ:. ΧΙ.111. 14. ἐγύρωσεν οὗρα- ! 
νὸν ἐγχυκλώσει δόξης. 

ἜἘΓΚΥΛΙΏ, ἐνυοΐυο, ππρέοο, τι. ἀξ. 
υοἷσο, ευοἶνο. Ὁ Ν ΓΑ» Ηρ. ἐσαῦο. 

Ῥγον. ΝἼ]. 18. ἐγχυλωσϑ ὥραν ἔρωτι, 
ἐπι ροοπμ τουῦιο διρουῖθηβ. -- 
“γήγῷ οἷαιάϊοο, Τὰς. ἅεπ. ΧΟ ΧΙ 

81. ἐνεχυλῆετο. νὴ ἱΐ ῬΓ- ποῦιξ δὲ ἐ- 

ουγυαυὶϊ αὰΐ ἱποϊπαυϊ. 8:ν. ΧΧΙΠ. 
14. ἐν ἁμαρτίαις οὖκ ἐγκυλυσϑγήσωται, 

Ὧἦβ ΟῚ γον δῖ ἐπερίς. 
ξαδωπειν. Πά. ΧΧΧΥΙΙ. 3. «Θ᾽ 
ἐνεκυλίσϑης, υπᾶο ργογερέδέξ, 8. υτνᾶε 
ἀευοϊκία ἐς. 
ΦΈΓΚΥΜΩΝ, ρταυίάεις, ἱ. 4. ᾿γ- 

κυος. ΓῚ)}»» "κίας πιαῖγες ἐπ ρτέρε 
ἰαοίαπέος. ϑγτατα. Ῥεαῖτα. Γ,ΧΧΎΥΤΙ. 
71. Ψυϊς. "αίαπίεε. Ἡϊετ. δαίαε. 
Ῥμαν. ἐγκχύμονος, ἐγκύου οὔσης. Τὰ 
αυοαὺθ ϑυϊάι8. Ηρογοδ. ἐγχύμια, 
εγχυᾶ ὶ 

ἜΓΚΤΟΣ, »γαβπαηε, ρταυδία. 
ΓΑ.» ἰάοτ. ϑέγεχα. ΧΧΧῚ. 8. 8. 
ΧΙ,]11. 14. 
“ἘΓΚΥΉΤΩ, γονεῖς ἱποώνεδο, ὑ- 

ομγυο πιὸ αὐ ἩΡὉ)» 

υἱάφρον, τεφρίοίογ. Οδπς. Ψ1. 9. ἡ ἐγ- 
χύστουσα β6ς. ΑΙοχ. 864] 
ἽΡῚ ρμοᾶτπβ εϑὲ ἐχχύπτουσα. ΒΕ) ὦ 
Ὥγϑος. 39. δος. οοἷ. Ομ δ. ἐγκύψας εἰς 
φὺν λάχχον. 

ἘΓΚΩΜΙΑΊΖΩ, ἰανμάο. ὗχης Ὦγὦὦ 
ΡΙΒ. εἰ Ῥγπ. Ργον. ΧΙ]. 8. Χ ΧΥΊΪ. 
4. ΧΧΥΤΙΙ. 4. --- ΠΕ» ἰακε. 

Ῥγον. ΧΧΥΊΙ. 91. --- ΠΣ πολ. 

ρἷέοογ. Ῥτονυ. ΧΧΙ͂Χ. 4. υδὶ μγὸ 
ΓΊΣΦ οαπι πο ἐρβοαπίμγ, Ἰερο- 

τυπί ΠΣ 22 : δι Ἢ ἐδ 

ἐγκώμιον, ξ“8Ρ. Χ. 8. 
ἜΓΚΩ' ΜΙΟΝ, ἔαμε, ργισοοηξεϑη. 
2» δεποά!οο, Ῥτου. Χ. 8. 

μνήμη δικαίων μετ᾽ ἐγκωμίων. Βοπε 
υοδά εοπδυτῃ. υϊς. σον ἐσῳαέδεις 
Ηαρεὶ χυοαυς νοχ ἤερν. Βδὴς μῆϑο β 



᾿Ε γρἤγορος. 

Ὠἰδοδέοιοια, Ἐδί. 11. 48. ἐν ἐγχω- 
ῳ. 
᾽ἜΓΡΗΤΟΡΟΣ, υἱρίδ, “γγ})», οὐδοιω. 

ΤΒγοη, ΙΥ̓͂, 14, 1Ἔρεταπξ Ὠνγ}}) 

ΑΒ νυ, υἱοὶ! --α Ὑν. Ααιυμ]α οἱ 

Θγτοσηβοῦδιθ ἢ δ. Γ΄. 10. Ὁ] νἱά. 
ϑομδγέδηρ. ΗΠ ΘΎΟΝ. ἐγρήγορος, εὑγρή- 
γορος. 1κ6χ. ΟΥ̓ ΜΆ. Βεεπι. 
ἐγρήγοροι, ἄγρυπνοι ἢ ἄγγελοι. ΟΟπΙῈΓ 
ἘΡΥΙΟΙ ποῖ. δὰ Ῥοουάερίστ. 

ΙὟ. Τ΄ ν. 180. 
"᾿ἘΓΧΕΙΡΑΊΖΩ. 0.7. Εχ. ΧΧΙ]. 

96. 5ες. οοὐά. Ἡοΐ. ϑ΄:4:6ὲ ἀπρὶο 
νΙο86 ῬτῸ ἐνεχυοάσῃς. 

᾿ἘἘΓΧΕΙΡΕΏ, "παπεηι αὐπιουοο, 
αρργοαϊοῦ, πιοίοῦ, πελὲ Ὀγόροηπο. 
Ὁ» ΗΙΡΗ. ἃ ΝΟΥ ἀεοὶρὶο. “67. 

ΧΙΥ͂Χ, 1δ. ἡ σοωνγνιά σου ἐνεχείρησί 
σο!, ἸἸυδῖο ἴυ8 ἴδ γεΣδα 65ΐ. -.-- 
Ὁ» οὐρῆο. ὅ6τ. 1,1. 12. ἐνεχείρησε 

5 (οἷς οῃΐπι Ἰεροπάυχα 6 οο. ΑἸοχ. 
ῬΤῸ ἐνεχείρισε) καὶ «οιήσει κύριος, ἃ ἐλά- 
λησεν, διδι ργοροειεέ, οἵ ἔλοϊεῖ Πδιθ, 
46 Ἰοσιξαβ εδῖ. Ησγοῖ. ἐνεχείρη- 
δεν, «γοίϑηχεν. ---- ΓΤ» ͵ )οάϊο. 96. 

ΧΥ ΤΙ]. 22. ἐνεχείρησαν λόγον εἰς σύλ- 
ληψίν μου, γποίδέἐ διιπὲ αἸϊαυϊὰ ἴῃ οδρ- 
ΤΆΣ ΤΏΘΆΣΩ. 
ἜΓΧΕΓΡΗΜΑ, οοπαΐμ8, ηιοϊἐπιδη. 

ΠΟΙ, οορίαίίο. εν. ΧΧΊΤΠ. 20. 

ἀΧΧΧ, 29. Ηδεγοῖ. ἐγχείρημα, τόλε 
μημα, ἐπιτήδευμα. 

᾿ἜΓΧΕΙΡΙ ΔΙΟΝ, φιοά αἰξγυὲς πια- 
πὶ ἑεπεί, ρατυιΣ ρσἰαάίμα, ρερίο, ομἶ- 
εν. Χ 7} «ἰαάμιδ. Ἐχ. ΧΧ. 428. 

Ἐς. ΧΧΙ. 8. 4. δ. 76γ.1,. 43. τόξον 
καὶ ἐγιχμρίδιον ἔχοντες, ἀτοῦχα εἴ ρε- 
ξίοποπι Ἀαθθηΐθ. ΟΕ. ΕΡ. 76ε:. 12. 
ὃς Ἡεγοάοζαμι ΤΡ. 1]. ς. 214. Η6. 
ἐγχειρίδιον, ξιφίδιον μικρὸν, ἢ τιμητιπὸν 

ε ἔργανον. 1,6χ. ΟΥτ1}}} ΜΆ. Βνθι. ἐγ- 
χωρίδιον, ξίφος. --- ΠΩ» υἱγρα. ϑ'γτα- 

Δ, ὅτ, ΧΧΧΥ͂ΙΙΠ]. 18. υδὶ 
Υἱὰ. Μοπίίδυο. ας ϑομασδηρονρίυ, 
ἑυἱ σγρεαχὸν ὀγχειρίδιον δὰ ἰ)» ΒΒ Ῥὲτ- 

ὕπερ νἱἀδίυγ. ΟἿοδβθ : ἐγχειρίδιον 
(ἰθρο ἐγχειριδίων), πιαπμαῖδεπι. Ἐ1ὲ- 

61] ᾿Εγὼ. 

ἐγεὶι. ἐγχειρίδια, τὰ ἐν τῇ χειρί. σοι, 
᾿χυδβίπηι ἰπ ΕΤΑρτη. Ὁ. 52. 

᾿ἘΓΧΕΙΡΙΖΩ, ἐπ πιάνει ὅ0, ἰγασο, 
οὐπεπιδέίο, 1. ᾳ. ἐγχιερίω. ἘΥΏΤῚ } 

ΤΣ ρεν ἀΐνροπο Ὀγαγεοίωγας. 8 Ῥασ. 

ΧΧΊΙΠΪ. 18. ἐνεχείρισεν τὰ ἔργα οἴκου 
κυρίου διὰ χειρὸς ἱερέων, οοπιπι ἑεδαΐ 
ΟΡΕΙΆ ἀοζαιβ Ποιληΐ τϑηρθι}8 δα- 
οογαάοίτΩ. -- ὈΩ'» οὐσίίο. 36:. 1,1. 

12. υδὶ ἴδυιοῃ ῥζὸ ἐνεχείρισε Β1 6118 
Ἰεζοσθ χτωδντ ἐνεχείρησε. ---- 75, " 

7, ἀϊο. δετετα. ΧΥ 111. 32. Μία 5. νυ. 
ἐγχειρίω. 

᾿ΕΓΧΕΊΏ, ἑπήιπάο. ῬΥ» Ηρ. ας 

ἃ ζνν εὐαομο. 7ὼ.Ὁ. ΧΙΙΝΙ11. 11. 

ῥέχειν ἐξ ἀγγείου εἰς ἀγγεῖῶν.---ο Ὁ» 

ΗἰρΗἢ. αΑ 9)» ροπο. Ἐχοᾶ. ΧΧΙΥ. 
6. Ψυά. ΥἹ. 19. 566. ΑἸοχ. Οχοη. οἵ 
ΑἸὰ, -- Ῥχν ὕμπάο. 38 Ἀερ. ἸΥ͂. 

40. 

᾿ἘΓΧΡΙΏ, ἐπιῆρο. νὴ» ἔσοετο, 

γιθηρο. 61. ΤΥ͂. 80. ἐὰν ἐγχρίσῃ στίβῃ 
φοὺς ὀφϑαλμούς. ἄχ οὐδβ οομίοσ δἰ.» 
δὲο ἀϊοῖξυν ἢ. 1. ῥγὸ μέγα πιοάππι ἔπι- 
ἔς τ τ}{|8 ἀσσυϊ δἰπλοηΐβ [,6Χ. 

ΘΕΌΣ. Ὁ. 1461. Αἀά6 Τοῦ. ΥἾ. 8. 
ΧΙ. ὅ. 

᾿ΕΓΧΡΟΝΥΖΩ, ἐπιπιοτοῦ. “ἽΝ » 

ΡΙΒεὶ, ἀΐδενο. Ῥτον. ΧΧΊΠΠ. 80. 
-- ὈΣΤΌ» Ῥατί. ΗἸΡΗ. ἀξέμοι» 

ἰαμέοα. ἷπο. Ῥα. ΟΧΧΧΥ͂Ι. 9. «-- 
ΓΟΓΊΔ, ἐπερεσίαδο. Ῥτον. Χ,. 20. 

ἜΓΧΩΡΙΟΣ, ἱἐπάΐξφεπα. γγ δ» 

ἰάσιι. Εχοὰ, ΧΙ]. 49. [εν. ΧΥΤΙΪ. 
4606. Νυ. ΧΥ͂. 97. .-- γὴν» ἔεγγα. 

σεπ. ΧΧΧΙΨΝ. 1. 8 Ἐράν. ΥἹ. 35. 
3 Μδος. ΙΧ. 2. Ηδβ. ἐγχώριοι, ἐκ τοῦ 
αὑτοῦ τόπου ὄντες. ᾿ 

ἜΓΩ;, ερο. Ῥομυπίυγ ἢϊς ἰδπίυπι 
68 ἰοοβ, υἱὶ ἴῃ ἰοχῖα Εἶοῦν. ποπιθη 
ἐχϑίαδὶ. ὃς ραΐεν. πᾶ, ΧΙ, 86. εἰ 

ἐν ἐμο. ΙἜροταπί 55 "8. --- "Ν,» 
αἰτὶᾳ. 1ε8. ΧΧΧΥ͂ ΤΙ. 90. 5}}}} ἐπ 
ἀμγεξ ᾿Ν6α 8, “ρός μ4.΄.--- ὈΣ )8» 



Ἔγωὸ. 

α εις. Ψοῦ. ΧΧΧΥΙΠΙΠ. 7. σ«ἄντες 
ἄγγελοί μου. {Πν μτὸ μου βἷπα ἀυ- 
Ῥῖο Ἰερεπάμπι νοῦ. --- "δ 4, ει 

“πὶ. Ῥε. ΟἹ. 94. Ηἰς Ἰερεγαηΐ "4 

αὐ πιό. -τὸνν οαγάμμ. σα. ΙΧ. 

15. υδὶ ἰδυιθῃ Ῥχὸ ἀσ᾽ ἐμοῦ ἔογίδ586 
τοροποπᾶυτη ἐδ ἀσὺ ῥάξινου, ο0]]. ν. 
14. φυλπαυδηι εἴ τεοθρία Ἰεςο 6χ- 
Οὐβατὶ ροϊεϑί. --- Ὁ.» Ρίυτγ. Δ 

υεοίος. Φοῦ. ΧΡΝῚΙ. 16. μετ’ ἐμοῦ. 

ὃ 1, ερῖδθε ν᾽ ἀοπίαν "5. --- 22.» 'π 

γερο. Δα. 1 ὅδ. ΧΥΠΠ. 22. 0Ὁ] 
διιξ ῥγὸ ἐν ἐμοὶ τεροπεπάυση δβδί ἐν 
φῷ βασιλεῖ, δυῖ ἐν ἐμοὶ οϑῖ δἰΐυθ ἰῃίοτ- 

Ἀτοῖίε ταϊηυ8 να ὈχΘΙΏΘΏΓΪ8. ---- ἡ, 

6). ον». ΧΧΥΊΙΙ]. 12. υδὶ ἴάταθῃ 
μοῦ Ῥοβί εἶδε ταυϊδηυτη δβῖ ἴῃ αὐτοῦ, 
Ἡϊΐδγου. οομίμα ξ)ε8. ---- δ Γγλδλ, Ὅέ- 

κογιηῖ. ον. ΧΧΧ. 14. Ταρεγαπί 
ΣΝ: τ Ἢν πιαπες. 1 ὅδσα. ΧΧΥΙ. 

ς 18. ἐν ἐμό. Αἄᾶᾷε ϑγιωπι. 1 ϑδσα. 
ΧΧΙΝ. 19. 3» «αρ' ἐμοί. ---- δ, 

“ἐν άπ. Ὅτι. ΧΧΥ. 31. ἐμοὶ 
σήμερον. ἴΐὰ ἀὐοαὰθ Αὐρτιδιίητα 
ΤΆΔὈ. 1. Του. πολὲ λοάϊε. ϑασδρίοος 
φατήθῃ, ἰηϊθο βοσίριυσα ἔιλθβα ὡσεὶ 
σήμερον. ---- ὁ), τοῖλῖ. Οοι. ΧΧΧΙ. 

41. ταῦτα μοι εἴκοσιν ἔτη ἐγὼ εἰμὶ ἐν τῇ 

οἰκίᾳ σου, οΒ Θρὸ νἹρίτΕ ΒΠΏΟΒ δΒιτη 
ἦν ἀἄοιηο ἴυΔ. 9 Ῥατ. ΧΧΧΥ. 21. 

ἀ τί ἐμοὶ καὶ σοὶ; αὐυἱὰ ταΐηϊ ἐδουσὰ 
εοι Μίάθ οὲ 9 ϑωιῃ. ΧΥ͂]. 10. 1 
εχ. ΧΥΊΙ. 18. Α1]. Ψοξϊ. 111. 4. εἰ 
1,εχ. Ν. Τ΄ δ} τίς. -- "ΜὉ, ποη. 
Ῥρ. ΧΧΧΥ.16. Νου Ἰορετυπί .Ὁ: 

ἈΔΕῚ ἰάετηα ΘεΏδυ9 ἜΧΟΥ, δὶ μδ Ὁ 

Ἰηϊοιτοβαῖίνε δοοϊρίδίυσ ῬγῸ ἐξ ὉΠ, 

εἵ ν) συβραυάϊδίαγ : τιᾶτὰ ΒΠΏΟΝ ΡΆΑ- 

οοτῃ 86. τ ἴῃ] Ἰοαπυηξιν 2 Ἀ. 6. ΤΩ Ὠ] 
αυϊάσηι γεὶ σογία ἸοᾳφυυπῖυΣ. 

ε ὕοπξ Βυχίοτί. Απεοϊ. Ρ. 647. --- 

κ᾿ ἐγ Ρε, ΧΧΥῚΙ]). 8. Ῥτὸ ἡμῶν 

1ΧΧ εἰπε ἀυδίο βοσρϑογυπί ἡμῖ, 
Ὡβῖὰ ἴῃ Η τ. ρεγϑρίοιιπβ εβδὶ ἀδηαΐ 
ΟΆ5118. ---- ἢ, φμόσ. 4 β6πι. ΧΥ͂ ΠΠ. 

13. ὅς. 5) Ἀἷο ἀυτίαϑευϊαπι ΟΧΧ 

62 ᾿Εδαφίζυ. 

νἱάουδευν, πος ἔστι υἱάεορασε, αὐο- 
τηοᾶο γοαϊ ροββοεῖ οοτητποὰθ : μῖθο 
δευσυχη το οστιηϊ, δὸ ΡΡῸ Ὑ ἴπν 

ἐεγρτείαεὶ βυπί νν), ΠἸυὰ ἀεδυπαετιῖει 

αχ Ῥῖεο ν. ὅ. ΥᾺ. Βαχίοσηι Ἂν». 
εἰοσις. Ρ. 5673. --- ὔΒ)»» απέπεα. Ναπε. 

ΧΧΧΙ, 560. περὶ ἡμῶν, ---- "Ὅ5Ό, ὁ 
Ϊπς. Ψυᾷ, ΚΝ. “9. υδῇὶ μὸν 

μου Ἰεροπάμπτη οαἱ ἵσαου. - ὟΣ 

οοεἶμς. ἴε6. ΧΧΙ͂Ν. 17. ἡμῖ. ὙΤταιν 
ἀεεηρυνς δά ἢ. Ἰ. ρυϊδῖ, δοβ ἰσζὸ 

ἼΣΝΣ) ἰορῖδθδε 3). ϑ8εᾶ Ῥσῦει 
ΒΕΏΒΌΤΩ ΘΧΡΓΟΒΘΟΓΙΠ. ---- Ὁ), }8- 

οἷος. Ἐχοὰ. ΧΧ. 8. --- "νὴγῳ οἶσι- 
αἀϊοαΐδο. Ῥρ. ΧΧΧΥ͂. 16. χαε᾿ ἐμοῦ, ξ 
Ὁδὶ Ῥζὸ ΥΣ ΣΝ ἔοσῖα Ἰεμετασέ 

Ὅν. -- Ὁ» "πεάξιρη. Εχ. ΧΡΉ. 

ἢ. ΧΧΧΙ͂Ν. 9. θευις. ΧΧΧΙ. 17. 
- ὌὍχν ει. ψφυά, ΝΙΠΙ. 5. υι 

Ῥχο ΣΡ ἐπ ρεᾶδδιδ παεὲς, Ἐι. ε. 

φμὲ ἐπιρογὶο πιοὸ ρατεῖ, Βαΐνεπε : τῷ 
μετ᾽ ἐμοῦ. -- ὈΨ}» ποπιεπ. 08. ΥΠ, 

9. Ῥεᾳαίεχοδ ἰορίιις 920Ὁ. 1. 1}. 
ὉὈῚ πἰ81} οδὲ ἴῃ ἰοχίι ἘΟΌγδξοο, 
ἡμῖν οδῖ οοπηίγα πο, ΒΒ. ΤΟ ΧΧ ΧΙ 
10. υδὶ ῥγὸ ἐφ᾽ ἡμᾶς ϑειλ]οσυ5 οὐυ- 
ἡ1εὐξ Ιοροηάχιτι 6886 ἐξαίφνης, υνἱ δὰ 
ΤΊ τοΐεγαζασ. 56 νυ ζαῖαβ ΠΙμὺ 

ἐφ᾽ ἡμᾶς Ῥτογδιι8 οτηϊεὲξ. 

ἜΓΩ ΕἸΜΙ, εβὸ ὅπιε. Ὑὴν, 

ὅκα. Ἰεα. ΧΙ.ΤΙ. 15. ᾿ς 
᾿ΕΔΑΦΙΖΩ, αὐ ἐεγγαπε ᾿γοείςγηο, 

ἐεγγ αἰϊδάο, δοἷο ὥφιο. πῶν ϑορο. 

1ε5. 11]. 45. εἷς τὴν γῆν ἐδαφισί)γήδε, 
ἴῃ. (ΟΥΤΆΙΩῚ ᾿ΥΟΣίΘΓΉΕΥῚΣ. ---- ὉῸΌΡΣ ἄε- 

Φε7Ὸ. Ἐς. ΧΧΧΙ. 12. Ῥεχιρυῦδοις 
ψιάθαῦ Ὁ) οὕ ϑῪ -οΥῬ» 

Ῥῃῃ. παρα Ῥε. ΟΧΧΧΥΊῚ. 19. ἴδα- 
φηΣ Ῥδανον. ἐδαφνῖ, «ρισχρούφηι, πγεσ- 
εήξω. - πῶ» Νιρῖι. ἃ Γῆ. ΠΏ» 

ἐμοιγυαίη σι. ϑγτανα. ἴεβ. ΧΧΙ͂Σ. 
4. -- Οὔ» ΝΙΡΗ. ἃ 15. ἢ ἀεεοῖον. 

Αταοβ ΙΧ. 14. οἰκοδομήσουσιν «ὅλεις 
ἠδαφισμένας, ἐοαϊδοιρυπέ υτθεϑ φοῖο β 



"Ἔδαῷος. 

9 οἷ. [λις, ΧΙΧ, 44. ... 
ὐῶ Ριὰ. αἰλί4ο. . οδ. Χ. 15. 

Ἡλι 1. ὑποτήϑϑια αὑτῆς ἐδαφισϑήσε- 
,. ̓ Ό ΑΠίοΆ α͵υ5 σὔῆυσ 6 ταδυη δ 

Ῥρειδάλεχιιοι Φοἷο αἰξβαεπέμν. ΝᾺ, 11]. 
10. τὰ νήπια αὐτῆς. ἐδαφιοῦαι, ἰηξατιῦθδ 
6) αἰϊέάεπέ ἑεγτα. ἩδδγοΙ.. ὀδαφίσ- 
“γησαν, εἰς ἔδαφος ἀνῃρίϑησαν. [Ιἀ. ἰδα- 
᾿βαρίτα οὐσουσι τῇ γῇ. Ο]ο85. ΜΆ. 

. ἐδαφιοῦσι, «ροφκροτήσουσιν Η 
ν ἀδάρει Οοπ αυοαυο [,μ(χ. Ν. Τ. 

ν. 

"ἜΔΑΦΟΣ. ΞΕ δοΐιρη. 
ΓΝ, πῆς. Ῥδη, ὟΙ. 24. ---. 

γηιν ἐεγγα. Ἐπ. ΧΙ, 16. 20. --- 

ὕΤΌΣ. ἐτξοεΐδωπι. “6Ὁ. ΙΧ. 8. Ἰάθοτε 

νεγίοσιης. ---- ΟΥ̓ἸΟ Ὁ» Ρἱυν, γιπάᾳ- 

γπεπία. ϑετετα. ΧΧΧΙ. 88. ---- δ γ), 

ἐογτόπς. ϑγτωϊὴδοῆ. δ6ς, τρδσα. οσᾶ. 
108. Ἡοϊτῦ 208. ΧΥ͂. 4. 5... Ὁ) 

ας Ἰοίαϊ αὔοαιιθ ἰοσεηι ἜΈΒΕΕΣΙ ῬῈΤ 
μεπι ας ἤμμπί, υαίΐεπι σεπὶ ἐοτ- 
σἐπέε. --- ὝἼΒ)), ριών. Ῥα. ΟΧΥΠΙ. 

46. 1ε5. ΧΧΥ͂. 19. ΧΧΥ͂Ι. ὅ. --- 
ΜῬ  ϑριάμε, οοἰμινι, Νατα, Υ͂.. 17. 
1 Κορ. ΨΙ. 15. 16. 31. ἼΪ. 7. 
ϑγτήτα. 008. ΧΥ, 18. δίν, ΧΙ. ὅ. ἐπ᾽ 
ἐδάφους. Ψαϊραῖυβ τηα]ο : ἔπ ἑΐγοπο. 
Ροῦυι οϑὲ ἐπ δοίο, περι, δος ΒΟΉ : 
τΩ0}}}] ἰγταπηὶ εἶτομο Ῥενδηξασ, αἵ 

εἰ 811 ΔΕ Πο818. ΓρΙα. ΧΧ 18. (δὶ 
ἐπιε]]ορίτυν Ῥαυϊπιεηέιπε ἰαριαϊδωξ 
δίταίμηι, ἰπ αυο 5]. αυ]8 ὈΓεεῖου 6χ- 
Βρϑοϊδομεπι οβαϊξ, ΟΡ ἀυγί ἐπὶ ρμά- 
ψἸΛΘηϊ ταν οῦ 86 1. ΑἸ ἐξο- 
ἔμιπι ἱπτε]εραπί, αυοὰ μαυϊπιοπίππι 
ψΟΟΒΌΟΣ, χυϊδ 'πῃ ῬΑ] οΘΌ πα τδοίδ ΠΟῚ 
ουδηΐ δουτϊ δία, θ6α Ὁ͵δηδ, υἱ ἴῃ 
Πρβὶβ δια θυ ]ατα οἴ ΘΟ ΠΔΤΕῈ ̓  ὠρονιο, 
ΧΧΧΙΠΙ. 10. ἔδαφος οβῖ ἱ. 4ᾳ. γῆ, 

ε ἔεΥΤα. 

ἜΔΕΕ, Εάεπι; ΗὮτ. ἸἼΝ» Ἑάεη, 

ΡΥ. νυοἱωρίας, ἀοῖὶπἂθ ποθ ἰοοὶ, 
Ἢ] ο1τπ Ῥαγβαΐθυβ εγαῖ. (δῆ. 11. 
8.10. ΙΥ- 1ὅ. Ηδεγοι. ᾿Εδὲμ, τρυφή. 
ϑυγάδϑ: ᾿Εδὲμ, τρυφὴ ἐρμηνεύετον, καὶ 
ὁ παράδεισος. 

νοι, 1. 

᾿678 δον. 

ἜΔΕΣΜΑ, εὐμέξεηε, οἰδια. ἸὙΓ1, 

(αὶ ἃ. οαπίξοπος, ἱπείγμπιοπία πιιδῖσα 
Ῥμίϑα(εἰία. ἴ)απ. ΝῚ. 18. ΤῖΔ πεταρθ 
Ὧδ6 ζετο τα μυῖαν! ΤἼδοδοιϊίοη νο- 
σεῦ (ΟΠ Α]4. ἢ. ]. ὀχ! σα ἄβην 6586. 

-- ΟΟΥ Ὁ εἰ ΠΥ» Ρυν. οὩ- 
»εάϊω. ὅπ. ΧΧΥΊΤΙ. 4. η. 9. 14. 17. 
81. Απυ. ὅγιιπι. ὃς υχχΧ Ρχγονυ. 
ΧΧΠΙ, 8. ἴπ οχαηῖθυβ 18 1οςὶβ 
ΕἸΣ]οσυΒ Μ|506]]1. 55. 1. 17. Ρ. 110. 
ΤΘΡΟΩΪ Ορογίοσα σοῃίθηα! ἡδύσματα 
(ἐδεσμάτων Ῥγο ἡδυσμάτων Ββοτὶρίατα 
εϑὲ ἀρυᾶ Ρο]υς. ὙΊ. 6δ. ΟἸεπι. 
ΑἸοχ. Ρ. 140. Β. ς0]1. Ο. Ατβοη. Ρ. 
127. Ὠ.}): βρα βαιΐβ ουγὰ χουν ὁ 
ΕἸΒΟΒοσαΒ ὧδ  ετθβ. Ο6. Υ΄. 71. Ρ' 
33. 866. --- ΠΣ Ὁ, δεσΠΩΉΕ. 

βδτη. ΧΥ͂. 96. ἱχεροταπὶ ὈΟΥΘῸ 

6Χ ποῃῃυ]]οσυτα ϑϑηΐοηῖτα, Ουϊ πὶ 
ὈΛΌΨ, ρδίπιρια δ αὐεε ἔα οομθο- 

ἴατα ΗΠ απ. ---- ) Ὁ, ἀγοαπιηῃ 
οοπδιμηι. Ῥβαϊγα, 1ΘΗἩ[Γ. 15. ἐγλύκχα- 
νάς μοι ἐδέσματα, ἀ 1668 τα ΐῃ] τοῦάὶ- 
αἰδέ1 οἶἷροϑ. ϑοοππάυπι Οδρρθ]]υτα 
ἴῃ Οὐἱὶ, 5, μδρ. 944. Ἰερεγυπί ΤῈζ, 

Ὥδτη ΓΤ; 681 υεπαίϊο 8. ζετίηπα, υἱα-. ἢ 

ἐσιπι, ϑοα Βυχίογῆυδ ἢ Απθοτί. 
Ρ. 635. τεοΐα στηοηυ, Ὁ ποη 18 
ΔΠΠη6 6586 τῷ “τ Ὁ υἵ ΘΟΥΤΟΥΙΘ 807]- 

μα: αἰδασιιτι ᾿σὸ δ]ΐεγο μοί σις βὰ}- 
ΤΈΡΕΓΟ, ρυϊαϊ ροῦυε, ΟΧΧ 1) δο- 
σΟΡ 886 Ῥ͵ΤῸ ἜΡΟ ΠΉ "Ὁ; αυοά πο- 

(αἴ οἰδειηι, εὐτιίξωπε, Μέτουΐιμη, συυ 
ἴυγ8}} υ) νεὶ εἰΐββ, ψαὶ [ἢ ἡ χχυδίδ. 
Τγοβθοηΐυθ ἰπ Τοπίδμ. Ρ. 88. 608 
ἋΙ ἴῃ ταρηΐθ δύ 88β6. ΟΧΙ ΒΕ τηδῖ. 
ἘοΥΐδ586 ἴδ θῃ 1» δὰῖ βίγα!ἶα αυϊὰ 

Ἰεροσυπῖ. ΕΗ βυςῃ. ἀ βρίς: φάγια 
([οσίδββο σροσφάγια), βρώματα. ταν. 
ἐδέσματα, βρώματα. 

ἼἜἜΔΝΟΝ, ἄο8, ἐοίαίϊο πρπιδ, ἀὅ0- 
πηι δροπδὶ απο πμρέϊαδ. “ΤΩ, 405, 

ΜΟΥ ἐππέτιγ. ϑυτοτοδοῆυθ ΟΕπΠ. 
ΧΧΧΙ͂Ν. 12. [Ὡς- πο ἀυδῖο ϑγτησῃ. 
1 ὅδ. ΧΥ}11. 95. Οοηῖ. ΖΕ) ιδηΥ͂. 
Η. ΧΙΠΙ. ς. 1. Ηδφεγςοῖ. πὶ ν. ἀνάεδ- 
νον. "Εδνα, δέ ἐστι τὰ πρὸ τῶν γάμων ταῖς 

ΖΩ.υ 



ἜἜδομαι. 671 ᾿Εϑίζω. 

α γαμεχϑαι μελλούσαις ὰ τῶν μιηστής Ὠγτυπίυδ εἰ Μοπείπας. ἱπορίθ γοσῖε- 
ρὼν διδόμενα δῶρα. ρα ϑυίάδηα πῃ τυπὶ γαίης ἐς. ΗρογοΒ. ἑδράσϑη, 
ὄγα, ἃς ἘΙΒοΒοΥΙ [πἀ. τες. ῬΑΙΡὮ. 
,.ἢνν.. 
ἜΔΟΜΑΙ, εἄο. ΥΣΙΣ ἰάογω. θη. 

ΔΊ. φΦ1. ΧΙΙΧ. 97. Ἐχοά. ΧΙΣ. 8. 
9. ---- μῷ.», ἐοίΐο, σοησθιο. «00. 

ΧΧΧΙΠ. 29. ἐμὲ σῆτες ἔδονται. 
᾿ς ἝΔΡΑ, δεῖϊα, δείσας, ἰἴί. ἀπμ, ρο- 
ἄεΖ. ΤΠ» γείγογσεπι. ΡΒ. ΙΧ ΧΥ ΤΠ]. 

δθ6. Αἀ απ6πη) Ἰοουπι ταβρίς ἢ 
ϑιυμἀδ8 ἰΐὰ : ΓΕδρα καὶ ὁ σβιγχτὴρ τῶν 
ἀνθρώπων, καὶ τοῦτο Φησὶν ὁ αροφήτης" 
καὶ ἐπάταξε τοὺς ἐχϑροὺς αὑτοῦ εἰς τὰ 
δαίσω τῆς ἕδρας, τὸ σάϑος σημαίνων. σεβι- 
νότερον δὲ τοῦτο εἴρηχεν, εἰσὼν, εἷς τὰ 

δαίσω. ---- ὩΛΪΙ» Ρὶυν. "παγίδοα, 

λαηιογγλοῖάες. 1 ϑατα. '. 11. 17. ---- 
ἼΡΩΣ δαδὶς, δία ἶο. ὅϑὅγτωσα. Ῥβδϊτη. 

ΧΧΧΊΙ. 14. --- ΟΝγ)ὃ)» Ρίυγ. πια- 

ο τίδοι, καπιοτυλοῖάεε. Πδαι. ΧΧΥΤΙΙ. 
97. Αχυ. ΟΧΧ 1 ὅδ. Υ. 6. 9. 12. 
ΥΙ. 4. δ. -᾿ ΓΣΣ Γν 5εος ματαία. 

ϑγτητη. 700. ΧΧΙΠΠΪ. 3. δὶ ἕδρα εϑὲ 
φοἰδιηι τὶ τεάδεπάο ἀεείἐπαίωπι, εεἶ- 
ἴα 7μαιοϊαἰ!δ. (ομξ, ΕΖ. ΧΙ.111. 11. 
Ησγοῖ. ἵδρο, βάας, καϑέρα, ἣ συνέδρα 
καὶ χατωχῆ. 

ἝἙΔΡΛΊΖΩ, ἥγπιο, ἤιπάο, δἰαδίϊο, 
Ῥγοσωπιδο. 1.15, υξο, ἱπῆρο. Ῥτον. 

α ΨΊΙ]. 455. πρὸ τοῦ ὅρη ἱδρασϑῆνωι, 80ι- 
ἰδαιᾶτη τηοηΐεβ ἥριατοπέμγ, 5βεὰ 
ογεατεπίωγ. ΗΒγΟΒ. ὑδρα θῆναι, “πα- 
γῆναι, καὶ τὰ ὅμοιο.. ----- Ἵν ρατγίο, 

οὔέο. Ῥδβαῖγα. ΤΧΧΧΙ͂Χ, 2. συ. 
Ῥγίμδφμαηι πιοπέες ἤεγεηί. ---- ἸΔῈ ἃ 

1) 2: ψαυ. ϑγγῶγη. Ῥβαΐῃα. ΧΧ. 18, 

δὶ ἱδράζειν εδὶ ἐεΐα πεῦυο ἱπιροεῖία 
“αομίατε αὐ επιδίεγε. Ασχα. Ῥβαΐζω. 
ΝΙ1. 10. εἰ ΟΧΧΧΙΧ. 12. Αᾳυ. 

“ὃ . Ῥχον. ΧΧΥ͂. 5. ὅγιωσι. β. 
ΧΟΥ͂. 10. ΑἸ]. Ἐχοά. ΧΥ. 17. Αᾳυ. 
δγτησω. Ῥβδίτη. Χ. 2. ϑ'υσωῃι. 2 ὅδπι. 
Ὗ. 22. υἹ]Ἱ᾽ ἑδράζειν Θδὲ ΠΟΉΛΉΙΩΓΕ 
ἐπ γέρβπο. -- δν σμδο, γεσμηιδο. 

ϑγτήση. θη. ΧΙ ΙΧ. 9. ὀχλάσας ἡ- 
δράσϑης, σομῖρθυδ βοχὶθ ργοοωπιδεε. 

δ 

κατεκχοιμήϑη. --- 5}. λαδέϊο. ὅγτατι. 

οογίας ας εἰαδεϊεα «εάξε Ἄρφεγε. ὅ6ῃ. 
ΙΨ. 3. οὐδὺ ἀσφαλὴ βάαν ἐδράσει, τε- 
406 ἤστηυτα ἕππδαπιεηΐασι οσέξοσα- 
δὲι!. δ᾽ν. ΧΧΙΠ. 18. χαρδία ἡἠδρασμδη 
ἐσὶ διανοίας συνέσεως, Ῥχυάοτα εε ἥζ- 
πρίης ΒΡ Θης8 οομδίθτα. δ νίδε: 
ἥδρασεν, ἐστήριξεν, καὶ ἡδρασμένος, βὲ 
βαιος, «άγιος. Ηφογοῖ. ἥδρασα, ἣῶ»ε 
μελίωσα, ἐστήριξα, ἔσησα. 1άεεαι - Ἔ- 

οὐπαμῷ ((ορς ἡδρασμένη), βεβω.».- 
εἶσαι. 
ἹἙἙΔΡΑΤΌΣ, εἰαδέϊε, ἥσηκες, εοἷ:- 

εἶκε. 71})»» ἰάστα. ϑγταπι. Ῥβδῖπι. ἃ Υ͂]. 

8. εἰ ΧΟΙΠ. 4. Ῥχον. Ι΄. 18. ἑδραΐε 
ἡμέρα, τρετάϊεε. ΘΙΧΑΛ ΠΕΣ σταϑερὰ με- 
σημβρία Ἰερίταν. ψιάε Ευηκεηπιδι 
δα Τιμοὶ [,οχ. Ρ]δίοῃ. ἢ. 168. --- 
ἢ)2» δαεὶο, δίαἰδο. ϑγταχη. Ῥβαΐπι, 

ΧΧΧΊΙ. 14.1,6χ. Ογτῖ!! Μ8. Βεεῖι. 

νος. Ν 

“'ΕΔΡΑΙΌΣ ΜΕΊΝΩ, “γηκεες πια- 
π60. ἢ)», δἰαδεϊιοίατ. ϑγτωτα. Ῥβαῖτ. 

ΤΧΧΧΥΤΙ͂Ι. 37. ἱδραΐς μενεῖ, 
ἜΔΡΑΣΜΑ, ἡ γπιαηιεπίμι, σἰαδὶε- 

“πεπέμπι, δεάες. 1.2.» δαδὲξ, Σεἰαξϊο, 

Ιποοστί. Εχοά. ΧΥ͂. 11. Αςυ, Ῥεβδὶηι. 
ΧΧΧΙ!. 14. 
᾿ΕΘΕΛΕΏ, υοἷο. γγτγλς, ἴάετε. Οἱ 

λοποὶ δυὰ. ΧΙ. 17. ἠθέλησαν, 

᾿ἘἘΘΕΛΟΚΩΦΑΏ, υοἰκηκίατιε ξατ- 
ἄωπι αρο, μἴϊγο συγ μδ 6526 υοἷο. ὅτ. 
ΧΙΧ. 48. ϑελοχωφῶν, τυγάμνε :ὲ «;»- 
“πείση, ὉΌῚ ἴῃ ποθ η1}}}}8 ΣΌΤΙΒ στηδὶο 
Ἰερίταν ἑτεροχωφῶν. ϑέττηο ἰδὲ 6βξ ἀἊ 
ΟἸΏΪΏΘ ὈΓΑΡΟ οἱ 6δχ (0115 δοπβεῖο. 

Ηδργεῖ. ἐϑελοχωφῶν, ϑελώτως χι- 
φεύων. ϑυ δε : ἔϑελοχώφων, μὴ βευλο. 
μένων ἀκούειν, ϑελήσει χουδντων. 

᾿ἜΘΕΒ' ΔΩ. γ ας ἴῃ ϑέλω. 

᾿ΕΘΙΖΩ, αεδεμείαοῖο. δ8ι:. ΧΧΗΪ. 
8. ὅρκῳ μὴ ἔδίσῃς τὸ στόμια δου, Ἰυχα- 

. ἤ. Ὅδ᾽ ἑδράδϑεσοδαι επ' 

ξ 

ΕΝ 



Ἔδϑεσμὸὺς. 

ταθηΐο Ππ6 απέμοίαοταδ οα ἰυση. 2 
Ἵαδςοςο. ΧΙΝ. 80. ἔϑισμένος, οὐπδεείμδ. 

᾿ΕΘΙΣΜΟΣ, ᾿σοπεμείμαο, πιοδ. 
ἘΓΥῚ. συἱα, ἴξ. »οδ, οοπεμοίμαάο, σρεπάϊ 

γχαέξίο. ει. ΧΧΧΙ. 88. τὰ κατ᾽ ἔϑισ- 
μυὸν τῶν γυναιχῶν, Ὦ, 6. »ιοηδίγμα. ---- 
ὌΘΨ» ἰάεπι. 1 ες. ΧΥΤΙ]. 28. 

᾿ἜΘΝΑ ῬΧΗΣ, φχεπέΐ σοίωμξ. 

1 Μδοο. ΧΙΨ. 47. ἅν. ἢ ὐφρρλιὴ 
Τ,6χ. Ν. Τ'. 8. ἢ. ν. 

ΤἜΘΝΗΔΟΝ, δᾶν. ρεπεγαξίπι, 56- 
σεπάμηι ἰοίαΣ σεπίεδ. 4 Μεος. 1]. 
19. 

ῬΕΘΝΟΠΑΎΩΡ, ανοίου ρεμίξε. 
4 Μᾶεος. ΧΥῚ. 20. για ϑυϊάδτῃ 5. 
ἐϑνοπάχτου, ἰθίᾳας Κ͵ ἰβίοτυμι, 

“ΕΘΝΟΉΛΗΚΤΟΣ, ἐοίαπι ρεη- 
ἔστε μεγάδηβ δ αεἶρηεδ. 4 Μδοοβδῦ. 
ΨΗ. 11]. δϑδιοπλήκχτου αυρός : ὍΘΙ 411] 
νιτοθ ἐδνοπλήϑους. Οοηξ. Τοιρ. 

. ἘἙχαθηάδίξ, ἴῃ ϑαϊάδτα Τὶ 1. Ὁ. 169. 
1, οπά. 

ἜΘΝΟΣ, βεης, ρορεεδ. "λ8, ἱπειία. 

Ἡδοῦτ. ΓΧΧ εἰ οἱ λοιποὶ 164. ΧΙ,1. δ. 
ΓΡια. ΧΠΠ]. 4. ἐπδιΐα ροπυμίοσ Ῥγὸ 
ἐπσιίαγεπι ἐποοῖδδ, οἵ ἴζὰ Ῥτὸ ροπέϊδιι, 
{μα ἐπ πιαγὲ Με ογγαποο οπῖπες ἐπ. 
«μέᾳς ἐεπεδαηί.----"γλδ, ἐπὶπισιδ. τς. 

ΕΙΧΧ δ ουι. ΧΧΧΙΙ]. 42. Ἑσοοῆ. 
ΧΧΧΙΧ. 27. ἴῃ ὑσοασαδ Ιοοο δἰ 1 

ἐ ΗΠΡΡΙ ἐχϑρῶν Ἰοοο ἐϑνῶν Βαροπί, βοά 
ἰεοο ἔϑνῶν οϑὲ ἀδιυΐ Ἰοαμομπαάϊ ὃς 
86: ΓΙ ΘΠΩ͂Ι ταξοηὶ «ζπἀεοοσύυχϊη οοηνο- 
Ηἰθη 8. -- ΩΝ εἴ ΜΝ Ὁ) φέπε, ρο- 

»εἶμ5. ὅεῃ. ΧΧΥ. 16. Νυῃ. ΧΧΥ. 
16. Ῥβαΐη. ΧΙῚ. 8. .-- πὸν» 

ΟΒΪά. Ἰάθιι, Ἐδβάτ. Γ΄. 10.-- 7 Ν» 

υϑα. ἴε6. ΧΧΧΊΙΠΙ. 8. Ασροορίββο νἱ- 
ἀφηΐαν νοσθι ΗΘΌΥ. ἰῃ δα ποίίοῃο, 
υἱἵ 9511 οσέεγυα 8. ἑωγπια ργοβοϊϑοοηἑξεπι 

ε αὐ πηρείιη Γαοίφηέδη, ἃς ἰάθο ἔσδηθ- 
[11686, ααΐᾳ ἰῃ ἀπίθοθἀ θῆρα Ἰοοο 
ἽΣΚ Ἰερεγυπί ΓΏ}.- Ύ Ν Ἰέττα. 

Ἐάν. ΙΧ. 7. 1ε85.ὄ ΧΧΧΨΊ. 920. ἘΖ. 
ΧΧΧΙ. 12. 5γη}» ἀογδμῆι. Ῥυόνευρ. 

ΧΧΥΙ. 8. Ἰαροταηὶ "127: -- 2}»». 

ὅεπὸ, παίίο. ϑγτηιη. Ῥβ. {ΧΧΧΙ͂. 

675 ,ς Ἔδϑιγος. 

ὅ. ἡ), μὴ ὦσι ἔϑνος. ΤΙ ΧΧ 6δη. Χ. 

5. ΧΙ, 2. ΧΙΝ. 1. ..-- ΠῚ» σογρί. 

ΝΑι. Π1. 8. αὶ Ἰοοο .757}}», σαάα- 
ὉΕΤΩ 5ΜΟΓΊΤΗ, Ἰεροσυπῖ πὸ γυ. --υὺἢὃ» 

αοογυ. ἴεοο. ΧΧΧΥΙΙ. 96. ἔϑ᾽η. 
Ἠδης δηΐμα ποϊαπριῃ νοςὶ Ηδερτ, 
5 1] ἄδτ 6856 Ὦ. ]. Ἔχ βιταδγυης 
ΕΧ 8616 ΟΥ̓ ΟἢΪ8. --- Ὁ» ἕωγδα, 

2 Ῥαν. ΧΧΧΙΠ. 7. 168. ΧΙΠ]Π. 4. .-- 
Χ]» δεπιοη. Ἐδβίμοσ. Χ. 8. υϑὶ ἔϑινος 

βέπέεπε «Γμάδαίοαπι τιοίαξ. ---- 3» 

δοοῖμς. 200. ΧΙ, 256. ϑοστηο ἰδὲ εβέ 
ἀο »ἱδοαίογέδια, φιὶ ἐπι ξοοϊείαίεπι σο- 
ἑεγμηί, χαὶ οχ υ8ὰ Ἰοχυοπάϊ Οτθοο- 
Γιτὰ οσοϊηποὰθ ὅϑνη ἀἷοσὶ ροϊεογδηί. 
(οηέ. [μεχὶς. Ν. Τ'. β. ἢ. ν. ---- Ὁ. 7, 

ἐπεγοίξιθ. 168. 1,Χ. δ. --- Τ)γ2, 
ἄυ4]. ἀφμα. Νυ. ΧΧΙΨΝ. γ. 8ε. 
ἄμα ἀ6 ἀὐάγ!8 πε ἐμαΐηο, σροοῖα- 
ἄμα Βοπίλιτη, ἀϊοίξαγ, ---- ΠΟ, 

Ορμδ. 2 Ῥαν. ΧΧ, 88. ΤΌ 6γ6 γϑῦ- 
ἰοτυηΐ, δυΐῖ, 418 Ροδῖδα παυΐμπι τη 6}- 
ἤο Βέ, ρῥυΐϊαν!ξ δυοίοῦ Βυ͵υ8 νοτ- 
ϑίοπῖθ, ΡῈσ ΠΟ 6888 ἱῃι6]]Ἔρϑη- 

ἀο8 605, φμὶ ἦε παυΐδιιΣ ἐγαπὲ, ἱπρτὶ- 
τηἶθ αυ͵ᾶ ἔϑραυσε ᾿τεροθεβοσδαῖ, αυοᾶ 
ἀ6 ἔργῳ ΡΓ. βἷς ἀϊοΐο ποῆ οοτατηοαθ 
ἀἸοὶ ροββα δχιβάπιαραίϊ. ϑϑῇ ἔργον 
εϑὲ ἢ. 1, οοπαίμδ, οἱ ϑραύειν ἐγτίξιπη 
γεάάετε. ---- ὩΣ ΡῸ. ἰοσωα, Νεθοπι. 

ΙΥ. 19. ϑοῆθυβ ΟΠ χαλδί. .... 
δ 10» Ῥχίμιοερε. Οθπθβ. ΧΥΨΤΙ. 20. 

Ῥυϊποῖρθβ Β. 1. βαπέ διισίογοβ ἔδυηὶ- 
Ἰαγατη ἂς σοηίυση. --- Ἴ.γ,, δεγυμσ. 

Εδιἢ. 1. 8. τοῖς λοιποῖς ἔϑνεσι, Το] χυο 
Ῥοριυΐο, ρμοίεδβίδι οἷιιβ βιιθ]θεῖο. ---- 
Ὁ» Ῥορμΐμε. ὅφη. ΧΥ͂ΤΙ. 16. 1μδν. 

ΧΧΙ τ. γον. ΧΧΧ. 96. οἱ χοιρο- 
γούλλροι ἔϑνος οὐκ Ἰσχυρὸν, σΠΟΘΓΟΡΤΥΙΣ 
ὅεπη5 ὍΟΙ να] ἀᾳ. δι᾽. Εοτηθσι8 νο- 
σϑὰ ἔϑνος ὧἀ6 Δηβοθυ8, ανῖρυβ (ν. 
ς. ἢ. ο΄. 691.), στυΐϊθυδ, σΥρΏ 8, 
ΤΏ 150186, Δρίθυ5 υϑυγραῖ. ΟΥρδαευβ 
(ἀε Τιρ!ά. 15. 94.) ἄδ ἰοεσυδέίδ : 
ἀκρίδος ἄπλετον ἔτος, οἱ ὙἹΣΡΊ 8 

ὕυ9 

“ 

δ 



Εϑνη ἰσχυρὰ. 616 ἘΠ μὴν. 

α δα. ΙΝ. ἀς ρμεειάθ δἰ δρῆριδ. 
Αἀάε ΟἸ] δαὶ ποῖ. δὰ ῬὨ)οβίσαῖ. ἀθ 
νι. Αροὶ]. Τγαη. 40». Π]. ς. 4. 
ποί. 4. --α ὨΡῚ 3» οπιπὶδ ρορεῖμδ. 

Ἐπί. 1. δ. ταῖς ἔνεσι, ρορεῖο.---ὰ Ἂν. 

ἐκεγοίέμδ. 168. ΧΙ]. 4. --- ΒΌ. πο- 

πεπ. Οεη. ΧΧΧΥ͂Ι. 40. δε. αὐ 

ἱπίογἄάυτε αυοασθ ρορμέμπι ποῖδί, 
Νά 1.χ. Ν. Τ᾿ 8. ν. ὄνομμωω τι. 2. 
ϑαρ. ΧΥ͂. 156. τὰ ἴϑνη, ἑάοίογωπι οἱἰ- 

ὃ ίογε5, (011. ν. 14. ὅν. Χ. 15. τοῖς Ὁ- 
»σ' ορροπυπέυν τασενοὶ, ὑπᾶθ ϑγτυβ 
τὰ ἔϑνη ῬῈΓ εἰαίοβ, ΑΥὐδὺβ δωρεγδος 
(δηβέυϊξ (00}1. ν. 183.14. εἰ ΧΧΧΉ].. 
18.). πε ἀμρίο ἱπίθ]οχὶς γρεβ 
Ῥοϊδηΐθβ, αυδγύτα ᾿ποοΐθ ἔλϑία τὸ- 
Ρἰεῖὶ εγδαηΐ, υἱ Βαῤγίοη, Νὲπᾶυε, 
εἴς. ϑ8δρ. ΧΥΤῚ. 2. ἔϑνος ὥγιο, 
«μαἀαὶ. : 
ἜΘΝΗ ἸΣΧΥΡΑ., φεπίος υαἰϊάα. 

ο Ὧ517» ποπλθῃ ῬΧΌΡΥ. βοητ8. θη. 

ΧΙΨΝ. δ. Ἰ,ερίθθ6 νἱἀοπίυῦ ΤΣ: 

Οοπξεν ΕὙ]ετὶ ΜΊβςεΙ!, 38. 110. 1. 
ο. 10. Ρ. 380. 866. 

"ἜΘΟΣ, οοπϑιοίμαο, ηϊ08. ΘΕ Ων 

“7ωαϊοίνηι, οἴίδτα πιο8, οοπομείμάο. τς. 
Φυά. ΧΥῚΠῚ. 7. βϑΐγιωπι. 1 Βδορ. 
ΧΥΠΙΙ. 28. ὅαρ. ΧΙ. 16. 1 Μδςος. 
Χ. 89. ; 

ἜἜΘΩ, οοηδμθδοο, ϑοἶθο. ἜὩΝΌ9 

ἀ ΝΕ» δἰομέ υἱοῦ ἐπ υἱοο, Ἦ. 6. δἱομέ 

οοπδιευεταξ. ϑγτητα. 1 ϑδιη. ΧΧ. 25. 
ὥσπερ εἰώδει. ὕ αἱρ. δεομπάμηι οοηδιο. 
ἐμάίποηι. δι... ΧΧΧΥΠΙ. 18. εἴωδεν, 
οοπδμευϊί. ἘΕΒγ ΟΝ. εἴωϑεν, ἔϑος ἔχει. 

ΚΑΤΑ, ΤΟ᾿ ΕΥΓΩΘΟΣΣ, . δεομπάμηι 
οοπδμείμαδηοπι, ὉΓΟ πιογε. ὈΠΥΒΣ 

ὉΝ9» δίομέ υἱοῦ ἐπ υἱοοηι, Ἀ. 6. δὲ-: 

οἰ οὐπομουογαί. Ναχα. ΧΧΙ͂Υ. 1. 
ΕΠ᾽, δὶ, απ, ἀπποη, ὐΐηαηι, πΟΉ. 

ε Ὧν» “͵. οι, 1. 838. εἰ ὄψεταί τις τῶν 

ἀνδρῶν τούτων τὴν γῆν ἀγαϑὴν ταύτην, 
πον νἱάθθῖ αἰϊαα!β Βογίπι ΥἹΤοσυ τα 
[οσσϑῖὰ ἤδη οηδηι. Υγ166 οὲ ῥβ4]. 
ΧΟΙ͂Ν. 12. οἵ σοη, αεη. ΧΧΥῚ. 420. 
ὍΡΙ Ν τοἀάιταν μή. Αἀάε Τγά!! 

9 

1)}188. ἀο ζπσδτιθϑῖ, ᾿. 260. ΕΦΌι, ΓΥ͂. 
14. τίς εἶδεν, εἰ εἰς τὸν καυρὺν τοῦτον ἐβα- 
σίλευσας, αυ͵ἱδ ον, ΠΆΝΟΝ ῬΓΌΡΚΕΙ 
μος ἴαγριΒ ΣΕρΡΏ68. -- Π» απ. (ὐεΏεβ. 

ΧΙΗΠ]. 16. εἰ ἀληϑεύετε, ἢ οὗ, ἀν νεῖδ. 
Ἰοᾳυκηῖηί, γεὶ βοη..---- ον}. εἰ ποκα. ἢ , γρβαΝ ἀν, ν.. 
ϑατη. ΧΧῚ. 8.-- Ἴ 1, φαοᾶ Ομαὶ δαί: 
βἰρτ σαι δἰ, δὲ Ἡθῦγεὶβ οϑὲ δορὶ 
7οὈ. ΙΝ. 18. Αἀάς [ε85. ΕΨΗΠΙ. 
δὶ ἰἀαθα εἰ (ᾳυοὰ ποηηυ}! ποπεί 
νοσία) 6 βααιθηῖὶ εἰς οτα εϑϑὲ 
γί ἀεῖωγ. ---- γ., τὐἴπαπι. 70. ΧΥ͂Ι. 
4. εἰ ὑπέχειτό γε ἡ «ψυχὴ ὑμῶν ἀντὶ τξ; 
ἐμῆς, μδέπαπε δηϊτηα νο5 8 ΒΌρῬοειε- 
Τεΐαν ᾿ΓῸ πιθᾶ : υϑὶ ΟἸγταρίοάοτζις: ὅ 
σὺ εἰ ἀντὶ τοῦ εἶϑε. (Ευπρ. Οὐ. ν. 

1100.) ΑΥΔΡ. 4 εϑὲ σ. Αἀάε 7υὰ. 
ΨΠ]Ι. 19. -- κμὸ, πον. Ῥβ. 1,1. 18. 
εἰ 100. 18. Ἰδροταπί δ 45})- 

ἘΓ ΤΑῚΡ, αὐἴπαπι. 5, κπίέξμανι. 
200. ΥΙ. 2. υ)τ]Ί᾽ ΟΒγγϑοϑῖ. εἰ γὰρ ἀστὶ 
τοῦ εἶν)ε γάρ. ---- ΠΩ γιά. «]οὉ. Υ]. 

8. εἰ γὰρ δῴη, 50. τις, μῆπαπε αἰϊητιῖς 
ἄκγεῖ. ΟΣ εχ. Ν. Τ'. 8. ἃ. ν. 
ΕΓ ΔΕ΄-. δ ΦῚ. 00. ΓΝ. 18. 

ΤΙμεροπάστη μοὶ δέ. 
ἘΠ ΔΕ' ΜΗὶ, αἰοσμῖκ. κα ἢ) ἘΝῚ, 

εἰ εἰ ποη. 700. ΧΧΙΨ. 15. αδὶ Ψαϊξ. 
χμοα δὲ ποπ 6δὲ ἐξα. 

"ΕΥ̓ ἬΔΗ. ΝΡ) δἰξ πππί. 

4 ϑδιη. ΧΙΝ. 17. εἰ ἤδη, βατιϑτε Ὀγοῦ- 
Β118 ΒΌΘΡΘΙΒΟ, 581 συϊάστῃ τ}}}}6 ἐσύ» 
δοσις Βοαυζυγ. 5΄η δυΐετα νοσῖθαθ. 
ΑΙ ἰΟΡ ἀΙβποῦβ Ἰερδίον εἴη δὴ ὁ λόγους, 
δίξ φμαδο ϑέγηιο, ἰεχῖαβ μοσίδείαμι 
Βαροῖ βοῆϑυτη, αὺἱ Ηδῦσ. εἰ δἰ. 
Ἰροιίοηὶ γενηϑήσω δὴ ἴῃ Α]ά. εἰ Οστηρὶ 
εἰ δρυὰ Τμροοάοχες. θθμθ σϑβϑρον- 

ΒΕΓ ΚΑΤ΄. ὉΣΣ, 1 ὅιπι. ΧΙΣ. 9. 

ἜΓ ΜΕΎΊΝ. τὶς 35: ἴπο. 1 ὅδ. 

ΧΧΙ. δ. ρὲ εἰ μὴ, 9011. ν. 4. ' 
ΝΕ ΜΗ΄. ΕΖ. ΧΥῚ. δ6. υδΣ ᾿υὰ 

εἰ ωὴ οβῖ βΒυρεγήπυχα, πος Βαθείυσ πὶ. 
(ἐχίυ. 1 οροπάσμι καὶ οὐχ ἦν. 

, ΕΓ ΜΒΝ, πιρη, ἄν, οεγέε. τ λῷ, εἰ: 



ἙΕ: οὐ. 6177 ᾿ Εἰδέω. 

«Ἐπ. ΧΧΧΝ. 6. εἰ μὴν εἰς αἷμα ἧμαρ-. εἰ ποη, οἰίδτα ποῆπεθ 1 ϑδιη. ΧΧΙ. 
“ες, χειέα ἴῃ Βατιρυποτη ῬΘοΟδβί. ---- 8. --α ΥἹὰ6 ἰδὲ μὴ, Οὕτως, εἰ ἴΟφε- 
Ῥγτεοῖ. 9 ὅδ. ΧΙΧ, 85. εἰ μὴν γνώσο- λον. ᾿ 

μα ἀνὰ μέσον ἀγαλοῦ καὶ κακοῦ; πῶπ' ἘΕΥ̓́ΔΕΓΑ, φρεοῖοα, όγπια. 8 Ἐπάν. 
ἀἰβοοσμηδιι ἱπίες ὑοπῦχα εἴ τρβίατα ἢ 1Ὑ, 46, υδὶ τατοθα Αἰ ΡῬτὸ εἰδέαις ." 
ἔΞΞ 700. ΧΧΥΤΙ, 8. εἰ μὴν ἔτι τῆς γρροίίυ Ἰοερογθ νἱάθητιν )δέαις. ἘΡ. 

πνοῆς ἐνούσης ---- μὴ λαλήσει τὰ χείλη 76». ν. 68. ζύγνια. 
ον τὰ ἄνομα, οογίο, ἄυτα δάδπες ἰῃ ΕΓΔΕΊΏ, δοΐὶο, σορηποβοο, ἐπέοίϊορο, 
ΤΠ 6 δδὲ Βα Πτ|6--- πο Ἰοφιδηΐαν ἰΔ- γαΐξέοπεπι ἤαδεο. Μετθα ἰν τῷ μὴ εἰδέ- 
Ἰ᾽ΐα τιδδ ἰπίαυδ. 1, Ἔσίς, γι} Μ5. γα; καιδείαν ἀρυ ϑγτοση. δο Ἐποοά. 

ὦ Ἔχουν. "κ᾽ μὴν, ὄντως δή. Ῥγχον. ΥὟ'.. 28. ἴῃ Ηδχαρὶ δ ταξεσυπίογῦ 
ΕΤ᾽ ΟΥ̓ φιοά πο. ὯΜ» “.. 1 81 νετρὰ: Γλῶ ΡΝ “ἢ ἐπ 

εκ. 1. δ1. ὀμοσάτω μοι σήμερον, εἰ οὗ τε μαΐπο ἐπ δμα ὀγγαυϊξ. ΜΙΊΗΙ 
γαναφώσει, Ἶατοῖ τη! ποάϊε, φμοά ϑυΐεμι μοί δ ψϑῦρα δηϊθοθάρῃς- 
ΟΉ ΟΟΟδΌΓυΒ 511. ' δ Ἴ9Ὁ ΝΩ Ῥεγάπεγα νἹἀθμθι. ὁ 

"ΕΓ ΟΥ̓ΤΩΣ. 13.4» σεγίε, ὑγοίεοίο. Ῥτο εἰδέναι ϑετα]οτα τϑροπῖξ εἶναι. ---- 

Ἐχ. 11. 14. Ηδυὰ ἀυβρῖο Ἰερογαπί ." εἰδρόυροιηει 200. ΧΧΧΤΙ. 10, -- 
Ἰ31π Νατα Πύαγατι “Ἵ, ἱπίοιτορα-ὀ ΠῚ δ.» ἐπ δοϊοπίΐα. 7000. Χ. 7. --- 

Εἰοπῖβ ἱπάϊοθτι, 4118 ἀαοααε Ἰοοῖβ 7521 ΗΠΡΒ. ἃ 7γ}, ἐπίεϊεβο. 708. 
τεἀάϊάετυπε Ῥασιίουϊα εἰ. ΧΧΙΠΙ. 8. ΧΧΥ͂Ι. 14. ΧΧΧΊΙ. 9. 

ςο ΞΠΠΟΤΕ, εἰ οτίο. νἴγηςς, ἡτίασεε. --- ἜὩ.γ λοάϊο. 3900. ΧΧΊΠ. 9, 

ΑἹ. ΤΏγεπ. ΠΠ1. 29. εἴ σοτε ἦ ἐλαὶς, ΠΑΡοσα νεγίθγυηϊ. -- »ν σεη. 1]. 

δἰ γζοτγίε εἰς βρεβ. ---- "3. [ποοτί. συᾶ, ρος 1Π|. 4. ΧΥΤΙΙ. 19. --- “Ὁ ἡ» 
ἢ. 18. λοπιέπες ἀγοαπὲ οομοὶῥὲ. 700. ΧΙΧ. 

ΕἸ ΠΩΣ, δὲ φμοὸ πιοάο, δὲ 7οτίε, 10. αἱ εἰδότες μ4, γανιῤίέατες ηιεὶ. ἃ 
ὅτ, γὈγίαδεϑε, εἰἴδτα τ. οδηκ;, “ογίε, ὅϑγτατη. αἱ συνόμιλοί μου. ---- 2.» ΡΙΒ. 

)νιαεοῖε. 8 ϑαα. ΧΨῚ. 12. .0}}. 200. ΧΧΧΙΝ, 19. --- ΝΣ 258 

Λοί. ἘΣΎ 12. δ, Σ ἜΣ τωι οὔξοιγεξ, ἱρηοίια. ϑγταϊω, 1 ϑδυη. 
εἶ φως εἰσακούσετω,, Κογίαδεε ἜΧχδα ΧΧΙ. 9. εἰς τὸν, οὐκ οἷδα τίνα.ττ την 
ΑἹ. 1 ϑια. ΧΙΝ. 6. Αυ. 20}. 1. ὅ. ΄, ν 

ἃ ---" Ῥγῆςχ. Αᾳυ. ἘΖ. ΧΙ.111. 10. οἱάεο. ασῃοα. ΧΙΝ. 138. Εχοά. ΧΥ͂. 

εἶ πὼς ἐντραπῶσιν, τὐ ςξοπβαπαηίαΣ. 321: ἰπ ποξίομα γαέίοπεσι βαδενάϊ, υδὶ 
Τυγμδῖνιϑ 101 Ἰοροιάσπι οοπἠϊοῖς ὅσωξ: οὔτη ἐπείδωροττασίαίυτ ἴῃ οοὐά. Νυ. 
βεὰ γσϑίες παοεϑα δίομι, παῖ εἴ ΧΧΧΥ͂. 38. -- »ῸΦ᾽ σμάϊο. 1 Ἀερ. 
«Ὡς 8148 εἴϊδτα εἰ χηϊβοαὶ οἱ. Ν1ὰ. 1 ΧΧ, 81. 2 Ῥασ, Χ, 15. ---- ρῳ, 
ΜάδοοαΡ. ΓΝ. 10. Ῥμϊ]. ΠΙ. 11. δὶς οαϊο. ΑἹ. οι. ἢ ὃς ΩΝ ἢ 
εἰ ὑην» αποὰ 4]188 ἀεποίαϊ εἰ ογίε,᾿ ομδίοαίο. ΔΙ. (08. 1. 8. --- λγ, ποτ- ὦ 
Μτίαετο, εἰστήβοαι Δ αυαπάο μέ, ἐὲ 760: Ὀεαι. ΧΧΧΙΙ], 17. ἥδεισαν. 1)α- 

να τοδάϊας, ν. ς, Εχοὰ. ΧΧΧΙ͂Ι. [Ρ105 Ῥυϊδί, 606 Ἰορίεθα Τ᾿) "γῇ, 
50. ᾿ αυοᾶά ἀρυὰ Κ'γτοϑ προ, δὲ Ασαρεβ 

« ἘΓ ΤΙ, ,γίαξϑβεο. "))ὴ}4» ἰάδτω. 1 ἢ, Ῥγοίϊωπι αἰϊομὲ τεῖ σέαέμογε, σιι- 

βϑδ. ΧΙΝ, 6. δ 
ΒΕ1" ΤΙΣ. Αρυὰ ΧΧ Ὀεμὶ. γάγέ, ποίεϊ: βοά ΑτδρΌ. γϑ ποίδί 

Υ11. δ. τὸ ὡς εἶ τις (εῦτ. ἼῶωΜ2), .. 
Πρ Φ τ΄ ρεδηι δοὶγθ, πο886. ὅθηϑιβ δϑῖ: 4108 

τεροπαιμάιισα θδί ὡσεί τις εχ (ΠΡ. ἃ νη ογατιιηΐ, ψΕ] : ποῖ ΘΟ] μοτιαπξ τηδ- 
Δα ΕΓ, υἱάε απ, ἀῆϑον. ΤῊ), Ἰογεβ νϑϑῖσὶ. 1 Μαςς. ΝἼ. 80. ἐλέφαν- 

υὕυυ9 



Οὐκ εἰδέω. 

α φες εἰδότες πόλεμον, Θἰερβδπίθβ Βοιθηῖοϑ 
θεῖα, Β. 6. ἀοοῖὰ ἐπείἐἐμἐέχμς δὰ 
ΡΓα ] δα ἔδοίεπάα. 

ΟΥ̓Κ ΕΥΔΕΊΏ, μεβοῖθ ἍΛΓΌ 

Ηρ. ἃ “Ὁ. αδάο πιο, ζαξείο. [ε8. 

ΧΙ. 15. 

“ΕΓ ΔΕΧΘΕΙΑ, ἀείογπιδέα: οὐΐοετα 
εἰ ἀεἰεεἰαδι 5. 580. ΧΥῚ. 8. εἰδέχϑεια 
φῶν ᾿ἀπεσταλμένων. ϑοστηο [ΌΪ οϑὲ ἀθ 
ΤΆΠ15 Ε18. ΤΏ Π115818. Ηεϑγοἢ. 

ὖ εἰδεχοὶς, ἀειδὲς, αἰσχρὸν τῷ ἰδεῖν, ἤτοι 
ἄμορφον. γιάς εὔδιιν ϑυϊάδσχη 8. ἢ. ν. 
ἘΌῚ φυοαὰδ β08ῖ. εἰδέχϑϑεια σοπητηθ- 
ΤΠΟΓΑΪΌΓ. ΖοΠδγαβ ἴ6χ. 689. εἰδέχ- 
μια, ἡ ἀμορφία. Ψιά6 χαοαὰε Ῥῇϑν. 
δ69. 394. 

ἘΠΔΗΣΙΣ, δοϊεμέϊα. ὅῖτας. ΧΙ,11. 
95. «σαν εἴδησιν, ΟΥΩΤΙΘΒ γ68. 

ΕΥ̓͂ΔΟΣ, Φρεοῖεα, ἥότπια, 
ΓΝ Ὁ» δρεοΐεα. ὅγτογυα. .0}.] 

ς Ααὰ. ΤΒοοά. ϑγταμ. ἘΖΕΟΒ. ΄. 14. 
ΤΧΧ Οσεη. ΧΙ. 4. 8. 4. Ἐχοά. 
ΧΧΙΨΝ, 17. -- ΠΠΞΨῺ» δεηπι. ὅ6Υ. 

ΧΥ, 3. τίσσαρα εἴδη, ἀαδζαογ τιοτγεῖβ 
δέμονα." «-- ὉΘΦΌ. πιοάμα. Ἐχοά. 

ΧΧΥΙ. 80. --- .»» οομῖμε. Τ᾽ Θοα. οἱ 

ΤΧΧ ἘζΖ. 1. 16. ΙΧΧ Νυῃ. ΧΙ. 
γ. ἘχΖ. 111. 9. --- ὈΏνθν» ἀμ]. 

μοῦνα. 1 ΧΧ οἱ οἱ λοιποὶ “200. 
ΧΙ. 10. 0ὺϊ1 βοηϑσῃ ΘΧΡγ βϑοσαηΐ. 

ἃ -- ΓΛ» ογπαίμα. Ῥτον. Ψ1Ι. 10. 

ὉΠαΘ6 Δρραγεῖ, δὰ εἶδος οἴΐδηι υϑϑέεος 
80 ογπαίμηε ῬΘΓΌΆΠΟΓΕ. --- ἜΝ». 70᾽.- 

πιὰ. ϑγτωΐη. 168. 1.11]1.2. 1ΧΧ Οεη. 
ΧΧΙΧ, 17. ΧΧΧΙΧ. 6. ΧΙ. 18. 
19. ϑαρ. ΧΥ. 4. ὅ. εἶδος σαιλωϑὲν 
χρώμασι διηλλαγμένοις, εβριες (ἰποία 
ΨΑΣΙΪΘ οΟἸοσῖρυ8. 8’. εἴ ΟἸοεγοπὲ 
ν αὐτο αἰετοῦ ῬὉσὸ φἰρεμίαογο 7) υ. 

12. εἰ 86. θέ, ΧΧΊΠ]. 19. δύο 
“ εἴδη, ἀυο φεπεγα, ο0]1]. ΧΧΥ. 8. 

ΒΕΙ͂ΔΟΣ ΜΟΡΦΗΙ, δυξ ροῖέιιϑθ 
“ μορφῆς. ν ῶνπια. “νυ. ΠΙ. 

18. βεα. οοα. ΑἸοχ. --- 146 ΑἸΟῚ 
Ἰορνικὸς, Στερέωμα, Φόβος. 

ΕΓ ΔΩ, υἱάδο, τεερίοῖο, ἐπέεϊορο, 
αμάϊο, μον. 3» ἀεοίαγο. (ΟΟἮ. 

ἀργὰ 

678 Ἐλδα. 

ΥΙΙ1. 18. Ατλρ. ,}. ποίδς ἐσρίο- 

γατΤο, ἱπυοδίίσατε αἰξσιδά, ἴθ δρθαῖς 
θσύγαιι -- 127, Η!ρῆ. ἃ ὯΔ» 

ἐπέμδοτ. Νύχτα. ΧΙ]. 8. 7οὉ. ΥΊ, 19.: 
Ιε8. ΧΧΧΨΊΙ, 11. -- ΔΟΤΊ. δεπε 

)αοῖο, δεπε υαῖεο. Ῥαε. ΧΧΧΤΙΠ]. 8. 
ὁ εἰδὼς «ψάλλειν. ῬῈ» ὅεηε [αοΐετες μεὶ- 
δατε οϑὲ ᾿οὶ ὄεπε ρμείδαγτε σαΐεπε. --- 
ΓΤ’ δοσε. Ὅφη. ΧΙ, 16. ΧΕ. 1. 

-- ΠΡῸΣ» ΗΙΡΒ. ἃ ΡῊ5» »Ῥχοάκμοι 

Ῥχον. 111. 18. Ῥδηα φιοδαῖ ξοηδβυτη, 
- ΗΙΡΉ. σφιο. [68. ΧῚ,ΥΊ. 

ὅδ. Ν. 1, --- "ΠΡ υἱάδο. ΜΝ. 

ΧΧΙ͂Ν. 4. 16. 720». ΧΧΙ͂Ν. 1.6 
ΧΧΥΠΙ. 12. στ σῖΠ : δΕΠ ΟΒαϊὰ. 

Ἐπάν. ΓΝ. 14. ΠΝ 11. 8. 96. 41. 
ΙΝ. 2. Ξ» δοπιηῖο. ὅφη. ΧΙ, 

δ. 8. ΧΙ(. 1 ΧΙΠ]. 9. -- 

ποίμα. ἴε8. 1.111. 8. Ὁδὶ μίοελῖχυε 
βίαϊπξ 608 χ)γὲ ἰερίθθθ. ϑϑᾶ εἰδὼς 

φέρειν τεεροπάοι ἰδ] Ηθθν. νῈῪ» 86 

Θο΄άὰθ Ῥθῆδ βοῆβιπὶ ΘΧρΓβϑασεπί. 
-νΡ» δοῖο. Ἐχοά. ΧΧΧΊΠ]. 19. 

οἶδά σε παρὰ «ἄντας, Ῥγϑὲ οταπῖδι ἢ 
[6 πουὶ, ἱ. 6. δἰπρείαγι δεπευοίεπῆα 
ἐξ ῃωγοροφιοῦ. ἴκενιις. ΧΧΙ]Π. 
48, 708. ΝΠΠ. 14. 1 ὅδ. Χ. 11. 

“ὍὯΡ» αἰ ρἰμυίαπι. «δ. 

ΧΧΥΠΙ. Ὧ8. Ὁδὲ οὕτως ἰδὼν Οτεδὲ- 
υ εἰπϑηάδν!ς ἴῃ οὕτως ὑετόν. ϑεᾷ 
γεῦθβ οὕτως ἰδὼν ξκυπῖ Αἰϊὰ8 ᾿ωΐεσρτε- 
118, γοίδοσοπαδ δὰ Ὥρα Ἰν» απο τι- 

ἀπ εαηι, ἰπιῦο ν. β6ῆ. -- ΝΥΌ; ἐπ- 

ϑεηῖο. ὅεγ. ΧΧΊΤΙΠΙ. 11. ὅς, ἘΣ δα! 

ΡΥ. υἱάεγε, φιοά αἀπίεα νὸν υἱάοτας, 
αἰ υἱάεγο νοίμεγαξ, (011. ἀφη. 11. 
20. δ᾽. εὑρίσχεν Βοτα. Ὑ11. 921. 
ΤΈγοη. [1]. 0. υν]᾽ ἴδτωθῃ ἴοοο εἴδω 
ἴῃ Το. Νογίγωθεγρ. 8δοὸ ΤΒδοάογες. 
ἰερίοαν εὗρον, αυοά εἰς ἀξ 8]15 
ἱπίεγργθίῖβ, δὺς οογτθοῖο δὰ ἱεχ- 
(υὦ ΗδΌΓΤΔΙ στη. -- ΓΝ Ἵν τῖσῖο. 

7ο8. ΧΧΙ]. 10. 905. ΙΓ. 16. ἴῃ 4φὰο 
ΒΟΒΙΘΣΙΟΓΒ ]000 ἴδιηθῃ ῬχὸῸ εἶδον ἴοτ- 



Ἐπδαω. 69 Εδωλον. 

α΄ ἰαϑϑὶ8 ἰοροιομ οὶ εἶδος. --- -- Ὁ 

Ὁ Ὁ. λοπείπες ατοαπὲ οοπϑὶ δὶ πιεὶ. 

0. ΧΙΧ. 10. οἱ ἰδόντες με, θες. Υὶ δἴ. 
Ἑπδειν τινὰ ει Κανιἠατίέεν αἰΐψιιο μὲξ, 
αγοέξαδίπιε σμπὶ αἰδᾳμο οοπ)μποίιι 
6326, ταὺδ δς ἔοσα. Ἡῦν. οὐάεγε 
υἱἹαοίεηα αἰλοακα. --- γγΓ» πιριο. 

ζδυς. ΧΧΧΙ]. 80. ϑοὰ νἱαρηέιν 
ΔΡΙ ΙΧ Χ ΓΝ) Ῥοτίαβ ῥσοῦβιιβ οχαμὶ- 

Θ1856, οἱ ἤδετε (ἸΏ Δ]16ὰ οαι! ἄστη 16- 
δ ζΖετα ἰδόντες) ἴδετε δι ἢ} ὉΠΙΟ6 ρδσ.- 

τἰμεδηί. -- ΠΣ φρεοιῖον. 1ς5.1,Χ1. 

ἼΟ. ἤδεγε : υ0ὲ ἰοοο ἡ Φρεομίαίο- 

σές εἼμα, Ἰορεταμῖ θν- --- ΩΨ 

ϑαρλπαίδ, νοχ ΖΕσγρδοδ. Ὅεῃ. 
ΧΙ,1]. 45. ϑγτιιθ ὁ εἰδὼς τὰ χρυπτὰ, 
ὍΡΙ ἰδιθῃ, πἴ δβιιϑρίοον, εἰδὼς ροί[8 
δα 7) γ8 τεξεγεηάυτη 6βί. γ᾽ 46 10] 

ταϊϊαυοβ ἵπεξ. τ υἱάεο. ϑγταυα. 

[ε8. 1.11]. 9. αὶ, ἀϊ Ηρ τσ. πνν 

οα Ὠοῖδί ομπὶ αὐπιϊγαϊδοηα τὸ υοϊιερέαϊε 
υἱάεγε. ΤΧΧ ἀδηοδβ. ΧΙ.11. 1. Ἰδὼν, 
ὅτι ἐστὶ σίτου αρᾶσις ἐν Αἰγύπτῳ, αμά- 
ἐπε, ἴθ Ἐσγρῖο νεπαὶ ἐγυπηεπία. 
«πιά. ΧΙΝ. 11. υδ΄᾽ ᾿Ἰδιηθη ῥχὸ εἶδον 
ἐοτία τορομοπάυμι εβὲ ἐδοιδον. γιὰ 6 
ἱπέγα 8. ν. φοβίομαι. ΑἸ]. 4 ὅαγα. Χ]]. 
190. εἶδε, υν΄ῇ᾽ ΠΙΧῚΧ συνῆκε, ἐπέεϊίερε- 
δαί, μαρθης. Ρ8. ΧΧΧΙΙ. 19. ἀγα- 
πῶν ἡμίρας ἰδεῦ ἀὠγαϑὰς, απὶ νὰυἱϊξ νἱ- 

ἀ ἴδια ἀρέτε [εἸΐοεπ). ΡΒ. ΧΧΧΥ͂Ι. 89. 
7δε εὐδύτητα, γερρίοε δὰ τεσ υάϊηοαι,, 
8. δὰ 1ἅ, αὐοά τοοξζαχα 63ῖ. Ῥβαΐπμι. 
ΤΧΧΧΙ͂Χ. 17. Ἰερεοτυπῖ ΓΟ» 

εἰ τεερίοε. Ῥπ. ΟΥ̓. 8. τοῦ ᾿δεῖ ἐν τῇ 
“χρηστότητι τῶν ἐχλεκτῶν σου, υἵ ΣΥΏΩΤ 
Ῥοοηΐβ οἰδοίοσα τὰοσυσα. γ͵ς οἱ 
Ρε. ΧΧΥῚ. 19. ΧΧΧΙΠΠ. 19. ΟοἈ. 
111. 8. 782 ἐν ἀγαδῷ, τμετε ῬὈοΠΟ. 
(δπί. 111. 11]. ἤδετε ἐν τῷ βασιλεῖ, υἱ» 

« ἀείε τέχεης. (οβεὶ. ΝἼ. 6. ἀγαϑωσύ- 
νην οὖχ εἶδεν, θο᾿ΪΒ πο Κέ μενεῖ 
ἐμ. ΟΟΠε]. ΙΧ. 9. 7δε ζωὴν, ἢ. 6., υνἱ 
ΘΥΠΉΔΟΠ ΙΒ νψοσαϊ, ἀσύλαυσον δωῆς, 
᾿Αλμ νὰ. (ομῆ. Ὠχυκίυμι δᾶ ἢ. ]. 
1εχ. Ν. Τ. ς. Β,. ν. Αὐἀὐάε {οῦ. 

ΧΧΧΥΠΙΙ. 17. υδὲ Τοροῦα ἤδον σε, 
ἔστηξι. Ψ᾽άΘΩςαΡ Ἰορίβ86 ἘΝ. Α- 

Ρυὰ Ααι. Ῥβαΐπι. ΓΧΥ͂. 18. ΡτῸ 
ἐδὼν εἶπα ἀυρίο τεροποπάυσα δὶ εἰ 
εἶδον, σον ΘηἰθηΐοΡ ἰοχίαὶ Ἡοῦτ. --- Κα 
2 Θν εἴετί δ οογ. Ἐπ. ΧΧΧΙ. 

10. Βεὰ τοχίυβ Οτεεουβ ἴδ᾽ δροτῦβ 
1ῃ τλΘηὧο ουβαῖ. --- ν᾿» αμάϊο. 

700. ΧΧΧΥ͂. 18. [68. ΧΧΧ. 19. 
φωνὴν τῆς κραυγῆς σου, ἡνίκα εἶδεν, γο- 
σοπὰ οἷατηοτῖα ἐαΐ, ασδτῶ βέτὸ 
860, υἱ γυϊραίαβ ταοῖι8 ἴΓᾺΠ5 ἴε: 
δίαξέηι εὐ ασμάϊονγῖ. Μ΄, ΖΕ] αη. .. Η. 
Π.. 10. δς ἱπῖγα 8. ν. ὁράω. ---- “Ὑ. 

ἐπίμοοτ. ΤῊοοά. 20». ΧΧΧΥ͂Ι. φ(. κε 
Ὁ] )δεῖν ἐν τινὶ ποίαϊ οἱοη αὐπεγαΐοηε 
ἐπέμεγὶ αἰδημία. --- -ὖῦ γ ΛΟΡΤΕΟ, τὉέ- 

γοογ. Ὦδυϊ, ΧΧΧΊΙ, 17. οὖς οὐκ ἢ- 
δεισαν οἱ πατέρες αὐτῶν, ααο8 ΠΟΠ 00- 
ἔμεγμπί Ῥαῖτεβ δοσυτω. [18 Ν ΟἹ χαΐαβ. 
δίγ. ΧΥ͂Ι. 15. μὴ εἰδέναι αὑτὸν, ῬΓΤο 
ὡς μὴ εἰδένωω αὐτὸν, βε. ϑεὸν, ἴπ ορίπϊ- 
ΟΠ6 νΥβ8Ώ8, αυδβὶ Πδὺθ δὰπὶ ἱσηο» 
ταρεῖ. Ῥοδβίυϊαῖ μος βεῦῖθβ οσϑί!οῃ δ. 
δὰ ΧΙἼ]. 1. εἰδέναι, "ποηΐε ρεγϑρί- ἃ 
ΠΟ, ταϊξομα Ρεγοῖρεγα, ΟΟΡΤΟΒΟΕΤΕ, 

(0]]. ν. 96. ϑυϊά. εἴδω, τὸ γινώσχω. 
ϑάΡ. 1. 17. ἴδωμεν, εἰ, ἢ. 6. ἐχρονίας 
τιμγ, απ Σ ΟΌὶ οὐτὰ σεράζειν Ῥοττηυ- 
ἰαΐυτ. 1 Μδος. ΧΙ]. 8. στενοχωρίας, 
ἃς εἴδομεν, σΑΙΔταλδίαβ, αὐδ85 ἐχρετίξ 
διημα. Ἐπύπτὶρ. ϑυρρὶ. 785. ἄλγος 
ἐδεῖ.- 8ι:. ΧΧΥΤΙΠΠ. 94. ἴδε, ἀρέ. --- 
γι Δ δἰθὲ ᾿Εμβλέπω, ᾿Ἑνύανιον, Ζωὴ, 
Ε] εἰ Παροράω. .. ὲ 

ἘΓΔΩΛΕΓΌΝ, ἑάοῖἐ ἱεπιρίμνα, ἀε. 

ἱμότωπι. ἘΣΥΤΥ δς ἼΣΙΝ ΓΔ ἀσποῖω 
ἐλεφαυτὶ Τεὶ. Τλατι. ἴ. 3. 866. ΟἸΪδ. 
8 Ἐδαγ. 11, 10. ΙΝ γὺν 90}}, 

Εβάγ. 1. 7.1 Μδος. 1. 50 Ῥγο εἰς- 
δωλεῖχ ϑγτυβ Ἰορὶὶ εἴδωλα, ᾳῃοά (6 
ἑπαρσίπίδιΣ οἱ εἰαἰμὶς Πεογιη ἰηῖε]- 
Ἰεροπάμυπι εϑι. [Ὀ14. Χ. 88. 8 Μδος. 
ΓΝ. 16. 1χ. συν" ΜΒ. Βγειη. εἰ- 
δωλεῖον, οἶχος εἰδώλων, ἀνακείμενος εἰδ.)- 
λοις. ϑυϊδο: εἰδωλεῖν, ὁ ναὸς τῶν εἰ- 
δώλων. (οπίδν 1, οχὶς. Ν. Τ. 8. Ἀ. ν. 

ΕἸΠΔΩΔΟΝ, ἐώοίεηι, τὐπιΐαοτγιηι, 
ὕὔὕυ 4 



.- ἐτν φ ἐς 

Εἴδωλον. 

α ἀξαδίογ. ὈΥΝ» Ρἱαγ. αἰ, οἰἶΐδια 

ἀοαείγι. Νατα. ΧΧΥ͂, 4. 1 Βερ. ΧΙ. 
2. 8. 388. Ῥδῃ. [1]. 19. εες. Ομ 15. 
- δὰ» γε8 πιδιϊὶ. ΤΗΘοά, [68. Χ. 

10. ΧΧ μεν. ΧΙΧ. 4. 1 Ραγ. ΧΥ͂Ὶ. 
36. ΡΕ. ΧΟΥ͂Ὶ. 7. --΄ ΟΝ: Ὀϑνν 

ῬἷυΣ. εχ ΓΙ γμογοεία, ἐπ φιέδεις 

ἑάοία οοἴεδαπέειτ, αὖ δάθο ρὸὺ τηϑῖο- 
ὨΥταΐϑτη οἰίδτα ἑρδα ἰάοία 8ἰρτιϊῆοατα 
Ῥοϑβϑὶϊ. 68. 1. 20. Π0Ὺ1]. 5. Μαῖὶε 

ὅ ὩΘΠΠᾺ]]} ἰδίυυπί, ΤΧΧ υἱτορίαυθ 
Ἰορίβϑα ϑδὺν 6611. Νυτα. ΧΧΧΙΙΙ. 

δῷ. ἃ Ραν. ΧΧΙΠ], 17. - πο 

δ:οεῖφμπι. ἘΣ. ΧΥ͂Ὶ. 16. ὅς. νορϑῖα 
Ἐθργ: βευῦϊοὶ Ὁγδ οἶδ ΘΟΏν ΘΠΙΘΏΣΘΡ 
δοραρεγμηΐ 46 ἑάοίἑδ, σις οἷδε ἐᾷ 
εἐποοϊςὶς οοἰοδαπέωγ. Οομῖ. ἱπέγα 8. ν. 
ἐμβόλισμα. ---- Ὡνν ν)» Ῥίατ, εχ ὃν» 

ἀξ ἐμιοίανεδ. 4 Ῥατ. ΧΥΤΙ. 8. 26- 
χραι. ΓΧ. 18. --- ΟΛϑη}}» Ρίαγ. ἀδὲ 

δέεγοοτεὶ, ἰάοῖα. Ααα. ϑγτητα. ΤΒθσά. 
Ἐν. ΧΧ. 7. υδὲ Ιοοο εἴδωλα Ἰερεοη- 
ἄυχη εβί ἐν εἰδώλοις. Τά. ΕΖεολ. 
ΧΙΨΡ. 4. εἰ ΧΝΠΠ. 15. ΧΧῚΊ εν. 
ΧΧΥῚ. 80. θευς. ΧΧΙ͂Χ. 17. --- 
δ} υαπέξαδ, ταρῖΑΡἢ. Ἰάοία εἰ ἰἀο- 

ἰοϊαίγία. Ὁευϊ. ΧΧΧΙΙ, 41. ὅε;. 
ΧΙΝ. 22. ΧΥ͂ΊΙ. 18. -- ΘΟ» ΡΣ. 

φιδαίαϊοε εἰαίμσ. 1.6. ΧΧΥΤΙ. 9. 
ψοσοα Ἡδῦν. γυ]ροὸ ἀς εἰαἐμὲδ Σοία» 

ἃ γίδια διὺὶ εἰριμϊαοτὶ «οἰὰδ ἸὨΓΕΥΡΓΘ. 
τίν, υἱ δθο ρθῆ ὉΓΤῸ βρθεὶβ 
Σοχίδβθα αχ ἱβηοσγδιίδ νοσεΒ σνοσίϑ 
δ᾽ στ βολτοἶβ ροβιθυϊηΐ. --- ΓΙΌ» 

λοττοπάμπι ἰβοίμπι. ἃ Ῥασ. ΧΥ͂. 16, 
---Γ δ))ν ποίπογα. Ἐπ, ΧΧΧΥῚ, 

17. σαρρεῖϊο ἴῃ Νοῖ. Οτῖτὶ, δὰ ἢ. }. 
ἰερῖθθθ νἹδεπίαν ὩΣ) ν 400 
ΠΟῊ ΟΡ(8 ΕΥ̓, τλοᾶο νοχ ἘΠυσοαι ἂς 

ἐχία ἜΧΡΙἸΟΘΙΟΣ. --- Ἀν» ἀοίον 

6 δἰίδτη ἑἀοίμηι,, ταϊϊοῃθ Παρ ϊα »Ῥαηῶ, 
48 ἰΔοϊοϊαιτίδιν δρυὰ «7. άεεοβ 86- 
φυοθαίιτ. 168. ΧΙΙΝῚΠ. δ. ΤΠοοα, 
εἰ ιαῳ Ρε. ΟΧΧΥῚ. 2. .- Ὁ ΣΝ ν» 

Ἰυγ. ἐσγγίορια, δἰπιαογα, ἑάρία, 
γτηση. Ῥβδίτη. ὟΥΙ. 4. δὶ Ηερτ. 

6δὺ Ἐς. 

ΓΊΣΝΝ τεαρροάρί, ΟΥ̓Χ 1 ὅδυι. 

ΧΧΧΊ. 9.1 αν. Χ. 9. (υδὶ εἔδωλα 
46 ἐεπιρδΣ ἰδοίογεπι Ἔχρὶοαμάτιτ 61. 
Οοπέ, Καγ. 1,οςϊ.) 9 Ρασ. ΧΧΙΨ. 18. 
-- ΓῊΣ0. ποιβθὴ ἑάοίδ, ἴπο. Αγαος; 

Ν. 26. --- ΣῸΞ» δοιΐρειϊε. ἃ Ῥαταὶ. 

ΧΧΧΠΙ. 29. [ε.. ΧΧΧ. 29. -- 
08» ἰάομι, Εχοά. ΧΧ. 4. --- οὖν 

ἑριαρο. Νυτα. ΧΧΧΙΠ]. 59. 4 Ῥατ. 
ΧΧΙΠ, 17. υδ᾽ εἴδωλα διιπξ αἰτηβ- 
Ἰδοῦα ταΐϊμοσα ἰἀοϊασυτηθ. Νδση αἷ- 
βοσίβ αἰβθπραυπίαν δ ἴρβο Βαδὶ. 
-- γρῳ» αδοηππαΐϊο, ἴτ. ἑαοίεπε αὖο- 

τὲπαδιΐρ. 1 Βορ. ΧΙ. 5. 7.-- -π Ὁ ἢν 
εἰν ιάο. Αηα. Ὦδευξ. ΙΝ. 16. --ἐ 
ΘΠ, Ρίυτ. ἑεγαρὴλέξπε, αἀἐὲ ἐμέείαχεε. 

6εη. ΧΧΧΙ. 19. 84. 85. ὅ ποτα. 
ἘΣ. ΧΧΙ. 21. Ηδβγοὶ. εἴδωλον, ὁμώ- 
ὠμὰ, εἰκὼν, σημεῖον, χαραχτήριον δχρθει- 

δίς. Ιεχ. Ογλῖ Μ5. Βγέσω. οἴδωλα, 
ἐχτύσωμα. Οοπέῆ, ᾿πῆτα 8. ν. ὁμοίοιμαι. 

ΒΟΙΧΚΟΙ ΤΩΝ ΕΥ̓ ΔΩ ΔΩΝ, ἐξι- 
»ζἷα ἑάοίογιηι. ὈΣΥν» ἑάοῖα. 1 Ῥα:. 

Χ. 9. 86ς. ΑἸὰ. δὲ σοιαρὶ. ἐν τοῖ ὦ 
χοῖς τῶν εἰδώλων, αι νουθα χα σηθ- 
ΤΌ βἸοβϑθτλα 6β8ρ ὙἹἀΘΏΡΗΙΣ : πιλαὰ 
εἴδωλα 1θὲ τιοοσββασίο 46 ἐδπερέει δὶ: 
ἔογμηι δοοὶ ρ᾽θπάυχῃ 658. 

ΦΕΥΔΩΔΟΠΌΙΤΑ, ἑάοζογενε ζα- 
ὅγιοαίίο. Ἑὰ. Θυϊπία Ηοϑ. ΥἹ. 9. 
ἣν ΓΙῸ ἢ» φιέα δοεῖεισ ζδοεγωπί, 

διὰ τῆς εἰδλδωλοποιίίΐας αὐτῶν τῆς ἀϑεμόσ- 
φου. Ρ]αίο Τα. [1]. 46. Α. Ὁ ϊρὰ, 
ϑ!ς. Ρ. 60. 41. 

ΕΓΈΕΙΝ. ἴμρβ8ὰ νοχ Ηδθν. νὰ 

ἐδοες (ΔΕ τη ροπυ8, ἂδ "0 
Βοοςοδαγίυ8 ΗΐοτοΣς. Ῥ. 1. 1,0. 1Π. 
ἐΔΡ. 12. Ὁἱ λοιποὶ ἴε8. ΧΙ]. 99. 
γιά6 Ῥγχυδίαπι ἰπ ΕΤδρτη. Ρ. 311. 

Ε΄ ΘΕ, κέπαπι. ἜΝ ἐξέ νετε. 

πο. ΨΖοῦ. ΧΙ. δ. ἀλλ᾽ εἴϑε ἂν (ἰερε 
ὧν) ὅπως ἄν, ὉὈῚ ἄν νόγβίοῃῃος δοδ- 
Ἰμογυηῖ. ---- ΚΜ, πρπ. 908. 1Χ. 33. 
Ἐδ1 οὐτὰ ὅγτὸ εἰ Ασ. Ῥταπιπξαστης 
ἀδηδ, εἰΐπαπι. ---- ἢ, τέπαυε. ϑγτατα. 
ϑοῦ. ΥΙ. 24. ΧΙ. 4. Ηεβγοῖ. εϑε, 
ὄφελε. Τιερε ὄφελον. 



Εἰκάζω. 

 ΕΙΚΑΊΖΩ, ἀεοῤνεϊδο, οονεραγο, 001- 
“3 οῖο, ἐπρίονο. Ὁ, γ, ̓ αεεϊπιεῖο. 

τὸ ἀρνὶ Ρε. ΧΙ ΝΠ. 10. εἰχάσαμεν. 
Ἐϊκάζειν Ὦ. 1. σορτίατε, αἀἰἰέροη εν ρόγ- 
ρεπέενε πὩοῖδῖ, (πδτὰ αυἹ δος ἔδοϊξ, 
ΘΟΓΩΡΑΓΣΑΙΟΏΘΙΩ Ὀ] ΟΣ τὰ ΤΟγατ ἸὩ- 
ΒΌζυΙ) εἴ εχ δα)ιηςίο σεοίε (είδ- 
γπατε, 7μδέιηι μγείίμπι δίαίμεγε, οἴϊατα 
φταάϊοατε, ἰαμάατε. Ἡϊοτ. αεοἰϊπιαυῖ- 
ὕπεῖι8. ---- ἌΤΙ, ρεγδογμίον. ὅ6γ. ΧΊΟΥ. 

» 23. ὅτι οὗ μὴ εἰκασδῇ ὁ ϑεὸς, χυοπίδηι 
ἐπρίοτατὶ Λοι ροῖϊεβί Π 6ιι8, --- 2)» 

αξοίέηιο. ϑυτατηβοι. Ρτον. ΧΧΤΠΙ. 7. 
μα ΑὟν Ηἰἴεσου. ἐπ δι αίποπι 

οἵ; οἱ σοηγοοίογτίΣ ἀείϊπιαί, σμοᾶ 
ἐσηογαΐ : ἸΆτα εἰχάζεν Οτεθοῖβ αβί 
δλανιοίατί, ἐς οοηλεοίγὲδ 8. ΟΕΥίο ἐπ- 
εἴλοίο 7μάϊοανο. (ον, δὰ ἢ. ]. Π)οο- 
«ἀοτϊ εἰν. --- υν» ἩΙΘΗΔΏΤΙΣ. 

Ααᾳυ. σεῃ. ΧΧΥ͂Ι. 12. ἑχαεὸν εἰχασ- 
μεένον, ἢ. 6. ἰπίεγρσείβ Η]ΘΡογτηΟ, 
οοπίωρίωπι ἀείριαία. Μιὰ ὮὈγχυ- 
βίατη ἰῃ Ετάρτη. Ρ. 86. οἱ Κυδηΐϊιῖα 
Θυκεί. ῬΉ1ο]. Ῥεπί. Υ. Θυδί. 1. 

. Βδρ. ἾἼΠ. 9. οἷδεν τὰ ἀρχαῖα καὶ τὰ 
μέλλοντα εἰκάδων, πονῖξ Ῥγεείευδ εἰ 
Διΐατα οοηζίοεγε. 10. ΓΧ. 16. μόλις 
αἰκάξζομαν τὰ ἐπὶ γῆς, ἀἸΠ ου]ο᾽ ἐπ ρίο. 
τπῖμ 5, αλδ8 ἴῃ ἴΕΥτα 5υηΐ. 

ΕΓΚΑΙΌΣ, υἱδε, ἱπαπὲδ. ὩΝ)ν 

ιν. υαοσμΐ, υἱΐεα. ϑγτατα. 8. ϑϑτη. 
ΨΙ. 40. εἰχαζι. Ψ υἶς. δοιγτα. Ααυ. 
κειοὶ, ΤΧῚΧ ὀρχούμενοι. ἘΠ ΕΒγ ΟὨΐ 8 : 
οἰχαῖν, ἀνωφελὲς, μάτομον,ς ἀργὸν, μὼ" 

. ἘΓΚΑΙΟΎΤΗΣ, υαπίασ. Μ᾿)» 

1ἄδια, Ααι. Ῥχον. ΧΧΧ. 8. 
ἙΓΚΑῚΣ, πωριεγι υἱοεπατίωδ, υἱ- 

ἀεείπιια, ἰ. ἃ. εἰκοστὸς, ἴξ. υἱοεείηια 
περ δὲ. αἶρε. ἽΝ ἄεδοεηι. ὅοη. ΥΤ|. 

1. ΥΠΙ. 4. --- Ὁ.» Ρίαν. υἷ- 

"πε, Οεα. ΝἼΙ. 14. Εχ. Χ]]. 18. 
τὰ. Χ. 11. Αἀάε δαη. Χ. 4. 666. 

Οἷς. τας αυοᾳας ἀϊσυηῖ δεχὰς 
εἰ τριακὰς Ῥτοὸ ἀεοίπιο εἴ ἐγϊοεδίπιο. 
Ηδρεὶ ἣδπο υἱ8 Ηδογελιίυ8 ἴῃ Φὧϑ,- 
νοντος μηνός. 

ἘΓΚΉῊ,, ἰόηιογο, εἰπε ταξοπε, 7 ὦ- 
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ἐγα. ΥΥἼὩ, οοπίοπέϊο. Ῥγον. ΧΧΥ ΤΙ]. 

925. ἄπιστος ἀνὴρ κρίνει εἰχῆ, Ἄοιηο ἰῃ- 
βάυβ 7 αϊοαῖ ἴρπηοτα, πο δἰζοπάδθηβ 7 
ΤΙΊΟΙΪ. --- Μ᾿}, υαπΐαδ. Ααυ. Ἐχ. 

ΧΧ. 7. εἰς εἰκῇ, φἐπο 7μδία οαιδα. 
Ιάϑι 8. ΟΧΧΥῚ. 1. ν᾽ά6 Ῥεσίζοῃ. 
«ὦ ΖΕ] 16η. ΚΝ. Η. [ΔΡ. 1Ν΄. ς. 1. 
Ῥαρ. 828. δϑγεῖι. εἰκῆ, μάτην, ὅϑεν 

καὶ εἰκαῖς ὁ μάταας, ἢ ἀκαίρως, ἢ ὡς 
ἐτυχέν. 

ΕΓ ΚΟΣΑΚΤΗΣ, υἱρίπίἑ ἀππὸε 
αβέηδ. Γ)}) ὈΥΎΩΝ 13» ,»έμδ υἱρίηξ 

αηπογμηι. Ἐχοά. ΧΧΧ. 14. Νυχῃ. 
Ι. 8. Ἐϑάγν. 111. 8. 
ΕΤΚΟΣΙ, υἱριπ, "ὍΔ φμαά- 

γαρίπία. 1 ϑατα. ΤΥ. 18. 1,ρεταπξ 
5» 50. Ργὸ Ὦ», 40. --- ὈΥ ἢ)» Ρίυπ 

Θεη. ΥἹ. 8. ΧΥΤΗ. 31. -- ΤΥ» 
ἄεοεπι. Ἐξ. ΧΙ. 83. ΧΙΜΊΠ. 9. 
ΑΙΙ αἰτορίᾳιε δέκα. ---- Ὁ δ ν), ἐσὲ- 

αἰπία. 1 Ἄδερ. ΝΙ. 2. - "ον, 

οοἰορὶπία. 1 Ἄορ. ΧΙῚ. 21. Ῥογ- 
τηυΐδτιηῖ ᾿ΠΠΘΥατ ἢ), 80. οὐπὶ ᾿ἴοΓα 
» 30. - ΓΙ ΝῸ υω)» δεσοοηίξ. 7να. 

ΧΥΠΙ. 11. 
ΕἸ ΚΟΣΙΔΥΌ, υἱρίπιξ ἄμο. ὨΥΩΥ 

ὉΤ τὶ ιγϑν 906. ΧΙΧ. 80. 

7υά. ΝἼΙ. 3. 
ἘΓΚΟΣΙΕΝΝΕΙΑ, υἱσίπίξ πουσηὶ, 
τ νι ὅεη. ΧΙ. 25. -- 

ν 5 Ὀνῶν- 90. ΧΥ. 81. 

ΕΓΚΟΣΙΕΠΤΑΝ, υἱρίπιἑ δερίεπι. 
γι ὴ ὈΥσχ : ὈΥῚ να" σε. 
ΧΧΊΙ. 1. Εδ. ΥἹΙ. 9. 

ΕΥ̓ ΚΟΣΙΟΚΤΩΝ, υἱρίπε! οείο, 
Ρ δ. ὰ ὈΥΥ: 2 Ἄερ. Χ. 88. 

ΕΓ ΚΟΣΙΠΕ' ΝΤΕ, υἱρί πε φιῖπφμε. 

ΟὝΣ ΦΏΠ: ἐὲ ΦΘ ἢ ὈΥΔΝ 
ΕΖ. ΧΙ, 22. 96. 80. 84. 

ΕΓ ΚΟΣΙΤΕΣΣΑΡΕΣ, υἱρίπίξ σμα- 
ἔμοτ. ΤΡ ὙΝῚ ὈΤΟ" Νυμ. ΥἼ]. 

88. 1 Ῥαγ. ΧΧΙΙ. 4. 
ΕΓΚΟΣΤΟΙ͂Σ, υἱψεσίπιμδ. ΥΩ 

1 Βερ. ΧΥ͂. 9. 2 Βερ. ΧΙΠ. 1. 
ΕΙἾΚΩ, δἰηιἑδ διρη, ἴ. οφρ. 3 οὉ. 



ὃ 

ΡΝ 

Εἰκών. 

ΨΙ. 45. ἀλλ᾽ ὡς ἔωκε, θϑεὶ ὦ οὐείε: 
ὩΌῚ Ὠ1}1] οβὲ τη ἱεχία Ηθργδίοο. ὅς. 
νεσθδ «001 ΠΟῚ ἐγδηξ ὈΓΑΥΑ δο ἴπ}- 
ΗἷΔ, 866 ἰδῃίυμι δ ν᾽ θδηῖυσ 
Ἀτηϊοὶς. α}08. Οομξ, ΖΕΙδη. Υ. Ἡ. 
ΝΙΙ. 21. Ηδρογοῖ. ἔοικεν, ὡμοίωται, 
φρίπον ἐστὶ, δοχεῖ, ἁρμόζει, φαίνεται. 
Ιάετα : ὡς ἔοικεν, ὡς Φαίνεται, ὡς αρί- 
4, ὡς δες Τδχ Ογ71}} ΜΚ. Βγεϑῶι, 
ὡς ἔοικεν, ὡς Φαίνεται, ὡς εἰκάζω. ὅ60. 
ΧΨΊΠ]. 25. τούτοις εἶξεν ὁ ὀλοϑρεύων, 
8 οὐεδίδ, αὐ ρεγάεραϊ. Εοβν ἢ. 
εἶξε δὲ, ὑπεχώρησε δέ. 

ΕΥ̓ ΚΩΝ, ἐμιαρο, δἰτηξέμαο. Γγ 0 , 

αἰρἑιάο. Οφη. Μ΄. 1. -- ΚΓγ2Ὁ, 

ὩΟΤΏΘΗ ἑάοἶἑ. ἴπς. Ατηοβ Υ'. 96. [τὰ 
ἧι Ηοχαρ 8. ϑ'6α μογίποῖ μοῦ 
δὰ οὖν ἴπ βεαπθηίθυβ. --- Ὀχ)Ό, 

σἰριιαονγίηα, Ὠραῖς, ΤΥ. 16. 9 Ῥαν. 
ΧΧΧΠΙ. 7. ΤΗοοά. εἰ ΧΧ ἘΣ. 
ὙΠ]. δ. -α 099), δομρεϊε. 168. ΧῚ, 

18. 90. --- Ξ γὼ ἑπιαρο. Οδη. Ἰ. 
26. Ν. 8.1Χ. 6. ϑυϊάαα εχ ΤΗδοάο- 
Γεΐο δὰ 8. 1,ΧΧῚ1Ὶ]. 20, εἰκὼν, ὁμοίω.. 
μα. --- Ον: δ ν» ΟΒαϊά. ΟἹ 

λοιποὶ Ὦδῃ. 1, 81. 82. 894. 35. ΤΠ. 
.. 1. 3. -- ΓΔ, ἐπίεἰϊοροπέϊα. Ἐ1ο5. 

ἀ 

ΧΙΠ). 4, κατ᾿ εἰχόνα. Τιροτυηῖ 
ΠΣ: δυὶρ, φιμαεὶ εἰπιιμμάϊησρι. 

Η68.͵ εἰκόνα, χαρακτῆρα, τύπον. 1,εχ. 
Ογ}}}} ΜΆ. Βγϑηι. εἰχὼν ὁμοία ἀρχε- 
φύπῳ, τῇ οὐσίᾳ μὲν καὶ φῷ ὑποχειμόνῳ 
διαφόρον ὅλον, ἐν ἑαυτῷ δὲ τὸ τοῦ ὑσοει- 
Χονιζομένου εἶδος μιμητιχόν. 
ἙΙΚΩΝ ΖΗΓΛΟΥ, ἑπιαρὸ τοϊοίῃ- 

Ῥία. ΓΙΣΡΟΙΙ ΓΝ Δ ΡΩ Ὁ» ὑπιαρὸ 
“εἰὲ χεΐίαγε Καχοὶοηίσ, αὰϊ: ααἀ ζεϊοίψ- 
»ίαπι ργουοοαν δε. ΤῊΘοα. Εξ. Π]]Π. 
ϑ. 

ΕΓΛΕΊΏ, υοἷυο, οοπυοῖυο, ἐπυοῖυο, 
ἑεβο, ἱπάμο. "")}})ΠῈ, σἱηφείρῃ. ΑἹ. 
69. ΧΙ. δ. ἀληϑείᾳ εἰλημένος (χατὰ) 
τὰς σλευρὰς, νοτιαῖο ἐξοίι5 Ἰαιου Ρι18. 
-- » ἐποοίυο, οοπυοῖυο. 4 Ἔορ. 

Π,, 8. εἴλησε, οοπυοϊυοδαΐ. 
ΕΠ ΛΗ εἴ ἼΛΗ, ἀρηιθμ. 4 Μβοο. 

Ν. 8. λας ἥππων, αρηπεῖπα δασοτιι. 
Ἡδβγοῆ. εἴλας, ἀγέλας. 
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ΕἸΓΛΕΜΑ, ἐπυοίμογενι, υοἴνπιρι. 
22» Ῥαϊδκηα. Αχὰ, εἰ ΧΧ Ε-. 

ΧΧΝΠ]. 24. Ἐεδροχοσγιπέ ποοσμει 
ἐπουοίοεναὲ οἱ οοπυοίυεπαξ, φιλτα ΒΑΡ" 
92): ως ΓΙΌ» φοΐπεπ. Ασα, ᾿ς: 

ΧΧΧΙ͂Χ. 8. --- [ΤῚ ῬΙΌΓΤ. οσηδ: 

ες, εἰ Ἰυαχία ᾳυοϑθάδτα ἀπεδείαςτα 
ἴπο. δῆς. 1]. 6. οχ Ηδῦσ. ποῦς 
οπιπῖα, φῶ ἑπυοίμέα 8. σοπυοίκνιε 
δεπί, βρεο. ἑἑατα 5. οὐπανπενέμηε οαβὶ- 
ἐδ, γιὸ ἀπέχω Ζαρετ οέες δ γεϑο 
ἰοδαπίμτγ. 

ἙἘΓΔΙΚΡΙΝΗ͂Σ, δἰποεσμδ, βαγας, 
ἑημοαίμα, Ὁγ. αὐ τοίεμε ερμροίαέαε 
ϑαρ. Ἴ]. 25. ἀκέῤῥια τῆς τοῦ σαντο. ᾿ 
χράτορος δόξης εἰλικρινὴς, στηδιμεῖιο 
ΒρΙ πα οσὶβ ογαπὶροΐεπεβ Πλδὶ ρωγα. 
Ετγια. Μ. εἰλυκρινῆς, σημαίνει τὸν χαϑ- 
αρὸν καὶ ἀμιγῆ. παρὰ τὸ ἕλη, ἡ ὅερ- 
μασία, καὶ τὸ χρίνω, ὁ ἐν τῇ ἙΛῊ πεχξι- 
μένος, χατὰ «λεονασμὸν τοῦ ε. Ἡεετεὶ. 
εἴλιχρινες, καϑαρὸν, ἄδολον, ἀληϑὲς, ξα- 
γερόν. (οηξ. Ῥο]ϊυς. 14}. 117]. ἃ. 11. 
γΙά6 1μοχ. Ν. Τ. 8. ν. εἰλιχρίνεια. 

"ἜΓΔΙΚΤΟΙ͂Σ, οοποοίμξως. τγ δ, 

οὐοὐίεαα. 1 Ἄδα. ΥἹ. 8. εἰλικτὴ ἀνώ- 
βασις β6ς. ἐοα." ΑἸεχ. ϑ6ἃ Ἰοραεινάητο 
101 ροίίιι8 ε8ι ἑλυκτὴ, ἰογίεοξα, τ το- 
᾿χαι! πρυὶ ΒΑΡθηῖ. 
ΕΓΛΙΝΔΗΣΙΣ, οοποοίωξιο. Γγ χὰ 

ῬΥ. υεγέρο, ἀεὶ ἐγέηβοῦ, ἐξττοτ. 
Αι. Ῥ8. ΤΟΝ. 6. δοὰ αᾳυΐα ἵφ- 

ΠυΠαύδηη οοπυοίυεγε εἰ ἱ 
δὶ στιϊποκβί, μυΐεπα, ἀρυὰ Αφαυΐξεατη εχ 
ΔΙδδηϑϑο 1 Οδίθηα ΡΡ, 66. Τ. 
Π. ν. 51. Ἰοροπάυμι 6886 δείνηως, 
αυοά νἱἀδ βυργα. 

ΕἿΨΝΙ, 60, υαὐο. » ἄδυτα. Ῥτοτ. 

ΥΊΙ. 6. 3, ἐ τὸν μύρμηκα, νας «ἡ 
ἔοστωΐσαιη. Ε]θβυοῖ. 73.» πορεύου, ἧκε, 
ἔρχου. 

ἘΓΜῚ, φῆι, 70, σοηΠ ΤΟΥ, Ὁδπῖο. 
“πσὶν αλαλ, αὖ, εἴει, τοϊοτ]δςῦσ. 

76.. 1. 6. ὁ ὦν. Μιάδηεξιν Ἱερσὶ 
ΠΝ ἕῳ [Ιρ14. ΧΧΧΙΙ], 17. υδὲ 

γδ] ἰάθη Ἰοσοσαηΐ, νοὶ βοσι ρβοεγιπὶ 
ὦ ὦ κύρι. τάδ δὰ ρυίογοτηι Ἰοσυπι 
ϑροδηίυχι. --- εξ Ρίατ. εὐγὲ. 



Ἑἰμωὶ. 
ὥεφω. ΧΧΧΊΣ. 18. τοὺς ἔνγας ὃν τῇ 
οἰκίᾳ. -- ΒΗ ΓΝ, ἐμ. Ἐχοὰ, ΧΧΧΙΨ. 
10. ϑ6ά [δὲ ῥχτὸ εἰσὶ, ᾳυοά ΑἸ]ά. Βε- 
Ῥεῖ, τόρομποηάστα 6βῖ εἶ σὺ, ᾳυοά ἴῃ 
Το] αυ δ ΠΡ γῖβ ἸορίτυΣ. Ἐοάδιι πιοῦο 
ῬφΆ. ΧΧΝ. 7. ὑτὸ σὺ φοβερὸς εἶ 
Ρυΐο ΧΧ βουίρϑίββα σὺ φοβερὸς σὺ, 
ἔιι 8οΪι18 τ στὶ 1118 68. -- ΠΤ Λ, 4οἷ!- 

ἑαγίμδ διπι. ἴοϑ, ΧΙ. 81. οὐχ ἔσει 
; τοῦ εἶναι. Ἰ,. Βοδ. ἰῃ οὶ. ο. 8. ]6- 
ἔζογα ταν μεῦαι, (0]]. Χ, 82. .--- 
δ Ἵν Ὁέπίο. Νεθαι. 11. 15. ---νν 

7 ίμια. 761. 1.11.1. Νυ. ΧΧΧΠΙ. 
39. ἦν τριῶν ---- ἐτῶν. Ψιάδ οἱ 3 Ῥαγ. 
ΧΧΙ. δ. ---τ ΝΛ, ογέο. 168. ΟΧΥ. 

17. ἔσται οὐρανὸς κοινός. ---- "Ἴ }» σὐπι- 
ΠΟΥ. ἴμεν. ΧΧΥ͂. 45. τῶν ὄντων ἐν 
ὑμῖν, οοπεπιογαπίδμηε ἹΠΌΘΥ νοϑ. --- 
1252 ΗἸῬΡΒ. 8 193» ἐπέμεονγ. Νύχη. 

: ΧΧΠ,Ι. 21. 0] 7002 7 ἐπι ρουβοδ! - 

ἴετ βυτ τυ. --- πὴ τ. [ε8. ΧΥ͂Ὶ. 4. 

7ε«. ΧΙΝ. 18. ὉὉ1 νεὶ Ῥζγοὸ ὁ ὧν ]6- 
εηυάμνι ὦ ὦ κύρκ, νεὶ Ἰεροσιηί βεο. 
Οδρρ. ΠΝ Ῥσὸ ΓΙ], 4088] Ἰάδπ 

ἐβθεξ ΣΙΝ: 80 [1 δι. Υ'΄. 17. 

τὰ δόματά σου σοὶ ἔστω, ἄοτια ἴι8 110] 
Βὶπί, ἢ. 6. [8 πιασηεαηί. -- ἤΔΠῚ, τυα;. 

Ααυ. Ἐσ. 11. 10. ἔσται, υνὶ πο ΔὉ 
ΣῊ ἀεγίναν!, βεα ταθπάυτα ἰαΐεῖ 

ἐ ἔῃ ἴορχζι. ϑοσιροπάπη οδαὶ, υἱ Πδ- 
Ρεηξς ΧΧ εἰ Ἰβεοάοί. --- [7 

πη, Οδῃ. Ι. 6. ὅστω διωχωρίζων, εδἴο 
ἀἰβηρισηβ, ἢ. 6. ἀϊδησυδ5δ. Εδ- 
ετα Ῥεεὶ ρἢγαβϑίβ. νεσοὶ, αὰθ ἤξ Ρδσ 
γραττἰοἰρίυτα «οἴ νογρυσα εἰμὶ, 81185 
Ῥραϑβῖγα ἴῃ βϑοτῖβ οἵ ὈΓΟΙΆη18 τ οπι- 
ΤΩΘΈΓ5 ΟΟΟΌΣΤΙΣ. γῆς Ο]α8511 ΡΆ]]. 
5. 1.10.1. ΤΥ. 4. ὕδηῖ. 8. εἰ [ὸχ. Ν, 
Τ. 5. }. ν. Ἐχοά. ΧΧΙΠΙ. 9. οὐκ ὅσῃ 

ε μετὰ «λειόνων ἐπὶ καχίφ, ὨΟΏ ΟΣῚ8 ΟἿΠ|ὶ 
ΡΙυνῖθυϑ δα τηδ]ἑξίατω, ἢ. 6. υἱ θδ6ῃ6 
Νυϊμεῖιθ: ποθ δεχμεγὶδ ἐμγόαπι αὐ 

.7,ποϊεπάμπι πιαίμπι. Νατα. ΨΠ111. 11. 
ἔσονται ὦστε ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα κυρίου,΄. 
αὐ εἰπί βο. ἰάοπεὶ δᾶ ρεγαρϑηάᾷ 
ορεῖα ει. Βυῖῃ. 1. 12. γεγήραχα 
τοῦ μὴ εἶναί με ἀνδρὶ, ΒοῃΪο σοπέδοϊδ 
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σαντα, ἰᾶδο πῃ Ῥσοσάτα πηδεγε, δαὶ 
οοπδμείμαένοηι λαδεγε σιπι υἱγο. ΨιαΟ 
Ἐφ586}1 Αἄνογβ 585. 110. 11. ο. 90. 
Ρ. 1561. συα. ΧΙΝ. 11. ἦσαν μετ᾽ αὖ- 
φοῦ, οοπυϊυαδαμίμγ ουτὰ ἢΠΙο. ᾿ ϑὶς 
εἰΐδιῃ Ογθοὶ οἵ 1, Ατἰπὶ Ἰοχαυπίων. 
γΙάθ 1,, Βοβ. δά [ς. ΧΧΙΠΙ. 43. 
Ῥ. 49. 864. Εν, 1. 2. ἦσαν ἐκεῖ, σοηι» 
πιογαδαπίμν 1]. 4. βγη. 11. 10. ἦσαν 
ὀπίσω Δαβὶδ, δεχμεδαπέμγ Τλανίάογα, 
ἢ. 6. δίαδαπέ α ραγέϊδιι ε7κδ. Ῥβαϊτη. 
ΟΙΠ]. 832. ἤτω ἡ δόξα χυρίου εἰς τοὺς 
αἰῶνας, εἷϊ σἹοτία Τομλϊηὶ ἴῃ εεἴοσ- 
πυτα. ϑυϊάδ5 οἱ ῬΏανοσ. ἤκω, ὑπαρ- 
χίτω. Οοηξ, Μαιίδίγε ἀθ ᾿Ὠϊδϊοςῖ. 
Ρ. 976. εἰ 279. οἀ. τες. Ηἰ8 δάάε : 
Αᾳφα. ΤΗθοά. μα. ΧΙ ΙΧ. 91]. 
ΠΝ [εκ » ἐσόμενος ἔσομαι, ἔπξτα γι 
Εἴο, Ῥ͵Ὸ ἔσομαι. ϑγτηγα. δαξ ροϊΐυφ 
ΑαυΠὰ ΟΟΒΕΙ. Κρ. ἐβερελεύλαῦας, 

εγὶ δαῖ βωγιρι ἐδ, τὸ ἐσόμενον ἔσεσϑλαι!. 
Φυᾶ, ΧΙ. 835. εἰμὶ αιῖθ ἤνοιξα ἀρυά 
ΤΧΧ βες. Ναῖ. δὺϊ ῥτοόσβιβ ἀοἰθη- 
ἄυπι δδῖ, δι ὑγὸ ἤνοξα χεροποπάμτη 
ἐδβῖ ἀνοίγων, ναὶ ἀνοίξας. ἸΌϊά. ν. 87. 
εἰμὶ, τὰ ἔοστηι]α ἐγὼ εἰμὶ, Ῥσογβυβ 46- 
Ἰεπάττι εϑῖ. Ῥβαὶπι. ΧΙ. 4. σαρ᾽ ἡμῶν 
ἐστιν, ἷ. 4. φάρεστιν ἥμν, αυοὰ 41] 
Ιωτ. μαδθηΐξ, ποδὲς αἀξιπέ, ἢ. 6. π- 
88 ΤΟΒΙΤΑ ΟἸΙηΪΑ ΘΠ ΠΟΥ ῬΟΒΒικαιδ. ᾿ 
Αᾳυ. Τμοοά. Ἐχοά. 11]. 14. γγὸο 

Ηρα, γτλτγ Ὕς ΓΝΓΤ ον ἔσυμαι 
ἔσομαι. Ῥυΐο ὈϊΓασηα.6. ΒΟΥ ρβίβθθ 
ὅσομαι ὃς ἔσομαι. ---- 27: ὭΣ ΠΏ, 

Καὶ οἱ Ηρ. 6ο, απιδιιΐος 1 ϑϑυη. 
ΧΧΝ. 15. 2 ὅδ. Χ. 11. ἐσόμεϑα 
τοῦ σῶσαί σε, ΔΌΧΙΪΟ ΕἸὈΣ συεπέρριμϑ. 

-- ΟἿ ΗΙΡΒ. ἃ Ὁγ Ὁ» ϑοπο. 168. 
111. 6. --- ΓΤ, ἰσίον. Μοῦ. 11]. 6. 

μὴ εἴη εἰς ἡμέρας ἐνιαυτοῦ. Τα Β1611ὰ8 
Ττοσησῦπι ΒοουῖυβΒ. ϑοὰ ΓΝ 10Ὶ 

ἀεβοθηαϊς μοΐι8 ἃ Ἵπνυν μπῖο, οἱ 

εἶναι εἴς τὶ δῖ οοπιρμίατὶ, γοίεττὲ ἐπ- 
ἐεγ. Νοῖ Ορυβ 1ἴδατι6 ουϊξ οὐχ Κο- 
56] 1ῖο βίδβίυοσεα, 608 ὙΠῸ Ἰερίδβθε. 

ΕΞΟΚουτηδηηι δα ἢ. 1], εἴῃ ἀογῖνας ἃ 
Τα αγεολ ἕω, ΓΔΕ πο ἰαἰοτηδίο 
ὅο, Βοος βοῆδβιι : ποὸπ δαΐ, πον ἀσοξααὲ 

7 

θε 

ἃ» 



Εἰμὶ. 

α δι 4168 Δηϊ, ἶ,. 6. ΠΟΠ ΘΟΙΩΡ ΘΕΟΣ 
ΩΓ ΟΡ 6168 ΔΠΗ]. --- “πὴ, “εδουαᾶ. 

68. ἵΝ΄. δ. 7οϊ. ΠῚ. 11. Ϊη υὔο- 
41| ἴοοο ἰθρ1856 νἱἀδηϊυν ΓΟ. ---- 

ΣᾺ ΟΒδὶά. ροδειῦη. Ὠ ΔΆ. ͵τ. 27. 

860. (ἰδ. -- 5)» ὁ, αηιδιῖο. Ἐχοᾶ. 

ΤΠ. 1. 4 Ῥασ. ΧΧΥῚ. 8. Ῥτον. ΥἹ. 
8. Ὁ0}} ἰάτήθη ῥγὸ σῷ, Ρ. ΝΥ βββϑο ησῖο 
ΟὈ 58. Ρ. 160. 3, τθροπεβάιυχὴ 6886 
νἹ είν, φαοὰ Ιῴδμι οϑξ δὲ σορεύου, 

ὁ ἅυο οεοίετ! ἰῃζί. αὶ βυμῃΐ, δ Οὐαί 
1ῃ Τθχίυχτῃ Γϑοθ ΪΌ, --ς Ἰἰον δαιπάα- 

"πενέωμπι. 700. ΓΝ. 10. υὐὶ ῥσὸ ἐσμὲν 
ΠΩΣ }}}18 νἹάσῖαν Ἰοροηάμηη ἐσμοαὶ 
Ῥ͵ΙῸ ἕδραι. --- ἢΌ"» σὐάο, αἀγμπρο. 

ΑἹ. 7οδ!]. 11. 2. οὐκ ἔσται. ---- ΣᾺ : 

δοΝ, Καὶ εἰ ΗΙΡΆ. δζθο, δαῖγε 

υαοῖο. 23 ϑατα. ΝἼ]. 12. Ῥγον. ΧΧΧ, 
88. ἴεε. ΧΧΧΥΙ͂Ι. 82. .-- γὸ: 

ΔΩ, Καὶ εἰ ΗΙΡΒ. λαδίίο, λᾳδὶ. 

« ἔαγε 7αοῖο. ὅεη. ΧΧΙ͂Χ. 15. 2008. 
ΧΧΙΝ. 7.1 ϑαὼ. ὙΠ. 2. --ὖὖν 

ἐδί. 2 Ῥαγ. ΧΧΥ. 9. ἔστι τῷ Κυρίῳ, 
86. δίναμις, ροίοεέ Ἰοταΐπιιβ. --- 
"29 δμεδδεϊίο, φαἴίο. ϑγτατη. 4 

ϑδτα. 1. 14. υδὶ ροϑὲ ἦν ογαίθβα νἱ- 
ἀσῖοῦ νοχ ὀρχούμενος. Νά δὰ 
ἼΘ᾽. Ῥγοσβὰβ ΟΥ̓ Σ51586 ἴῃ ὙΘΓΒΙΘΠΘ 

Βα τηΐηι5 οτϑα 116 οϑί. --- Ὶ» 

ΜΟΡΊΟΥ. δ τασα, ΤὨοοά. [δν. ΧΧ. 
ἃ 20. ἄτεκνοι ἔσουτω. ϑ8εα, υἱὐἱ ϑοῆδν- 

ἔδη}». δὰ Ἀ. ]. γοεΐβ τιοηυΐ, μεσιὶ- 
ποηΐ ἤδεο νεῦρα δὰ ν. 91. -- ΠΝ» 

οοπυεπέδηϑ ἐεἰ. Ῥτονοῖρ. ΧΧΥ͂ΤῚ 
Ηϊο νεὶ οὐκ ἔστω ἰερεπάυτη εεῖ, τε 
Ῥοφὶ οὖκ ἔστιν ΟΥΩΪΒ88 6βῖ νῸΧ οοηῦε- 
πἰσπίδαπι 1 ΙοΔ 8, Υ. 6. πρέπουσα. ---- 
Ὁ» ὕμρίο. πο. 1δν. ΧΧΥ͂Ι]. 86. 

ἔσονται. Ψετεῖο δρογίο ἢ. 1]. 8]16ῃ8, 
Ηἰϑὶ ροϑέ ἔσορναι ΘΧΟΙ 1586 βίβίμδχηιϑ 

4 εἡ͵εοςνυτη ϑιρμίοος, 8. Ῥτοΐιᾳο 
ὨΟΐδΏΒ. - ὍΠ) ἐπ ροςϑοςδίοηθνὶ σ0- 

οἱμίο. Ἐχ. ΧΧΧΙΨ, 9. ἐσόμενα, σοι, 
ὀγύημ:8 ἐμ. ---- "πὴ οορμίον. αφῃ. 

ΧΧΙ͂Χ. 84. πρὸς ἐμοῦ ὅσται, Ὦ. 6. αηια- 

. . 
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Ῥεηδιε 
ΧΧΠΙ]. 18. εἰ ΧΧΧΙ. 4. .--- ΟΣ ΩΣ 

ΝΙΡΆ. ἐπυοπίον. ἴε8β. ΧΧΧΤΙΣ. 9. -- 
05}}» σαάο. 26. ΤΧ. 41. ---- ἀτ' 
ΝΙΡΗ. ἃ νν δίο, Ἐχ. ΨἼΙ. 15. --ἰ᾿ 

ΓΝ ΝΙΡΆ. υἱάφογ. Ἐχ. ΧΙ. 

ΖΑΟΆ. ΙΧ. 14. - 113» ἙΚαὶϊε 

ΝΙΡΗ. ἀο, ἄογ. ἘΜΗΨ. 6. ἔσται ὦ, 
ὅσα ἀξιοῖς, ἀαδιπέμτ ὈΪ, χσαυξεσῦπηα 
Ῥοῦβ. Ψιάδ οἱ Ἐσίμον. Ψ 11. 9. εοἱ 
Ματς. ΧΙ]. 94. Ιε6. ΧΧΧ. 3. ἔσται! 

ὑετὸς τῷ σαέρματι τῆς γῆς, ἐἰαδίαι 
Ῥίαν α ΘΕΙΏΪΩΙ [ΕΥΤΕΘ. -τ-λν. ἔσαν» 

60. 9}ὡ. ΓΧ. 10. --- “εν. αὐλας 

Οδῃ. ΧΙ.111. 5. θ6ο. οοᾶ. Α]οτΣ. υὐὶ 4 
τρία ῬΙῸ ἐστὶν τεοῖα δυὐκωπ 
ἔφσι. 1, δοῦλο δος 6 ν. 866. ἜΧΘΌΠΌΙ. -- 

ΘΟ.» “ἰο. Εβιμ. ΓΝ. 18. Τζδῃ. 1. 19. 

860. ΟΒΐ8. ἦσαν παρὰ τῷ βασιλεῖ --- 
πρν: : πῦν2ι Καὶ εἰ ΗἸΡΗ. ζαίο, 
(ἤο. ϑγτηχη. ΟΟΒεΙ. 1. 9. τὸ μέλλο 
ἔσεσϑαι, ῬΙῸΟ τ νῦ; φμοὰ 23εἰ. χὰ 

σεη. ΧΧΙΧ. 96. οὐκ ἔστιν οὕτως ἐν εἰ 
τόσῳ ἡ ἡμῶν, ΟῚ 118 ΜῈ, νοΐ: ποὺ ΓᾺ 
ἨΊΟΥῚΣ ἐδὲ ἴῃ ἴΕΥΤα ΠΟΒΙΤΘ. ἈΡά ν. ; 
15. ὃν τρόπον ἑαπώησας, ὥτως ἔσται δα, 
απειπδατηοάμπτῃ ἔδοϊβι!, τα ὌΝ 
γιάς εἰ ἘΖεοοϊ. ΧΙ]. 11. Ηδεογο. 
ἔσται, γενήσεται. ---- ὯΩ,Ρ. ϑγρο. ἴεν. 
ΧΧΥΊῚΙ. 10. -ἰἶνν υὕθοο. Βοῖν. 

ΓΝ. 11. -ττ γ5 σαῦο, Ι.8. ΧΙ. Τ 

βοὰ [0 ἅμα ἔσονται ροξϊι τῷ ἸΧΣῪ 

ΤΕΒρΟΠ (δῖ. --- "Δ2ν ογεΐίο. ἴδ. 

ΧΧΧ. 16. βεο. Ναῖ. υδὲ εἶκω ἐπίτα ᾿ 
μέ αἴἴσμα τε τιοίδῖ.---- ἢ ἐδι. ἢ 

βδσα. 111. 8. ϑ'ϑῃβιμη δχρσεεθεσυπὶ 
-- νῷ ΟΒιαϊά. λαδέέξο. ἴγαμ. 1]. 

49... ἼΦν ἀεβπῖο, δόνο, αρρεπόλ 

ϑγγητη. 1 ϑδτ. 1. 8. ---- ὈΘ. οος- 

ΔΏΏΟΥ. ἴιον. ΧΧΥΙ. 90. ἔστα; εἰς 
κενόν. Ῥγοοίδσθα Ἰορίίυν, ὉΔῚ ῥτὸ 
ψΟΡΡῸ εἰμὶ ἱῃ ἑοχί ΗρΌΣ. χατὰ τὸ ᾿ 
ῥητὸν ὩΠ8Π Ἰερίέυγ, Εχοά. 1. 16. εἰσὶ 



Ε μὲ ὅν. 

, φρρὸς τὸ τίκεων, ἀοίονεε ραγίμο δεπέϊμηί. 
7ο"»: ΧΥ͂Ι. ὅ. εἴη δὲ ἰσχὺς ἐν τῷ στόμα- 
τί μου, μὲΐπαπε ἐ8δοί ΤΟΌΛΥ ἴῃ ΟΓΘ 

ταθο. ἨδβυοΆ. εἴη, γίνοιτο, ἔστω. ΜΊΟΝ. 
111. 1. οὐχ ὑμῖν ἔστι τοῦ γνῶνοω τὸ κρξ. 

μὰ ; ΠΟΠΒ6 νϑϑίγαπι οβί βεῖσα, φυοὰ 
7 υδῖυτα εθ} ἴπο. 200. ΙΧ. 20. εἴ 
ἹΧΧ, υδὶ εἶναι; ὭοὨ ἴδια 6686 ποίδξ, 
ἄυδτα 6496 8. λαδετὶ υοἰἶΐε, ε8δ6 δ6 ᾿ΥῸ- 
Αι ετὲ αο ἀεοίαγαγε. Το. 11]. δ. εἰσὶ 

δ στοιῆσαι, ἱ. α. φοιοῦσι. Τοϊὰ. Ν. 14. ενα 
σοι ἔσομαι μεσϑὺν διδόναι, ῬΤῸ τινα σοι 
δώσω μισϑόν. 8 Ἐπάν. 111. 1. ἐστὶ ροβί 
φούτων γεὶ ἀοϊομάυγη νεὶ οὔπὶ προδ- 
ξη οομπειτασμάυτῃ οδῖ. ϑαρ. ΧΙΧ. 
17. ὅπερ ἐστὶν εἰκάσαι, αποα ΟΟὨ)ΟΟΓΘ 

ζξοοί. ϑῖχ. Ν1. 11. ἔσταν ὡς σὺ, ἐδὲ 

διαπαϊοίων, δὲ δε ἀοροοπιπιοάαδίϊ, ἔπο 

ΉΤΟ δὲ φεγεί. ϑῖν. ΧῚ.11. 15. ϑυγά- 
τὴρ μετὰ ἀνδρὸς οὖσα, Ε]ϊα Υἶτο ἡμποία. 

ς Θιν. ΙΠΠ). 6. υδὲ εἶναι ἐν τινὶ ποίαϊ 

εἰισπιηι 6686 αἰίψμα γ6, οποχέωπι 6886. 

Ζοῦ. ΧΙ. 9. εἰ 10. εἶναι τινὶ τὶ οἸος8}- 

[δὲ ἀϊεϊζυΣ γέδ, φμ αὐ αἰέχιοηι ρεγ- 
ἐϊπεί, χαδιιδατηοάυμι 6 ΠΟΠΙΓΑΣΙΟ 
οὖχ εἶναι «τινὶ τὶ ΔΒ ΡοῖαΣ 468 γέ, φια 

αὖ αἴϊηιο αἴξεκα εεἰ. δὶς. ΧΧΥΤΙ. 238. 
ὅτι τραῦμα ἐστὶ καταδῆσαι, γυϊηιιβ ροίς 

ἐεὲ ἰζοτατα Οὔ] χατὶ. (ἐ, ίρετυμι ἀα 
Τάϊοι. Ι,. στ. Ρ. 930. 1 Μδος. 1. 1]. 

ἀ ἐν ᾧ νῦν εἰμί. ϑγταὰβ Ῥ6π (τβηβίαηῖ: 
4κα 7αοίογ. ὅϑατταο θηΐπι ἴθ οβί ἀθ 
ϑεομδια. 

ΕΓ ΜΙ ὯΝ. ἡ νῺ» ἠαδιίασμῖμηι. 

Ἰμοοά. 1 ὅδ. 11. 32. ιάοίαν οπι- 
πιῖπο Ἰεροπάυτα Μαὼν, αἴ σοπνοηϊδί 
Ἡδορταῖοο. βϑυἶαρα Μὰ δοβογρία 
εδῖ“δὉ δηϊοοοοηῦε χραταΐύωμα. 16 
Βα μοϊ θυ ἀρυᾶὰ Νορίϊυτι δα ἢ, 1. 

᾿ΕΓῺ ΕΥ̓ ΜΕ, 6ρ0 ϑμπι. “3 ϑὲς 866. 

ὁ ἢ. 9υά. Ψ. 8. ἄσουιμαι, ἐγὼ εἶμ) τῷ 

κυρίῳ, ἐγὼ εἰμὶ «ψαλῶ τῷ κυρίῳ. Οδρ- 
Ῥεὶυβ νεῦρα εἰς ἀἰϊδίησαοηάα ρυ- 
(αἴ : ἄσομαι, ἐγὼ εἰμὶ τῷ κυρίῳ, ἐγὼ 
εἰμὶ, αυΐα δυτὰ [οταΐηὶ, βυπι, 1ῃ- 
ὐυδπι, Ποιαϊπὶ, τεδυϊδίαβ ἴδυμθῃ ἃ 
1,.. Βοθ. Ῥτγοΐορῃ. ἰὰ υχὰχ [π| ς. 
1. αυὶ ροζίιι8 νοῦθυχα εἰμὶ 101 τθ- 
ἀππάλγο ρυΐϊα. Αἱ ποῃ ΡὈ]θΟπδ8- 
τηῖιστῃ, δοὰ οἰ] ρδίη ροϊπιι8, ἴδται 10], 
ᾳυδπὶ Ζυά. ]Ι. 18. ΧΙ. 27. 8ὅ. 

688 Ἕν. 

Βα. ΙΝ. 2. 2. ὅδια. ΧΙ. δ. ΧΙ]. 7. ἡ 
εἴ δὲ εβἰδιυθηάδῃ,. οὲ αγσυϊαμι 
Ροβίροβιἔνυτα ὅς βι ᾽ π(6]]ροπάστα 
Θ886, ραΐογε νυἱάρίυγ ΒΙ6]1ο οχ Ζ 
ϑδτη. ΧΙ]. 7. αἱ δάθο οἱ δηΐθ ᾷσομαι 
βαρ ετὶ ἀεροαῖ ὅς. Αἰγ ΠοΣ Ηθτο- 
ἀοΐυς [20. 11. ο. 28. τούτῳ τῷ λόγῳ 
εἶσὶ οἱ ᾿ Ἑλλήνων ἐχρήσαντο, ὈΓῸ οἱ 'Ἐλλή- 
νων αἰσὶ, οὗ τούτῳ τῷ λόγῳ ἐχρήσαντο. 
ΕΓΉ ΔΕ;, 4" νετο. Ὶ ΤᾺΣ "Ὦ» φμὲς 

ἀαδὶ ὃ. 8. εἰΐπαπι. 200. ΧΗ]. 8. εἴη ς 
δὲ ὑμῖν κωφεῦσα;:, Ὦ. 6. μἐΐπαπι 5116 γ6- 
[|8. 
ΜΗ ΕΓ, πὸ εἱΐ, αδεὶϊ. ΣηχϑΤ, 

ἰάρῃι. 700. ΧΧΥΤΙ, 6. ΧΧΧΙΨ. 
10. 
5ΜΗ ΕΓ ΜΙ, ποπ δίπι, 11» ὑπί- 

φιίίαε. ἘΔ. Ψία ΡΒ. 10. 8. Τορὶς 
ἸῸΝ» αἵ πο βἷζ βαϊγιιβ χιίϊδανιδιι εχ 

118, 8. δνδάδί. --- ὉΏΠ.Μ4ν δε δοίεα. 

ϑγτατα. ἴθβ. Υ. 8. ΒΝ Ὑ "ϑανε λ 

αὦ ἀοξεοίμπι, ἕως τοῦ μὴ εἶναι. ΒΘΏΘ. 
ϑγτηιῃ. 00. ΥἹΙ. 6. Ὁ. ΜΔ ἐπ ἥπε, 

μὴ οὔσης ἐλαίδος. ΨΩ. αδδαμε οἷα 
“ρε. 8ῖν. ΧΥΠ]). 238. μὴ εἶναι, 80. ἐπ 
ἔογτα υἱυσπέϊισπ, αυοά 4110] δαάϊξυν, 
Ἦν. 6. πεπιοῦο υἱυσηδίμηι οσοηιέιηγι 6886. 
Ἐκ. ΧΙΝ. 11. τος μὴ οὖσι, Ἐ. 6. 
ἀλα ποη, υεγὶδ, δε ζαἰδὶν, αἱ Οατοῦτι8 
ἱπιοσργοίδίυγ. 

ΒΟΥᾺΚ ΕἸ ΜΙ, ποη ϑώπι. 53}, εἰ 

ποη. ϑγτώση. Ῥβαίχη. ΧΟΙΧ, 8, 1...- 

δἷν μὲν δὰϊ μὲ) --- ΓΤῚΝ) δὲ)» 
ποη αδοσης. Ῥτον. ΧΧΥΊῚ. 1. οὖχ 
ὅσειν, ἑπαεοογώπι 65ὲ, ποπ ἀεοεί.  αἱρ. 

ἑπάδοεης. ϑγτατα. Τμοοά. οὐκ ἔσρεψεν. 
2 Μδςς ΝΠ]. 98. ἐξ οὐκ ὄντων, ἐπ ἰΐδ, 

“ πο σεπδ, Ὦ. 6. ὧν πιλέϊο, 90]]. 

ἔοι. Ι΄. 17. 
ΟΥ̓Κ ἜΣΤΙΝ, πον ἰἰσεί, ποπὶ ροί- 

ὁ. Οδηὶ. Τι. ιν. ν. 9. 8 Εβαζ. 

Ι. 4. ὅ8:ν. ΧΧΙΧ. 921. ϑδρ. Υ'. 10. 

οὐκ ἔστιν εὑρίσκειν, ἱπν ΘΓ! ποπὶ ροίεϑέ, 

(0]]. 4 Μῆξε, ΧΙΡΝ. 19. ΒΡ 

Ονϊὰ. Ττίδε. . 9. 9. ποῦ ἐξέ σοπες 

ϑι 

8ι- 

φτελομάενε πιριογπι. ὶ 

ΕΓΝ. Ιρβὲ νὸχ Ηθθχαῖοα 7» 

᾿ἷπ, βοπεδ πιεηϑυτι ἐϊχιίάοτιπι, αἰῖδΒ 



αὖν οἱ ὗν, οοπείμεπθ 12. Ὁγ2)}). ΑἜ 

5) οοπεποι δ᾽ οὖα, Ψ“οβερῆο οβρίξ 
ἀυλδβ ομοδβ Αἰςδ8. ἔχοϊ. ΧΧΙΧΣ, 
40. ΧΧΧ, 94. Νω. ΧΧΥΊΠΙΙ. 5. 
14. ΟΕἿΙ, Βοβ. δᾶ ΕΖ. Ι. 11. εἰ 
Μομιὲ δὰ Εζ. ΧΙ. 94. 
ΕΓ. οχ Ηθργ. ν, υἱοὶ. Ὁ δη. 

ΤΥ, 14. 20. ὅ.δο). οὰ. οι. δὰ ἤδη. 
ΕΨ. 10. τὸ δὲ εἢρ οὐδὲν ἕτερον ἢ ἐγρήγορος 
καὶ ἄγρυπνος ἑρμηνεύεται :- εἴ αἰϊυα 

ὃ Θ΄. }Π)0)]. ἀνγὶ τοῦ εἶρ οἱ ὁ ἄγγελον ἡρμή- 
γευσαν, οἱ δὲ λοιποὶ ἐγρήγορον. ΨΙάδ6 
Ἑάϊε. οι. (οά. ΟΠ :8. [ζδῃ. ρ. 195. 
866. 
ἘΝ ΡΥΜΟῚΣ, αεἰεπέϊο, σαγΟΕΥ. ΣΝ 

ευεγεα ρέμεγα. ϑγτητα. ναὶ ροϊῖι8 
Ααυΐα θεὰς. ΧΧΙ. 9. εἰργιωὼὸν, ρτοὸ 
400 ἔοτίε ἰερεηάυπι δβί εἰργμοοί. κα 

εϑὲ οοὔγοονο. Ῥεαΐῃι. ΟΧΙΧ. 10]. δὲ 
ὈΣΝ 2. οαγοεγές. 168, ΧΙ.Π]. 42. 

Ο Ψ. τηΐγα 8. ν. εἴργω. 
ΕἸΡΓΟΝ, Ῥγὸ ἔργον, ορας. 8 Ἐβάτ. 

Ὑ. 90. εἶργον τοῦ οἰκοδομεῖν. ἴα Β16- 
1.8. Κ'ι6α εἶργον θὲ εϑί ἐπιροάϊυε- 
γμηΐ. 

"ΕΓΡΓΩ, ἅγοοο, ρῥγολέδεο, ἐποίμαο. 
ΕΤ͵ΡΓΟΜΑΙ, αγοθοῦ, Ῥγολίδεον. μ4. 5), 

οσέγοεο. Α΄α. Ῥβαῖπι. ΟΧΥΤΙΙ. 10]. 
εἶρξα πόδας μου. ---- ΚΜ}, πεϊξέμγα. 

Ααι. 560. οοῆ. 54. Ηοΐπι. Ὀδαῖ. 
ἀ ΧΧΙ]. 9. 8 Ἐπάν. Ψ. 90. (72.) εἶρ- 

γον τοῦ οἰκοδομεῖν, ΕἸΘΌΣ. Γ, ἔεγτιεξ, 

εἰεἰογτμῖ, 1. α. ν. 866. ἀσοχωλύειν. 8 
Μαςς. 11]. 18. εἶρξαν ἡμᾶς τῆς εἰσό- 
δου, ἱταροα! νοσμῃΐ, ατιο ταΐῃυ5 ἱπέγα- 
τέταῖι8. Ἠ ΕΥΟΝ. εἶργε" κώλυε, κάτεχε. 
- υιίάθ χυοαᾷὰο 8. ν. εἶργον. 
ΕΓΡΗΝΕΥΏ, ἐπ ρᾶοθ ἀρο, υἷνο, 

Ῥασεηι παδεο, ρασέηι ἐποῖο. ἘΠ» 

Η!ρἢ. ΧΧ 1 ἢερ. ΧΧΊΙ]. 45. εἰρή- 
ἐ νευσὲν μετὰ βασιλέως, ἐπ ραοε υἱυεδαΐ 
ομι ΤΈΚΕ. ---- ἥ γι), ἰταπφμάϊίἝις διηι. 

20}. 11]. 926. εἰρήνευσα. ΨΩ. ἀἰαείηεω.- 
ἰαυ. Μ]άοῖαν Ἰορίδβα εἰρώνευσα, Ὠδτη 
εἰρωνεύειν δὲ αἰδοιπιμίαγα. ---- "πὸ 

Ο(Β]ά. 1ᾳ. ΠΏ δη. 1. 1. 86.. Ομΐ5. ---- 
γ)ῦ» ἰσαπφωϊίμς. 700. ΧΥῚ. 12. --- 

- Ἐδρῆνη. 

Οὺνὸ ΕΥΒ. ουπερενθαν. Ααὰ. ὥγτονα, 

Ῥχον. ΧΠΙ. 13. ρεξα εἰχτι βοπεῖο- 
Ὧ6 8 ΠΟΙΜΪΠΘ τ» Ραξ. --- Ὁ’ 

»αοόηε ζαοῖο. Α΄α. 2οὉ. ΙΧ. 4. Ῥχον. ; 
ΧΙ. 13. ---Οὐνψ, »αχ, οὔκ 

ἐγαπφεϊίίμς, ραοσαΐμα. ϑγτατα. Ῥβδαῖτα 
ΧΙ, 10. ὃς εἰρήνευξ μο. 1,ΧᾺΧ 20}. 
Νν. φ4. ΧΡ. 21. --- ΠΛ 37)» ϑεἶα- 

ηβίλ, Ὠοταθῃ Ῥτορσ. ἄᾳυ. οἰ Ἑἀὰ 
γιὰ ὕδηῖ. ΥἹ. 12. εἰ ΝΙἼΙ]. 1. -- 
ϑρῷ» φιίεδοο. 9 Ῥαν. ΧΙΝΜΝ. ὅ. ΧΧ, 

81. δὲν. ΥἹ. 7. ὄοἱ εἰρηνεύοντες ἔστωε 
σοι πολλοὶ, στα τῆι} 15 8. σὰ οτηηῖ- 
θυ, φυοδά ρμοΐεβ, ρασεηε οοἶε. Ἦο- ε 
ΒΥΟΝ.. εἰρηνεύσομεν, εἰρηνικῶς διάξοαει, 
ΕΓΡΗΝΗ, ρας, ϑαΐμε, ἐείβολίαι. 
1, 3 άμδ. .Χ.05.ὄ ΙΧ. 15. 56ς. 

Οχοη. υδὲ δηηθῃ εἰρήνην, χυδινησλτι 
ἀποαατησχαοῦο ἔδυσιὶ ροΐεξί, οχ δηΐο- 
οοἀοπεῖρυβ ἤυχίββα νἱἀθίασ. --- τγ» 

δεσμγὶέας. ϑγτητα. Εοβ. {1. 18. [π᾿ 
Ῥχον. 1. 838. ἐν εἰρήνῃ, αὉἱ, αἱ οὔϊίες 
ΤΑΟΏΘΆΤΩ, ἀ185 γΟΓΒΙΟΠ68 ΟΟδ πδττιηΐ. 
ΠΧΧ [68. ΧΙ,. 80. Ες. ΧΧΧΥΊΠ.: 
8.11. 14. πο  } ἰπδη. εὠπάο. 3 

βίδα. 1]. 94. ἐν εἰρήνῃ. ΝΟΣ ταδῖδ. 
Νὰ ΠῚ Ροίεϑὲ ἢ. 1. φοταγαοίε 

ῬεΥ ἐδδετε νετᾷ. --- ΓΤ}, ἀοοέτίπα. 

[ε8. ΧΧΊΧ, 44. Τὰ ΒΙο 8, Ξεὰ ρετ- 
ῬΘΟΓΔΙΏ: Πᾶπὶ γοῦρα αἱ γλῶσσαι --- 
λαλεῖν εἰρήνην ΒιΠί ὈΓΟΥΒ5 8]16 8, εἴ 
ἢυς Ὀδηβὶαία 6 ἂρ. ΧΧΧΙΙ. 4..-- 
ῬΠΥ» ἀυναδεῖδ. Ααηὰ. (Ὁ) τον. 

ΨΠΠ. 18. μετ᾽ εἰρήνης. ϑϑιρτιῖβοαι 
εἰρήνη Ἡ. 1. δορμγἐαΐεηι, ἰέα πὲ λαείκτα 
θριιπι ποθ δέ ππείμεπάα. -«--- ΓΎ τς 

ΡΙυν. ἐχρίαπαία υογδα. 165. ΧΧ ΧΤΙ. 
4. μαϑήσουσι λαλεῖν εἰρήνη. ϑαΏσετη 
ΒΕΟΌΓ βυπὶ: πϑὴ Τγς τ. οαπεϊλάμπι 

βίῃ !ῆςαξ, ᾳυοα εδὲ Ξγυηθοΐατι ξεὶ:- 
οἰταδ. --- γην ὗ, ἐγαηφμίδέας. Ῥτον. 

ΧΨΥ͂ΙΙ. 1. - δύω. Θεπο. ΧΧΥ͂Ι. 
8 φ»ἍἉἉ 20. ἐξαπεστείλαμέν σε μετ εἰρήνης, ἀπ 

ΤΩ ΒΙΤΩ8 [6 οὑτη δεκοαοίέοπε, τεὶ: 
συπὶ δαἐμέλς ἀρργεοαξοπο. ΟἿ Μδ. 
Χ, 18. υδὶ ΟΠ γγϑοβίοχημβ εἰρήνην ἴπ- 



Ἑ ρήνη ἀναφαίνεται. 

ἱεσργοίδίον εὐλογίαν, εἰ Αος. ΧΥ. 338, 
νΊάε εἰ Ὅδῳ. Χ. 19. 1 δι 1. 17. 
“πορεύου εἰς εἰρήνην, ΔΌΪ ἴῃ γδοθ, ἢ. 6. 
σαΐυμς ΔΌϊΪ. Μιὰς οἱ συ. ΧΥΤΠ. 
6. οἵ οοπξ, Αςς. ΧΥ͂Ι. 86. Μαετο. Υ. 
84. 24ς. 11. 16. ας γοτγεῦϊ ΡΆ:]1ο]. 
ὅδοσ, {1}. 1. ς. 4. (Ομ αὐυοαὰδ 
Εχ. ΙΝ. 18. υδὶ βάδιζε ὑγιαίνων, εἴ 
Τοῦ. ΧΙ]. 8. υδὶ ὕξαγε ὑγιαίνων 60- 
ἄστη ϑϑῆδβι ἀϊουπίιν. 1 ὅδ. Χ. 4. 
ἐρωτήσουσί σε τὰ εἰς εἰρήνην, Ἰπϊοττορα- 
Ῥυμπΐ [6 ἀδ βαϊτιῖο, 6. φαἰμίαδιηέ 
ιο. νι δε 1 ΡΝ ΧΧΥ. 5. υδῦ 
8111 υχὸ ἐρωτήσατε αὑτὸν σὰ εἷς εἰρήνην 
Βαροης ἀσεάσασϑε αὐτόν. ΟΟὨΪΟΣ δ. ν. 
ἀστάζομαι. 2 δαα, ΧΥ 11]. 82. εἰ εἰ- 
ρήνη τῷ «αιδαρίῳ; πυτὰ δάδυς ὄεπα 
464ὲ λαδεί Ῥυον, πὰπὶ φαίνει εεἰ ἢ ΟἿ. 
Οεφηρβ. ΧΧΙ͂Χ. 6. ΧΧΧΥΤΠΙ. 18. 
ΧΙ. 27. 00] Ὡῦ ῬΕΙ͂ νυ 

ὑγιαίνει τοδάϊτατ. 9 ὅτι. ΧΙ. 7. υδὲ 
εδρήνη ἴῃ υπίνεσδαμα ργοερέγαπι 707- 
ἐμπαηι, ζεἰέσεηι αἰέσι)ις τεὶ υεἱ ρετδο- 
πῶ εἰαίμπι ποῖλί. --- Ὁ}. (ΒαὶἹά. 

Ἐράτ, ΤΥ. 17. Υ. 7. Ῥδη. ΠΙ. 82. 
εἰ ΥἹ. 25. --- "ὭΣ: ΠΟΙΏΘΗ ῬΓΟΡΓ. 

,δ'αίεηι, ἱ. 6. “ενιραῖοπι. Ῥε. ΟΧΧΥ͂. 
2. Τορεταπὶ Ὁ: -- “ποῦ. υε8- 

ἐῖ5. ΜΙοῖι. 11. 8 Ηἰἷς αυοαας Ϊερο- 
ταηΐ ΓΟ ψ" -- Ὀψ΄» ποπιεη. ἘΖεοῆ. 

ΧΧΧΙΝ. 29. Ἰροοο Ὡγ)) Ἰεβοτυης 

Ἐ2 Φ᾽ Ρὲν ᾿τογαστυτη τοι δ᾽ μθβίῃ, --- 

ΓΙΌ, Ρασί. ἔχω. φιιδεδοθηξ, φιῖδ- 

ἐσ. 1 Ῥαγ. ΙΝ. 40. 8ι:.:. ΧΧΧΨΥΊΤΙΙ. 
8. εἰρήνη οδῖ φ“απἰία. 

ΕΓΡΗ ΝΗ ἈΝΑΦΑΙΝΕΤΑΙ, ρας 
ἀρρατεί. γγ5..) ἌΞΨ᾽» ομδο δέσωγε. 

.70}. ΧΙ. 18. 

ΕἸΡΗΝΗΝ ΔΙΑΤΙΘΗΜΙ, ρασεπι 

Ῥαπρο. ἘΝ Οὐ] ἨΙΡΒ. Ῥασεπι͵ βιοῖο. 
1 Ῥαν. ΧΙΧ. 19. διέϑεντο μετὰ Δαβὶδ 
εἼρήνην. 

ΕΤΡΗΝΙΚΟΙ͂Σ, ραοίοιι, ἱπαπαμίϊ. λο 
ἤω5. 12. δοπις. ὅεν. ΧΤὙ]. 6. εἰρηνι- 
κά. [ἴΐὰ αυοαὰθ ἷπο. βες. (ὐοά. 
ΝΟΥΊΤΏΡ. ---- 5922 Ρἷυγ. εχ 13» πες: 

7, ρὑγοδὶ, οηοβ. ΧΙ,1]. 11. 19. 31. 

68 Ἑ ρωνείαι. 

38. 84. --- σοὶ γν Ῥατί. Ῥδῆ. ρασα- 

ἐμα. 2 ϑατα. ΧΧ, 19. -- ""᾽ Ρα- 
οἷς σἰμάϊοεις, ἰσαπφεῖδε υἱυέπ. Αχι. 
Ρᾳ ΤΥΨ. 21. ϑγταμι. εἰρηνεύοντας 
αὐτόν. --Ὀῦ ν᾽ Ῥαχ. ϑγυηῃι. 

ΧΧΧΥ͂Ι. 89. ΤΧΧ Ῥεαΐ. 1. ΞΗ 
λόγοις εἰρηνικοῖς λέγων, γεγ 8 ραοὶ - 
οἷδ 5. δίακπαδε υἴοτιΒ. Ὁδυς. ΧΧ. 11]. 
εἰρηνικὰ ἀποχρίνεσδδα,. --- Θῦν: »Ῥαοϊῇ- 

οἰ, ἴτ. ἑπίεχογ. αφη. ΧΧΧΙΝ. 21. 
1 Ῥαγ. ΧΤ]. 88. --- Οὐ , δαοτ μοίρα 

ραοΐξομπι, 8. ἐμολατι δέλομηι. Ἰὴς. 1 
Ῥαν ΧΥΙΪ. 1. τὰ εἰρηνικὰ, Βο. δυυσιάσ- 
ματα. ΑἸ ἱποογίῃβ αἱ εἰρηνικαὶ, 
86. ϑυσίω. ΤΧΧ 9 βδῃ. ΥἹ. 17. 18. 
ΧΧΙΨ. 45. Ῥτονυ. ΥἹ1. 14. δὲν. 1. 
8. τὰ εἰρηνικὰ, υοτδα δίιαηάα, δοτταο- 
Π6Β 8081] Ὀ]ΘῺΙ ἀοϊοτειπιαιιδ Ῥδυρο- 
εἶδ Ῥεττωυ]οθηίεϑ. Ὸ]ρ. ραοῤμοε. 

τ 

Ὃν 

ἴμερε: Ῥαοίβοα. 1 Μδος. 1. 81. λό. ΄. 
γους εἰρηγικούς. 3 Μδοο. .', 985. τὸν εἰ- 
ρηνικὸν (80. λόγον) ὑποκρίϑείς. 

ΕἸΡΗΝΙΚΟΥ͂Σ ΛΟΤΟΥΣ ΔΑ- 
ΔΕΊΏ, ραοΐβοα υεγδα ἰοφμοτ. )) 7)» 

γείγιδιιέϊο. ΜιοΝ. ΥἹΙ. 8. Τὰ Β[6- 
1118. 864 χη4]6. Νίδζω νϑῦθδ εἰρη- 
γικοὺς λόγους ἐλάλησε τοϑροπάθηξ [Ὀὲ 
ΗφὮν. Δ Ὁ) δ] Ιοοο ὩΣ 

αποὰ ἢ. ]. σπῶπογα ποίλϊ, φμέδιδ 7ε- 
ες οοττγαπιριίε, ἰοσοταπί οὐ γλ 

ἘΓΡΗΝΙΚΩ͂Σ, ραοϊῆεε. 1 Μδρο. 
ν, 45. ΝἼ]. 99. 38. 2 Μδος. Χ. 12. 

ΕΤΡΗΝΟΠΟΙΕΏ, Ῥασόπι ΟἽ οῖο. 

1529) ΝΙΡΗ. οοπέμγδογ. Ῥτον. Χ. 

11. Ν. 1. - ἰὩλϑυ ΠΝ; )μοῖο 

»Ῥαοοπι. Οἱ λωκοὶ Β6ς, ῬΤΟΟΘΟΡ. (οτηχα. 
δὰ Ἡ. 1. Ρ. 841. 166. ΧΧΥΉΙ. δ. εἰρη Ὁ 
γοποιήσε! μοι. 

ΕΥ̓́ΡΚΤΗ;, σατοετ. ᾿οϑυὼ πεγυμα. 

ϑγσυβ εν. ΧΧΊΧ, 26. ναϊρ. οαγοε- 
γέπε. ὅΆΡ. ΧΥΊΙ. 16. Ηεεγοξ, εἰρκτὴ, 
Ῥυλεῆς, ἀσφάλεια. ---- Ψ1ὰ6 4110}: Ἐῤύ- 

ἘΠ᾽ ῬΩ, ἄἶοο. Μιας '᾽Ερέω. 

ὡ» 

ΕΤΡΡΩΝΕΙ͂Α, ἐγοπῖα, οἰπιμίαξίο, ἷμ-. 
ἀἰδνίωμι. ὦ Μδος. ΧΙ]. 8. μετὰ “ολ- 
λῆς εἰρωνείας, συτα ταῦ ]α δἰηεμϊαίίοηξ. 



Εἷς, ῥυία, ἕν. 688 ἙΕ;ς, μία, Ὁ». 

α ΟἸοκβ. Βσϑυῃ. εἰρωνείας, χλεύης, ὑαχοχρί- 
σεως, προδποιήσεως. 

ΕΥ̓Σ ΜΙ͂Α, ἝΝ, ἀπὲ, ἴξ. αἰίογ, 
αἴλεα, ἑάδηι, φμαηι, δοῖμς, φηγίπι. 
“πον ἡ“)αίεν. Αχὰ. ΤΒοοά. ἘΖεςοΝ. 

ΧΧΧΙ͂Ι. 80. υδ]ὴ εἷς αἰξογιηι δἰρτιὶ- 
δοαῖ. σον : ἼΠΝ ε ΤΠ: Οβδη. 

ΧΙ, 45. τὸ ἐνύχγιογ Φαραὼ ἕν ἔστιν, 
ΒΟΙ Ὠυτω ῬΉΔΥΒΟΙΏΪΒ ἑάδηι δαϊ. [δ ν. 
ΧΧΙΝ. 22. δικαίωσις μία ἔσται, ἑάδτα 

ὃ 7ὰ8 ογἷξ ρεγερτίπο οἵ ἱπάϊρθηβ. ΟΕ, 
1 ον. Χ. 17. εὲ Εδ85611}} Αάνογε. 8. 
Ὁ. Χ. 6. 3. Ρ. δ10. Ψ“υἀ, ΧΥῚ. γ: 
11. ἔσομαι ὡς εἷς τῶν ἀνδρώπων, 6τοὸ 
ἰλπαυδῖῃ αὐΐμα Ποτηο. 1 ὅδιῃ. 1. 1. 
ὀγένετο ἄνϑρωπος εἷς, ἔα νἱν φυίάκηι. 
γιά οὐ Ἐϑᾶν. ΥἹ. 9, δς Ἐδββο πτη 
}, 6. Ρ. δὅ13. Ῥαββὶτη οἰΐδια ἀρυὰ 
ΣΟΪΆΠΟΝ ὉΤῸ νόοα τὶς οὐσυγτίς. γἹάῈ 

ἐμείσιι δα ΑἸοείρῆν. 1410. 1. ἐρ. 
ς 8. ἢ. 15. 4 ὅδ, ΧΙΠ. 18. ὡς ὃς 
φῶν ἀφρόνων, χυαϑὶ ππιιδ δι] τοτιτη, ἢ. 
6. ἐπίεν οἰμίίος ργαοσίριμι, σέωἐδεὶ- 
γπμ3. Ὑιας ἘφΒβο τ Ὁ. 596. 1 Ῥαν. 
ΧΧΙ͂Χ. 1. ὁ υἱός μου εἷς, Δ] χαδυβ 
μηΐομδ. (οπέ., Εδθβοϊίυτα Ρ. 590. 86. 
Ἐάν. . 90. ἕως εἷς πάντες, αἵ εἰγιιίῖε 
οπιπθς. Ίας οἱ Ῥε. ΧΙ], 9. 1,1. 4. 
Ἐάν. Ι΄. 10. οὐαὶ αὐτῷ τῷ ἑνὶ, νῷ 
ΠῚ “οἵ. Μιᾶς Ἐδββοίσατα ὑ. δ23. 

ὦ 1.8. ΥἹ. 4. ἕξ στίρυγες τῷ ἑνὶ, 8ς, 
ἑκάστῳ, εχ αεὲ ὠνίοιῖγμε. Μιᾶδ οἱ 
ΕΖ. 1. 6. Χ. 14. 2]. δὶς Γλιοίδηυϑ 
Ὅρασ. ψυάϊς. Τ΄ 11. σκόπει κα ἣν 
(ὑχαστον) ἀκριβῶς, σομδίάοτα ἐρτερ- 
4ιοάφιε δοσαταία. θη. 1. ὅ. ἡμέρα 
μία, αἷδβ ργίπιμδ. Ὑιὰθ οἱ Οθηρθβ. 
ΧΨΠῚ. 18. δ Ἠθίδπαϊ ποῖ. δᾶ ο- 
ΒῈΡ᾿. Α. 7. 1.1. Ρ. δ. Ρᾳ. ΧΧΥ͂Ὶ. 
Ἶ. μίαν (βαθαια! πάσχα νἱἀρδίιν με- 

6 ρίδα) ἠτησάμην «ἀρὰ κυρίου. ῬβΑ]τῖ, 
ΧΧΧΠΙ, 90. ἕν ἐξ αὐτῶν οὗ συντριβή- 
σεται, πείΐμηη οχ 11118 οαπέγησοίυν. 
γιά οἵ Ῥᾳ. ΟΥ̓. 19. 165. ΧΧΧΙΨ. 
16. -- ΝΜ, ϑόγον. ϑδιαδυ. Ἐχ. 

ΧΧΥ͂Ι. ὅ. --- τιν» αφηωποία. 1 Ῥαν. 

ΧΧΙΥ. 6. Ταβεταπὲ ἽΠν. [ΠᾺ 
εἰ ὅγτυβ: αυθὸ οϑξ σοσα Ἰθοίῖο. --- 
ἽΠΙΝ »οϑέ, τείγο. θη. ΧΧΙ], 18. 

Αἴοα 1. 1. ὕμκορίασε ᾿οκοστς 
ΠΝ: Δαάὰρ ἘΣ. Χ. 11]. --- Ἴπην:) 

ΓΝ» αἴπια, αἶα. 1 Βερ. ΨΠ1. 8. 

Ῥραῖτα, ΟΥ̓ ΤΙ]. 19. --ὐ τῦοδξ» πέσ αὐ 
βάζω. ΧΧΙ, 7. 1 ες. ΧΧΙ]ΙΙ. 84.-- 
"Ὁ, ἐπ εἰσ. Αγυ. Ῥβαϊγα. ΧΙΠΙ 

14. ἑνὶ χρατήσουσι. Μοπεξπτιιοοαίη: 
Ἰ]υὰ ἑνὶ Ἰηνεοΐαῃι 6586 Ρυυῦβε ῥζὸ σα 
ψ6] ἔτι. ΜΙΒῚ δυΐδθιῃ βοσίραῖββε τὶ. 
ἀεέυν ἐγχρατήσουσι, αξ βοεουΐας εἰ 
Ἰδοξίοπθια τ. 8 ΠῚ εἰουπέβατι. 

γιά Ορυβουϊα Οτεῖσα . 908. --! 
"γδουήδα. ἩΒεοά. 1 ὅ.6πι. 1. 16. -- 

ἘΣ .λυ͵ασίἐρίμπι. ὅγτατα. εἰ 1ΧΧ 3 

Περ. ΓΧ. 13. ἐφ᾽ ὅα τῶν ἀναβαϑαῖκ 
Βομθ. ψεσρα δαἰπὶ Εεϊνταῖοα ες 
βεηϊρηξία Τρθπσηογυμη ἰπῦδσρσεῦση 
νουζειμάδ βαηῦ: δμρεῦ αἰξφμξπε ε 5τα- 

ἀἶδιις, ϑοσυπάστη ΑΥΔΡ. ΟΞ εἢγ- 

»ΈΣ, δϑοίίο, ραγϑ. ΟἿ. Ἰκιὰ. δ Ὠϊου 
δα ἢ. ]. .-.Ὄ ἽΠ Ομδ)α. θλδπ. ΥἹ. 11. 

ΝΠ]. 16. Εκάγ. ΝΊ. 9. χεφαλὶς μία! 
γοϊυγηθῃ αἰφμοά. ΜΊὰΘ οἰ Εξάς. Γ᾿. 
8. --- ἡ) )Ὧ» ἀρτίον. 1 Βερ. ΨΙΙ 90. 

στ 25, ἑογία, ἐσαοία. 1 ὅϑατι. [Π, 

88. Σ Ῥαγ. ΧΥΙ. 8. Ῥγον. ΨΥΨΙ ]. 96. 
-- 05, ονιπὶς. 9υἀ. ΧΥῚ. 17. υδὲ ἐς 
εϑί φιέεδεί αἰμις. 1 ες. 1. 16. 
- "ΝΜ. λίεπεμιάο. ϑγτατα. 33 ὅδαι. 
ὙἼΠ. 9. ΔΓ δδ Ὁ» Ῥίοηϊεμάξαεα 
“πιο, Ἡ. 6. ρίεημτα βεπέονῖμαι, ἢ 
δὲ, 80. σχοινίον. Ῥτεεῖετοα ἰορίτασ 70Ὁ. 
ΧΙ, 26. βύρσαν μίαν οὐρᾶς αὑτεῦ, ρεὶ- 
ἴδτη δοΐαπι οαυάεβ αἦὰ8, δὶ ῃχὸ μέω 
ΜΒ] δῖ. ἰῃ τοχίὰ Ηεῦν. Ψυάπι. 
ΧΙ. 8. υδὶ ῥτὸ ὅει ἐς Ψωϊραῖυ: 
Γθοῖι8 Βδρϑί: ὁ τιϑεὶς, φμὲ μοξιξ. 1 
Μδος. 1. 48. λαὸς εἷς, Ῥορυϊυκ, φιὶ 
μπῶτι εαπάεδηιῃμε γεϊσιοπεης ργολίε- 
ἐμ, 0011. Οογδῃ. ὅιγ. Χ. 20. ΧΙ. 116. 
ϑαρ. ΨἼΠΙ. 6. μία, ὡπα ἐαάενεχωε, 1. 
4: ἴση ἴῃ 88α. (0}}. ΧΥ ΤΠ]. 17. 8ιν. 
Ὗ. 10. εἷς ἔστω σου ὁ λόγος, δὲξ σέταΣ, 
ἨΟΝ δέγλωσσος. ϑα0. ΧΙ1]. 9. ὑφ᾽ ἕν, 
δὶπιμί. Ἡνιης Ἰοσυπι ἔοχέδθθο τοϑροχιῖ 



ν 

.1} 

Εἷς εἷς. 

α Ζοπδτδα 1 αχὶο α. 1780. (αδὲ πύπο 
Ῥεγρεζάμη οοπίσϑοῖθ ὑφὲν ἰερίξυ), 
αυὶϊ εὔϊδιι ΡεΣ ὁμοῦ Ἰπίεσργϑυλτιο θεῖ. 
ἩδεαγοΝ. ὝὙρ᾽ ἵν, ἅμα, ὁμοῦ. 

ΕἸΣ ΕἸἿἮἿΣ, μην ὠνε. ΠΗ Ἰην 

τη ἐαρίμδ. 1 Ῥατ. χχιν, 6. .. 
ΤΙΝ ἹΓῚῚ 8» οαρίωφ οαρίπε. ἵ Ῥαὰς. 
ΧΧΙΓ. δ. Ὁπορβίᾳαο εροταμί ὙΠ 

Ἶσοο ΠΝ Θ 
ἘΝ ΜΙ, ἐπ νης. δ» ἐπ οἵ. 

"εἰ. Ἡουΐ. ΧΙ]. δ.΄ δες, Ψαξ, Ττασιο- 
ἰδία τὶ μθὸ σασῦᾳ νἱάθπίν 6 
ΤΆΡ. ΧΙ11.ν.12. ᾿. : 

'᾽ῈΝ ΠΑΡΑ ΤΟ ἜΝ. ΟΠΒα]ά, 
δὲ ΤῸ ΝῚ ἐα αὖ ἐδα. κε. Ν1]. 

8. 566. ΟΝ. 

“ἝΩΣ ΝΟΣ. ΠῚ ΕΖ. χχν. 

15. 860. οοἄ, οτι. ὅθ τεροπεη- 
Ἅττρὶ Ἀαιὰ ἀυδρίε αὐῶνος, αἰ ἰη ΑἸοχ. 
Ἰερίεαν, εἰ ἴπ γεῦβ. Αχαρ. εἴ ὅ'γυ. 
Ἡοχ, ἐχρσϊτζι. ; 

,.ΚΑΘ᾽ ΕἸΣ, ὑτὸ χαϑ' ἵνα, μὲν 
Ἡερτ. ΘΏΔΙΙ ρθη, διπσμΐ, πηλδοιιδ.- 
Ὡμε. 8 Μαος. Υ. 84. ὁ χαϑ᾽ εἷς δὲ τῶν 
φίλων σχυϑρωπῶς ὑπτεκρίων, ὠπαδημὶδ- 
με διιΐοιη ΔΤ ΟΟΥΙ ΤΩΟΘΣΟΪΕ 86 
βυράποοπδ. (οπῆ, [οχ. Ν. Τ᾿ 6. ἢ. 
ν. 
ΚΑΤΑ ἝΝΑ, ϑεομπάμηιν εὐριμης, 

86. αντες, ἢ. 6. σά. πηι ΟΠΙΝΕ:. 
ΠΝ ἽΠΝ» αὦ ὠπερὶ τπι8. 168. 

ΧΧΥΙΙ. 19. οἷ}, Εφᾶν, ΥἹ.- 90: 
Οταεὶ 41126 ἀϊσαηΐς χαϑ᾽ ὅρ. ὙΨιὰ6 
Οτενίυτα δα [λιοίδηιὶ ϑοϊαβοίοίασῳ 
Τ. Π|. Ορρν. Ρ. 756. 

ΜΗΔῈ ΕἸΣ, πε φμίάθηι πε. 
ὉδΜ ΝΜ» πον υἱν. ΜΙΩΝ. Υ. 7. 

ΕἸἮΣ ΜΟΝΟΣ, ππε βοίμς. ηὐὺμ 

ἽΝ» υἱῦ ὠπῖδ. 906.ὄ ΧΧΤΙ. 20. 

ΟΥ̓ΔΕΙ ΕἸἿΪΣ, πε σωϊάδηι μπὰ8, 
. Οὐ ἨπΟ πρϊέει. ΠΕΣ δ 4)» ποπ μπ8. 

4 ὅϑδιη. ΧΙΠ). 80. -- ἽΠΙΕΣ Ἵν» “"- 

φιε αὦ πππνι. Ἐχ. ΧΊΥ. 98. --- 
ὉΣΝ ὁ} πο υἱ. Νιχα. ΧΧΥῚ, 

θ0ὅ. Οοπῖ [οχ. Ν. Τ. 5. ἢ. ν. 

ΨοΣ 1. 

689 Εἰς. 

“ ΦΙΡΟ' ΜΤΑΝ, 526. ἡμέραν, ΟΝΕ 
Ὡϑαπς αἰόμε. ὅγτασα. Μίοῦ. 1. 8. 
Ῥτο Ἡόδσχ. ὉΠ» δετὶ. ἴρο 

σρὸ μιᾶς ἡμέρας. 
ΩΣ ΠΡΟ ΜΙΑ͂Σ ΚΑΙ ΠΡῚΝ, 

απίς ππαης ἀἰδηι οἱ 

1 δι. ΧΙΧ. 7. γῖοόὸ ΟΓΝ 

Ὁ σϑν “ἰομε ἀεὶ ππάϊωις ἐεγέϊων: 
ΕΓ Σ, αὐ, ἔπ. ὅν. υεἰ., ἘΖ. ΧΧΊ. 

10. Ιδεπίαν Ἰορῖδθα ἰγχξ. --- ἍΤΤΝ» 

Ῥοεί. Ἐχ. 1Π1. 1. τοοῖβ αυοπὰᾶ΄ ἐξη.-' 
κάτα. --- ΩΝ, Ροεί. Ἅ76γ, ΙΧ. 16. 

-- "ὍΜ, ποη. Ῥγον. Χ11.38. 16- 
βεταπὶ ᾿.4» φυοὰ ποίδίυχα σαρρεῖϊο 

Ῥ. 326. δο ῥσοδαῖιππ σεοοηουίδιβ. 

ϑι᾽ις Τῃς, 7 

-οὖν [66. ΕΧΥῚ, 17. καϑαριζέμων. εκ 

ὙῸ εἰς τοὺς κήπους, ῬυΥΡΆΠΟΟΘ 566 ἐκ 
ἘΒΟΤΏΒ. «-- ΠΝ»: ποῖὰ δρδυββν!. 76, 

ΧΧΙΣ, 1. ζητήσατε εἰσ εἰήνην σῆς 
γῆς, χυρυθ Ῥβοστη. [εστα,. --ὁ Ἃ 
Ῥγιεῆχυστη. δίδου. 1. δ, τοῖς εὖρε- " 
ϑεῦν εἰς τὴν σὅλων, 1116, αἱ εὐδης ἢ 
πΥρθ6. Ἑἰς 101 ῥσὸ ἐν ροπίίατ. σπξ. 
[εχ Ν. Τ. 8. ἢ. ν. δ. Χ1]. 7. 
ἐμελέτων εἰς σὺ, τορῦλθαῦ ἀδ ἴο. 
Οοπέ, ΒΙβοῖζνσβ!]Σ Οὐ. 8. Ρ. 116.... 
“Π". δα. Μαὶ. ἢ]. 11... ΥἱάεπίυΣ 

Ἰορίθθθ ἽΝ, αυσὰ ἐπ οἵ ροεὶ ποίαξ. 

Ἐχ βεπίθητδ ΕἸδομοσὶ ἰοοο ὃ“ 8 

Ἰεροταηῖ ΝΣ -- -- "5. βϑγίωγη. Ῥδ. 

Τ,ΧΧΥΠΙ. δ9. εἷς τὴν γῆν. 8] ἰθον 
[ἴο 8818 οϑί, ϑυχωηγωδοῦυβ ἀδοορῖυ9 
Κι αἰτα ΠΙ υἀΐπθ ᾿ξοσασατι ἡ εἴ Ὁ, 
δαΐ βουρεῖϊ ὡς, αυοὰ ἱαροτῖταβ 4}1- 
αυἷβ8 βοσῖρα ταυϊανὶς ἴῃ εἰς. (Οετῖο 
[ταδί ἴῃ Εσαρτα. δὰ ἢ. 1. δἀάδυοῖς 
ὡς, εἴ δῆς Ἰδοϊ ποτα Ῥτσθεῖ. Αἀάε 
Ρβ. ΓΧΧΥΉ,. 67. υϑὶ ῥγὸ εἷς τόξον 
Οταρίυβ ὡς τόξον Ἔχουά! ἕδος. (ΕΚ 
φυοαιε Φυά. ΝΊ1Ι. 18. 0] εἰς εἱ 
ὡς πὶ οὐδ. ρεγμχυίαπέιγ. [68. ΧῚ 
2. εἰς γῆν, δ᾽ Ησίηροο Ἰοσεπάντα 
νἹάοίυΣ ὡς γῆν, νεὶ, πυοά ἴοα τον ]Ὸ, 
εἰς χοῦν, ἐπ ινετειε, αὖ οἱ τρεῖς, -τ- 
" Ῥεβεῆχιση. Θεπεβ. ἢ. 19. εἷς 

, Μὲ σ6ϑοέ πρμΐδεν. ΤΡΊΩ. ν..94; 
δόντα! οἱ δύο εἣἧς σάρχα μίαν, εὐυτῖ 

Χχ 

ὃ» 



Ἑ᾿ς εὶ τοῦτο. 690 ᾿ σαεὶ. 

« ἄπο τῖτο5 Ββσαάνυ. Οεω. ΚΙ. 3. ἀπόφωδραρί, αάντες αἱ εἰς ἀδσιίαν. Ἑαε:- 
ὥς λῖδον, ργὸ Ἰκρίδο, νεὶ νἱοε ἰσρῥαδε,. (αῦδὲ Ὀκυσα ἀδοίαν ἐπεδ δε γες- 
ὅμπὰ. ΧΥΤΠΙ͂. 6. σρφρεύεσϑε εἰς εἰρήνῃ, Ὄπ αἶγα 
Ῥτὸ ἐν εἰρήνῃ. Ἐπάν. ΊΙ. 10. προσεύ- πε απτρπν ὡπίσοκοό, ἱπώῶμοο. --᾿ 
χόρτον εἰς "» Ῥέθοοῦ διπάδῃς 2 7Ὸ ἬΝ» οὐδ, ἴω. Ἐκ ΧΆΠΙ 

γα. (ὁ ὙἹ: 1. Ὁ ἐς στόμα γ0, ὡκάξρις. Οοἰίρσαε αο ἐμάνιοαιν 
αὑτοῦ, ΒΤῸ ὍΤΘ εἶπι8,. Ὦ. δ. υἱ μοδοεὶ, 
αρὰδ εὐδὲ εἴ γὐγδῖ. .- “ ΡῬγξάα. 

Ιο5. ΧΧΧΙΙ͂Σ. 48. “Ῥεχαπίφευμι 
οὐ Ἢ,» ηυοὰ «εριε αὐ ποίλί, .-- 

ὁ Ἣν αρμο α(. δέκα 8 ὅπια. ΧΥ. 

χχχυῖϊ. 93. " φὺ σῦρ, ἴπι ἱρΏσιι. 
ΝνΙά6 οἵ «[α;. ω]. 8ὅ. -- 19» αὐ φε. 

Ηρε. Χ, 12. “--.. νὰ οογῶφᾳ. 1 

ϑωα. 1. 16. - ΤΓΡ Εν ἐπ προάξκην. 

Νιπα. ΧΥΪ. Φ7. Ῥοσς. ΧἼΠ. 16. 
ὅτ. ΧΙ. 7. -α ἢ Π ἐπ προύϊο. 

ῬΕΙΝΙ. 9. ΜΝ. ἐξ]. 8. Βαρυοὶ. 
ἢ. 11. εἰς ζωήν. Ψαυϊς. Ἀγὸ νἱῇι. ΤῈ 

ο Ἦϊο ἰ. αᾳ. σῃηρὶ ἴῃ διαδοεὰ. βδρ. ἵΨ᾿ 
17. εἰς τί, φιο οσονρδο, φμῶσεῦ 1 
δέδοο. ΠΙ. 44. δὶ εἶσ, υἱ ἴ,αἱ: σά, 
ὑμόμεδᾷ πέγτϑι τας ΙΝ. 1δ..82 Μδοο. 
ΨΕ1Π1. 1.) δὰ ΝΖ 17. ἐς, αὐ 
φέγεμε, οϑηΐγα, 06]1. 8 Μῆδος. ΥΠ|Ι. 
4. ἃ Μδςς. ΙΧ. 56. εὕνωα εἰς ἐμὴ, Ὀρ- 
πουοΐθητδ δηβα τα. δσ. ΧΧΧΥΠ. 
. συμβουλεύων εἷς ἑαντὸν, Ἰὼ τεῦ δ» 
ὃ 6. ἐπ ἢ φῆι ἴρτο 

ὰ ῥκυτῷ, οοἰὶ,ι'ν. 8.) οοπδεῖομα. 1 Μδος, 
“ΟΣ, 40. εἷς χιλίους, ὕξτε τηϑϊο. ἴῃ», 
ὅν. ΨΝ,. 10. εἰς ἑαυτοὺς χαταναλοῦσι, 
ἵπ ᾿ρβϑοσυχὰ οοηνθγίθαηξ ὑδσα. [π» 

αὑτὰ εἷς τεφροπάες ΗδὮν, ἃ, 68- 
δοη 86, 80. ὈΪΔΠ6 τεἀμπάαῖ, Υ. Ὁ. 8 
Ἐπά;. ,. 58. ποιοῦντες εἷς τὰ ἔγαν 
Ἀγὸ τὰ ἔργα. δῖν. ΧΙν,. 8. ϑαὺ 
εἷς οὐδένα φόβον. Οοπέον ψωπθῦνο 
ἀε Ηερυ. Ν Ν. Τὶ ν. 679. 86ᾳ. εαϊξ, 

8 ΕἸΘοΒοσῖ. 

ΦΕΥ͂ΣΤΙ ΤΟΥ ἜΟ; αὐ ψμίά ἀοςᾷ 
ΓΜ ΤΡ» φυίά ἀρο Δῆυ. οὐδ 
οεχα. ὅεη. ΧΤ. 18. 

40 ΕἸΣ ΤΙ, φιὲ αἰδομὲ να εἰ!» 
Δα. γτηταβοῦ, ἴω. ΧΧΙΧ, 20. 
ἸΣ ρθ )» οππρε ἐπιρυρείς 

ἄπροι ἰρῖξα, φιδδ συμ δρίλομμε 
οοηξίπαδ, ἀλετυτῖ. ---- μὴ» 
εἴ ΜΝ 7. ἹΡὮ. νυεπῖο, υεπῖγε ζασὰ 

σε ΥΡ 19. Οδηῖ. "1. 4. εἰσαγάγαί 
μ. 1εξατυπὶ ἴδὶ ὑμφ).}, τα 
ϑιβοικίαπνάυτα «εἰσωγάώγενο, ϑαχαίδαι 
επΐτν σάξατν. ΤΉτου. ΠΙ. 18. Αἱ 
εἰσωγηόχατε αὐτὸν, ἰπιτοδειεῖαιῖς ἵἴ- ς 
1μ;, αν. Ε)σαγεάέχφιηε (- 
“εἶχα. εὐ. εἰσάνεγπων, --- 
ΦΕΘ 21» ἐδενωηι. σεν, ΧΧΥΙΙ!. 

16, τοῖς; εἰσωγομάνῳς. 
ὈΣΝ ΔῚΣ δα ΤῸ, 

Ἡορβὶ. -- εχ» ἩΠρἢ. δ. μὲξν 

Ηἰρῆἢ. 8 Ρ᾽Π’ ἀείξπεο. γυᾶ. ΧΙ, 

τσήγαγεν αὐτὸν, ΒρΏδα δοάδηῃ. -- 
ΟΥῚΣ Ὁμαὶά. Αμῆ. 8 ὟΣ» αι, 11. 

34, 46. 1. 8. . Ἴ. 14. -το πῃ 
Ἠϊρὰ. ὁ ἢν), γεὐΐνε Γαεῦο. Ἑϊ σοῦ, 
ΧΙΝΙ. 1..--ἕὲ 7, ὅο, ἴπι ἔτηρεῦ. 

Ῥἷατ. 27. 3 8κπι. ΧΙ, 1δ. --- πρὸ, 
φοείρῶ. αι. Υ1Ι, 4. ΧΙ]. 16. --- 
ΩΤ ἐπέρα 8. Κογίηδοριθα, Ἐδεεὶ. 

ΧΙ, 44. εἰδάγαγέ με. ἐρύσαι μόβι 
εἰς ἐξήγαγί μα..- ΣΧ» ὄνου. ἴδκαὶ. 
ΕΝ 97. .-.ἕ γα Δὲ εάν». 

ΕΥΣΑΓΩΓΙΓῊ), ἱπίγοάμοῖδο. Ὑγ). 

Οοεον. ἴω, ἄχ. Υ111, 22. εἰααγωγὶ 
αὑτῶν.. Αὐἱ ἀράυχὶς 8 υἹ ΣῊ 

8660 ἱπίεγρσείδιο ρετίπεῖ κα νεσδὰ 
ΡΣοχίσηθ βεοαποπεβ ΩΝ ΟΡ. 5. 

ἿἹ. 9. ἐἰσωγωγὴ ἀϊοοΣ ἀε ἔδαιοιε β 
μαπαγεηι ἀπ ΡΩΝ, ,) 68: 
ἐφωιί αέε. 

ΕΡΧΑΕΤ,, ἐπ. δονιρσειιαν. ἼΜ. 

ὑπ᾿ αἰογαθπ. Οἱ λωσυὶ Μίοῦ, ΨΙΙ. 
τὰ -- βν, αάζχωο. θγασα. Βα. 

δῖ 

ἢ σεθῖ 



Ἑώσαπούν, 

« ΧΙΔΕ, δι ΤἸδβίε Ἢν. “-- Ψθδο α. ν. 
διηνεχῶς. 

ΕἸ ΣΑΚΟΥΏ, εἐσαμάϊο, αὐδοκία, 
οδεάϊο, οἰίατα βἰταρ)ἰς ἴον ἀμάϊο. Ν 
ΤΩ, ας αμάϊονα. Ῥτον. ἈΥ͂Ι, 
2. ὁ εἰσακούων. -- ἿΝ Ἀν γευεΐο 
δῖ ραΐε αοὶο αὐγοηι, 3200. ΧΧΧΥ͂Ι. 
10. εἰσακούσεναι, 56. Ῥτὸ ὯΝ ͵ο- 
δετυηΐ 1)}} 4» Ῥαϊξ ποίει αμγ πὶ δαπι, 

᾿, ρ. ἐχαμάϊεί, 
ΖωΓεδ. --- γ}}}} Ηῦρῖ ἄμγα Ῥεγοῖ- 
Ρῖίο. ζο.. ΙΧ, 16. --- γυρ πὶ Ἡτρὰ. 
δ 0", “αὖϑο. Ῥεο, ΧΆΧΗ, 41, εἰ 
ΕΜ. 19. Ἡδαχκούτη; εἷς ἐκ «ἀπειείυ 

φ: 

1. 4. φώζεν. Οὐηξ, 1 Ῥαν, ΧΥῚ1.3}.. 
Ο. νδσ. Ἰθοίξ. Νοῃι ορμϑ ἰΐδαιο εἴ 
βίδίιεγθ, 608 δ) γ7» Ἰεχίθβο, ἘΠῚ 
ΡΙ ΗΙΡΗ. αμροιίο. ἴεν, ΧΥΤΙΙ, 

19. --- γϑὴὴη ἢ, 7,Ἐοἰἷπο, πρφοίαείτα δὰ 
αὐχίπυτη τὴ. Ῥᾳ. ΟΧΕ, 1. 
-- . ἥἕπνο, αὶ Ῥεν, ΧΥ ΠῚ. 81. 

ΤΣ» τεεροπᾶδο. Αἀα. βγτήστα. έ. 

ΧΧΙ. 2. ΤᾺΧ 0». ΧΧΧΥ. 19. οὗ 
μὴν εἰσακούσῃ ἀπὸ ὕβρεως φονηρῶν, ὮἮ, 6. 
ὩΟῺ 16 ἐχαμϊοι, ὡὲ ᾿ἰδοτρηξαν ἐὉ 
1]υΡίδ χαδϊοσυτῃ, δ γαλος Ἡρὶν, 
Ν. 7. εἰσακουσϑεὶς ἀὰὺ τῦς εὐλαβείας. 
Ῥε. ΥΥ͂. 1. εἰσήκουσέ μους Ουἱὰ εἰ 
εἰσάκονειι, Ἰορπτίαν, αὐ Ἡσαὶθ ἐπ ἰοχῖα 
Ἡφῦτ. ἱορευχῦ Νοσαὶῖξ τὲς Ἰοσο 
β'π6 ἀυθίο ψουραχα ἐσλάρυκας, αυοὰ 
ΒΟαΙΜ ΟΣ. --. ΓΝ ΡΙΒ. ᾳὔέρο. ὕο», 
ΧΧΧΨΙΙ. 295. Τρευαδ ταυϊαιίε 
Ῥυλοιβ 1) ν. -- ἼΣ.)»» ἀκρρίσια ὁγῸ. 
π᾿ ΝΙΡΒ. εἐχογαδιὶϊὲς ων. οἱ. ἈΧΨΥΨ. 
421.  Ῥαν. ΧΧΧΗΡ. 13. ἴο« ΧΙΧΣ, 
ΦΩ. ... ΠῚ» αὐμπάρκία,, οὐρία. 

7εε. ΧΎΧΤΙ. 6. πὶ τυθηΐ Βενα- 
ΦΥΏΣ ποιἰομοθα ἐχογαδίδενε 6296, 
«μδὼ νῸΧ Ἵ) ἴᾺ ΝΈΡΒαΙ Παρεῖ. 

ἐ-“ γῸΦ «καϊσ. ἴπε. ΠΡ. ἨΠῚ 1. 

δὲ 7εε. ΤΙ. 4. ἀϑὶ εἰσακούω εϑὲ ἱ. α, 
βἰπηροχ ἀχούω. ΓΧΧ Οαεη. ΧΧΙῖ, 
17. Ὥειβ. ΧΙ, 28. ΧΙ. 18. Ῥβ. 

Θ 

δ 
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2 ργαϑοδὶ. 

Εἰσδέγορμαι. 

ΕΨΤῚ. δ. υἱὴ σοκκδύεν δϑὲ 3. α. εἴα 
Ρΐεχ ἀκούων; πα γοσο Β. Ἐ ἀδι οὐ 
ϑγωντδοθυϑ., --- ἼΦ δεῦο. Ἐς. 

ἈΥῚΊῚ, 28. εἰσακούειν Μὰς ἐνεολὰς, οὖθα 
ὄΐνε Ῥτεθθοριῖβ. [δὰ ἀυοάυς σαί. 
ΧΙ͂Χ. 9. 2 Ῥαν. ΧΧΧΈΝ. 91. 
ΗΥΣΑΚΟΤΏ ᾿ἘΝΞΑΠΟΣΤΈ ΛΛΕΙ͂Ν 

αδ ργέοδς ἀδοιγες ἀξ ῖο. ἀν 

νεμίο. Ἐχ. ΧῚ. 10. δος. ἵ ῖ, μὴ τῷ. 
μαι! ἰδεῖ ῥγὸ εἰσήχφωυσεν μφροῶς ἠδέ-. 
λησεν. 

ΜΗΔΕΣ ΕΓΣΑΚΟΥΏ, πὸ αμάϊα, 
Ὁ» γοδοί(ἐς σπεηι. ἴ66. 1. 20. 

ΟΥ̓Κ ἩΓΡΣΑΙΞΟΥΏ, πον αμᾷᾶϊο. 
ἩΜΌ Ῥδν τεβμο, Ἐβίβ, Ἐ. 12. οἄς 

εἰσήχοοσεν, ποτὶ οὐέεπεροταδ αἱ. 
ΠΡΟΣΕ’ΧΩ ΤΟΥ ΕἸΣΑΚΟΥ͂ΣΑΙ, κα 

αἰεηάρ αμάϊτε. γγβτγη Ηρ, ομας 
ομέέο. Ζας ἢ. 4. 
- ΕΥΣΑ' ΠΑΞ,, δαυιεῖ, ἴς. δἰπεκὶ, ργοῦη 
δϊπδ. ἊΝ 155] ΟΒαα, δα. 11. 8. ὍΠΗ 

»ΣΏΩ: ἑαησμανε νιοπιεοῖο, Ναα. ἈΥ͂Τ. 

45. ---. ἸΊΝς ὈΜΈ, “πα οἷοε. 05. Χ. 
41]. 2 ϑατα. ΧΧΤΠ. 8. ἄψυ. ϑγτατω, 
ἙΠποοά. 165. ΟΧΥΊ. 8. ᾿ 
ἘΓΣΒΑΓΛΛΩ, ἐπυαάο, ἑπρτοάῖον, 

ἐγγιο, ἸΥΤΊΏρΟ. ΥΡ» ΕΠ Ταοίον. κα 

ϑγίημι. Επ. Υ11, 942. εἰσθάλλοντες, 
ἐγγμηρεηέες. Αἀὰρ 4 Μδος. ΧΙΨΥ͂. 483. 

ΕἸΥ̓ΣΒΛΕ ΠΩ, ἑπερίοῖο, ργοερίοϊο, 
ἐμέμθον. ΓΝ» υετίο 7αοΐοηι. ΠοΌ. Υ. 
48. ΧΧΙ. ὅ. --- ΤΡ,» “Ρεσίον αἴτοιαθε 

δρίεῖο, ϑγιαχα. 16. ΧΙΥΠΠ, ΤΏ 
ὉΡὶ »γορρίσενέ τιοῖδλῳς Α᾿ἤΔ6 4. ἥδ: 
111. 14. βες. ΟΡ... 

"ΕΓΣΔΕΚΤΟΣ, ἐπένῳ οὐνεΐοοωα, 
τερορέμδ. Ἰ ΣΙΝ αὖ δεπορίαοϊέωνη ἃ 

ἔδν. ΧΧΗ. 21. βες. ἴα. ϑεά ὑσο 
ἐἴσδεχτὸν αἷν᾿δῖτη βου Θ: ἀμγη εἰς δεκο 
τὸν, ἸλΆτα ἐἴσδεχτον Ὅτο δεχτὸν ροοίξωτῳ 

«6896, ΥἹΧ δίδίῃ! ροϊευϊε. ᾿ 
ἘΓΣΔΕΧΟΜΑΙ, ἐπίγο α(μιϊδέα, 

τεοϊρὶο, φιιδοὶρίο, οομρτέβο. ν 3» σρπ- 

ἔνεβο. (85. ΑΡΑ]ν. καϑ εἴ μϑαϑ οδὲ 
ἀποάαρ οερέΐ, πιαπὼ ργεδεποῖ, εἰ Υ20 

Χχ.Ω 



Εἰσδιέρχομιαι. 

α Ορροπίξυν τῷ “νυ. [66. {{Ρ}..7.) τ. 

ΧΧΠΙ. 8. ΕΖ. ΧΙὙ 17. εἰσδέξομαι; αὖ- 
φοὺς ἐκ τῶν δϑνῶν, ΘΟΏρΤΕΡΑΡΟ 11108 6 Χ 
φεπθυβ. ἴῃ οδάθτῃ εἰρη! βοδίομα 
Ἰοριξατ αυοαυο ἐυἰὰ. ΧΧ. 84. ΧΧΤΙ. 
20. Ζαοδ. Χ. 8. 4 Μδος. ΙΝ. 49. 
ματὰ δῳδουχίας καὶ βοὼν εἰσεδέχ,λη, σΌτΩ. 
ἔδοῖθαιθ 86 Ἔχοϊαγλδείοθυ8 τεοὶρὶθ- 
βαίυγ 6. ἐζοὶρίεδαίμν. ΝΊαα εἰ ὅδρ. 
ΧΙΧ. 15. 

ὃ" δΕΓΣΔΙΕΡΧΟΜΑΙ, ἐηρτεαίον. δὴ Ἃ 
ϑεπῖο. Νὰ. ΧΧΥΤΠΙ. 91. εἰσδιελεύσον- 
φα βὲς. οι]. ὉΌΣ 4}1}1 εἰσελεύσονται 
Βαροπῖ. : εν 

,. ᾿ΕΓΣΔΥΜΙ νοὶ ΕΥΣΔΥΏ, ἐπρτε- 
εἶἶον, εμδδο. Χ4» υεκίο. 96». ΓΡ. 290. 
εἰσίδυσαν εἷς τὰ στήλαια. 1 Μδοο. ΥἹ. 
46. εἰσέδυ ὑκὺ τὸν ἐλέφαντα. 

- ΒΕΓ ΣΕΙ ΔΩ, ἐμρίοϊο, γεβρίοϊο, οἵ 
ἁυΐδοια ἐξα, τὲ ἀπῆρηο᾽ οοπιπιουξαῦ, εἶ 

ο θρεης ἤόγαπι. Γδὸν υἱάξφο, τεφρίοϊο, 

συγαπι αἰϊοι)ες λαῦοο. Ἐχ. 11. 55. 
866. οὐα. ΑἸ]οχ. 0] ἱπ οοαά. εοὑχα 
ἐστίδω γοττουΐδίαν. {υἀπἢ. ΕΝ. 11. 
(13.) εἰσεῖδε τὴν ϑλλψιν αὐτῶν. 

ἘΓΣΕΙΜΙ, ἐμρτεαϊογυ. χἢ Ἃ, ὑὈεπμίο. 
Ἐχ. ΧΧΥΙΙ. 99. (ομπξ, δὲ ἢ. 1. 
Ὀγυδίυχα Μίδθο. Ὀδηΐ. 1. ο. 82. [Ὁ. 
γ. 35. 1 ὅδ. ΧΥΙ. 6. 2 Μδοο. 1. 
14. 

ὰ.- “ἘΓΣΕΠΙΦΕΡΩ, ἐηήέγο. ΣᾺ 

ΗἸΡΙ. αὔέεγο. Ἐχ. ΧΥῚ. δ. ες. οοὔ. 
51. Ἡοΐπι. εἰσεπενέγχωσι. 
᾿ ΕΥ̓ΣΕΡΧΟΜΑΙ, ἑπρτοάίον, τ. οοδο, 
γεης ἤαῦεο. ἀγχῳ ΟαἸά. αὖεο. Ὦ δη. 

1. 17. -α ΜΔ ἴῃ Καὶ υεπῖο, βοὰ εἱ 
ἧῃ ΗΙΡΒ. ᾳυδῖες, ἰὴ ΗΡΉ. Ὀΐ8. ὕβη. 
ΧΥ͂Ὶ. 2. ἐἴσελδε πρὸς τὴν παἰδίσχην μου, 
οοηδμόδοα συτὰ 80 1}]4 τηδ8. 166 οἱ 

. Ὅεη. ΧΧΙΧ. 21. 28. Νυπι. ΧΧΥΤΙ. 
17. υἱ ἐξέρχεσθαι καὶ εἰσίρχεσδαι τιοῖαί 
γεὲξ εἰ ποροέϊα οὐγαγε εἰ αὐἀηιπἰδίτανε. 
για εἰ 4 Ραγ. ἴἷ. 10. ς0}1. σαί. 
ΧΧΧΙ. 2. Αςί. 1.91]. ἃς [,χ. Ν. Τ᾿. 
5. ἢ. ν. ἴῃς. 1 Εορ. 1. 86. υᾶι. Π1." 
16. 'Ῥοὺϑ εἰσῆλϑε πρὸς τὴν πενδερὰν αὗ- 
φῆς. 6 οἰ 1 βδιη. ἴχΧ. 15. Χ. 14. 
ΧΥ]. 41. 4 ὅδ. 11. 94. δυθαι- 
ἀϊοηάυτ) δυΐοῖι οδὲ εἰς τὴν οἰκίαν, 
ηυοὰ ἱπίοτάυχα δἀάϊξιν, ν. ο. 39. βδῃι. 
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ΧΤΊΙ. 90. οἱ ΧΙΧ. ὅδ. Ηετοάοι. 145. 7 
ΠΠ]. α. 19. εἰσελϑόνεα εἷς τῶ βασιλῆος 
τὴν ϑυγατίρα. 1, γεῖδα Οταῖ. ἴ.- Ρ. 12. 
ἐλθόντες ὅὔκαδε εἰς ἐμέ. “ΠΔΠ Ηρ". ἃ 

ΓἼ2})" 3 Βδερ. 111. 24. εἰσῆλνγον, Ὁδὲ 
τ. ἶ 

Ἰοοῦ γ5,») Ἰοχεσαπὶ ἡςξ 3}: Μυΐρ. 

τεμοεγμηΐ. -- το πηι. ετ. ΧΙ ΧΧ. 

20. υ] ἰοοο εὐσελούσοντω ὙἹάΘἴοΣ 16- 
σεμπάστι ἔσονται. ---- Ἧσν ἐο, απιδωίο. 

1ε8. ΧΧΧ. 29. ἔσεο. ΧΧΧΥΗΙ. 
91. --- ὌΣΞΙΝ οοἴξερο 16. ΚΥΥΤΩΤΙ, ᾷ 

1.5. ΧΧΥΤΙΙ. 20. υνὴ᾽ 11 ϑεῆβυτη 
ὀχργοβϑες, αυἱδ δυϊθοοεπίετ σόσεῖα 
Δ» 15} ἀκ ἑαδογπασυῖο ταϊτοτρτοῖλιβ 

διιοχδί. --- ΤΩ : ἢν Καὶ εἰ Ηφβ. 

διὰ. ΧΥΧ. 8. 7ε:. ΧΧΧΙΙ. ὁ -- 
ἐἶχν ἐξέ. 1 Ῥαγ. ΧΙΝ. 15. εἰσιλεύφη 

εἷς τὸν αόλεμον. -τν ἀεξοεπάο. 1. 

ὅδ. ΧΧΥ͂Ι. 6. -- νιν" ἔδο ὅπ- 

“παηὶς. ΝΒ. 11. 11. ζρετυμξ Σ᾽ δ, 

αὐ υεπέεπάπηι, Οἵ ΘΟ] ΧΟΓπ αὐταὶ 
βεαυ μεθα. --- Όλ ΝΙΡΒι. οὐν- 

᾿ Ἐχ. ΙΧ. 30. Ναπι. ΧΙ]Ι. 14. 
- ιν» ») ΝΙΡΒ. τευεῖο τηε. Ἢ ὅὅδπι. 

ΧΙΥ͂. 11. εἰσῆλθον : Βοποιαποϑα 86π- 
Βυχω. --- 19} ΝΕΡΆ. σρργορέπηνο. 

Ἐχ. ΧΧ. 91. -- ΠΡ ΝΙΡΒ. δρο;- 

Ῥίον. Ἐξξμ. 11. 16. --α Ὧδν, ἐγάπει. 

Ὁουξ. ΧΧΧΙΝ. 4. 108. 1. 11.. 7οεῖ. 
111]. 17. ἀλλογενεῖς εἰσελεύσοντα; δὲ αἱ» 
τῇς, Δ ουίροηῃεδ ἰγαπειδεμέ γον Ἡ στα. 
Ξε: ΤῊ» αϑοεμῖο. 309. Ί. δ. ---- 

Ομαϊά. σοοεάο. Τ)ΔΆ. 11. 16. Ὑ΄ 10. 
16. -- 930» δυγρο. ὕεη. ΧΙΧ. 55. 
-- πνοὴν υἱάδο. 0}. ΧΧΧΙΠ)Π 96. 

59. ἀρράγεγε οογᾶπι ἴεο 8. "υδάετε 
δωηε ἴῃ 55. ἀδ 118. υπϑυγρδῖλισ, φεὶ 
ἐεπερίμνε αὐεωπὲ εἴ δαογί Πέϊα οἤετκαὶ. 
-- ἸΝυ} λαδίἕο. 168. ΧΉΠ, 20. 56. 

Ι. 4. οὖχ εἰσελεύσεται, ΠΟῚ, σογπραογαδε- 
ἐμ, ποὰ ἴοουπι λαδεοῦδι, ὉΒὶ 6βὲ 1. ᾳ 
κατοιχεῖν ἴῃ. Αἰΐοσο ταθάρτο. [δ 14. ἢ]. 
44. εἰσέρχεσϑαι εἰς τὸν κόσμον, ετιεέετε, 
622ε ἱποίρεγα, οὐ]. ΧΙΝ. 14. εἰ 9 
δ 



ἸΠοιέω εἰσελϑεῖν. 692 

α 70Ἀ. ν-. 7. Τοι. ΥἹ. 16. αδὶ εἰσέρχεσ. 
ὁ δῖ γὲπι λαδεγε σης ἡ ΣΟΓΕ. 

ΠΟΙΕΏ ΕἸΣΕΛΘΕΙ͂Ν, γαοῖο ἐπ- 
δτεάϊ, χ5}.7 ΗΙΡΒ. ἃ μ᾿}, ἀάεπι. 

᾿ φΨ΄οῦ. ΧΙΝ. 8. 
᾿ ΜΕΓΣΗΓΕΌΜΑΙ, ργίποερϑ εἰ αμο- 
ον δεηι, οἱ οαιδα αἰλομζμδ τεὶ, οἰίδτη 
ἈαΤΤΟ. ἼΞΌ, πάττο. ὅγτοσα. Ῥβαΐηι. 

ΧΧΧΥ͂Ι. 6. ἐσηγήσαντο. Μοιπεῖ. τααῖο 
ἐπαμαεγπί, Ῥοῖΐαβ παργαυεγεν, υἱ 

ὦ δῖ: ἱ, 4. διηγήσαντο, (ᾳυδ νοσα υἱοὶ 
βυμ ΓΧΧ,) μαγγαπέ ἀδ αδεοοπάεπαϊε 

εἰς, Ὦ. 6. ραΐαπι εἰ φιηια ΟἸΠΗ 
μοΐα ἐπειάϊαδ αἰγιμδέ. ΖΟΙΆΧΤΆΒ ΟΣ. 

ς. 648. εἰσηγούμενος, διδάσχων. 

ΕΓΣΗΓΌΟΡΕ, ὍΜΑῚ, ἃ αἰΐογμον. δὶ. 
ΧΗΙ. 14Φ, μὴ ἔπεχε εἰσηγορεῖόδαι μετ᾽ 
αὑτοῦ. Ψυὶς. ἴθ] Βαδεῖ ἐς ἄσμο 
πὰ τὶ Ἰξαῦτς ἰσηγορεδαι,, (χυδτα, 60. 
Ὀοποια Ὠγιδίυθ ῥτοθδῖ,) φμαδὶ Ραν 

ς μη ρματὶ, δυῖ: ἐπίεγρείίατε ἐμηὶ ἴο- 
ηυενέεπι. Ἰὰ6 ἱπέγα 8. νυ. ᾿Ισηγορίο- 
μαι. 

“ἜΓΣΙΝΑΚΤΑ. ΣἽΠῺ» .,.,00». 

ἐἑαΐδα. Ααι. Εχοά, ΧΙΠ]. 16. δες. 
οοἂ. Β451}. Μοηιξ δῆς νόοσϑτα Ὡΐ 81} 
ΕΧ δ τλδη8, ἰεσεμάστη ΘΟ ΟΙς εἰς 
ἀτίναχτα, ἐπ ἐπιηιοία. 

ΦΕΪΣΚΟΔΑΉΤΩ, ἱ. 4. βἰπυρίοχ ἴδ 
χολάστω, ἑμπᾶο, ἱωπαεπαάο δεσοαυο, 

ἁ φοκῖρο, »)» οαἶο. 1 Βορ. Ί. 86. 

εἰσχεχολαμμένα 5660. οοἷ. ΑἸοχ. υἱ] 
τεἸίχψαϊ ἸΠΡΣῚ μα]νσεης ἐγχεκολαμμώνα. 
ΕΥ̓ΣΚΥΚΔΕΏ, ἐπυοῖυο, οἰγοιπαβο, 

ΘΟηΣ τελεπάο. ἃ Μδου. 1]. 95. τοῖς 
φέλέναν εἰσχυκλεῖοδα, τοῖς τῆς ἱστορίας 
διηγήμασι, ἀοτα Ἰοούυτη Β161118 ΠΙΉγ18 
ἘΠ τις ὈΡΊΑΗΙ ῬΓΕΙΏΘΠΒ τηδἷθ ὕβηβίι:- 
11: υοἱεκέϊδως οἱγουπεαρσὶ, ΟΘΟηπΌΤε- 
λεπάδ πλδίοτιοἱξ παγταϊοπιόμε. Ἀδο- 
(8 υϊκαῖμβ: υοἱοπίϊδις ἀρρτεάϊ 
παγταδιοηέδες ἠϊδίογίαγωηι, αἱ εἰσκυχ» 
λεῦϑα; 811 ἢ. }. ουοΐσεγο, υοἱνέῦε, υ67.- 
δϑαγὶ ἐπ αἴἶψμα τε. ϑιχα ταοάο εἰ 
ΥΤῸΒ γδηβῖυ, ΗΘ ΒΥ ΟΝ. εἰσχυχ) 
9α:, περιφέρεσϑγαι. 
ΕΓΣΚΥΉΤΩ, ρεγεπρὸ, Ῥγ. ἐπίγο- 

δρίοίο, χμαφὶ οχογίο οαρϊίο. ΠΩ) 

ΝΙρΗ. μην, Ῥγοδθρεοίο. 1 ϑατη, ΧΙ. 

Ἐσοδος. 

18. αχία Ἐσπι. ὁδὸν τὴν εἰσχύπνουσαν 
ἐπὶ Ταϊ, νίδτα μεν ϊρεπέεηι δὰ Οαὶ. ν 

ΕΥΓΣΛΕΓΕΙΣ. Γ3» οοπειηιηαξίο. 

Τμοοᾶ, 9εν. ΧΧΧ, 11. υδὶ ταιθθα 
ἀυθῖο σατο Ἰοραιάιτη 6686 ἔχλεμψις. 
Οὐτίο υὶς. μαροῖ: οοηδυηηη ΠΕ ΕΝ. 

ἙἘΓΣΟΔΙΑΓΖΟΜΑΙ, ἐηΐξγον, αὐάμ- 
ΘΟ. 14} ΗΟΡΒ. ἃ ν᾽.» ἰάεπι. 4 

Βερ. ΧΙ]. 4. ἀργύριον τὸ εἰσοδιαξόμενον 
ἐνεῷοἴχῳ. ΟἹ. ΑΡΑ Δα εἴσοδος, ἡ λῆνψες, 
αοοορένδ, Εἰσοδιάζω, ἀάα ἙΪσοδιασ- 
μὲς, τεαᾳοέϊο. 4 

ΕΓ ΣΟ ΔΙΟΝ, νεὶ, υἱ αἰ, εἰσοδία, 
ἀὐἰϊοῖο, ἴτ. σἀρραναΐίμε, γεαϊξιδ, σεπεΐεΣ. 
δὴ, σεπίόπάο. δι. Χ1. 18. εἰσόδιι., 
80. 12 υδπάοηπο δὐμίμεςν ἀδ 
γεσδιε εἰ ἐδωΣ, ν. 6.1 ὅδ. 
Χ. 14. 2 Ῥασ. ΙΧ. 18. Ηδεγοδ. 
εἰσόδια, «ρόσοδοι, ἀναλώματα. 

ἘΓΣΟΔΟΣ, ἐπρτέδσιια, ἐπίγοϊέωα, 
αὐἀυεπέμ. δ 8. Ρατί. υεπίεηδ. 4 ῬΑσ. 

ΧΥ]. 1. -- ΜᾺ ἱπῆπ, υενέγο. 1 ἃ 
ϑδτα, ΧΥ͂Ι. 4. ΧΥΠ]. δ4. ΧΧΙ͂Χ. 6. 
- "ΝΜ 3Ό9, υεἷμέ ααἀάμοεπε. Ααὰ. 

ϑἴγτωμι. Τμοοά. Ρε. ;ΧΧΙΨ. ὅ. 1- 
εἰὴν δ 295: ΝῚ2 Φ' ὑπετε- 
μδ, ρογία, ἡα18 ΤΕΥ ϑδχη δχίτηυβ οἵ 

Ὁσ, ὑπᾶδ οἵ ἴῃ ὙΘΥΒΟδ 
ΠΧΧ σοδος εἰ ἔξοδος ἢ. 1. ἴῃ οοὐά. 
Ῥεστηυδηίυν. --- ΜῈ» αα νοεπίεη- 

ἄμπι. ϑγτωτα. Ασα ΥἹ. 14.ὄ ΧΧΧ. 
οι. ΧΙ]. δ. 4 Βες. ΧΙΡ. 96. 
1 Ῥασ. ΧΙΠῚ. ὅ, --- Ὁ.) Ῥγορέεγ. φϑς 

᾿Οεη. ΧΧΣ, 47. τῇ σῇ εἰσόδῳ, εαἱἴ 4 0 

ἐμ ἄμο υεπὲείϊ : ΒΘΏδυι Ἔοάθπι. --- ἢ» 

Ὡρίεπάον. ἴε8.ὄ ΟΕΧΥῚ. 11. ΙἜροταπί 
ἽἿ ὁ τὰ. ΓῚΡ ΤΕΡΟΝ 6 ᾿ἰπρσὺυμ 

ἀὐῆϑε ΠΣ -" , 5» ἸΠΌ Δ δ᾽ τῖνα ἐδῃ- 

μα αὐ αἰδᾳυϊά ποῖαϊ, εἴ ἀν 
οηΐ. Ῥγορε αοοοτοίέ, ΟΔρρεὶὶρ 
: τ τς δα Ἀ. 1. Ρ. 5618. δὴ 

τα. δοοθρίϑβε νἱἀρηξας, δο δὶ εϑϑοῖ 
ΓΗ» αυοά ἐΐπιεη ρμογέα δὸ ἀοθτᾳ 

ἐπσγεαϑμπι ποιαῖ. --- "ΝΊΣΟ. Ααυ. 
(ϑες. Επδερ. Οπομι. ν. Δαβωιμὰϑ) 

Χχϑ8 



ἘἸσεΐμπο, 

α Ἰυὰ. 111. 8,.δΔὺλ ὅρα. ἈΠῚ1, δ. --- αι, δα Νέ τη λαξεγεκ! δδῖ Ὁεὶ 
Ὅν ἐᾷπ͵ ἄσιρε. ϑγεῳ, Ἐξ 

ΧΧΧ. ἃ. Μοιιξ ἱμ [ν᾿ Ηρῶν. 8. 
ΠΏΣ: εἴσοδοι ΔΒ, αποα ἴῃ Θρδ 

ἰδηαυδτα ᾿π ἄοιποα νϑοῖθα ἑτικαϊξ- 
τειίως εἴ ἱηρτούθεοπίαχ. ἙΕαυϊάεστι 
ΤΩ ]16πὶ νοσθῖ δ᾽αοδοι ΣΕΐεστο δᾷ ρεα. 
ὉΝ1Δ᾽» υεοέίδεε. ---- δ Δ. νᾶ. 1. 

394. Ἐκεοῖ. ΧΧΥΤΙ. 8. .- ΓᾺΡ]. 

ὈΥΊΓΩ. ἐλρεοδδμε 7απυλαι, ῬΤΟΝ. 

ὃ ΨΠΠ]. 8. --τ ΝῊ). 9. ὅδ. 71. 95. 
Ἐς. ΧΙ ΤΥ. δ. --- 0, ἤπιεπ. 9. Ῥαγ. 
ΧΙ, ἀς --ἰ ΓΒ. 2αδυα. Ῥυσε. 

ΨΠ. 34. αρί δξίακα αἰσοδος ῥπαμανι, 
φὲν φῶ ὑπίγαίν;, Ὡοίαι. Τποοά. 
ϑύρα. ϑαΡ. ΥἹΙ. Θ. εἴσοδος εἰς τὸν 
βίον, παξυΐαε. 31... ΧΙΝ. 45. ὉὙ8] εἶσ- 
δος Ὑ6] υδᾶπὲι αἰτηρ οῖθον, νοὶ υδϑὲὲ- 
ἑὴν Ὡοίδξ, φιοΐί ρϑάς ἐδγίμα. 8 

Ἐρᾶσ, 111. 68. ἘΠῚ» ςοἱ]. Ἐβοέν. 

ΕὙΨΙ1Ι. 31. 1 Μδος. Κ. 46. ἐαὶ «ἔς 
ἰσόδον, ἰὼ υἱα. ἴζὰ «ιοαμο ϑγγαβ 
86 δοθρρβυθβ ἰηἰο]εχίς, Βαρδί θοΐμι: 
ἐᾳ) τῆς ὁδοῦ κειμένην. ἴ». ΧΙΥ͂. 5. υδὶ 
ἅδε ρογέμ 5όττῇο 6ϑ8ῖ. 
ΕΥΣΠΣ ΜΊΠΩ, ἐηγυπο. ἃ Μδοο. 

ΧΙ]111. 40. τοῖς δὲ ἔνδον τὰ δέονται εἰσέ- 
φυρψε, ᾿]8 διε, ααὶ ἱπῖι8, ἢ δοαδ- 
ΒΑΤΊΔ τοῖς: Δὲ ἰῃ Βομπ 118 ΠΡ τὶβ 
λορίευν αροσέασεμγψε. 

ΕἸ ΣΠΗΔΑΏ, ἐπαδϊο. χκ..., φεπίο. 
Ατηοβ Υ. 10. εἰσπηδήσῃ εἰς τὸν οἶκον, 
ϑηοὶαί ἵν ἀοτηυτα. ΕΗ πη. Υ. Ἡ. 
ἍΧΉΗΙ]. 2. Βυθδηη. ν. 46. “εἰσεχήδησαν 

διὰ "τῆς αλωχίᾳς ϑύρας, ὑχοϊρτιης 
ΟΥ ΒΓ τδῃβυοσβῃ. Οοπῇ [ω6χ. 

. Τ΄ β. ἢ. ν. 
ἘΓΣΠΛΕΏ, αὐπαυῖσο, παυὶ αἀ- 

φομῖο. 4 Νίδος. ΧΕΝΡ, 1. 
ἘΓΣΗΝΕΏ, ἐπδρίγο, αὐαρίγο, ᾿λὴγ, 

« απδοῖο, απλεῖμε ἐγαπδοο. Αφᾳυ. (ΟἈ. 
Ἑ, δ. 8. εἰσανέο. βγη ρ] οἶτον φρίγίέμηι 
ἄποεγε ποίδξ, υἵ δάδο δεγτηοϊορίδιῃ 
δῆ ὀχρβϑαδεῖ. 

ΕΓΣΠΟΡΒΈΘΜΑΙ, ἱμργοάΐον, 
᾿Φείδση οοξο, πφηι ἀαδδο. 53), υεπὲο. 
ει. ΥἹ. 4. ὡς ἂν εὐφεαρρεῥοντο. οἱ ἱὶ 
τοῦ ϑερῦ πρὸς τὰς ϑυγατέρας τῶν ἀνθρώ- 

ΘθΆ Εΐσσαρις. 

οὐ Αἰδοῦς ποοιίσυπι. ἔα, ἢ, 
14. 1«. ΧΙ]. 40. Ῥων Χ, 2). 
βοὼ Ο 18, -- “2: ἐπ εα. ἃ Βεξ. 

111. 24. εἰ νοὶ, ὨΪδὶ εἰς ἀησ 
ΟΣ πον ποχτιμῦ, - Ππιν ὅ' 

σοάκε. Ἐπ. ΨἼΠ, ἄ. --- τῇ, ὦ 
ἀνεδειῖο. δοα. Ἱ. 18. --- Ἧὸν Ἰᾶσα 
Απιοϑ 11. 7. ---- ῳεχλ, ἐσῶῦ. Ἐς. ΧΙ 
4, ΧΧΧΊΙΠΙ. 8. “--- Ἴ2.» δόμα 

Ὥρυξ. ΙΝ. τῴ. ΥἹ. 1. ΧΙ. 11.-- 
ὑῶν, αδραπάρφ. ἦρα, Χ. 0. υἱὰ ἰκβαι 

Βῖο εἰσεπυρεύν ἢ αἴηα ἀπ ῖο τεροῦδν 
ἄυπιὶ ε9ὲ ἐξεπορεύϑη, 1. α.. 5611685 αἵ 
(ἰατῖα μοιλυϊαί. --- αἷμ, Ολαὶὰ, α- 

σδάο. Ὅκδε. ΤΥ. 4. 8 8. -ὖὖ 

ἀφρργωρίπᾳμαπκε. Ὅσας, ΧΧ. 8. υἱ 
ἴλπιεῃ Ἰδσίία εἰσαορούασϑο, αι αἱ 
ΑἸ. Ἔχ ῖδβοέ, ποδὶ Ἰᾶϑο νἱξοδ οὐ 
νιάοίαρ, «μυΐᾳ ὑμῶῖς ῥταθεάϊ, ε φὼ 
ἔλθ] υἱάμηθ ᾿ἰὔοσαε βεαιοπῦ Υαὶ 
ΔΒ σοσα ροϊπεσαμς. χαίεγβδ ἰε' 

ἶο ϑὺ00 δααξάονιμπε, απδαὶ ἴῃ ἰοτῖι 
Ἰορίεϑοηῦ ἃς Ὁ" ΝῊ 5. ΤΟΡ. ΥἹΙ 
10. υνὲ οσυχα «ρὸς οοωοίτυοσίππι ἀ 
οοἶξερ ἰξοίίο ἀἰοϊξατ. δ5ι::. ΕΥ̓͂. 14. υἱ 
ϑαρίθπεα αἰοίξαΣ εἰσαορεύεοϑαι, γι 
ἴθη8 νἱῆῖ δΒΌΔΙΩ ΘΧΒΟΤΙ πῃ ΔΠΙΠΙΟ 
Βοιηῖναγα. Οοπξ, ϑρίς!}, Π. Ρ. 52. 

ἘΓΣΗΡΑ' ΚΤΉΣ, διμοίον. Ὁ 
ἰάοα. Ααυ. Ἐκ. Ψ. 6. 13. 
ΧΧΧΙΣΧ, 7. υδὲ ἐοξὲ ἀοίογ, ἀρτίαίοι. 
ΘοσΔο δὨΐξη "51 οδὲ ὧδ ὉΠΔΩ͂ΤΟ. 

ἘΓΣΠΡΑΊΣΣΩΝ, ἐταία. 
ν))» Ἰάοα. Αι. 20». ΠῚ. 1δ 

«ρον. σεγόσταῳ, ἀσνωτιὰ 

“ἜΓΣΣΑΡΕΣ. ΤΟΝ, αὐ ποῖ 

ἔεπι, ἴῃς. 108. ΧΥ͂. 10. ἐκὶ εἶσαῦρς 
ϑετηγεσαβ ἰη ΑΡρ. Οτίξ. ῥ. 804. Ο: 
Ευλϊ ἐσὶ, εἰς (Ἰοοο ἐκ!) ἂρ, Ἰοου «(δ 
αυρὰ ΒΑροης ΓΧΧ. Οὐυοά βυρεῖαῖ 
ἐς, δαΐξ οἴτὸῦ υἱάοίυτ, δὲ ἔχ 83" 
ΒΌσΩ ", ς, φμέπέσ, δεσία. Μϑβιὶ «ἱ: 
ἔστι 1] ἐς οχ ΠΙΈΟΓα ἰμ 104}; πο μὰ 
εἶδ. νοοίϑ “ΟΥ̓ Ὦ αὐἴαπι ε886 γι ἀρῦι:. 

᾿αἴίαν Μαϊ. 111. 9. υδῖὶ᾽ εἰσεχετε! 



Εἰσαχάω. 

ΚΥΣΣΠΑΏ, αΝγαλο, ἐάνα ἐγοῖθ, 
Δ ΗἸΡΒ. ἃ κε Ἷ» υδπέρο ζάοῖα. 

σεη. ΣΧΙΣ. 10. εἰκισχάσαντο “ρὰῴ ἑαυο 
φόὺς εἰς τὴν αὗκον, οῦοχα εἰσισσάώσαντῃ 
ἀπ ΣΧ, ἢ. 1. ϑφὴ οὐδ 
Μορίξ, ἰὰ ἐσίασαν, φιϑὰ ἴπο. οδοί, 
ΣΩΑΣΟ διιδιθ Ομ. 

ΕΥ̓ΣΤΡΕ ΧΩ, ἑποιρΡο, ἐπίτο σεστο,, 
Φίίδιι, 81 εἷς ϑοααίταν, 8 2 Μδες. 
Ψ. 46.) εἰπηρμοίζος στο, 

ἘΥΣΦΕ ΒΩ, ἱπίετο, ἱπροτο. ἘΌΝ. 

οοἴἶἠσο, οοπρτερο. Ὠδαι. ΧΧΥ͂ΠΙ. 
48. ΨΜιᾶθ σΈρτα 58. ν. εἰσώγω. Τοῦ. 

, ΧΧΧΙΧ. 19. μΌὶ εἰσοίσει νογτιομμάμτῃ 

Ω 

ς (ἢ Ῥαᾳιαῖ. ΧᾺ 

Ὁ 

δὺὶ ορϊϊδοία ἐκίογαί. Νατα ἴα ᾿αχίὰ 
ΗΦὈν». δηϊθοδάθῃρ ροβίζιιωχ εδὶ ῬΓῸ 
δοπδεσπεηίο. Ζ0 Τχ. ς. 644. 
εἰσοίσει, εἶσενόγκοι, ---- ἘΦ ΗἸΡΒ. 5 

᾿ὲ ἢ.» 56 φυδίεν ἰῃ Καὶ. 1,εν. Χ. 18. 
οὗ γὰρ εἰσηνέχ)γη τοῦ αἥματος αὐτοῦ (ρτο 
φὶ ἀπὸ τ. α. α. (0]]. ον. 1. 16. 
ΥΙ. 30. ΧΙ. 15. υδὶ ἀσὸ «ἀάϊξυν) 
εἷς τὸ ἅγιον, πΟΠ ΟἸΒτΣ 1Ἰ]αζυτα εδέ 
δἰαυϊά οχ βδαησιΐηα 67.1.5 ἴῃ βαποΐυτω. 

. 9. εἰσενεγκεῖν (5 ἢ - 
δυδιεμδπμι νἱἀδίῦ προσφορὰν 8. δῶ- 
60») χυρίῳ, υξ ᾿πξοττοης οταΐπο ἀο- 
τα. Οὐ ἴκπο. Ψ. 14. υδὶ ἰπ 
προσίνεγκε ρατίτεν βυ μι ἘΠ εροπάυπι 
εἶν Ηκρσαᾳ. 1. 6. ἐσπείρωτε πολλὰ 
καὶ εἰσηνέγκατε δλέγα, Βοιαϊ παδεῖβ τη]"» 
ἴΔ εἴ ἐπιυ θεῖ ῥϑυςα. ---- ΒΡ 

Ομαϊὶά. Αρῇν δὴ ὃν, ἱπέγοάψοι. Ὧι, 
ΥἹ. 18. --- χντι, ΕἸΡΒ. ἃ Δη, 

γεάμοο. Ἐχοά. ΤΥ͂. 7. ---- ἐδ.» ένα. 

Α.. ἔχ. ΧΧΨΤΙ. “0, .-« Ρ» 

ββετὶ Ῥπη. 11. 9. βες. Ομὶβ. Αἀάϊε. 
Επι}. ΧΙ. δ. εἰσήναγκε, ἵΜμὸ ἐπσονο 
δὰ αο ρωδέέοαιμέ. λα 

ἘΡΣΦΟΡΑ,, οὐϊαξίο. ξ)ν 8), ΡΪαΓ. 

ἐπρίαξϊο. Ἐχ. ΧΧΧ. 16. --- [ΤΩ ἼΤν 
οδία!ο. Ἐχ. ΧΧΧ. 18. 14.186.ϑΆ 

ΦΕΤΣΩ, ἐπέωδ. 9 Μδος. ΧΙ͂Ρ. 43. 

ΕἸ ΤΑ, ἀεϊηῶρ, ροσίεα, οεἰατα αππε, 
ἑέαπα νόγο. Κλ. τευεγα. 700. ΧΤΙ. 

8. εἶτα ἱμεεῖ; ἐστε ἄνϑρωτο, ΦΩ͂ γΟΣῸ 

, ἘΔ ᾷ. 

(οιον [οχίο. Ν. Τα ἢ τὶ 

δ Θ᾽ ΟΥ̓ΎΩΣ, ρμοείεα, (ἀεϊπαε. 
βαρ. ΣΥΙ1. 16. 1 στ. ΧΕ, 48. 
Ηδογοῖ. εἶ οὕτως, μετὰ ταῦτα. 

ἜΠ ΤΕ. ὩΜ- Κυθι, ΠΙ. 10. Κ, 

᾽'ΕΕ, ᾿ΕΞ, ἐ, 6, ὦ, ἐχίγα, ΡΥῸ, ΡὈΕΤ, 
δεοιάμηε, ρῥγορέενγ. Ἃ Ὀγεῆχ. Ἰης. 
Ἐχ. ΧΙΧ. 24. ΙΧΧΈΧ. ΧΧΧΥΤΙΙ. 
8. 16ν. ΧΧΥΙ. 86. -- "Ἵν τον 

αὐλμο. Ῥτον. ΧΧΧΙ. 15. ἀνίσεαναι 
ἐκ νυχγῶν, ΒυΓρῚς ποοίθ. --το δ ὌΓεδα 
ἔἄχυτη. Ρε. ΧΥ͂. 8. 171Ὑ{{ῚΠΠ1. 18. υδὲ 
Ῥχορίεν ποδί. ΜίοΝ, 111. 6. ἐξ ὁρά- 
σεως, ΟἿἱ ἐξ 6586 γι ἀδξυν ἱ. 
ΗἸΘΓοΉγ τη : 270 υἱὲ 
ἴδύλθη αυοααε ψεσίῖ: οὗ αἰντηδίϊοι 8 
οἱ αἰταυ]αΐαθ υἱβίοθϑ Ὑθδῖσα8 δίτἃ 
σοδιἀσοϊββ ΔῸΣ νοῦἹΒ ἃ Ὦδο ἱβουῃ)- 
μεξ. --- ἸΏ» Σρομίεν. ΝΆ. 1Π1..11. 
“ἽΝ 6 Ῥοϑδ. Αὐαθβ Υ]1. 15. 

τὸ “ῬὮ» ἐ πιάπμ. ὅοῦ. ΥἹ]. 238, ἴεδ. 

ΧΙΙΜΊΙ. 14. -- ἼΔΩ. 42. οογᾶπε, 

Αμιοβ ΙΧ. 3. 7οα. ΠῚ. δ. --- ρῶι 

ε τιρῦο. 1ον. ΧΥΠΙ. 4. ΧΧ. 3. 
Βεαξ. ΠΠ1. 14. --- ΓΛ» ὁ πιοάϊο. 198» 

ΨΠ1. 88. ἴε5. ΧΧΙ͂Ψ. 18...“ ᾿ν. 

Οεπ. ΧΥ͂Ι- 5. ἀδικοῦμαι ἐκ σοῦ, ἰι]α- 
τὶβ αἰδοίου »γορέον ἴ6. 8. ΟΕΥΧΧῚ, 
 υῦὐ ἂν Ρεο ΝῺ Ροδξυατα ἐδ. --- 

“ἢν αὖ ὦ. Νυα. ΧΧΥΙ, δ. 

Ῥγραίοτθα ᾿ἰφαῖτ 9 ὅδ. ΧΧΙΙΠΙ, 8. 
ὲ ργαρ. ἐξ, ροβὲ φύλαξ ἰηφοται, 
ἀεϊοηάα αβι, οτἷδ φυρμε εχ δηΐθοθν. 
ἀεηῖα φύλαξ. 8 Ἐβάγ, ἼΠ. 8. πὶ 
ἐκ αππδὸ τῶν φυλάρχων χρυ δηυτη, 
ΘΙ Ῥοδὲ δώδμπα οὐἴδθῖα μσιπδιομπι 
φιι,  διιαεδοί δος αἀμοσὰρ δασίπα 
Ηρφῦτ, Ἐδάν. ΥἹ. 17. δίτδο. 11. ϑάι 
ἐπ τῶν τυνύτων, ργορίον Βα αἴ ταν, 
Τὰ. ΧΗ]. 11. ἐκ με ποθιξ, οαἱ. 
νάνι, ΕΧ. 10. ΧΥ͂Ι. 12. Οουξ 
Οαἰοϊκατὶ Ορμι (στὸ μα 187. Οἱ 
Τυάπι. 11. δ. υδὶ ἐκ δεῖ 1, ᾳ. ὠπὸ, ὦ, 
αὖ, «011. ν. 14. εἰ ΙΥ̓. 3, 8 Ἐδϑάγ. 
ΨΙ1]. 21. ἐπ αλήϑους, δεσεΝάμπηςι υἱμἷ» 

Χχά 

ΜΝ 

λοϑι ἢ 4 ἀντί. αὶ 

Ά 



“Ἕκαστος. 696 ᾿Ἑκατόνταρχος. 

᾿α ἐμάϊξηδηι, Ἐ. 6. ἑαγρίξεν, αδωνάε, οοἱὲ. 
Μαιῖ. ΧΙ]. 834. Ἰλις. ΧΙΧ,. 429.} 
Μδοραρ. ΧΙ. 88. χάριν τὴν ἐξ αὐτῶγ, 

Ὁ] ἐξ δουπάδξ, οοἷ!. 2 Οοε. ΥἹΙΙ, 
7.1Χ. 2. 
ἝΚΑΣΤΟΣ, ὠπεϑδημέσαμα, φμὶ δεῖ, 

ἘΟΊΝ, ἄλονιο. Ῥτον. ΧΧΙ͂Ν. 19. --- 

ΤΩ͂Ν ΠΝ» ππεδ, α. ἘΧ. ΧΧΧΥ͂Ι. 

10. Νυμ. ΥἹΙ. 8. 2 Ῥατ. [Χ. 16. ---- 
δον» υἱγ. Οεπῃ. ΣΧ. ὅ. ΧΙ. 7. ΧΥῚ!. 

δ11. ἘΖ. ΧΧΧΙΠ 26. ἕχαστος τὴν 
ναῆκα τοῦ “λησίον αὑτοῦ ἐμιάνατε. 

ΕΝ ας Βοιηθῃ δβἰηρυΐαγα οὕτα 
ψοῦρο ρμΐιγαῖ Ἰαποίθτη. ὅ85:᾽΄ς. «1εγ. 
ΓΧ. 420. διδάξατε γυνὴ τὴν πλησίον αὖ- 
τῆς ϑρῆνον. Ηϊὴς δρρατεῖ, ΕΖ. ΧΧΙ]. 
11. ἠνόμησαν οἄ. Α1α,, αυοα ρμεπάοξ 
Δ ἕχασεος, νΟΥ̓ΔΤα ἸΘΟΙ ΟΠ ΘΠ 6886. -- 
ΟΝ τδδὲν υἱν υἱγ. Εχ. ΧΧΧΥΙῚ, 4. 

Νυμα. 1. 4. 1Υ]. 90. --- ϑ Ὁ υδοϑν 
ο Ὁ εἰ εοοι. Ἐχ. ΧΨΤ11. 16. -- 
πψὲν μέλον. ἘΣ. ΧΧΥῚ, δ. Βυι. 

Ἰ. 8. 9. Ζεει. ΧΙ. 9. -- "νυ. 

ὅγιαπι. 700. ΧΧΧΥ͂Ι. 25. --- "κῦ, 
ξε. ὅγταμι. 900. ΧΧΙΥ͂. δ. ἑκάστῳ. 
- ἼΠ), αὖ ἔρεο. ϑγτατα. Ῥβαΐτα. 

ΠΧΥῚῚ]. 24. ἀπὸ ἑκάστο. Τιερὶϊ 
ἔοσίδβϑε ἡ)» 8 ΠΧ» Ῥογῆο. --- 

ἽΡΝ, ραίϊο, 866. αἰΐοβ ἑοπσίτίπα. 

ῷ ες. Χ, 19. ϑγτητα. οὔἴχῳ ἑκάστων. 
ἀ Ἰεεσὶς ποὴ ἽΝ» υἱ ΒίεΙα5. νοϊυπ, 
86 ἽΡν υαγα. ὙΊΔΕ ἰδηθῃ Βοη- 

ἘρΕΣῚ ποία8 δὰ Ἐυβοθὶΐ Ομομι. ν. 
Βαιϑαχάθ. Μοπευοσοηϊο πῃ Τιοχ. 
ἩΣ Ρτ. 8. ἢ. ν. ϑγτωσαβοῦυδβ ὃχ γοσθ 
ἫΝ ἔδεῖβθα νἱἀεἴαν ἑχάδων, ιχδδὶ 

᾿ ΠΟΙΆΘΙν ὈΓΟΡΓυΠι. ---- τε» ἐη- 

ἐεγργείαϊο. δι. 11. 94. 8βες. ΟἾΐε. 
ἕχασεα, δἰπριία, ἀπε 86. υἱάϊξ τὰχ 
ἴῃ βοιηῃΐο: ΟΠ Ιηδ6 αποβα 86ῃ- 

« Βιτη. Ῥυγεοῦεγαα Ἰορίτυν ἀρυα ϑγτημι. 
208. ΧΙ. 18. 0}] βσωΐειν ἴω Αρραν. 
Οὐ. Ρ. 804. ἑχάστην εχ Ααμ]6 ἐσ- 
τηχυίας οτΐατα, ἰάδοαμα ἀεἰοπάυπι 
ψιϑατ Εδί, οἱ ΔΒΘΘΠ ΠΣ ἀυοηι 
ΘΟ Βασἐδηρουρίι δα ἢ. ]. 
ῬἙΚΑΤΕΡΟΣ, αἰξεγμίεν, μίεγηιε. 

τ, υἱν. ον. ΧΙ, δ. 5βεε. Ἴοὰ. 
ΑἸεχ. υδὶ ἰῃ Οχοπ. Ἰορσίτυτ ἕχαστος. 
Ἐπ. 1. 11. 12. Αἀὰς 4 Μδος. Π|], 
46. εἱ ΨΙ111. 22. υνὲ Ηουδιραπῦο᾽ 

ΤΑ 086 Ῥγο ἑκάστης. 
'᾽ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ, δἄν. εἰἰγένεσμε. 

4 Μδος, ΥἹ. 83. 
ἝΚΑΤΟΝ, οεπέμηι, ΓΛ Ὁ 

φιαάτίηρεπία. 1 Ἀερ. ΤΧ. 28. Ῥετ- 
τουΐϊλτυης γν 400. εἴ Ὁ, 100. -- 
"πον ἐπ σμδιίο. Εχ. ΧΧΨΗ. 18. 

[δραοτυμς ΠΙΝΌΣ. Οουῖ, θεη. ἔα-- 

ἴα886 ἴδιῆθη εχ Ὅχου. τορομαπύσι ἔ 
ἑχατὸν σήχεων. ---- ΠΜῸ- Ὅεε Υ. 

18. εἴ ΑἸ] ϑαρῖιβ. ---- ΓΝ 

ἄυ2], ἀμοενίὶ. ὃ ϑαα. ΧΨΊΤΙΙ. 97. 
ΑΔ]. ΟΟἘ6}. ΥἹ. 8. ἐὰν γεννήσῃ ἀνὰρ 
ἑκατὸν, 80. τέχνα, 5] σοπιοσιξ δχαῖς 
οοπΐση 6. ρἰμγίπιος ᾿ἴθοτοσ. [1 
ΠΟΒΠΕ ἀοοεηΐα Επδέβεθῖο εὐ Π. 
Α΄. Ρ. 87. ἀορίστως ἑκατόμβην φαεὶ τὸ 
ἐκ πολλῶν ἁασλῶς ζώων. ἘΠ Ηϊοπιοῖο 
811845, οοἄδι οὔϑασνυδῃΐα. ἑκατώζυγκι. 
νδῦς (Π. Ὑ΄. 247.) δοῖ ἡ αυλύφυγος. ε 
ῥἑκατὸν δούρα᾽ ἁμάξης, ταυϊῖσε Ἠαεὶς 
ΟὕΤυ5, οἵ ἰκατόγχεις Ὧ:. α΄. 409. 
4υἱ τηυ]λ8 χη παροῖ, εἰ ἑχατύρ- 
σολις Κρήτη (1). Σ΄, 649.), Οτεῦ, 
4080 ται λ8 ὑτρεβ βαρεῖ. Ῥῆμαται. 
ἐἑχατόμβαιος, ὃ ἑκατὸν ἧτο, αυλλῶὼν βοῶν 
ἄξιος, τουτέστι Φώων. Ἰάδτη : ἑχατέρ- 
βαιος, «λεσεων ἄξιος νομισμάτων. (απ. 
ΑἹΡετ ΟΡβδε, ῬὮ1]1οὶ. ἰπ Ν. Τ΄ μα. 
εἰήῳ εἴ δοβεβοσυτ ἀ6 δ ὕ βὴϊς. μ. 
20. π 
᾿ἙΚΑΤΟΝΤΑΕΤΕΙΣ, δενέωπε α-- 

ποξ ἀβέηξ. πη ΠΝ Ἰξρυ ας οἐπ- 

ἕως ἀππόγεμ. ἀδη. ΧΥΤΠΙ. 17. 
“ἙΚΑΤΟΝΤΑΠΛΑΣΙΟΝ, δενέν- 

λίμηι. ΌΥ9 Πρ. οεπέμμε τἱοεε. 

4 δ. ΧΧΙΨ. 8. 
 ἙΚΑΤΟΝΤΑΠΛΑΣΓ ὩΣ, οδπέν- 

»ἰϊοϊέεν. ΡΥ ΠΝ». οὐπένπς τὲ- 

οὔ. 1 Ῥατ. ΧΧΙ, 8. 
ἙΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΣ, οεπέωτίο. 

ΓΝ» Ρίαν, εχ ΓΙ Ὁ» ῬὈγαοθάεηϊε 

ὐ Νυ. ΧΧΧΙ. δ4.--ΠΊΝΌ - 



"Εκατοντὰς. ὦ 

ν ἘΕχοά. ΧΥΠΙΠ. 41. φβ,. οἱ αἸοὶ 868. 

Ρίαθ. . ; 
ῬἙΚΑΤΟΝΤΑῚ, οεπίισία, ΓΝ Ὁ, 

οεπίωμ. ἃ ϑαα. ΧΧΙΧ, 2. 4 ὅδιν, 
ΧΥΠΠ. 4.1 Ῥαγυ. ΧΧΨΙΠ. 1. -- 
ὧ ΓΝ» οεπέεγίς. Ααὰ. 3 Βερ. 

ΧΙ. 4. 
᾿ἙΚΑΤΟΣΤΕΥΏ, οεπέμρίιοο. Γ᾽» 

σεηίμηι. αεῃ. ΧΧΥΙ. 19. ἑχατοστεύ- 
ουσαν κριϑὴν, οσεπέμρίμηε Ὠοτάσυτῃ. 

ΨΈΚΑΤΟΣΤΟἾΣ, εὐπίεεξιμα. 1 
Μδεος. ΧΙ]. 40. εἰ ΧΙΝ. 27. 
᾿ἜΚΒΑΓ ΝΩ, εχοοράο, ευαάο. δ). ὃν 

ΝΙΡΒ. εὐεοίμα, ἐαρμῖίσες σης. Ααὰ. 
“ζοη. {1. δ. ἐξέβην. ϑοερεπάυτα 10] 
εϑῖ πο ἀρίο ἐξοβλήϑην, αἱ ϑ'γτησω. 
δο ΤΒοοάοί. ἰταηβιιοζυηΐ, υἱ ἰοςσο 
ἐξέβην οτία 5810 εχ σοιῃρθπαᾶϊο βοσῖ- 
Ρδῃάϊ. Οοπέ 8. ν. ἐχβάλλω. ---- ΓΟ; 

αδοεπάο. .08.ὄ ΙΝ. 16. 17. 18. 686. 
ς ΧΧΙ͂Ν. 18. δικ. ΧΧΧΥΠΙ. 20. ἀσὺ 

λύπης γὰρ ἐκβαίνει γάνατος, 6 {5618 
ΟΥ̓ τοοτβ, ἢ. 6. ηἰταΐδηι {{ἸΒ Π ὔδτα 
δοημίξεῦ ταοτα. Ὦϊο (δββ. ἴ,. 47. Ρ. 
5190. οα, Βεῖπι. τὰ ἐχβάντα ἀπ᾿ αὖ- 
φτοῦ, 80. ὠγῶνος, αι 1ὰ οεγίλτ θη δὲ- 
σεέα, Β6 : ΟΧ 60 ογία εἰῤε. 

᾽᾿ἘΚΒΑ' ΔΛΩ, φ)οίο, αὐ )έοίο, τοῦ» 
οἷο, ἐπρείίο, ενΐο, ἀἰπιδο. ἡ» ὙῚ})» 

»οεί. 4 Ῥαγ. ΧΙ. 15. ἐξέβαλεν αὐτούς. 
ἀ ἴα (ταπειι]εσιπι 90 ν. 14.---- ὙΠ» 

ἐέγγα. 4 ϑδια. ΝΠ]. 90. 1μοχοσιηῖ 
6Χ βοηΐϊθβηξία ποπηυ]οσυῖι υ}}} αἵ 

ἴτὰν ἐπ ἰοοο εἷο 1 Ρασ. 
ΧΥΠ.21. ΜΙΝ νετὸ ἰορίβθ8 νἱάεπ.- 
τυ ἩΧῪΤ πδτῃ Ὑ ὙΠ οἴϊαχη ἐχεοῖἢ- 

ἄδγε ποῖαι. -..... ἜΝ. γέσσι. ῬΒ, 

ΧΥῚ. 12. ἐχβαλόντες με. Ἰ)ετΙναγυπῖ, 
αὖ ΠΟΏΠι1115 ρἰδουϊξ, νεῖ ἃ 7» ἐπι- 
ρείωπι ἤαοοτε, λοεί εν ἀρρτεάϊ, νεὶ 

ε ἰερετυηῖ γτϑνν Ὡδια Ὑρ λα 6δὲ [8 

ράσο. Ψυα. ργο)ιοϊεπέεε πιε. ΗΪ6- 
Τοῦ. ἐποούξηΐος αὐυεγειπε πι6. ϑδτα- 
ετο ἴῃ Ἐρ. Οὐ. δα ἃ. 1, σϑροῦθπ- 
ἄσυι νἱάεειν βαδίζοντες, δὰΐ αἰτυά 
οὖν ροποσῖβ νογρυτω. Εχ δ! 
56 ΘΏ 8 Ἰοχαγαξ γ)}}0)» 7’ ΜΙδι 

691] ᾿Εχβάλλω. 

,δαίετι Ηερταϊουμι .)} ἢ ἜΧΡ}}- 
685380 ὙἹἀΘΏΓΟΣ ρὲτ αδέγε, ἀϊποεάεγε 
"δ 7ἀεεγμηΐ, Ὦ. 6. σαριϊεγωηξ. --- 
ὌΝ» Ῥγογέοϊο, δοπεθη, ἐχέγα 8. ζόγας. " 

Ααυ. 20}. ΧΧΙ. 10. οὐκ ἐξέβαλε. ---- 
ἘΠ Φευοῖνο. “υἀ. '΄ 21. Νοῃ Ρεν- 

τηυδγυηΐ Π ἐπι Ὁ» τὸ ὨσΠ- 

Π}]115 Ρ]δου, βοὰ ὮΔ ποίαϊ αυο- 

απ αὐεΐενε, αδείταλεγοε, αἱ Μαῖυβ 
Αηΐπι. δὰ (οορεὶϊ [μχ. Ρ. 37. ἀο- 
δυϊῖ, απ ΤὨδοάοί. Ἀ. ]. ἐξέσυρεν ρο- 
βαΐξ. --- υ)» ἐαρεϊϊίο. σφ. 111. 94. 
ΓΝ. 18. Εχοά. 11. 17. Αἀά6 ϑγτωσω. 
8. Ἰδοοᾶοι. 2}00. 11. ὅ. -- ΟὟ» 

τ᾿ μρίδι Ρᾳ, ΟΥ̓́ΠΠ. 9. ἐχβληϑήτωσαν. 
βετυπς ἡ) ἡ). Μυπύηρμε ἱπ 

Νοῖῖ. Οὐ, δὰ Ἢ. 1. τοδνυὶς θοο 
1) ἸερΊθθ6, 86 σεϑροχίββα Ασα. 

(»». γχ,λ δ βιοτατί, ἀεἰοτί, Ομαὶ. Ὁ 

εἴ ὅγε. ἃ.:;, οοποιοατε. ---- ὈΣΧν 

ΗΙΡΒ. οοπιπεέπωο. ΤΆχοα. 111. 16.ὕ 
Ῥεχιαυΐασυηι Ὁ Οὐ κ"). --- ΤΠ; 
ΗΙρΆ. 8777}, ἀφρεῖϊο. ἃ Ῥασαὶ. Χ11]. 

9. 7ε:. ΧΧΙΧΣ. 18. ἴπο. .οξϊ, 1. 20. 
- ΝΠ, ΗΙΡΒ. 8 δ ν5, ετσίγε γὰ- 

οἷο. 4 Ῥαγ. ΧΧΙΠΙ. 14. ΧΧΙΧ, ὅδ. 
10. Ἐβάγ. Χ. 8. --α ἢ, ΗἸΡΒ. ἃ 

ον μοσεοδρίοπε ἐζρεῖΐο, οἵ ϑεταβὶ ἰἢ - 

Καὶ. Εχ. ΧΧΧΙΝ. 24. Νυμι. ΧΧΙ. 
832, Ἰ)εουΐ. ΧΙ. 28. --.. ΓΤ} ΗΙΡΗ. 

αὐ)ιοῖϊο. ῷ Ῥαν. ΧΙ. 18. -- ὙΠ,» 

ΗἸΡΒ. ἐγαποῖγε Κπσὶο. 2 Ῥαταὶ. ΧΨ. 
8. --α 25, ΗἸΡΒ. εγέρίο. 1686. Ψ. 

80. ἐχβαλεῖ, ἀϊηιδέέοί, 85. χαοτηοάο 
6118 ταῦγοι ἃ 86 Ἄοδρίδτῃ ἰυἀοηάο 
αἰγατεἶῖ, ποῖ ἰδιθῃ βἰπῖς δνϑάργο. 
τὰ Οβρρεῖϊυβ ἴῃ Νοιῖς. Οὐ, δὰ ἢ. 
1. μαρ. 49. -- 4.7, ΗΙΡΒ. 8 κε» 

εὐοπιο. οι. {1..11. --- φύγη, ΗΙΡΒ. 

αδΡίοῖο. 1δν. 1. 16. ἐχβαλεῖ αὐτὸ κα- 
ρὰ σὸ ϑυσιασγήριον, ΔἸ] οἸ6Γ 1]]α6τη, 86. 
Ἱηρϊανίετα, δα αἰΐατο. Ῥβ. ΧΙ ΙΧ. 
18. ἐξέβαλες τοὺς λόφους μου εἰς τὰ 

φῳϑι 



Ἔκβασις. 

«ἐν ἜΒΌΝ 

πσννα δὲ ἐκβάλλουσι τὐνλόγα ὃς ψουδᾷ, 
ψιάε 1κχ. Ν. Τ. κ. ὃ. ν, υἱὲ ἀοουΐ, 
ἐκβάλλειν ε8866 νοσρυχα Ῥσοργίατα ὧδ 
λἀιειγιοπέδιια. 166. 11. 30. τ δὴ) 

ΡΙΒ, α 512» φἰῥοίο, ργο)ιοίο. ἴα. 
ΧΧΙ]. 17. -τρ οοπέπυμ δ ὅμηι 

ἐπ ορετε. Ῥῖου. ΧΧΨΙΊΙ. 16. ΤῊΣ 
Ηεῦτ. ἴπ 1. Ασαρ. ποία ρογϑεφμῖ, 6ὲ 

ὁ γε! επρεΐετνε. --- ΓΝ» αροὶρῖο. 

Ψοῦ. ΧΕ. 53. ϑαζαι, ΧΧΊΠ, 80. 
Ἡεροῖ ΣΡ ἀυοαυο πσάοπετα αερξ. 

γεηδ εἰ αδτγὶρίεναϊ. ---- ΟΡ, χω 

ον. ΧΧΙΝ. 12, Ταρεταπί Ὑ}ν2, 

υοὰ ὁπομέεγε, αὐήέοεγε ποῖδῖ, δυΐ 
ΘεΛΒΙΠΙ ΘἸΧΡΥΘΕΘΕΣΊΙΣΕ, --τ 9)» ΡΒ, 

9 ἔερ. ΧΥῚ. 6. - δ} ευεϊΐο. 761. 

ΧΙΥ͂. 14. 1ὅ. --- Ὕν᾽ φγοοεῖϊα ἄδήδ. ας, 

εἷο. Ζαομαν. ΥἹΙ. 14. .-- ὐύ» ΡῈ 

: 6 δεῖ, αἰριέίο. Ἐιχοὰ. ΧΙ]. 858. Τὸν. 1. 
16. Ῥρβαΐπι. ΧΙ. 1. 8. υδ᾽ ἐκβάλ- 
λεν (6 οπιϊδδίονε ργοραρίννη αἰεῖ. 
ὩΣ, «οἷ, Εκ, ΧΙ]. 6. ἐχρυ]οε 
08, αἱ Ὀγοσυοομπεια δὲ οχίθῃβίο- 
Β6ΙᾺ 86 ρτοραφσαίϊίοποιμ. ὅ'͵]. διεχ βολὴ 
δ βυτοϊπυτα 86 ἴα τὰ οχίρη- 
Β'οὨΘ ἀἸοῖταν .006. ΧΥ͂. 17. Κ΄». ΥἹΙ. 
48. ἐχβάλλειν γυναδια δὲ τοριέαγε 
ψαογόης, ἀλυογέλμηι οι ἐα 7ΏΟΕΤΟ, ἴξ- 

ι ὦ δείΐωπι τερμαὶε ἀατα. ἐἀρον τευρὸς 
δ20. ῬΈματοΒ. Τ. 11. ὑ. δ4.) Τρ. 
ΧΙ]..8. οὖκ ἰκβχηϑήσεναι, Ὧστι οἤέοῖ- 
δὲ 66, .Β. δι ποὴ χϑοβέαϊ δ ἴω, δοιὰ μο- 
Ὠἷα (5 ρεπάθθίε, ἰδομελαιθ δραΐδ- 
Ῥἤυν. ἰ ΑΙ ΧΙ]. 427. ἰκβάλλων 
ΤΡΤΊλ δα, Ῥτοουδιζοσοϑ ἐπεξέέοτε, 
φ “. ΨΔοβορδυβ Α. 2. 

ΧΙ Ι. δ. Ῥ. 660. Ηλν. σροφυλαχὰς ΞΘΠΕΙ͂Ν 
«οι. Μαΐὰ. ΧΙ]. 85. (απῇ. Τεχ. 

ε Ν. Τ. ε. ἢ. ν. 

ἜΚΒΑΣΙΣ, εὐΐμα, ευεπέωα,  ηΐ. 
ΒΔΡ. 1. 17. σειράσωμεν τὰ ἐν ἐκβόξει 
αὐτοῦ, νἱάδατηυν, φυομᾶηε τὸν εἶδε 
ευαδαηί. Ιν:4. ΝΙΠΠ|. 9. ἐκβάδεις 
κορῶν, ἐυεκέιξε ἰεταροζατα, ΓΡ. ΚΠ. 

κω) τὸ χάλλιον, κοϊησ ἀρ ϑ 

Ἐκβιάζ 

᾿ 1. ἐπ νἵλο τἂμ ἰκθέααν αμύραφα», 
ἴῃ ὅπο ουδπίυυμα δά σαϊγδ διιηξ, 

ΦΈΚΒΕΒΗΛΟἫΊΊΝΣ ἔαπφιανε ρῥγοζα- 
ταν οἸοὶό εἰ ἐπρεῖίο, ἘΠῚ}, τερεῖβα. 
Ινῖς. ΧΧΙ. 7. ἐχβεβηλαιμένρ 5εε.; 
ε6 οοὐᾶ. Ηοϊηι. Ῥοίεδε ᾳαΐάεει 
εὐει νῇ ρος ἰοςῖῖο, δοὰ εἴης ἀυἶπο 
δῦ ἐκβιβλοημόνην οὐἴισὰι ἀἰσδές. Οαεί 
εἴδατα ν. 11. θὲ οοὐ, ΧῚ. ὀκβεβηλώ. 
3η Βδβεῖ. 

᾿ΕΚΒΙΛΊΖΩ, υἱοι πίεγο, ψεὶ ὑνζεττε 
υοἷο, υἱ εἐζίρίο. Φ- ἧκε. 

υά. ΧΙΥ͂. 15. βεα. Ψαῖ. ἢ ἐκβιάκαι 
ἡμᾶς χεκλήχακε ; τῦτα δὴ ἔποτιϊδεδεα 
ποδὲδ ἀοἷο οσιρίεπάδβ θα παν πιεῖ) Ἔ 
80. νας 10") ἘΠῚ. οὔδεια τιοϊαὶ ραν. 

᾿ηὐῤῥήρ γειά ἜΓΟΥ πὰ εὐπεγίηξυομες 
)) εἴ 

ΒνοΣ Ἢ ἰαυΐα ἰρεϑος 
Ἀϑθο τὰ ῬῆφιΣ οδϑὲ αἰζιιδ ἐριρεὶ δῆ 
ἀν. “Ψυϊκ. “ τροϊϊανγ ει πιϑδ. 
Ὁ» σιδἐεὶο, φεδεθο. τυ δας ὙΠ. 

γ. 8. 560. νεῖ. αἷξ. εἰ ΑἸοχ. τοὶ 5εῃ- 
Βι1 ΨΕΠΟΓΘΟ δρορ ἡ σχῃ 6ϑῖ, πὶ εἰ 
δίμργαγε. ι 

ἜΚΒΙΑ ΖΟΜΑΙ, δια οὲ τεὶ 
ΟΝ φμδο οοπέεκάο, αππίξασι. Ἐν, 

ὀαγῦο πιο, οἴἰ!ή! τἶαι ὑπρονῶ. ῬτοΥ. 
ΧΥῚ. 46. ἰχβιάζινα; αὑτεῦ τὴν ἀσύ. 
λωαν, Υἱ φεθάλγα νεὶ σπειοῖ αἰτωλο 
τ οϊιζυΣ Ῥεσηλοίοσω εἾι8. [ζκ ΒΙεἶτας. 
βδ'οὰ «9}46ρῴεσζυβ σοοί δά ἢ, 1. τυσπαὶ, 

σϑα, Ὦ. 1}. Ὁ5 ῬΕΓΈΟΤΕ δὰ 
τρια δα λμὰ Ἔχων ἀυρίοχ γασο 

}.. 1, οο ποῖα, τορετίδεασ. ---- Ωγ ' 

ΡΙΒ. ἐεπᾶο, ΡΒ. ΚΧΧΥΙΊΙ. 
12. υδὶ ἐκβιάζεσϑα; υἷπι ζάοεσε πιοίαὶ 
χε ἀ,, ραητι οοἰξ. 

αἰ κείδξαι: 6. βαρ τας 
10. ἐξεβιάσατο τ τῇ διδῶ προ 

ΔΡΙΘ νἱ ταν μον 
οὐτὶ Βιπαϊο σοπίοαἷξ ΠΟ ΣῈ αἰνεΐ- 
παιάϊπειι ᾳύδηὰ Ῥα]βεσσσριδ. Ἐο. 
ἄδιὴὰ ϑεῆβα νεσρυζα ἐδιόϑαι 
οὐοουστῖς, αὐοῦ νἱᾶς ἵπδτα. 
ΧΠΙ. 19. 86ς. ΟΒὶδ. ἐξεβιάζωνο αὐ- 



τὴν, ἐπείαδαπὲ φ', τς πσαρο 3}16 κυ 
οορίδσα οδξαεί. 

᾿ΕΚΒΙΑΣΤΉΣ, ἐτουΐίον νἱοίεπέω, 
οοπερυΐζεον (αἰ νοσᾶτο ϑοϊθηὶ ἰθβο8 
Βουρδπε), φυὲ σμοίοτίξαίς πιαρίείγα- 
ἐμα ᾿οπιΐμεῷ αὐἀϊσίξ ἱέδαια νῖτι Καοί. 
ἔαρι φυΐ σμηι ροίεδίαίε ἐπ ροριιζμπε 

υ. Τηδοάοι. τον. ΥἹ. 7. 
᾿ς ΔΙ Αἷἢ ἢ οιοαι ἀναγκάζων, ᾳμοὰ νἱά6 
ΒΌΡΓΕ. ὅγτηση. [65. ΧΙ,Ψ]]1, 8. Οοηΐ, 
ιυλάδτῃ ν. ἐχβιαστὴς, οἱ ΕΔ 586111 Αἀ- 
γεῖβ, βαχτα [2“Ὁ. 1. ΠΡ. 1. Ῥαρ' 14, 

Τ᾿ ἜΚΒΙΒΑΣΜΟΙΣ, δσαοίϊο. ἼΣΘΓΊ, 
ὀγι τος. ἴπο. 1 ϑδια. ΧΥ. 98. 
μορφωμάσων ἐκβιβκϑμὸς εες. (δι. ΝΊΟ. 
Υν. δολασίθηρ. πη, 11. ὑ. 119. δβρα. 

᾿ΕΚΒΙΒΑΣΤΗ͂Σ, δσαρίογ. “Ὑδψ. 
φόνόδέεν, φεῖ Ρεοηιμίψαί ἀδογεία πιᾶς 
σἰείταίκωνι, ἐὰ δαϑοσμέϊοπὲ 
ταβπάα!. εξ, ΧΥ͂. 18. 866. 
Οοἰεὶ. ϑυτξ δαΐεμι ἐκβιβασταὶ Ἀ. 1. 
πρρανίονγει, δέαίογες, υἱαίογεδ, αἴ 
Ἐουβαδο τοῦθ Ἰοχιαν, χαὶ Οτεθοῖβ 
ὑσηρέται ἀἰοεδαπέατ. Α4α. “208. 1. 
10. 866. πατὰ ἰπ δι. ΝΊοερΝ. 
Β᾿ 2. Οοπῆ. δὰ Ἀ. 1]. Μαβίιην. ᾿Ελβι- 
βάξεν αν Ἠεεγεβίο ἐχροπέξαν ἀνύειν, 
δχεφμῖ, Ὥστα ἐγαίιιπι ἦπιϑα, 
Φεπίονέἑασυε αὖ ὑδΐ5 ἰαίας. γιὰδ Ἐεδ- 
δοϊέυση 1. 6. δὲ ΕῊ ον Μίεςο. 585. 
ΓᾺΡ. ΠῚ. ο..ὄ 19. Ζοπαναϑ "μοσίς. 6. 
6561. ἐκβιβαστὴς, δοκιμαστής. 
ἜΚΒΔΑΣΤΑ' ΝΩ, φρεγυιῖπο, ,7ο- ς 

δεγηηηο. ΤΡΟΥ ΗΒ. ΞΕΥΜαΤΕ 

“πεῖο. 8 ἐῬε. ΟΙΠῚ, 14. ἐχβλαα- 
τάνων. ογείυβ Ὁ. 1595. βαρεῖ 
ἐκβλασεῶν. πεοάοῖ. οἱ ἔηδ. ὃς 
ΙΧΧ 700. ΧΧΧΝΉΠ. 927. ἘΧΧ 
ἴεβ. 10. 10.. --α γε» δοκμείπο, 

. Νυσι. ΧΨΊΙ. δ. 
"ἜΚΒΔΗΤΟΣ, οὐδοίνε, ελεοίδέδες, 

τε)εοίαπει, ΔΩ. φοἰατίμα. ϑγτον 

τοβοδπδ ὐρΌ, ΠῚ]. ἢ οι τα 816, 
Νοσι οἰθείμβ δίαῃ εσρυΐειβ οδὶ 
βεροζρίυδ Ὁ Κπὸ ϑιΙοοαια φολιῖα- 
Τίι18. 

᾿ΕΚΗΛΥΖΩ, δηιαπο, δοαίπνείο, 1. 
4. ἐκβλύῳ, ῳιοὰ ἸραίίυΣ ορυᾶὰ Αρρ)» 

8699 "Ἕεβρασμα. 

λοῦν ΒΒοΙ, Αέκοῦν Γ᾿. 1Φ16. γ» 
Ῥγον. ΠῚ, 10. υὖδὶ δέτε ϑεσ. 7 

πκιμὴ οἄ λσπι. ὑσιρικβλύζουσι Βαδεῖ. 
᾿ΚΚΒΟΑΊΏ, ἀκοίχπιο, οἴὔλδσῃ εἶνη.- 

Ρ ἰοίδεσ οἴακο, ΜΡ 2 Βεκχ. ΙΝ. 

᾿ΕΚΒΟΛΗΙ, ε)εοίίο. ἱπᾶῃ. 

ΡΙΠ. ετρεϊϊεηάο. ἙἘχοά, ΧΙ. 1. .-- 
ΡῈ» οοπεράξωηι. ΑΒᾶ, ν, 14. υν]᾽ 411 

διειχβολὰς ὨΔΌΦης, Θῖτας. Χ, 21. ἐκ 
βολὴ ἀρχῆφν ἐὐεοῖϊο 6 γτϊποίραῦα, 
ἀπιξαδίρ 8. 7ασέωγα ἱταροτῖϊ. ἰχαροτίασω κα 
ΔΙΩΣΟΣ δυο ϊα. 
᾿ΕΚΒΟΔΗ͂Ν ΠΟΙΕΏ, 7αοίκεπι 8. 

7αοἴμσαπι ζαοὶο. 12» ΗΙΡΒ. «ἃ 

ψη 5, εὐϊαῖο. 7οῃ. 1. δ. ἰχβολὴν ἐσοή- 
δαντὸ τῶν σπνυῶν τῶν ἦν τῷ «λοίῳ, ῥασ- 
ἕωηι πὲ νϑβονατω, αὐ ἰῃ ΠΑΥΊ. 
Οὗ ϑῃραπβσιείιηι ἐν 6] γα. Ρ. 719. 
αὐ [κοχ. Ν. Τὶ κ. Β. ν. 

ἜἜἝΚΘΒΟΛΟΣ, ελοοίων, τεγεοσέτι, φ)εσ. 
ἀδε9. συ. ΧῚ, 12. ὉΡ] ἰαπιθῶ ἢ 
ἔχβολος εὐην ὨθέδτΘ τπΐΒὶ νἹάοτατ, σὲ 
ὅ0ε ὅπα ἀε)οίίων αὐ Τ»εϑίναξιν. νιὰα 
181 [πεϊ. 

Φ΄ἜΚΒΡΑΓΜΟΣ. Υἱάρ γα 8. νυ. 
μός. 

᾿ΕΚΒΡΑΖΩ, οί, οἰ ὃς δ- 

ἦυποῖο εὐοῖο, ἐφρεϊίο. γγηνγ..ην, ΗΠ ρὰ. 

ἐχ 

ρρενε Καεῖσ, βιφο. Νεῖ. ΧΙ. 48. 
Αὐδα τὐρλμὲ ἀπ᾽ ἐμοῦ, εἾεοΐ ᾿ἰΐατη 

Ρτεεῖοσεα δρυὰ ἤπς. ἰὶ 
᾿ ΓΝ 8, εἰ Ὁ 1. αὐΐ' ἈΣΜῚ]) οἱ 
γεσροτνίεε ἴπ ἰσχίι Ἡερ., πὶ δάθο 
εἰϊσηαι Ὸσ ἰγαηβίδίαπι ὙἹὰ ΘΕ ΟΣ, 
"»" τϑεῖθ δὲ υἱσυδασο Ἰοουμι 
ἘΔΟΏΒΙ Μοικίλαε: 2 Μδος. ἢ. Σ:Ζ. 

τῆι: γὰρ ἰξύίβρασε τὼς παραταζαμάνας 
ῇ τῇ ἁγίᾳ σόλε εἷς τὴν Τιεραίδο (ὅς 

ἽΣ εἰς τὴν Τπεραίδα, φρο, νερὸ δὴ 
ΘΘαΌΘΠΘ. σοτθμαα τοΐθεξαν, 86 γΘ- 
ἐσδθηάυπι ρμυίαῖ ΒΙ611..5), 1116 επῖλη ἃ 
το Πἰαηΐεβ ἰπ ββῃοί υσρα φερμξέ ἴὰ 
Ῥεσσίδτη. 

ἜΚΒΡΑΣΜΑ,  τε)εοίαπιεπέμηι. 
ΞΟ ἑμλεανενία, δοαδὲεα. ϑγγητα. 

κυ. ΧΙΠ. 6. αϑὶ νἱά. Μοπίΐαν.- 
φοπλιμυ. [6χ. ὕες. ἐχβράἀμψώσα, μᾶς 
»εῖς. Οκνῖ. ἐκβρμαμός. 



᾿Εχβρασμὸς. 

᾿ΕΚΒΡΑΣΜΟΣ, οὐκὶ δο, ἑωνδα, 
ἐμηιυίέμα. ἈΓΡΊΩΣ Ῥασί. ΡγὮ. ἔσω, 

εαἰπαπίία. ΝΆ. Π. 10. υδὶ ἐπ οοὰ, 
ΑἸοχ. ἐχκβραγμὸς Ἰερσίτα». Θ᾽ ΚὨΙβοΔΈΟ 
νἱἀεῖαςΣ ἢ. 1. ἀεδυπίία 6 Ἰίησυδ 

Α,αΡ., ἰὴ 4ᾳυλ ᾳῆλ; δρυὰᾶ Αν]οθῃ- 

ὭδΙΔ ἰοδία Βδρμοἷ. οσουστις ΠΟΌΟΏΘ 

αεἰμαπαϊ. ϑγτ. ἸΩλα, ρογοιισῖο, 
αἰϊιεῖο. Ηϊον. ἰῃ Οοχητηοηΐ. δὰ Ἀ. ].: 
““ Ῥχοργία ἐχβρασμὸς ἴῃ ἰδ αδτποάϊ 

ὁ τερυβ ροπίτως, οὐτα, αυοα Ἰαυορδαὶ 
. ΣΟ ΪὨΒΘΟΌΒ, ΘΡυσαρἱξ [ὴ ἔδοϊομα, υηᾶς 

Ῥαρεία χυοαμε, 40ε Ῥοβῖ εβτοία- 
Εἰομθι ὩΘΒΘΟΌΗΟΣ ἴῃ 118, νΟΟδ1- 
ἴὺγ ἐχβράσματα." Οἷοεθ. ΜΗ. ἴῃ 
ῬτορΒ. ἐκχβρασμὸς, ταραχὴ, ϑόρυβος. 
Ἡδεγο, τὐρ δ μίας α ἔχζεσις, "αραχῆ, 
ϑόρυβος, ταραγμός. Ἐοτῖδεδε δὰ 
Βπι 1. 1. ρεσῶποι αἴοβθα δυϊάδ : 
βεασμὸς γῆς, ἀνα ἀαχλάζῃ μετὰ κινῇ» 

ς Μαᾶτος" ἐχτ αν ἀναῤῥιστῆται. 

(οτῖο πρό ἐνεις σμὸς ΤὨοοἀαγεῖι ἰῃ 
Οομτηρηΐ. ΜΉΝ Β.], ἐχδιροῖ βρασμός. 

᾿ΕΚΒΡΑΣΣΩ, ε)ἱοῖο. υ)τ, λ ἰὰ Καὶ 

εἴ ΝΙΡΒ. Ααα. [68. 1,011. 20. ἐκ- 
βράσσει ὕδατα αὐτῆς κατασάτημα καὶ 
αηλὸν, 67 οἱὲ δηυδ 67.1.8 Θομου]οδτηθῃ- 

100 

Ιν. 92. ΤΧΧ ΡῬτονυ. 

Ἐκδέχομαι. 
"Ὲ Τ γ8; ποροίες, Ῥοείετι. 2 

Μδος. 1. 9 
τ τ πον τό. Τὰ ἔκγονα, » 7 ἰκι. 

δοδοῖες, περοίεβ, ροδίετε. εν νι. 

, τεϊᾳφιέα. ΤΒοοάσξ. Απια 
ΧΧΙΠΠ. Ἀ5 

ΧΧΙΨΥ͂. 90. ---- Δ, σεπεταίδο. Ῥτον 
ΧΧΧ. 11. 19. 18. 14. --- ἢ» Ρα' 
υμἷμα. σις, ΧΧΧΙ, 12. Τὰς. ἃ 
ΧΧΙΧ. 11]. - τὸ παΐμξΣ. ὃ ὅπ 

ΧΧΙ. 16, --- ἸΌ» Ῥγοκειία 
Οεῦοθ. ΧΙΥΠΙΙ. 6. -- “ἼἙ καμ 

Πουΐϊ. ΥἹΙ. 18. ΧΧΥΠΠῚ. 4. [απ ε 
ΧΙΝ. 429. -- ὌΝ Ν» Ῥίὶυτ. ρυῳ" 

παί!. Τοῦ. . 455. 8ες. Οοτρὶ. [ες 
ΧΙΨΙΠΙ. 10. {Χ1]. 9. ϑγταιιδοὶ. 
ον. ΧΧΧΙ. 8. 
ἘΚΔΑΝΕΙΖΩ, χπεγο, πικέκπο. 

πὴ ΗἰἸρἢ. πνέμο, πρβέμο ἀ0. 

Εχοά, ΧΧΙΙ. 36. --- ἼΦ)» ἐπ πενγαιςι 

ἄο. δας. ΧΧΙΠ]. 20. 
᾿ΕΚΔΕΙΜΑΤΟΏ, ἐμιογε γα. 

βαρ. ΧΥΤ]. 6. οχ μοο χεδάεπὰ αὶ 
οβῖ 1. Ομιγγβοδίοσηο Ορρ. ΚΤ. ΧΙ]! 
Ρ. 8343. Α. υνὴ᾽ὴ ῥγζὸ ἐξέδειμα τῶν 
Τοροπεπάυτῃ οδὲ ξεδιμασοῦνν, ἑεστο 

ἴασαι οἵ ἰυὔαπι. ϑγτησα. 1014. ϑάλασσα δαΐμν 
ἐκβρασσομάνη, ΤΑΑΥα ρμεγέμτγδαίμπι, οἵ 
ἐκβρασνήσοντοι, οὐοϊδαίαν. ῬΒΑνΟΣ. 

4 ἰκβρασϑὰν, ΡΟΝ οὐδὸν δὲ καὶ ἐᾳὶ) 
φῶν ἐκ τῆς αλά ατουμένων. 
Οομέον ϑυϊάδτι ἴῃ ν. Ὑ μῤμδῇ τς (εἰς, 
Θηΐπι ἰθρ. Ῥτὸ ἐχβιασ)ῇ) οὲ ΑἸΡοσῖ 
Μίες. Οτῖς. ἰὼ ΟἹοεδβ. Νόχα, ῥ. 369, 

“᾿ ΕΚΒΥΡΣΕΥΏ, ἱ. 4. ἐχδέρω, υἱ 
ψιάσαιν. δ5ν- ἴπο. "δι ΧΙ. 40. 

ἐκβυρσεύων δες. (οἷ8]. εἰ 108. γ6- 
ΤΘΟΥ, αἱ ἢ ν. βὺ0 ἰοσο Ἰορδίυγ. Κὶ. 
Ῥαστγα σοβροχὶς [πὸ. ποοποιι αὖ- 

ε δοϊπιδεπάϊ, χαδτα Ὀ χὰ ΒαΡεῖ, ρασγείπι 

Εἰ ποῃ ργο 8116 εγαῖ, Μοόθθῃ δβυχὰ 
ΤΟΣ οἰηΐ, ἃ απο αὐἰ]οῖ ἔδο1]6 δ8Ὁ- 
ΒΌΠΘΟΪ τ, πιο ἀἼοθσο νοὶυΐθ96. 

᾿ΕΚΓΕΔΑΏ, ἀενίάοο, ἐγτίάθο. χυΐο, 
ἀᾶάσοτα. Νεῇ. 11. 19. ΙΡ΄- 1. --.ὄ ῬπῸ» 

γἶάρο, ἱντίάθο. Ῥβ. 11. 4. ΧΧΧΥ͂Ι. 
18. ΓΤ]. 9. 88}. 1. 18. 

μείαδαηι υοῖ 

ΨΕΈΚΔΕΚΤΕΟΝ, ἡ σεέγιανε δ. 

οὐρἱεπάμπι, εχἐείμπαπάκηι. ἘΣ. εἰαληδι 
ν. δ6. «ὥς οὖν ἐχδεχτίον ἢ νορωστέεν, ὅτ: 
εἰᾳὶ ϑεο; φαοχιοῦο εὐἰδέπεαηάνεε τοὶ 
ΟΘΠΘΟΏΔυμλ 6β8ῖ, 608 6580 Ὠροοθὺ Αἀ- 
ἀς ἘΐγηροΙ]. Μ. 4922. 3. 

᾿ΕΚΔΕῬΡΩ, εἐχοοτίο, ρεζίεπε ἀἐ- 
ἔγαλο. ὩΊΦΕΣ ΗΙἾΡΙ. ἀεέγαλο, εἰ- 

οοτίο. 1,ωον. 1. 6. 4 Ῥατ. ΧΧΧΥ. 1}. 
ΜΙςΒ. 1. 8. 11]. 8. 

᾿ἘἜΚΔΕΧΟΜΑΙ, ἐχούρίο, ταβοῦριο, 
δροπάςο. “ΣΝ υοἷο. Αι. ὅϑ΄γτηις 

ΤὨοοά, Ῥτονυ. 1. 80. ἌΡ δ σα 

ἐκδέχεσγαι, πον αὐνπεμέεγε, Θεὰ ἐρετ- 
πέγε. -- "ὭΞΥΧ εἰ χε ααὰ τοι, 
ἢ. 6. αἱ Ψαϊραῖαβ ἐχρτεεεῖξ: εἰ ἄοπεο 

ἄϊοεγε. ΤἨοοὰ. 
ον. ΧΧΧΊ]. 19. Ἰδοὺ ἐξεδεξάμην 
φοὺς λόγους ὑμῶν, ἐτοερὶ, δαΐῖ : μαξξει»- 
ἐερ ἐχρεοίαυλ ΒοΥΙΠΟΏ66 ὙΕϑίγοσ. ---- 



᾿Ε“δέο. 

ΣΧ ὙὉ)» ΦΡοπθο. Οεμοα. ΧΙ]. 9. 

ἰχδάχομαι αὗτὸν, δροκάεο Ῥτο ἴ]ο : υδὶ 
οὐ, Οχοῃ. ἐγγνῶμα., Ὁ. ΧΕΙ͂Ρ. 
82. ἐχδέδεχται. ϑαϊτηδαὶυβ ἀαὰ Μϑά. 
ὕϑατ. ραξ. ὅ85. ἐχμ]οας δροροπάϊέ, 
βαε7ωδειί. ΑἸ θοΣ ἢ. 1. πἰαδεὶϊς 
ΑΒ τ βοβίαβ Απῖπι, δά ΖἜβομυ]. Ρ. 
[74. ῬΕ. ΟΧΥ ΤΙ]. 121. υδἱ ἐχδέχεσ- 
ων δὔδιι βαρεῖ ποϊομϑιι δροηεϊδηαδε, 
ἑἀεζωδεπά. (σαπέ, Αφὰ. οἱ ϑγχωτ. 
-ύ ΡΙΏ. οὐπργερο. Ηοε. ΙΧ. 

9. ΜΙεἢ. 11. 12. -- ἜΡ, "πείο. Ηοϑ. 

ἘῊΆΒ ́. Τάδατε νεσύεσαπέ. --- ζ η 
οοπο. ἴε8. ΕΥΤΙ. 1. ἐχδέχεται καρδίῳ, 
"ξοεριὲ οοΥἄε. 
᾿ΕΚΔΕΏ, αἴϊίσο, 11. το. 

Ἴ2)» ἔρο. 70. ΠἾ. 18. 2 Μοῦ, ΧΥ. 

35. 
ις ἜΚΔΗΛΟΣ, "παηέξείεϑ, οὐἱάσηϑ, 
Ξῖ ἐσ δα]υποῖο : ἐτοείζοπα οἰ ἐπί ρηἷ 
Ἢ σιο βέπετε. 8 Μδος. [1]. 19. ἔχδηλον 
τωεῖ, πιαπὲ εείς αοἋ ἀρ ὧν πιοᾶο ἀε- 
τἴαγαγε. ἸΌ. Ὑ]. δ. ἔκδηλον δείχνυμι. 
Ηοϊπος. Π. Υ. 4. 9 Τίτα. 1. 9. 
Ηεϑγοῖι, ἔχδηλος, φανερὸς ἢ ὑπερέχων. 
ΡΣ οϑίσαί. Ηοσ. Ρ. 228. οχίσ. Βοὶϑ- 
90. ἐγάφη δὲ ἐχδηλότατα ἀνδρώπων, 
ΔΌΣ βοδο]. ἐχδηλότατα, ἀνθρώπων ἱπῖοχο. 
σζγείδίαν ἐσισημότατα. 
ΞΈΚΔΗΜΙΑ, οργὶπαΐίο, αἷ8- 

"6545. 8 Μδοο. ΡΥ. 11. Ὁ 1᾽ο (455. 
[. 41. ραᾳ. 367. οἀ. Βείη. Ηδε8. 
κδημεῖ, ἀποδημεῖ, ἀναχωρεῖ 
“ἘΚΔΙΑΙΤΑΏ, 7αοῖο, υἱὲ αἰδημὲε 

Ἰσεοϊδοαέ α υΣ σόπογε οἰ λοπεδίαέε 
ποτμπι. 4. Νίαδος. ἥν. 10. ἐξεδιήτησεν 
γὸ ἔϑνος. [τὰ Θπῖτὰ [Οἱ Ἰοροιάυτα ἸοοῸ 
ξεθήτησεν. Τοῖα, ΧΨΝ]Π). 5. ΕυδοΡ. 
Η. Ε.1. ς. 11. Ρ. 9. ϑυϊάδε : ἐχδιω,- 
"ϑῆναι, ᾿ἈΡπαν δ νὰ ὈΌΣ νἱὰ. Κὶὶ9- 
ἜΥ.8. Ζοηδταβ ἴκδχ. ο. 664. ἐκδιήτη- 
[Ξ,ς καχῶς διῴχησε, χαχῶς οἰκονόμησεν. 
[ἄετα 665. ἐκδιαίτησις, τρυφή. 
᾿ΕΚΔΙΔΑΣΚΩ, εάοοοο. ϑαρ. 11]. 

ἢ. 4 Μαδος. ΚΝ. 935. ϑυλπίδη(ζί νυχὰ 
κδίδαγμα Ἰερὶίαν ἀρυά Ευτὶρ, Ιοπ. 
[410. 

᾿ΕΚΔΙΔΥΣΚΩ, ἱ. 4. ἐκδύω, ἀκιο. 
δῷ» ἸΙάδθη. 2. ϑιιω. ΧΧΙΠ. 10. 

“δὶ ουχα σχυλεύμι ἠχὰ ὁοαα, μοτται- 

01. ᾿Εκδιηγίομαι. 

ιαἴαν.) Νεδοαι. ΓΝ. 938. Ηο5. ΥἹΙ. 7 
1. Φοθορὶ. ἀδ Β. .. Ῥαχ. 179. δ. ἢ 
οα, Ηδνεζο. 

᾿ἜΚΔΥΙ ΔΩΜΙ, οαἰγαάο, ἐταίο, ἴοοο, 
Εἴοοο. να ΓΡ Ἦνρῃ. ἃ δὲν ἐλἔγε 

)μοῖο. αὶ ες. ΧΙ]. 11. αδ ἐκδιδραὶ 
εβὲ ὅστε οορίσηι 

586. ᾧ. ἴον. ΧΧΙ. 8. .-- ΟΠ, 

ΘΝ οοποίμαο. ϑγτοτωδρῇ. Ῥρδΐχη. 
ΤΧΧΥΙῚ. 28. βεηδυμ δχργοβϑῖξ. 
γἱὰθ 1,ὲσ. Ν. Τὶ. 5. συγκλεία. --ν 

δοῖο, Ζοτοτα, ΧΙ, ]Π,. 17. ον ἰδτηθη 
ῬΙῸ ἔκδοτε δἷ'πα ἀυδίο Ἰεροπάστη δβῖ 
εἰδότες, υἱὐἱ οἰἰδῖη 107] ποηπ]}}} 
Βαθοηΐ, δηποίβηϊο ΝΟΌΠΠΟ. ---- " Ὁ» 

ἄο, ἐγαάο. ὅγτοατα. Ἧϊοβ. ΧΙ. 8. υδὶ 
ποίας αἰδοό ἐπ ροϊεδίαίοεηι ἢοξίξδε 
ἐγαάεγε, (πᾶς ἔχδοτοι ἐΐ, αἰ 
ἀεάϊάονα μοδίξδιι8,) ἂς βῖταυϊ ποίδῃ- 
ἄσηη, νεῦρα Ηθῦτ. ἱπίοιτοραῖνθ 
Ῥοεΐςα, Ιὰ αποὰ αυδτγυμπῖ, 60 ον 
ὨΘΡΆΓΤΘ. -- Ἵ2)» ΙΒ. Αἰ γχώση. 1 ϑδτω. 

ΧΧΙΠ], 7. 00] δοηϑυμ ΒΘΠ6 ΘΧρτοϑ- 
εἷξ. -- ἸΏ» ἄο. ϑγυιπιδοῖ. ΤΏγοη. 

Υ. 6. ἐκδίδωμε ἐμαυτὸν ῬΥΟ “" 1): 

ΤΧΧ Εχοα. 11. 92. ἐξίδοτο τὴν δι 
γατίρα αὑτοῦ τῷ Μωΐσεῖ (εἰς) γυ 
ἄδραὶ δ] τα βυδῖὰ Μοὶ ἰπ τἰτότ τας 
ϑυϊ448: ἐξέδοτο, ἐξέδωκε. Τὰ ΘΙῖγδο. 
ΨΙΙ. 96. 1 Μδος. Χ. 58. ἘΠ] ίδη. .. 
Η. ΙΧ. 1δ. ΡΙαίοῃ. ἄς ορ. 1,10. 1]. 
ῬΡ. 423. ὃς ἴχ. Ν, Τ. 8. ἢ. 8. 8 
Ἐπάν. 1. 81. ἐξιδόλη, οὐϊοίο μεδίᾷβοε 
φτοπιμίσαίο 2ιἰδέμηι 8. οοπαί ἡ εεῖ. 
ἐριά. ΝΙΠ1. 4. νόμος ἐκδεδεμένο;, Ἰδχ 
»γονιμέραξα. Ιν» Ἐβάν. ΨΙΙ. 6. 

Ῥχοΐορ. ὅτ. ἐχδοῦναι βιβλίον, 16] τα, ᾿ 
εἄεγε. Οοπίες Ῥοϊγρ. 11. 37. 6. 
Ὠοηγβ. Ηδὶ. Τ᾿ ]. ρ. 791. δ. 
Βοος. ϑίγας. ΧΧΧΥΙΠΙΠ]. 20, ἐχδοῦναι 
αὕλακας, διΐοοα ἰγαΐετε, 1. 4. ἑλκύεν ἃ 
αὔλακας. ον. ΧΧΧΙΧ, 10. Βῖγτδα. 
ΨΙ]. 27. μὴ ἐκδῶς σεαυτόν. ψυϊγ. ποῦ 
ογοάαϑς ἐὸ ; δά: οἱ ἔμα ξεογεία. 
᾿ΕΚΔΙΗΓΕΓΌΜΑΙ, ἐπαγτο. ΤΣ» 

ΗΙΡΒ. 4 χγη)ῖ)» εἴοφιον. 500. ΧΤ]. 8. 

-τ Ἴθο,» Ρίμ. Ρε. ΧΗΣ. 17. Επ. 

-Ἦν 

ΠῚ 

ἂν» 



᾿Εκδικάζομαι.. 

« ΧΙ. 16. Ηαν». 1. δ. “οεορὲ Β. 7. 
Ρ. 362. 7. εἰ 4329. 8. οἄ, Ηδνοτα 

ἘΚΔΙΚΑΊΖΟΜΑΙ, οἱκάϊοο, εἰοὶρ. 
οὐν. 2)» ἰάοιι. 1,ν, ΧΙΧ. 18. 

Αἀο δι. ΧΧΧΙΠ. 42. υὐϊ ἐκ- 
εἰ ἐχδικάξεσδ κι Ἰηγίοαιη μ}6 7. 

τουϊαπίως ἴῃ οοὐά, ν᾽ Ἐξεσαρῖα, 
᾿ΕΚΔΙΚΕΏ, Ἰἄασι, εἰ ΞΚΑΔΙΚΕΌ- 

ΜΑ͂Ι, 47) οἹ0γ,, ῬΥΟ)ιρΊΟΥ. Λ {μστο, 

ἴξ. οἱκάϊοο, κἰοώοοτ. Ὅσαι, ΧΥ 11. 
ὁ 19. -α γυσὶγν Ηΐρβ. Α νῦν, φασυο, 

δαίορ. ϑιγτοταδοῆ. 1 ϑαῶ, ΧΧΥ͂. 88, 
ἐκδικῆσαι. Ψ Ϊκαι, αἰσλρ εν πγέ. ὅ4εν 
στπὸ ὈΕΠῈ ΘΧΏΤΟΒθς: Β8πὶ ροκῖ ϑὲ7.- 
υατε πιαπῳε ἰὰ ἰαχῖὰ Ἠοῦτ, δαρ- 
ἰεπάυτι εαί ρυγαπι ἃ οτὴπεπε, υἱο- 

ἱκπδα εἰ ἐηγεγία, ἀυδτα ἕδος 41118 
ἰηίδυυηῖϊ, αυἱ 86 υἱςοϊβοχηίαγ. --- 
“ἽἼ. ΒΙΡΆ. ἃ 2) ἔδέρο. 7υ4, ΥἹ, 

81. ἴεβ. {Οὺὴὃἷθὲ11. 16, ---- Ὁδῖν ρΡω- 

ὁ ϑογμῖον. ΟἹ λοιποὶ ϑορῆῇ. [. 12. ̓ ἰκδικής- 
σω. ἘΛυγέδεθθ Βροὸ υδγϑίο δὰ Ἴ5:) ἴῃ 

ΒΘ ΒΘ ΒΕ. Ῥατ πεῖ. --- ΚΔ», Ῥέῖ- 

ἱάϊο, ρμεγζογο. Ἰπς. ΗδΡ. 111. 14. 
1ερῖς ΤΡ αἱ ϑροῃῦξ δρραγεί. --- 
Μ» ΝΙΊΡΒ. ἑπποσεὴς ἀεοίαγαίτδ διεπε. 

Ζδο ἢ. Υ'΄. 8. ἕως ϑανάτου ἐχδικηϑήσιταν, 
54.106 δα τηοσΐθωι νἹ Πα! σΑ ἱταΣ. Γ8 
αποααθ ϑυυησωδοῖ. (δά. ἀεηβῤεν 
Ναη ἰερεσυωρ ΣΡ 7) 881 Ὁ). Ὗ βΒοε 

ἀ ΠΣ διαρρεῖ ΠΟΙ ΓΑΣΙΔ8 εἰρτιϊδοκεῖα- 

Ὧ65, οἵ οὐσὴ ἐπιρμπεηι 6846, ἴὰχῃ ὨὈῖ- 

πὲρὶ τιοῖδι. Οοπε 96τεὰ. ΧΙ ΧΧ. 11. 
ΧΈΡΙ. 48. Οδρροὶ! Οείς. 5. μᾶρ. 
881." Ἂς ϑοδυ δηδὶ Ορρ. Μη. ρ. 

᾿ 3δ4. -- ΡΣ Εχ. ΧΧΙῚ. 20, ὅκῃ 

ἱκὰρεγδήσισαι; πρβείων δ εὸ διρρζ- 
οἶνηι. 1 ϑάτω, ΧΥ ΤΠ]. 95. ἐκδικῆσαι 
εἷς ἐχϑροὺς τοῦ βασιλέως, ἀδ τερὶβ ἰηϊ- 
ΤΑΥΟῚΒ μέδῥοηεηι δηιεγο. 9 Ῥερ. ΙΧ. 
ἢ. ἐχδικήσεις τὰ αἵματα τῶν δούλων, 
γι δοα 8 Βασι ΘΠ ΒΕΓΨΟΓΌΙΩ: 
ΟῚ απο ἰορογίηΐ ΠΝ.» 56ἃ αυ͵α 

Ργβεθαϊς 517). τ ὉΠ υἱῶς 

ἄϊοια. Ὥσυς. ΧΧΧΙΙ. 44. ἐκδικήσει, 
δὶ, τὰ μος ΟὈἰετ ταδηθδμ,, ἄτιεο 

Ὶ 

ἸΟΖ 
! ἜἘκλδιμέ 

γεγειπίοε οοαϊβοιαπί, --- Φγγ, 

δεγυον. Ῥο. ΧΧΧΥῚΙ. “8. δὴ ἐχὰ. 
κοόδο. εϑὶ ἀξξεπαϊῥ αὖ δυκιέδοιΣ πιο! 
εἰ διζωγίδν ἀἄονγωνει, 201}. 1 δες. Π 
67. πὲ δβἄεο Ὡοὰ σρι5 αἱξ δέδιιειε' 
908 1 Ὁ) οὔμλ᾿ Βα] ϑεἶ ἢαρίϑο 

ΑἸίομα ἂν Ἀ. 1. Βωοδεῖ ϑέδσεκε 5 
Οάτι. Πν. Ρ. 108. --- ἼΡ9.: εἰνξ. 

1 ϑασα. ΧΎ, 2. 76. Τ, 18. ἐγὼ ἐν 
δικῶ ἐπὶ τὸν βασιλέα, ὁῷο οὐπάϊοκὰ 
ἴᾺ Ταβα, δι. γεῶς εἰ1. 
44. Ηοβ. 11, 13. Ι΄. 09. Απος {Π 
2. 14. --- ἶρξ» Ῥεζοά, τιοῦλετι τε: 

αἰομῖβ. 76Ὁ. 1..ὄ 21. --ΡῚ» οὔτεορε 

Ἐς. ΧΙ͂Χ. 12. ἐξεδικήϑη ψεῖ, αἱ εἶπ ἱ 
Ββαρεπῖ, ἐξεὸιχήϑησαν, σἱπάξοαῖ: εκαὶ. 
ὕδρρεῖϊο 'ἴπ Νοῖίβ Οσιῖς. δὰ ". 1. 
Ῥϑᾳ. ὅδ0. υδηδμοαῶδι ἱπέκεῖς ἰορῖϑεο 
νἱάεποις ἸΌΝ σὲαέλαῖξ σαν. 

Βιεἰὰ85 νετο (βθοπίαβ ἀιοξοτίκαϊοιι 
Γ, Βοβ. ἘτοΙς σς 5.} Βρὲξ σττος ἃ 
(σδηξία δ: ἰαπσπαπὶ ἐαέδξε 
σαπί, 20]1. 5ῖν, ΧΙ]. 8. ἀρ χυὰ ἱπίπ. 
τ ὩΣ,» φιΓΌ. Νδῆ. ἴ. 9. Ἐ5Ι ΡαῚ 
ἐχδικήσει Ἰοσεπάστα εϑὲ ἐχδιπήσεις, ΤῸ: 
Ιεςῖο δχϑίδῖ ἴῃ Οδποη. ὑφ θαν 5. 
δ8ὅ. οἀ. Οοβεϊογῖ. Οροογασω Ἰορῖθο 
γ᾽ επί ὌΡ» 8 τδὶ. ὩΏ» τιἰοιτα, 

δυῖ ΓΘ: οἷ» δόηθ. [ποσὶ 
1 Βορ΄. ΠῚ. δ. ἐξοδίκησεν, φασι οἴίκτε 
ἵ ΟΟΡΏΡΙ. ἰγτορδιῖ, 

παϊεύπτιο ἰπθρία. --- ἴϑιγσῦ, ἠνκῖε, 
εἴΐδιι ρερὲο. 1 ὅδ. {Π]. 13. 9 Ῥω. 
ΧΧΤΕ 8. ΕΖ. ΝΠ]. 8. δι.. Ψ. 3. ἀὰ- 
κῶν ἐκδικήσμ σι, 16 Ἀμπὲεί, οὐ 
ΧΧΙΠ,. 18. δῖσδο. ΧΙ]. 8. οὐχ ἐσὰ-. 
χκηϑήσιτα! ἕν ἀἄγαϑοις ὃ φῖλος; {δ 
γεῦρα ΒΙοΙ αφ ἰγαπβίυ τ: ἔνε δοουπά: 
Νοη ο7οϊείμν ἀπιΐσειΣ, αἱ εἷξ ἃ α. ἂ- 
βληδϑήσεται, φυοὰ ἐπ ὐτοβ!. ε ΓΝ 
ΒΕΙΛΑΙδ ἸΏ τρδΥρὶη 6 ροϑιίο ᾿γγορμϑὶϑς 
1ρεῖ νἱάσίων, ΣΡ νεγίεσε 2 
οαδέειγ, αγαμσίμγ, ργοδαΐες Ε βεθὶ 
λεμάείμν, Ὦ. 6. ἀρποδοοίεγ, τὧὐ Ψ ἷρ. 
νογαϊ: ἀρεομς τεδις δεοιπαῖς )υάν.ς 
σαγῇ παπ μοίεεὶ. ϑὶς ϑ'γταϑ. ἩΠης 8.1} 
θΡῚ δαροηΐ ἐκιγνωσθήσετας. ϑῖτας. 
ΧΧΥΤΠΙΠ]. 1. ὁ ἐκδικῶν, οἰδιοικὲν σαρὶ. 



᾿Ετδιπούμενα «αραλύο. 

ι ἄιω. 1 Μαοσ. ἔχ. 56, μοῖρ μρήδευ ὥγτυρ 
85. 2 060- 

Ρδυ8. ΡὲΣ Βα ΤΣ Τρία. ΧΠΠ. 6. 
ἐκδικήσω κερὶ ἴϑνους μου, ἘὮ. 6. νἱπᾶοχ 
δἰ αἰΐον ετῸ ἱπ)ατίαγαμι, 0188 βευτί 
Ιη685 11δὺθ βινμαζ. 

ἘΚΔΙΚΟΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΛΥΏ, 
μἰβοπε ἐσαμῖφία δοῖυο. ΣΧ» ἴῃ 

Ηορϑι. υἱπάλοον. Ὑπορά, εἰ ΕΧΧ 
Οσεη. ΓΝ. 14. ἑπτὰ ἐχδικούμενα παρα- 

, λύσει, ϑερείε5 υἱθσπο ὀχαχυΐείῃι δβοὶ- 
γαῖ, 6. βεριυ μασάμα ϑυ 1 ζ, «-Ὁ 
γι4ε Μάχαηα. 
“ἜΚΔΙΚΗΣΙΑ. ὩΣ.» υἱπ» 

ἀϊεοία ψφυὰ ΧΥῚ. 48. ἱπδικησίαν 
866. Αἴοχ, υδὲ Οτδοΐυβ γϑοῖβ ΣῈ 0- 
8.1} ἐχάῤκησιν μιίαι. 

᾿ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ, υἱκάϊοίᾳ, μίξίο, ρα:- 
κα. ΕΘ» 7Ζμαάϊοίμηι, τ. ρώπα. Ἐπ. 

ΧΥ͂Ι. 87. ΧΧΠῚ. 456. -- 3)» 

; υἱβοία, θα. ΧΧΧΙΠ. 35. Ζυάᾶ, 
ΧΥΙ. 8ἃ90. Με. Ν. 16. σοιίήσω ἐκδί- 
κῆφιν ἐν τοῖς ἔνοσιι, ἈΙΕοτιοτα ᾿πβίρσαμι 
κριῶν. -- ΠΌΡΝ ἰάφι. μά. ΧΙ. 

806. φοηῖ Ἱκδυιήσεις. 9 βανια. ΧΧΙΠ. 
48. διδόνα; ἐχδίκηαιν τά. ΤΈτοΙΝ. 11]. 
δ0. υδὶ ἐχδίχησις Πιγογέηι, υπ κα 
8. ὑεππαποιε οὐεέσέευι, υΣ 

ἄλλ, εἰρτύδοιι, Οσπξ, τονε 
Ορρν. Μη. Ῥ. 528. --- [ΤΠ 

Ι ἑαξίο, οἴ ταδῖδρ Εν μᾶπε, ΗΝ ὙΙῚ. 
41. 1, 27. Ε2.] ἀροῦν Ὁ , ὅ- 

ἀἷοο, ἵκ- ρυπίο, Ἐσροδ, ΧΧ. νᾺ - 
τη, Ρἷυν. Εχοά, ΥΠ. 4. ΧΙ, 

12. --- “πεῖν οοοφείο, τπισρς 96 

«ἰοιοωιϊάξ, Ζυᾶὰ, ΧΤΥΥ͂. 4. δες. αι. 
“ΡΩΝ, ἐἄγδηε αν ΤΕ Ἐκ, Ν, 1δι 

Τι ἐπτν ἀύδα 
Εν ὙΠ τὸ τε ΧΙ Ἐπσῖν 
ἐκδίκησις, ἀμλνρις: 

ι “ἘἜΚΔΙΕΗΣΙΝ ΑΑΜΒΑ' ἊΣ Ρω- 
δο;. 53» ἰάοω, Ηορὴ, ϑὅγταγι, 

Ωομ. ἸΡ, 15. 
ἘΚΔΙΚΗΣΙΝ ΠΟΙΚΌΜΑΙ, υἱη- 

ἀξοίσι [χῶο, τΌγρν ῬΙὰ. 104. ΧΥ. 
γ. 

ΦΈΚΔΙ ΚΉΣΙΝ ΔΙ ΔΩΜΊ, 1. 4. 

Ἰ09 
1 

"Ἔχδοτος. 

δίκην ὄβωμι. Ἐωὰὼδν Ἡορῖ. ϑγιστα. 
βες. σοὐ. Μοκχι. ὅση. ΓΨΡ. 94. 

᾿ΚΔΙΚΉΤΗΣ, ουἱκῶᾶες, λίαν. 
ὩΡ5ΡΙΏ. ῬΑγΌ Ηρ. κἰοίϑοεμξ 9ε. ἢ 

Βρ. ΝΊΠ], 8. 
ἜΚΔΙΚΟΣ, 1άδπηι. ὈΡ"- ϑψηβπι. 

Ρε. ΧΟΊΠΙ. 8. ὅαρ. ΧΙῚ. 19. Βίν. 
ΧΧΎΥ. 6. 4 Μεος. ΧΥ. 49. 

᾿ἜΚΔΙΩ ΚΩ, ἐρρεῖϊΐο, ρέγϑεχωον. 
ΡΟΣ ΗΡ". ἥαεένγο ζαοῖο. 1 Ῥαταὶ. 

ΨΠΠ. 18. ΧΙΙ. 15. - 51» ἀερεῖϊο. 

Ὠεμῶ ΥἹ, 19. - ΤΡΌΥΣ, Ηρυρῖν 

6ςϑοὶπᾶο. Ῥα. Ο. 6. “ΡΥ ἤν ῃ. 

φιτοουὶ αδῖφο. Ζοξϊ. ΤΙ. 20. ---- ΥΥ» ὁ 

ΗἸρΒ. α γγ"» οεγγεέγε γαρῖο. 76ν, 

ἩΒΜΏΡ. εὐἰοίδοον πε. Ῥε. ΧΙΙΠ. 18. 
ἐκδιώχογτος:. 
ξεομάσυεη εϑὲ ἐχδικοῦντος, αὐ οοτίρ εκ 
8115 Ἰοοΐα, γν. ς. Ῥβδΐγυὰι. Ὑ111|. 8. 
ορμλ οὶ ρμοξεβί. --- 1 Ὑ2, (Βαϊ. ΟἿ 
εἰο. ἴγαπι. 1. 23. 20.. 30. Υ. 42. --- 
ἈῪῪ Ῥέγϑεγωθν. ϑγτασα. (οδμεὶ, {Π], 

18. ἀκδιοκόμοναι, ρταϊεγλία, απο Ῥὲῖ 
ἐδ, αὐ φδεαυυπίαν, ἀεταονεηΐων 
86}: 1 4111 διωχόμενα ὨαΡοηϊ, ΙΓ. 
ΧΧ. 18. ὁ ἐχδιωχόμενος ὑπὸ κυρίου, 

ρα Τ᾽ 5ρπΣ ευβ 95 Ῥεοσδῖβ ἐν» 

᾿ΕΚΔΟΚΙΜΑ΄ ΖΩ, ,Ἁτοῦδο, δχάπιΣ- 
50. ΓΙ» αἀγριο, ἱπργέρο. ϑγνάχα. 

ζοδ. Ἴ1. 18, [6 Βίαϊο, θά τοῖν» 
σε Ῥοζίμο δὰ ἸΠ2᾽ 

᾿ΕΕΔΟΒΑΊΩ, ᾿αἰοτίποο. 29 

κίδσω, Ηρ. Ἷ. 8. υδί Ῥτὸ ἐκδιξαε. 
ήσυμαι α]λὰ ΔΘ ης ἐνδοξασθήσομαι. 
ἜΚΔΟΤΟΣ, δια, ἐγααπίμε. ὃ, 

ϑγίώτο, 169. ΧΙΨΉ. 1. ΤῊ» ϑώως 

ἔκδενω. Ὥσας. ν. 836. ὅδωνε τὸν Βὴλ 
ἔχδοτον τῷ Δανιὴλ, ΠὨΔ ΠΗ 6119 μφίοδαιὲ 
Βείωσα Ροηϊΐυθ ἐγραδαϊε, 18 Ὁζ ὑτὸ 
Ἰυρίτα οἱ ἘΠ ΚῊΡ βιο συγ 110 ἀρο τ 

. ἔχδοτος, μενος 
"ΠΣ “ Ἴαχ, Ογεῖν δ Ἐπει Ἷ 
Ἡρβει ἀσεδιδόμενον. γ 46 ἔκ. Ν. τ. 
8. ἢν 

δ᾽ δ ἔογίδδθο [6.-᾿ 



ο. 

5 

Δ, 

᾿Εχδύνω, ἐκδύω. 

᾿ΕΚΔΥΉΝΩ, ᾿ἘΚΔΥΏ, ὀχεο, πο, 
εἰπεγρο, ἐσγεάδον, ευασᾶο. γγν ἐχέγα» 

λο, ἤδεγο. Ῥτον. ΧΊ. 8. δίκαιος ἐκ ϑή- 
ἬΝ ἐκδύνει, Ἰακξα5 τοπάϊσυίασα ουδαϊε, 

ὀαγοῖ. ἐχδύνει, ἐξέρχειτω. ΤΏΣεΠ, 
ΤΥ. 8. δράκοντες ἐξέδυσαν μασεοὺς, ἀτα- 
οὐΏ68 πωαυεγεκὲ ΤΩΔΙΏΣΩΔΒ. --- 90} 

Ἔτι, ἀείναλο, ἐροῖδο. ἴπις. 16υ. 1. 6. 
μοὶ δαί ἱ, α. ἐχδύρειν, ρείΐεηι ἀείγαλετε, 
ἐχουγίαγε. ΧΧ Ὅτὰ ΧΧΧΥ͂ΠΙ. 9. 
ἐξέδυσαν τὸν ̓ Ἰωσὴῷφ τὸν χιτῶνα, ἐπεε- 
γμπέ Ζοβορυσα τυπὶςα. Νυα. ΧΧ. 
46. 48. ΕΣ. ΧΥ͂Ι. 838. Ηοε. 1. 8. 
ὅπως ἄν ἐχδύσω αὑτὴν γυμνὴν, τ οτα- 
πἶρυβ 1Π1|δπὶ γοβετηθπεὶβ ἐσμαην. --- 
ΤΠΕ» ἀρετῖο, ἰπ ΗΠ Ρ. “πὸ εοἶσυο. 

[ε8, 111. 2. 2 Μδοωδβρ. Υ1Π. 97. 
φὰ σχῦλα ἐχδύσαντες τῶν πολεμίων. ---- 
τε 8101 ᾿Ρύπος. 
ἜΚΕΓ,, ἐδὲ, ἄπο. ἢ ᾿ δ» " ἐδὲ. 

ΈΞΕΣ Ῥρβαϊα. ΟΠ]. 17. ᾿δοὰ δρυὰ 
ΤὨΗοοᾶογ. ὅπου. Ἐδάσιηῃ Ἰοσ οπ!β ἀΪ- 
γΟΥΒΙ(Α8 ἴὰν αποαιθ ΒΆ]τΏ. 
ἘΧΥ͂ΙΙ. 28. υ8] δρυὰ Ἐπβορίυμ 
δαου Ἀγ ἐχεῦ]ορίυτ. --- Ὃν» ἐπ εἶξε. 

ἘΣ. ΧΧΥ ΤΠ. 26. αυδεὶ οὶ Ἰορῖο- 

βϑηΐ, φυοὰ ποπηυ]! οοδά. εἰ δάϊεῖ. 
Ἔχ ροηΐ, -- ΠΝ εἰετίμδ. Οεῃ. 

ΧΙΧ. 9. Νυμι. ΧΥῚ. 51. -- οἱ» 

λῖο, ἄμο. Ἰπς. Τα. ΧΧ. 7. -- οὐ, 

δὲ. 1 4. ΙΧ. 10. «ὅλις, οὗ ἦν ἐκεῖ, 
ἄνϑρωπος τοῦ ϑεοῦ, υΥϑ, ἴῃ 4018 ογδῖ 
νἱν Ἀεὶ: υἱοὶ ἐκεῖ τοάυπάδι. Οομέ. 
Ψοτβε; ΡΒ1]ο]. 5. Ρ. 11. ο. 27. νας. 

. 129. 86α. --- “Ὁ. 4εὶ Ῥοπδέ. Ῥραΐνω. 

ΧΙΙ͂Σ, 28. Ταροσαηὶ Σ οὐ ΚὅΓγ70, 

Αγαῦθ εἰ ψυϊΐραί. αὶ Ἴμαβοε ἐϊο. 
Αἀᾶε 71. ΧΧΙΗΠ. 16. υδὶ ΡτῸ 
ἸΘῸ Ἰερεγαπε γγογύ- --- ΓΤ γἧ» 46- 
φοἷαίίο. Ἰδεαξ. ΧΧΎΠΙ. 37. Ιμερε- 
τυῃΐ πον . 

"εἰ ΤΟ ᾽ἜΚΕΙ.. [Τ» φμία. 2 

βασι. ΧΥ͂ΠΙ. 99. τί ἐχεῖ. ἴῃς, τὰ 
ἐκεῖ, φιβμαὰ ἐπ] ἀρεγείμν. ΜΨυϊρσαῖυβ 
πεεοῖο αἰδιά. 

ἘΚΕΙ͂ΘΕΝ, ἐδέπο. Ὥ ϑῸν 

04 Ἐκξεω. 

ἐγαλεπίεε. 10, ι΄ 18. θεὲς. οοὰ 
ΑἸεχ. ρον ὈνΌ: -- ἰ πολ λον 

ἐπάε. ϊοβ. 11. 156. Ἐερετῖσιν Ῥζῖα- 
ἴεγεὰ Ατοθ ΥἹ. 2. υδὲ ὕδ!ι ΤΥ 

δύδυς Ἰορῖδθε νἱάδηξων 

᾿ἜΚΕΓΝΟΣ, ἐΐε. "ἷν» Ὁ} Το- 

τηθΌ ἰδρίἴ6. 1 ὅδ. ΧΧ. 18. ἴὰ 
εἴ ὅγτιιβ, ἰδῃχθδηι εἱ Ἰερίεδεωξ 75}. 

το] ΓΠΠ7- -- ΠΝ» μπιε. απ. ΧΙ 

90. - τ ῥγωΐ ἔχ. "1. 94. 3. Ἐδβά:. 
Π. 42. (μαϊά. τη, Ἐϑᾶς. ΓΨ. 15. 
ἜΚΕΓ ΝΑ, ρἴυτσ. ἐξα. ὈΥΣΣ 

γϑε εχ!» νεγδα ἀο. 08. ΧΟΩΩ͂Ν. 90 

ἘΚΕΥ͂ΣΕ, ἐπίο. γον, ἡδως. Αχα, 
Ῥευξ. ΧΙ. 11. δο ὑγὸ ὩχΡ αἰπιρίοϊ- ς 
ἴον Ἐχοά. ΧΥ͂ΠΙΙ. 14. δες. ΑἹὰ, κεὰ 
βῖπο ἀυδθῖο 101 Ἰοσεπάυχτη δαὶ ἐχεΐ εἰ 
τε αυϊ ΠΠΌτὶ Βαρεπί. ΠΙπα δε Ες εε- 
αυσπῖε νοοα δαδιεοεῖς. (εείεστιτη ἐσ 
δε Ῥ͵Ὸ ἐκεῖ ποπ ϑοἰυτη ρστατηπκιις 
βοὰ δείδια οἶδβϑὶοἷβ βοστρίοσιραβ υ- 
ΒΌΣΡΑΥΙΙ, 
ἢ. δὰ Ατβίοριι. Ρ]αξζ. »- 507. εὦ. 
τες. 
᾿ΚΖΕΊΏ, εἤέενυεεοο, ἐδιωιξῖδο, ᾿παὶ 

ἐἤενυεεοενε οὔαοῖο, ἴΐετα 
ἽΣΊ» ΗορβἈ. 8 ἢν επέεϊίεαι 

δωηι, σευ. ΧΙΙ͂Χ. Ν ̓οἢ ἐχζέσε:: 
Ὁ] ῥσὸ ἽΠῚΠ ἰεβεταως ΠΣ 

τ ΘΟ] σὶ μοϊδδὶ οχ 900. ΣΧ Χ., 9 
εἰ ΕΣ. Ἐν ὅδ. Οαίογυση Ηὐτῦ 
ἐχζίσῃης ὙΠεράογεῖιι Θυεεες. 110. 
ΤΕΡΟΣΙΙ: μὴ ϑερμοαιδγείης εἷς αολυγι- 

-- πϑ7 ΗἸΡΒ. δ Γ13}» έγχω- 
ἔχε δι; ν. 6. ἐξίζισεν αὑτοῖς εἰς ἃ 
τὰς ναῦς, εἰεγυεέοενς, γεοὶξ 11}}5 τὶ 
Ῥοεδθεσίοσῖθυβ. ϑοὰ, υὐ τοοχυΐ 
βοδυ]οπβίυβ ἴὼ ΟΡ. Μπι. νυ. 167. 
ἐξίζοσιν Το] ροΐπβ δὲ νόει “Π 

γ. 9. ταξεγεπαάπμῃι δῖ. --- Ὁ» δὲγ- 

νπἶβοο. Ἐχ, ΧΥῚ. 90. ἐξίξεσε σχώλη- 
κας, γερίεδαίμγ' νετταῖουβ. ϑ8ῖς ἀξ 
Ὁ] οτῖθα8 αἰϊα9 γογθυσα ἴΓ. 
Ῥβανον. ἐξέζεσιν, ἐπὶ ἑλκῶν, ἑπληρώδη. 
ἸΙάεα σοὶ ϑυϊάδα ἐσ Ῥμδυοῦῖπο 



Ἐκζαηνίυ. 
α φοοΥτρεπάμπ. --- ΠΛ» ῬΥὮ. ,έγυε- 

“73, ποΐμς σωπι. “720Ὁ. ΧΥΧ. 27. ἡ καρ- 
δία μου ἐξέζεσεν, ΟΟΥ ταρῦτ εβετρυι. 
- ΒΠ) ΠΙΠν "τυείαοὶο ἤέτυο- 

ἡ) αοβοπε. Ἐπ. ΧΧΤΥ. ὅ.--ΊΊ υζ. γέρο. 

ἘζΖ. ΧΙΊΙ. 10. υδὲ ῥγὸ ἐκζεύντων ἴοτ- 
ἴλδϑε βου οπάυχα δὶ ἐξερσόνγων. [π 
(οά, ὅγυ. Ησχ. το άϊεαν : ἐδρνοϑο- 
ψσρη 7ποίογι. 8,6. Ὑ 7} ποίαΐ απ0- 

406 ἰῃ 11. οο. ξοαέεγε, ργορωϊμζατο, 
αυοὰ ἀδ Ἰοργεβ ὁοπίδριο σοταμηοήα 
αἰεὶ ροΐεβ. Αρυὰ ΟΟ. ἔχζεμα 5. 
ἔχϑισμα ἀϊουηίογ αυοαιο ρμδέμίω. 

ἘΚΖΗΤΕΙΏ, ἐξῳμῖγο, γεχμῖτο, 
σματο, τποῖϊον, οοἷο, ,» υἱπάϊοο. 
Ἔρ2» ΒΒ, φματο, ἱπφωῖτο.. ἘΖεςβ. 

ΧΧΧΙΝ. 1]. - τρ»» ΡΙΒ. Ἰάστη. 2 

ὅανη. ΓΡ. 11. ἐχζητήσω τὸ αἶμα αὐτοῦ, 
σὶπαϊοαδο βου χυΐηθμα εὖὰ8. ῬτοΥ. 
ΧΧΙΧ. 10. ἐκζητήσουσι τὴν ψνχὴν 
αὐτοῦ, ταοτΐετη, 6}08 υἱπαϊοαδιιπί. 
Ῥρδῖη). ΧΧΥΙΙ. 8. ἐξεζήτησε σε τὸ 
πρόσωπόν μου. Νοι Ἰοβοτιηῖ ἽΨΡ» 

τὶ Οπρροῖ]οδ νοϊαϊς, δβοὰ ηγ) 

αυοᾶ εδὲ τηοαϊ ἱγωρογδῖνξ, Βυπη86- 
ΚῸΠΕ ἈΓῸ ργεεζοσιο ἡ)» Εἴ Ὀσοπο- 

χηθῃ αβορηδ. ΠῸρ βθηδιι ΒΌΡΪονα- 
τυπί, φμαεὶρἐ (16) 7,2ο65 ἡιεα. ---- 
ὉΣῪ» 1"ατο. Απυ. “ϑγισῃ. ἢβαίτα. 

Χ. 4. ΧΧ 4ος. Ησχ. 1 Βερ, ΧΥ͂. 
δ. (υδἱ Ψηΐκαῖ. οσηδμίργλ ἂρ. ἢ Βορ. 
1. 2. ΤΧΧ Ἑράν, ΙΝ. ἐνῆν ἐχζητοῦμεν 

τῷ “τῷ, ἐψιμς Ῥδατα, 166. 711. 
19. οὐκ ἔϑνος πρὸς τὸν ϑεὸν ἐχζητήσουσι ; 
ὭΟΠΠΘ Κ6η8 Πευπι οὐηϑμίεί ἔ---- 7, 

Φ“αςχίῆοο. ἃ Ῥαγ. ΧΧΥΊΤΙ. 28. υνἱ 
ποξοπομ οοἰφηαϊ ΠαΡοὶ. Βοεοκεϊϊαβ 
ἴῃ ϑρβοίσαϊπο Νονε (Ἰανὶβ ᾿. 38. 
Ῥυΐϊαϊ, ἐχζητήσω Ἰἱργαγίοσυτα ἰαρδὰ 
Ἔχ ϑϑύσω οτῖαχτα 6886, δὰϊ τῷ 3} 

εἶνο ΣΥΝ, αυοᾶ ΑἸοχαηατϊπὶ ξοτίβ 

ἨΑΡυοτϊπί, τεθροπάεγε. --- Ἰν}» 

ἴπ ΡΙμεὶ . μβῃ, ΙΣ. 18. 86ς.. 

ΟΙίΑ, τυ] ̓ πξησεῦ φγεοΐδιιδ αὐὐὖτε πο- 
ἐαῖ. -ρΡ Ῥεγδογμίογ. Ῥϑ. ΧΙ ΠῚ. 

Ἢ ον, 1. Ἢ ᾿ ᾿ 

105 

᾿ αὶ 

ν Ἔκϑαρβος. 

.88. ἘΣ. ΧΧΧΙ͂Χ. 14. -- γϑὴγν, λώσε.' 
ἀἰέαγῖο ἤμῦε ρμοεοίάεο. Αταοβ ἸΧ. 19. 
[ορετυπέ ἡ 7» 00}, ᾿Αοι. ΧΡ. 

17. το ὦ)» συσίοαϊο. Ῥβαῖπα, ΧΧΙΥ͂. 

11. ΟΧΧΥΙΤΙ. 9. 1Χ. 7. νίς ἐχζητή- 
δ} ὭΘΙΩΟ γεφωΐγσέ αὶ Ὦ. 6. ΒΕΙΏΜΟΥ νὶ 
ςἱ δάετυπξ, Φυτρηθθ τπορυπίαξ. --- 
Ὁ» "ἐοίδοον, υἱπαϊοο, Πιρετί,-Ἰ)ευϊ, 
ΧΧΧΊΤΙ, 48. -- ὐρν ΝΊΡΆ. ἐδα-. 

φμεοτ. Ὠευῖ. ΧΙ]. 80, Ψεὶ Ιορθ- 
τμηῖ Τρ ἢ» Δ ῬΓῸ )ν 4ιοΐ ηερίυε 

Η]οσοσγτηῖβ ἴῃ 1}}18 Ἰἰ{. ποΐδτο δο- 
εξ, νοὶ Ἂχ βατπαγυμίς, αυΐα, ΠΠξοσὰ 2 
ἐδ εχ βεῖυ ἴα, 070) ἀΠαυαῃ 0 οϑὲθ 

ἷ. 4 ὐνό» 4υοὰ γ᾽)» ἱπαιίγετς, 

ϑογα Τὴ, ἐαομέονε σμγίοϑθ εἰ αἀἰξοερεν- δ 
εν, Ἔχρ ίεαπε ϑορῇ. 1.1. δῖο τ) 

εἴ δ» ΓΙ) οἵ ΠΥΓΥ δἴβποε Βδρεπς 

βἰ αν ἢ οΔ ΟΣ 68. --- ἽΡ Ὡ» υἱδίϊο. 6. 

ΧΧΙ. 4. Ἐρι 6, ν. 7. ἐχζητεῖν σὴν 
ψυχήν τινος νεὶ οβῖ: πιεπέεπι ἐαρίο- 
γαγο, γ6]: σηγαπεὶ ἤαδεγα αἰϊομ)μ8. 
1 Μδοοδῦ. 1]. 15. ἐκζητεῖν δῖ “4- 
οεγε, νιοὶ γέ, νιαολίπαρί, “αἱ νἱῶ, 
ϑγτυθ. 1 Μαρο. ΧΙῪ. 14. ἐπχζη- 
τεῖν γόμον 65 ἐωογὶ ἤρραηι εὐφως σποίρ. ἃ 
γεαίοηι οοποίίαγε. ἮΝ 

᾿ἘΚΖΗΤΗΤΗΙ Σ, ἐπφιέδίίογ, ούαίοι, 
ἑαίον. Βαγυοῖ. ΠῚ. 14. ͵ 

ΦΈἘΚΘΑ' ΔΩ, ἱν ῳν εἴπη. ϑάλλω, 
ἥσγεο, υἴγρο,. ριμ{μία. πον ἤδοῖο, 

αἴατα;. δἱ 46 [αγ 8 βϑύτωο ϑβῖ, ργοίεγο, 
»γοάμοο. ἴπις, Εδρ. 11]. 17. ἡ δὲ γῆ 
μὴ ἐχϑάλῃ βοτάνην. Ὑιάθ 1εχ. Ν. 
Τ. 8. ν. φοΐω. 
᾿ΕΚΘΑΜΒΕΊΩ, ἐσραυετο ζἀοΐο, ἐδτ- ἰ 

ΤΌΤΕ αἰβοῖο,. »εγοοῖἶο. Ὧνν ῬΙΉ. ἐξγ- 

γείποῖο. Αηα. εἰ ΤΧΧ βες. Οομιρὶ. 
7200. ΧΧΧΙΠΙ. 7. ἐχϑαμβήσε.. Β'1Γ.΄ 
ΧΧΧ. 9. υδ᾽ ἐχϑαμβεῦ εϑὶ ἐγ δέϊέία 
σὲ ἀοίοτε απξπὲ αΠέοεγε, ἑπόηι 
ογδαγο, 1. 4. λυπεῖν, οὐτὰ απο ἥν. ῥδὴν 
τουϊπαιν. Οσπξ ν. 10... Π᾿Ζ 

, ἜΚΘΑΜΒΟΣ, ἐσραυδίαεέι, «ἔε- 
ρεπάμα, αἰοπίίιδ. . “ΓΘ, Ὁ αϊά. 



᾿Εχϑαυμάζω. 

α ἐεγγεδιλδΦ. ἴλατι Ν]]. 7. ---- γι, Ρα- 

ὑέη5. ὅγτοτα. 1 ὅδ. ἴΝ΄. 18. 
᾿ἜἘΚΘΑΥΜΑΊΖΩ, υἱ 1,41. οριῖγον, 

σαπιῖγοῦ. ὃισ. ΧΧΨΥΤΙΙ, 983. ἐχϑαυμά- 
σει, ἥηρεί 5ε αἀπιϊγατί. Τοιὰ. ΧῚΜΤΠ|. 
322. 4 δοοῦρ. ΧΡ ΤΠ]. 17. “οβορῆ. 
Α. “. νᾶὰρ. 9056. 6. εα. Ηζγεσς. 
ῬΒΠο ρας. 864. Ο. ϑοζοηι. Η. Ἐ. 
ΝΙ. ο. 97. δη. 

. ἜΚΘΕΜΑ, εχροεέῖο, ἐϊέμῖες, ἱπ- 
Ὁ φογίρέο, δογίρέιγα οομδα ρῥγιξίεγεμη- 

ἑέμηι ἐαροδίέα, εαἰοίμηι ρεδίϊοε ἐπρο- 
φἰέμηη, Ἰξ. εἰσπμηι ργοείϊῥωϊοπία. 

[Ύ» υεγδππι οἱ ἰοα. Ἐβἢ. Υ ΠΙ|. 17. 

οὗ ἂν ἐξετϑη σὸ ἔχϑεμα, υδϊομααδ 
ΡΌΡ]ςα Ἔχρομθρδίαν δογίρέμγα, ναὶ 
εὐϊοίμηι. ἘΠΕΘγΟἾ. ἔχϑεσις ἣ ἔχϑεμα, 
ὀφιλὴ, παλομὰ νομοϑεσία, ἃ "ς, 
δόγμα. -τ--- πῸν ὁχοοίειηπ. Ἐς εοοὶ. 

ΧΥῚ. 28. ἐπώησας σεαυτῇ ὄκϑομια ἐν 
ὁ κάσῃ «λατείᾳ, ἔδοϊδιϊ Εἰθϊ δήσπειπι 
᾿ἀρένῥφομενοι ἸΏ ΟΓΙΏΠΙ μ]αῖοα. Ῥο- 
γοδτοηῖυβ ἔχϑεμα ἱπίογργοίδίυτ τὸ 
ᾳροαγώγιον, ὄνγα τὰς . πόρνας τρέφειν 
εἰώϑασι. δοὰ Η]ΘΓΟΏγΥΩΟ 6ϑὲ δίρπεπι 
Ῥυοδεμι οηΐδ. Μίδα δὰ Ὦ. 1. Μοπεῖ. 
δο Ὠγχυβίυπι ἱπ εὐήρινηι Ῥαρ. 602. 
ΜΙΒῚ νεσοὸ αἰέΐαγε ἑάοίἐς επσοίγωμοίωηι 
(ἸΏ) ἐσ ἀδὰ Ἰοφμεπαϊ 858. ςοπι- 

της αἰοὶ Ῥοββα νἱάθίυν ἐμρωπαγ. 
ἃ (ομᾷ ἴπο. ἘΣ. ΧΥ͂Ὶ. 81. ᾿ΡΒγγηϊ- 

οἶϊι5 δ Του. Μ. νοσϑθ ἔχϑεμα 
Ῥτο Ῥδσρδᾶγὰ Πδθηῖ, οἵ τϑοϊί8 ῃγὸ 
116 πρόγραμμα αἷς! ἀοοοδηί. 

᾿ἘΚΘΕΡΙΖΩ, τπείο, ἀδηκείο, ἼτΡ, 

ἰάοτα. 1,ὁν. ΧΙΧ. 9. ΧΧΥ͂. δ. [π΄ 
Ικν. ΧΧΠΙ. 99. ----- δ᾿ Ἐχϑερίζομαι, 
πιοίοῦ,, ἀδηποίον. ΠΥ, "πεδδὶδ. Ἑὰ. 

Θυϊηία Ηοϑ. ΥἹ. 11. 

᾿ΕΚΘΕΡ̓ῬΜΑΙ ΝΩ, ἐπβαπιπιο. ὈΩΤῚ, 

ε ἱποαϊμῆί, αείμαυϊί. ϑγταχη, Ἐβδίῃι. 
ΧΧΧΥΠΙΙ. 4. ἐξεϑερμάνϑη: δὲ νὸχ 
υἴσαηυδ 46 ἐγα εἰ ἑπάϊσπαίοπο δοοὶ- 
ΡΙΘηαΔ 6βί. 

ἜΚΘΕΣΙΣ, εδαροοίδο, οὔατα ἐὰ, 
γιοά τεπιουείμγ, ν. 6. ἃ τπεϑηδα, φμοά 
γεϊηιπι δε, τεϊημῖα. ἩΔ; 69, αἶς- 

φιίά. Ὅαμ, 1. δ, 860. ΟὨΐ8. ἀΐδοσϑαι 
ὶ} 

406 ᾿Εκϑλίβα 

-αὐτοῖς ἔχϑεσιν ἐκ τοῦ κου βασίλίι, 
ὉΝῚ ἰδηθῃ Ἐοιηδηδ σοσβῖο διαὶκί: 
ημοᾶ «καπααίμη ἐταί. Ἡεϑγοὶ. ἴχϑε 

᾿ σῖς, ὀφειλὴ, νομοϑεσίᾳ, πρόσταξις, δόγμα. 

βαρ. ΧΙ. 15. υδὶ ἀ6 αὐ)εοίδοπε νὰ 
ἐαροείδἑοπε ἱπίδηεἰβ Μοεῖς βετιν 
οβῖ. 

ΈΚΘΕΣΜΟΣ, εχίες, ἰεσε υεἰλε, 
ἰποίωρ. 4 Μδος. Υ. 14. Ηωγὰ 
ἐχϑεσμοι, φαράνομοι, ἄδικω, ἄφμοι. δι; 
ἀδ8 : ἔχϑεσμον παράνομον. 
ἜΚΘΕΤΗ, Ἧ. Ιάο βδα. ἔχε 

φῸς. Ι 

ἜΚΘΕΤΟΣ, ἐσροϑέειε. ΠΝ’ 
τἰεἰψίδωηι. Τὰς. Ἐξοςῖ. ΧΙ]. 3.5. 
ϑετον, δϑοίαγίμηι. Οοηξ, Ὠγαβιπ αι. 
᾿Ἐγαρστα. Ρ. 668. δἮο Μοπίξ δειηὶδυς 
νἱἀοίυν ἔχϑεσον 6886 ἰρϑυπι οι 
ΡΤ» Οτεοοῖο Ἰττοεῖβ, ϑϑα Ῥεῖτεῖν, 

ΒΟΥΙΡ[Ω. --Ὁ ΘΟ)» Ῥίμν. ῥπαραη 

ἐμ, ἑξυσ. ϑγτηγη. " Βερ. ἯἹ 

4. γυρίδας ἐχϑίτας, ἔδπαβίγαβ ἐχροῖοςς 
ἴα8. 56α τηβὶο ἰϊα εαϊ πιεῖ: Βιείμας, 
υδεὶ ἐχϑέτας εβ8θῖ δαἀὐεςίνιπι. ἰα 
Ἦδχβρὶ. Ἰερίουν ϑυρίδας καὶ ἐχϑίται 
(ᾳυοά Μορίῆ. το! : μεπενέγοε ας 
εοἰλοίαε), ἀπὰδ Ἰασυ]θηίεσ ἀρρλτέ, 
ἐχϑέτας βυθδίδπείνττλ 6888 δὺ ἐλϑθ!π, 
ἰά φμοά ἐαροείέμηε ὁδί, ργοπιπαὶ 
δΏΡΕΥ {επεείγέ, δα ζαημα, αν Υο 
δυοηάδ δβϑοηΐ ἴωἘΧχΊς δ. 

᾿ΕΚΘΗΔΑΊΖΩ, ἀτειρο. 1} (", 

“Ῥνέπιο. ἴε8. ἸΧΝῚ. 11. ἢ 
. ΦΈΚΘΛΙΒΗ;, εἰξῤδίο, εὐ εοίτο, αβκ: 
ἔο. 7 ΤΊ, τείς. ΜίΙοϊ. ΥἹΙ. 3. κ' 

ϑλίβουσιν ἐχϑλιβῇ : ὍΝ] ΟΡ. βμιεϊκί 
ἐκϑλίψει. 861]. ΣΧ) ἽΠ φυοὰ ἰα μι: 

γείδα ποῖδῖ, δοοθρογιης εἰρτίβα: 
τίοπια οοταπηηΐογα ἐζοβ. Ἠϊετοῖ..ς 
πιογίοηι. Ὑὶὰα δἰίδια Τάγρυμι. ῬῸ» 

8εῖ δἰΐατη 6888 ὕσὸ ΣὩὩ Ἵ Ἀ.. 6. οἱ 

ἐπίογποοίοπθης. ἰ 
ἘΚΘΛΙΒΩ, εαργίπιο, ἐσίαπι, 

οοπέετο, αβῆὲρο, εἰδάο, εχρεϊϊο. γὴν 
ἐπώπίοις. ΤΏτοη. [Υ΄. 19. -- 

ΡΙΒ. ρεγίεγτείαοῖο. Ααυ. οἷ. ΙΧ. 

84. -- νὴ)» ἐπερίτο. Ὑκμὸὰ ΧΠΠ. 

8. ἐχϑλίψε. ϑεὰ 10] Ἰερεπάμπι ἄπ΄ 



Ἔκϑλψις. 

λεδψει, υἱὐ αρεῖ Οσπιρὶ. - ΤῊΣ 

Ῥραα, ΧΧΧΙΨΝ, “6. υδὶ 
ἐχϑλήβεν υἱποέγα Ἰιοίαϊ. ---- ΝΠ» 

ΗΙρΡΒ. ἃ βρη αγοίο. 168. ΧΧΤΙΧ. 3. 
704. ΧΥῚ. 16. -- Ὧν, ΗἸΡΒ. ἃ 

ἜΝ, σηροβ. Ὠευς. ΧΧΥΠΙΠ. 22. 
860. Οχοῃ. ϑεγε. Χ. 17. ϑόρῇ. 1. 
18. --͵’ἷἦο, ἀπρογ. Φυά. 1]. 15. --- 

ΤῺ. οοπίισιάο. ἴμεν. ΧΧΙ]. 24. 

: ἐκτωλιωμένος, φμὲ ΡΕΤ ΘΟΠΈΡΤ 55 0Π 6 πὶ 
ἐσεἰἰοωϊογαπι 7ζαοίις οεἰ σωπμολμς, ἰ. 
4-. ϑλαδίας, βἰχαυϊάοτα ϑλιβίας 40υο- 
απὸ Ηδθγοῆῖο εϑΐ 1: 4ᾳ. ϑλαδίας. ---ο 
γπΠΡ» ορρτίπιο. Τὰ. 1. 86. ἐξϑλιψεν 

εἰς τὸ ὅρος, ἐδ αἰῆϊ σειραί 6ο8, υἱ ἴῃ 
ταοὨΐοῖα 86 ΓΟΟΙΡΕΣΟ ἴιΓ. --- 
γην ορργεεξίο. Ῥραΐω. ΧΙ]. 18. 

- ὑπὸ: υμίπεγο. Ῥεαϊα. ΧΥΊΙ. 

49. ---- Ἴην, υεπογ. ΜίἊοὶ. Υ͂Τ]. 9. 
ἈΡῚ ῥγὸ Ἀν» Ἰερεγυπῖ ὙΠ Νν τα 

δὴν ἀπριίϊα. ψδυά, ΧΙ. 7. ἴῃς. 

1 ὅδ. ΧΙΠ. 6. --- "Ἔν αὖδὸ- 

ὅεο, ἀερίμδο. Ατὰλοθ Ν]ΠΙ. 4. βες. 
ςοἵ, ΒαΑΙΌ. -- ὌΠ; ἐαρτῶπο. δι. 

ΧΙ, 11. ἐξῶλμψα αὐτὴν εἰς τὸ αο-. 
σήριον, ἐαργίνιδδαηι ἀνδη ἴῃ ροοὺ- 
Ἰαχη. 

ἜΚΘΛΙΨΙΣ, αγμοίίο. ΠΩ ΤΊ, γείδ. 

Μίεοΐ. ΥἹΙ1. 3, Οοπέ, βυρσα 8. ν. ἐκ- 
9λιβή. : 

᾿ἘΚΘΟΡΕΏ, ετἰδο, συδιφίο. Ἠ6- 
Βυ ἢ. οἴ ΟἸοββασ. ΜΗ. τῆς Παναρίτου: 
ἐχϑορῶν, ἐκαηδήσας, ἐχφυγών. 

ὙἜΚΘΥΜΟΣ. ἴἾῃ ἴ,αχίοῖβ νυῖΐρο 
ΨΟΥΟΣ : ργοπιίωθ, απίπιο αἴᾷαοσεγ, 
7 τε, δϑὰ αυἱὰ ϑυμὸς, ᾳιιοὰ ἀδ σιο- 
υἱὲδ υελεπιεπέλογε απὴππὶ αἰεοίε ἄπει. 
ἴυγ, ἰηΐοσγάστα ἐγάηι ποῖδι, ἔχϑυμος 
δὔίδσα ἀϊοϊξαγ, φιὲ εδὲ υαἱάε ἰγαίμ. 
4 Μαος. ἼΙ]. 8. ψυϊχαῖ. υαἱάε ἔγα- 
ἐμα. ΤΌ]. ν. 890. Μυϊμαῖ. σοοδηδιιδ 
ἐγχα.  1Τοϊὰ. ΧΙΨ. 97. 

᾿ΕΚΚΑΘΑΓΙΡΩ, ἐξρωτβο. ἜΝ 

σεζέγο. Ὥδυι. ΧΧΧῚΊ. 13. ---- 560. 
οοα. δαί. ἐξικάϑαρα, δοὺξ δ5ες. 4]108 
ἐξεχάϑηρα. ἴτα αὐοαυα ΡΒ 1.1. 

ΟἹ ᾿Εκκωίω. 

11. "ἀφ ϑεεοπῆς οὶ. Ὑ. ῃ.. 917. οἷ, . 
Ῥέεϊεσι, αεο ἡπάϊοο νοσά ἰοςῖλο ἔισπα 
ὡρυᾶὰ 1ΧΧ τὖὔὰὺὺ ἀρυὰ ΡΒ] ρύοτα, 
νάείυν ἐξῇρα.. 18. «Θαΐτη εϑὲ βεπβὼδ 
νοοσὶς Εοῦτ. "7.2. ὅδ. ϑατα γεσ- ᾧ 

ΐυγ Δ ΙΧΧ [μττ θεουϊ. ΧΧΙΨΝ. 7. 
-,ενὖ »γοῦο, ἐχρίογο. ἴῃς. Ζυά, 

ΨΙΙ. 4. ᾿ ! 
᾿ἘΚΚΑΘΑΡ ΖΩ, ἐχρωγρο, ο“δοὶπ- 

ἄο. κκ. 1.» ΡΙΒ. ἐπεοϊπάο. 705. ΧΥ͂ ΤΙ. 

15. ἀνάβηδϑι εἰς τὸν δρυμὸν καὶ ἐχχαϑά- . 
ρισὸν ἑαυτῷ, ΔΒΟΘΏ(6 ἢ 5, νδη, εἴ ἐχ- 
δοϊηἀθ ΌὈῚ 1]|6τὰ. ΤΙ. νυ. 18. -- 
ὨΥῚ: ΗΒ. δ᾽ ΤΡ» ἀἰδρεῖϊο. 168. 

ΙΝ. 4. --- Ἴρ5. Ρ[Β. ἐπρίο. δας ς 

ΧΧΧΙΙ. 44. 
ΚΚΑΥΔΕΚΑ, σδάδοξι. τσ 

“ΟΡ οἰ ΓΌν τ. Ναμ. ΧΧΣΙ. 

δ9. 706. ΧΥ͂. 41. 
᾿ ἙΚΚΑΙΔΕΚΑΤΟΣ, ἀεοΐηιδ 861. 
ἐμ. γῶν τῶ. 1 Ῥᾳν. ΧΧΙΝ. 14." 

ΧΧΥ. 428. 24 Ῥαγν. ΧΧΙ͂Χ, 17. 
ἜΚΚΑΤΏ, ἐχωγο, ἀοσοεηάο, ἐποεη- 

ἄο, ἴξ. ἐπέλπρο. δὲ} ὁ» ΟΒδ]ά. ἴδῃ, 

11]. 19. 38. ἽΝΑ ὝΨΔ, 

Καὶ, ΡΙῃ. εἰ Ηρ. Τμεοὰ. 1εσ. ἃ 
Χ.8. ΧΧ Νυῶ. ΧΙᾺ. 1. 3. Ζυά. 
ΧΥ. ὅδ. Ῥ.. 1]. 18. -- ὈΥΟΤΤῚ ἽΝ Δ. 

ΕΖ. ΧΧΧΙ͂Χ. 9. --- ρ- ΑΙᾶ, ν., 
18. Αψυ. Ρδαΐπι. Χ. 2. --- ΠΝ» ἐ2- 

δἰἑησμον. Ῥεαῖτα. ΟΧΥ]]. 12. ἐξε- 
καύϑησαν ὡς αὖρ ἐν ἀκάνδως, ἱποεηξὶ 
διεπέ Δ ]υλτι ἰρη18 ἰῃ Βρ᾽π18. Ψας. 
εἰ εχαγϑεγιιηί. Ἐρσίλββο δπΐα ἐξεχαύ- 
ϑϑησαν ΟΥ̓ΩἾΒΒΔ Θδῇ Ῥδσίου]α Πορδη- 
ἀϊ. δοσυμάσυπι Οδρρείαγα Ἰορετιπὶ ὁ 
Ἐν τδηϑροβίξίομα ᾿πεγαγασα ἢ 

οἱ 5,» Ἵ δζ “, οὐ δδιηιϊδίθια ἤρυγεο. 
Βεδιίανι δυγὰ Βυχίοτβυβ ἴθ Δη- 
αὐ. Ρ. 680. αυἱ δἰδίυῖι, ΟΧΧ ααπε 
ὃς (Βα]ά, ν1 εἰ φτιβοιίίομε σοπίσα- 

τὶα δοοθρίββε, πί, απο ἰπ Καὶ εἰρπΐ- 
βοεῖ ἐτήηρι, ἴῃ ΠΝ εἰ Ργὰῇ. βυὐθῆ 
αγάετε οοπιδιγὶ, Ἰὰ αυοά εἴ 4}118 γεν: 
Ὀ18 ΗΘ γ, δοοίἀ. Ομ θυ σΩ βοτιϑιι8 
δοίίομιλ τααϊ : Ἵχδύβοσαης ϑυθὶζο, 

Υγ2 



δ , 

υὐνυρα καὶ γουΐϊ οσχ οι σα, τοῦ 
δὸ πρίπαοξυμι ᾿( 10 Σθοχ ἔχασ. 

ἀρεῖ δος ἐτοῖν 8. κέρας ἀτύρηδε 
“ὦν ΔΌ “γ)ν, ἐσοῖίοι 

ΠΙΡῬβαἴπι. ΟΧΧΥ͂ΙΙ: 43. ἐκκαύσε. Νου- 
ὨΏΪ1Πα Ἰορίοδθ τἱιάθθιν 3» 5 

ὝΨ ἀγάεγε, βοὰ 7υιάᾶϊοο Βαυχίοτῆο 

Απέος. Ῥ- 663. νοὶ τόσο δύο, ῬῈΣ 
(γδιβυνδιοποη ᾿ἰϊογασυτα συϊυγα» 
δυπὴ ν᾿) εἰ κῳ, δοσορογιηῖ ὝΨ5 Ρτὸ 

δ ΝΣ (παῖ εἴ ἢος σαοοερίεγε 4}}- 

ἀυκηᾶο ποίαΐ, τ. ος. Μα.. 1. 10. υἱοὶ 
ἸΟΧΧ Βαρϑης ἀνάψετε,) νῈ] τθῦροχ- 
δγυπΐ βθῃβιιπι, ΠΆΤΩ ἐποΐατε ἤεγογ δὶ 
γεΐ ἔγαηι δϑὲ ἴ. 4. αἰἱϑὲ ἀϊοίξαν ἀοοεη- 
ἄεγε ἔγαπι. ---- Τγ7})}» Ἡρδ. ἃ [1η8) 
εἴπ. Ρτον. ΥΊ. 19. ἑβκαΐει «ψευδῆ. 
Νοὰ ορυβ εϑὲ, εἵ ἐκανεύει (001}. Εΐοτῃ. 
ΙΠ, τ΄, 8. Ἑυσίρ. ῬΒαιη, ν. 883.) 16- 
ϑῖισ, πδῖὰ Γ]Λ ΕΣ ΒΆΡΟΣ ποίοηεπν 

5 ενοϊαπαϊ ἐρπεηι ἰοοῦβ Ἑξοοῖ. ΧΧΙ, 
86. ἀρυῃᾶδ Ῥτοβαῖ, οἵ ἀροομαϊέ Ἰοορ 
Ῥ»υοΐενὶ ροϑθασταῃέ, μἱ ἄδιαηὶ ἱπᾶθ 
Θιπου 8. ποίίομοηλ ἱηνοϊνοσθηξ, 
Ἰάουι ναϊεὶ ἀθ Ἰοςίβ 14. ΧΙΨ, δ. 
47. εἰ ΧΙΧ. 90. ΙΡἱὰ. 'ΧΧΙΧ: 8. 
ἐξάέχαυσαν σόλιν, σὰ ζωτογόηι οοποϊξαπέ 
ἱποολαβ ὑρΡίβ, --- ΥΌ ΠΓ.» Ἡκρ, 

εηΐον, ἐξαοεγδον. Ρε. ΧΧΊ]. 
41. ξικαίϑη ἡ χαρδία μὸῳ, ἐγαέμηι δ, 
ἐκαοεγδαΐμηι δβὶ οοῦ τωθισὴ. ας. 
ἐπ Πανεπεαίωηι ἐεί. ΝΌΟΝ ΟΡιι8 οἐΐ δίδ- 
ἔπετο, ἼΧΧ ΟΠ ἰοκίθϑα, τς 

ΒΟΠΠΕΪΣ νοϊιοτυηῖ. --- γὰ ἰδ οδ890, 

ἀεεῖηο. Φοῦ. 11]. 17. ἐξεκαύϑησαν (μ 
Ηεςχ. Ἰορίζυν ἐξέκαυσαν) ουυμὸν ὀργῆς. 
1,εφελάνίηλ εδεΐ βίπε ἀυρίο ἐξέσαυσαν 
ἀργῆς, (οἱ. αἰἰχυΐδ κα νοσδῖι ὀργῆς 
ποίανεσαι ἴῃ τρδυρίπα ϑυμὸν, (Δῃ- 
ύδτα τολσῖβ ρτορ στε, ̓απος Ῥοδῖεδδ 

4 Ἰγβηδις ἴῃ τεχίατα) φὰ ἐπηροσῖταβ 
ἩΒταναβ ἰπὰ ἐξέχαυσαν, πὸ 4110. ΤΣ. 
Β05 ἴῃ ἱξιχαύϑησαν ταυίανὶϊ. Νίαχῃ 
608 ἡ. 1ερῖοϑα ταῖμὶ ταϊηῦτις εεὶ 

Ῥτοθάριο. --- ΓΤ» ἦχα ἐχαγάεθο. 4 

ϑὅδιω ΧΧΙ͂Υ. 1. - Πὲν ἵπ Ηἰρϑι 

ὁνοενο, αοοενο. ἃ Βερ. ΧΧΙΙ. 15. 

δ 

ἸΟῸΒ . Ἔκκενοα. 

17. “-ν αγάξο, ἐξαγῖεο. 7.:. 

ΧΥ. 14. -Ξ ΠΓῸ, ἐθιονάον. αὶ Ῥαχεὶ, 

ΧΧΧΙΨ. 21. 955. -- ῦν» απο. 

Ώδυς ΧΧΙΧ. 20. --- ΠΙᾺ)» ἀρασία' 

εν. 1. 14. [Δ ἔογίδββθε εχ 4115 ε- 
το θυ Ἰοοὶα ταδί] σοπε, δας νότ 
Ἰερεταηξ Γ]}}7} (6 τϑᾶ. γ7Ὲ}}) δα! 
ΠΌΠ 8. ΓΆΞὩ:. δ] ἔοσῖδ Ῥδζοῦο. 

Τα βῖ85 οδιιβδ δὶς νδγίθσίμξ. ---- ΤΤΤ.: 

αροοπᾶο. Ὁδυϊ. ΧΧΧΊΙ. 92. 7ετεω. 
ΧΥ͂. 14. δίγαο. 11.135. ΨΙάδ 5Ξα- 
γᾶ 8. Ὁ( ἄϑραξ. Ιθ1ὰ. ΣΧ ΧΙΠ. 48 
ς ἂν ἰχκαύσῃ αὖρ, αυδτα εαίζησεσι 

ἵρησαι, 8. ᾿ἸΡΙἀἴμθτη βτιδῖνν νεἸβε ΈϑΣο, α 
Οοπε, ν. 5εᾳ. θὰ. ΧΙ ΣΙ]. 26. ᾧ 
Ἀσυΐοηε, ἀϊοῖυσ ἐχχαύσω ἔηρω: 
ΠΡῚ ἐσείϊο σεὶϊὰο ἔγσροεῖ δάδατοί- 
(τ. (Οοᾷ Βοηδειίυμ δα Ρεπὶας. 
Ρ. 961. ϑίσγαο. ΧΙ,111. 10. νοςεβ ἐχ- 
καΐίεσϑαι οἱ ἐχλύεσϑϑα; σοπδιιπά νίαν 
ἴῃ οοὐάᾶ., δοῆσιι ἰδτηθῃ ὭοΣι τατπίο. ὦ 
ἙἘΚΚΑΛΒΏ, εὐοοθ. δ4 }}» Τὐολ 

σου. ΧΙΣ, ὅ. θους. ΧΧ. 10. υὐ 
οδὲ αὐ ἀεαιδοηδης ἐνερεϊξετε 8. ἀρτ-.. 

ἐαγί. 
᾿ἜΚΚΑΛΥ ΠΤΩ, 

πιαπἐβεείωνν γαοῖο. ἘΝ ἴδιο. Ἐπτ 

ΧΧΥ͂Ι. 96. ἐκκαλύστε; τὰς ἑαντοῦ ἀ- 
ΑΗ δο ; Ὡρ:- Θχϑοσῖξ ρθοςδῖα 

Η. ΧΙ]. 51. τὴν βρέ ὑμ 
ἐκκαλύσγτων. Ἡοεγοῖ. ἰχκαλ νην γ ῥ6- 
μερῶν. 
ΦΕΚΚΑΤΑΛΔΕΓΠΩ, ῥελεικηνς 

ἰέμο ἀοοίεο. 58ι:»ν. 1,1]. 40. ι τὲ 
Οοταρὶ. ἐκχκαταλεφϑῶ, τὲ τσεϊῖψαὶ 
Ἰρσὶ ὦ ὨἨαδοιϊς. 

᾿ΒΚΚΑΥΎΛΕΏΩ, πείσει οὐβδης ̓ ωΝ 
“εγνινο, ἀδοσυΐεεσο, οτέξοο. β 

ἐάμοο. ϑγτοτα. Ῥβαίγῃ. ΟΧΧΥΠΙ δ. 
Ηεογοδ, ἐχχαυλῆσαι, ἑπιδοῦνα.. 

ἙΚΚΑΥ͂ΣΙΣ, οοπιδιιείδο, αγάδσγ. 
πν» αοοεπάο, ἀροεπάοτ. ϑγτητο. 165. 

τχῖν. 4. Ἡαραΐ: Ρ͵ΤῸ βΌρβίδπῆνο, 
"Ἔχχαυμα ἰορίτυν ἀρυά ϑεδιοὶ, Ατίς- 
ΡΒ. ΤΒεριλορἢ, 880. 

ἜΚΚΕΝΟΌ, εὐαρμο, εβωκέο, 62. 
λαμγίο. Ὁ} ἐξ ἀνξωεσῆα, δεὺ οὐν 



᾿Ἔχκχωτίο. 

α ατοίαίξονο. ἴδ, ΤΣ. 85. ἐχχονω νήσωι. 

φαι οἱ καιροί. ΤαΣίυ] ]δηυ8 Παροί ἐν- 
πουαδωπίμγ, Τιορίδθε νἱδεῖυτ ἐγχα:- 
γωδήσονται. --Ρ ΟἽ Η»ἢ. ἃ ρα 

ευασμο. Λ΄ηχ. οΐα!. ΧΙ, 8. αδὶ 6 
ἡιάοεγε ποῖδι, 1. ἐχχέειν δρυὰ 
1ΧΧ, γτωμι. τὰ Ἐν Ψ111. 16. εἱ 
Ζδαςξ. ΙΝ. 19. ἴποὸ. 8θο. οοᾶ. Βδυρου. 
ΒΈΙΧΧ Ἃμδηὶ, 1. 4. μόρον ἐχκενωδὲν, 
ἀσυσῃοήζαπι ἐἠμρινι. Ἐπ. Ψ. 2. καῇ 

δ χαιραν ἐκχεγώσω, στον φσίγίης 
ζοῖϊ ν: 12. ΧΧΥΤΙΙ. 7. ΧΧΧ. ΤΙ. 
“- ὙΥ, 4:80, ἐκείρο. Ῥε ΧΧΙ͂Ρ. 

8. ὁ τρυγίας αὑτοῦ οὐκ ἐξεκενώϑη. Μαὶς 
ΔΜουῦ. ἤξὲ Θμὲ ποπ εἢ εσίναπίία, 
τ ΠΟΝ ἐεί α:λαισία. Οἵ. 

,, ἦρα. 1,1. 17..-- Δ» ευοϊϊο. πᾶ. 

ΧΧ. 81. κος. αῖ. υἣι σππὶ ἐξελχύω 
εἰ ἐχσασάω ἴῃ οοὐἀὰ. υἱδιν. --- 
ΓΙ ῬΙΒ. πιώο. Οεηοβ. ΧΧΊΥ. 30. 

«4 ὕῬα:. ΧΧΙ͂Ν, 11. Ῥε. ΟΧΧΧΥΙῚ. 
10. ΤΒοοάρί. ΡΕ. ΟΧΙ,. 8. μὴ ἐκκο- 
νώσῃς, ἈὮ, β. ᾿πίοιφσχοῖθ ΟἸγγϑβοβίοχωο 
μὴ ἄπρουιτόν μὲ ἀφῇς ἀπελϑεῖν, τ τὰ 
τπἤδεία, ᾿). 6, ποῦ ἱροῦ δία, τ 614- 
οδάθσθ αἰπδ8. 61. Υ΄. 19. οἱ λάκχ- 
κοι ἐξεκενοῦντο, Ἰασὰθ ἐσφοοαῤαπξιν. 
᾿ἜΚΚΕΝΤΕ, ἐγαηξῆρο, ρεγ γα ο. 

ἽΡΡ ἰάσομαι. Ψπἃ. ΙΧ. δ4. 1 Ῥαγ. Χ. 

4. Ζ6.Β. ΧΙΙ, 10. Ααα. Βγαχα. 
ἐ ΤΠ οοΩ. Ζδον. ΧΙΠ]. 8. πο λ» ο6- 

οἷάο. ἥυμι, ΧΧΙ]. 20. “-ὶνῷ ἐγαπἢ- 

,)7)οαΐο δαδέα. ἴεα. ΧΙΝ, 19. Αἀά6 
9 Μδοο. ΧΙ]. 6. 

᾿ΕΚΚΗΡΥΚΊΤΟΣ, σὕυὉοοῦ ργοσπὶθ. 
ἐσρυΐεμε, ἐχίενηεπαΐμ, το᾽εοίμα, αὖ- 
εἴοαέω:. ὙΥΣ, «οἰμιατίμε, δὲηε ἴδδε- 

γε. ὙΒβοοά, εἰ ΧΧ ὕετεῖι. ΧΧΙ͂Ι. 
380. Ηϊογοῦ. αδονιπαδίίεηι, ροῦ με: 
Ῥτοεογέρέωπε, ἐπ ἕεγγα τεϊεραίων. Ἐϊ- 

: Βγεἢ. ἐχκἤρυκτον, ἀσύβλητον. καὶ, ἐξε- 
πήρυξαν, ἀντὶ τοῦ ἀνεσχόρπισαν. Ἐεῖ 
δτιΐδτα ἁ εἰν ΠΕΣ 4116 ἴπίδιι 
ς7ίορενε, ἐαϑίϊδο πιμίοίατε. ᾿Εχκηρυκεύο- 
μα; Ἰερίίαν ἀρυὰ Ῥο]]υς. 1. 1608 
τ ΕΣΚΡ ΚΕ οποῦεο, 

Μ᾽ Ῥνοοείδε ἀριίοτ. δ᾽ 
ὍΝ 
εΥ͂Ί!]. 

“ἸΌΘ . Ἐκελησία. 

11. Ἰξεύνϑη ἡ ψύχη σα σεῦ χύγω 
ΨῸ. βαρ. ΧΗΙ. 11. υδέ ὑδπνεῖ ἐχχί. 
ἤτοι ἴῃ Α]ά. εἰ Ἰεοῖῖο βρετίβ νἱο- .΄ 
88. Αάδε βορἈ. ΕἸοοῖν. 669. δεδοί. 
ἐχδιώκειν οἱ Ασἰδίοριι. [ γπϊδῖν. 1020. 

᾿ΕΚΚΔΑΊΏ, οοηγγίπρο, νον ῬΊΒ. 

μβκάο, ἀϊβπάο. ἴον. 1]. 17. ' 
᾿ΕΚΚΛΕΓΙΏ, εχοϊμάο. "Όν ἄε- 

οἶἶπο, μεγυεγίο. Ἐχοὰ. ΧΧΙΠ. 9. 
ὥστε ἐχχλεῖσαι κρίσιν 5 560. Ναί. Τερεη- 
ἄυτη ἐκχχλζα;. --- ΠΡΌΣ; γενιουεο. 

ον. ΧΧΧΙΜΝ,. 40. 566. Οοιρὶ. ἐκ- 
πκλφιομάνων, ΟἿΣ ἱπ Υδΐ. 16- 
αἷἴαν ἐχαλεινομένων. ἃ Νίδοο. ΧΙΠ], 
21. 00] ἐχχλείω εἰ καταχλεύω Ῥεττηυ- 
ἐλπία ἰηνίοθα 1 οοὐᾶ, “061 }. 
ΝΗ. 4. ἐκκλείειν οοσωραγε ποῖαϊ, πΑτὰ 
ἄμτα δἰϊψυΐθ οοσιραί τϑρίοπαιι, 6811] 
Δ εὖυϑ ῬΌββοβδιομθ δχοϊιδυμίασ. 
οτῖλδε ἰδιηδη ἰδὲ Ἰορεηάκῃ δὶ 
᾿ἐκλείξουσι, αὐδογδεδιηί. 

᾿ΕΚΕΛΗ͂ΣΤΙΑ, οαίωμς οοποοσοαΐμε, 
ορηφτοβαϊα, οοπθεπέμδ, δοάθο. Γγ.Ὰ» ἃ 

ἄσπεμδ. ἴτς. 9. βδη. Υ. ὁ. Τιυθυϊὲ 
86. ΟΟ ΩΣ] ουὰὶ ΨΪαΐο ποξο- 

ποῖα ἐέηερὶ!, οἱ τϑοῖε: Ὥδτα οοοὶ εἰ 
ςἰαιιὰϊ ὕγὸ ἱπητηυπϊ8 Βαρεθαπίαυν, 

16 ἃ ἰδτηρ]ο δσοθρδηζυσ. Οσηξ 
2 ὅδ. 1. 90. ἰρίαυο Μομεῖ Αἀ- 
ἀὁ Τποοᾶ. 90}. ΧΥ͂. δ. ---- ΡΠ 

Η;»ἢ. οοπρτερο. 1.ον. 11. 8. υδ] 
Ῥτο ἐχχλησίας δρετίο Ἰοερεπάιμ εϑὶ 
ἐκκλησίασον, ---- νΣ ΡΟΣ τποίδῖδμιθ. ἐ 

δ Ὦ͵Ὸ ΠΟΤ, δεπαίης, ρτεςῦνψέξο 

γέμηι. 1 βδιὰ. ΧΙΧ. 90. 11 αυσαια 
ϑγγιβ εἴ ϑοόβθορῆαβ Α. 1. ΥἹ. 1]. δ. 

--Οὐὐπρὸ οἱ ΤΛΟΠΡῸ Ρἱασ. ΡῈ. 
ΧΧΥ. 19. ΤΧΎΤΙ. 98. - ο(ξ- 

ἐκς. Ὅσαι. ΧΥΤΙ]. 16. ΧΧΠΠ, 1. --- 
ΨΙᾺΙΝ Ἰάοτα. Νεδβοι. Υ'. 7. δίγδς. 

ΧΧΙΝ. 9. ἐκκλησία ὑψύίσεου οδῖ ΟΧ 56- 
(δια Βγειϑοβησίδεγί οοηργοραίίο 
οαἶοείμηι, ἀαπρείργιρν, μίογιρ, ἜΠΗ 
ἄστεα Οὐοίέζαι δυΐοτα 
πα ρΉ ΜΝ. 1014. ΧΧΥῚ. 6. ἀϑδ ὑπίηα 
ὄχλου, δεαϊέίο, δεὰ: σοπυεμέμς δεά,- 

Υγ8 



᾿Εχκλησιάζω. Ε' 110 Ἔχκχλιω. 

α ἐδομε Ῥορῃὶ. Ηοογοῖ, ἐχχλησία, 
σύνοδος, συνωγωγὴ, «ανήγυρις. 
ἘΚΚΔΗΣΙΑΖΩ, σοπρτερο. ΩΣ 

ΗΙΡΗ. ἰάσπι. 1νῖε. 111. 8. Ναπι. 
ΧΧ. 8. 108. ΧΥΤΙ. 1. -- Ὁ)» οοἷ- 

ἔσο, οοπρτόρο. Ἐδῖμ. ΤΥ. 15. 
᾿ἜἘΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ, οοποϊοπαίογ. 

ΠΥ ΕΡᾺ ἰάοδτα. ΟΟἘ. 1. 1. 2. 12. ΨΙ]. 

28. ΧΙ]. 8. 9. | 
"ἜΚΚΛΗΤΟΣ, δυοοαίιιδ, ζανποδια, 

ὃ μὲ ἴῃ ογέ ρορμῖξ υεγεαίωγ. ΒΙΓγ80. 
1,11. 17. υ}ὲ] ἔχκχλητος 658 ἱ. α. λα- 

λιά. Ἑοτίαβθθ ἰδίηθη 1ρὲ Ιοοὸ ἔκχ- 
πλητον Ἰοροπαάυτζη 68. ἐχκλήτῳ, 86. συ»- 
ὄδῳ, ἐπ οὐοποεπίιε ὶ, [,ὃχ. Ογτὶ]- 
Ι: ΜΞ. Βγοῖη. ἔχκλητον, τὴν σύνοδον. 
1άδιι: ὄχχλητον, λαοῦ σύνοδον, συνέλευ- 
σιν. ες 

᾿ ἜἘΚΚΛΙΝΩ, ἀδοϊιπο, ἀεβεοίω, ευα- 
ὧο, ἴκ. ἀροϊέπατο [ποὶο, ρεξυοτίο. κἢν» 

ς νεπὶσ. 1πἃ. ΧΊΝ. δ. ---- “}}, 8600, τα 

δϑέρατο. [68.ὄ ΙΧ. 30. - ενυϊάς 

, δπεεγμοῦ. 1 ὅδια. ΧΥ]]1. 658. Θυὶ 
δηΐτα δἰίαυθτι ρογβοαυϊαν εἴ 1ὰ ἔπ- 
ϑδτα νετεξ, ἴθ θυτῃ ἃ τεοῖδ νᾶ ἀ6- 
οἰἴπασο ἔδοϊξ. Οοηξ, 2 ὅδ. 11. 10. 
-- ΤΠ ΗΙΡΒ. ρεοσοαγα, ῬΤ. ἃ 

γεοία υἱα ἀφοϊϊπατε ἔαοῖο. ΝΕ. Χ]Π]. 
36. --- [Ὁ 7Ἱ ΗΙΡΒ. ἃ 193» αὐπιο- 

σεο. Ῥεαϊα. Τ{βὈςΓΠΝ. 8. ἐξέχλιναν ἐπὶ ἐ 
ἃ ἀνομίαν, ἃ 86 δυϊ Δ 4118 γεηιουεπαᾶο 

ἐριρείατωπέ ταὶ μεοοδίαῃ. Νόοῖ 
ορυβ ἰΐδαιε εδβί ϑἰδίιθγα, 608 72. 

Ἰορίβθθ. --- Ὅν 7 ΗΠΡΒ. δ “Ἴην) ἐξε- 

ἰογ. 2οὉ. ΧΧΙΧ. 11. ἐξέκλινε (ρσοὸ 
ΔΉ Γν Ῥετγἠϊδεδαὶ πὲλὲ ἱσείἐπιοηλδτα, 

80. τὴ 6 Ταοΐία δῷ Ββρ θοῦ ΟἸΧ1586), 
Ὁ] ναὶ Ἔχοῖαϊε οὐχ (φαοά 68ῖ βἰρσηυτη 
αἰἰοη ἰοἢ 8 οἰττ 8986 81: σου) Ο[ δ), 
γε Ἴὴν) δοσορογυπῖ Ἰὼ ποῦομα ΑΤ. 

δ «2. γευοτγίὶ, τεαάϊγε, αἱ γοεῖ ἐξέ- 

κλνε ΒΌΡΡΙδηάυτη εἷς πρὸς ἐμά. ----. 
Ὧν Ηρ. δὴ 19.}» ἐπυέΐον. 1 

ϑατα. ΧΧΥ. 14. ἐξέχλνεν, ἢ. 6. υεγδὶς 
ἐπυεοίἑυἱδ εἰ σοπέμηποϊξοδίδ α δε αὐορ. 
γ᾽ άε βύρσα 8. ν. ἀποστρέφω. ---- ὙὮΤΊ, 

εὐξεράλο “6. Ἦτο. Υ.. 6. -- “ον 

οιΔαπιοπέιμι. Ῥτον. Χ. 35. ἔχχλλας. 
Τιορογυπὶ “Ό"».- ϑεσαίοττι 3ερετε 

τᾶν: ἀχλινὴς, (011. ϑγτητα. «[οὉ. 
ΧΙ,. 14. (κπίογυχα ἀπε ἢ. }. νες-, 
βίοπμββ οοδϊποταπῖ, ---- ἢν ἐππώς- 

ἐδο. 200. ΧΙ,. 4. (ΧΧΧΙΧ. 89.) 1Σ 
βεγυπΐ Ὁ» ἀετινδηίεβ 8 “ἼΞ3Ό - 

ὙΠ). ἀεεοεπάο. 1 ὅατα. ΧΥ. ὅ.-- 

ν))» οολίφεο. Ῥτον. ἴ. 15. -- γῶν» 

Φρετγπο. Ῥτον. Ὗ. 19. --- 22: ΓΤ, 

Καὶ εἰ Ηἰρῃ. Αψφυ. Ρ6. ΧΥῚ 11]. 
τοῦ ἐχκλῖνα! ἐν τῇ γῇ» ῬΓῸ εἰς τὴν γῖν, 
αὖ τὴ6 ἀε)έοξαί 5. Ῥτοείεγμαξ. ἢπὶ ἴεῖ- 
ζδα, Τμοοά. Ψ96Γ. ΧΙ. 8. ΙΣΧ ε 
Νυ. ΧΧ. 17. οὖχκ ἐχχλωνοῦμεν (εἰ;) 
δεξιὰ οὐδὲ εὐώνυμα, ποι «οοϊπιαπίες 
ποῆυε δα ἀοχίτατη πεάϊ6 δά εἰπὶ- 
γάτα, (01. Ῥτγον. ἵν. 927. Νυ; 
ΧΧΙΙ. 832. ἐξύχλινον ἀπ᾽ ἔμιοῦ, ἀεεὶν. 
πδυπὶ ἃ τὴ6. δυὰς. ΧΥΤ. 18. ὡς 
ἐκκλινοῦσι χρίσιν, ἈΟΏ μεγυεγέεπέ )υὰι- 
αἴυσπι, 0011, Μαὶ. 11, δ. υδὲὶ νἱά. 
Βαμβινυάυβ ἰῃ Οοταμλεπί. ---- 2) 

ΝΙρη. εγμὄεεοο. Ἐσοςν. ΧΥ͂Ι. 96. 
Εδβεοΐυτα ρυάοσίβ ῥγοὸ ραδογε ἴρῷὼ 
Ῥοδαεγυῃί. --- Δ) ΝΗ. ἃ 320 

οοπυεγίο πι6. 1 ϑὅϑδια. ΧΨ1Π1. 1].-- 
Ὁ) ΝΊΡΆ. ἀεεεέγον. ὅεγεα. ΧΥΤΗ. 

14. ---ἰ Χ)Ὁ : Δ1Ό)» Καὶ εἰ ΝΙρΡἢ. ᾿Ξ: 

1.11. 4. ϑορῇ. ἴ.- 6. 350 εξὶ 1. ᾳ 
“15. (0]}. Ρε. ΧΙΝ. 4. Ργον. ΧΙ. 
14. --- Ὁ. 1 ὅ8πι. ΧΥ͂. 6. ἐχχλίω 
εδί εεδς πιίζταγε, γϑοθάεγε, δϑραζατε. 
2. ϑδστη. ΨΊ 10. γυϊμᾳ. αἰοενέενε. 9 θαι. 
ΧΧΧΙΝΨΝ. 538. οὖχ ἐξέχλανε ἀκπὸ δατνέδι 
κυρίου. Φ00. ΧΧΧΙΨΝ. 27. ἐξέκλιναν α 
νόμου ϑιεοῦ. Ῥτον. ΧΙ͂Υ. 99. ἔχχλέεο 
ἐκ «αγίδος. Μαὶ]. 111. 7. ἐξεχλίατε ν- 
μωμά μου, γερεδείδ ἃ βιδῖατ18 τρίς. 
-- ὝΔὉ Ραγί. γοϊγαοίατγίις. Τοοά. ᾿ 

Ρε. υΧΥ͂. 16. ΠΧΥΤΙ. 17..--- ἼΓΌ; 
αὐδοοπάο. ἩΘΌτ. 700. ΧΙΠ. 90. υδὶ 
ἐχκλίνειν «ινὰ οβὲ 6 αὐδοοπάξεγε αὖ αἷ- 
450. --- ὯΣν ΙΒ. ρετυετίο. “οἷϊ. 1. 

» ΞΕ Ἄν ἐγαπδοο, ὅοα. ΧΥ͂ΠΙ. 5. β 



"Ἔχκλισες. 

[πο 7} ἐτραυέεοο. δυϊ. ΧΧ, 3. 

Ηἰς ᾳύοαμο οβεοΐατα ροδυεγιπέ ὑσὸ 
Οδϑιι88. --το ἸΏ» αυεγίο. ἴπο. ον. 

ΧΙΧ. 31. υΧΧ Εχοά, Χ. 6. Ποαϊ. 
ΧΧΙΧ. 18. --- Γι» αδεγτο. Ῥβδῖσι. 

ΟΧΥΊΙΠΙ.. 21. - ὦ}, γεοοάο. Ασα. 
Ηοϑ ΙΧ. 13. --οὐτοϑ» ἀεοϊἑπο, γϑοξ- 

εἶο, 011. ΑΥ̓ΆΡ. οἷον. Ῥτονυ. ἸΨ. 

16. ΨἼ]. 96. --- ογο γὴν ἀὐπιίείο. 1 Ῥατ. 
ΧΠΙ. 9. 51:. Υ7Π. 8. ανὶ ἐκκλίνειν 

, καρδίαν εαἴ ἐβίοετε, μέ αἰξχιῖς α τεοία 
υἱά 7μαἰ εἰ πρμὶέαίια ἀξφβεοίαί. 
Ψυὶρ. σφ αὐ οΟΥ τεβρὶς εαίεμαϊξ, 
586. ΒΔ ΡΟΣ ΘΠΑΙ νἱμι οἱ οβιοδοίδπι, 
ΤΠ0]ά. ΙΧ. 11. ἐχχλίεν ἐπὶ τινὰ ψυχὴ 
ἐε ἐο ἀἰεϊταν, οἰρμς ἰἰδιάο δὲ οομοιμ, 

ἕα φμδοϊίαίμγ, μὲ αὐδο ἀρρα- 
γεαί. 101ἃ. Χ]]. 10. ἐὰν ἰκχλίνῃς, κὶ α 
Ῥτοιροεγλίαίε ἀεοϊπαυετίε, εἰ ἐπ αἄνεν- 
“ἰίαέεπι ἐποϊάεγε. Ιλ, ΧΧΧΥ͂Ι. 17. 

: κβ γῆν αυεγδαίμγ. 

ἜΚΚΛΙΣΙΣ, ἀεοϊέπαϊο εἴ βρεεὶδ- 
εἶπι τροιδρμοσῖοθ ἐἰρίξοιο α ἴ)εο, 
ἐπίηεαδ, ργαυατίοαξιο. πὴ» 71. 

δππι. ϑγταχα. 168. 1.011]. δ. Ὁε- 
ἀυχὶς δ ΠΡ ἀεοϊεπαυϊ. --- ΤΌ; 

᾿ γροοεϑῖο. Ἐποοά. 168. ἘΠ. δ. εἴ Ζεῦ. 
ΧΧΥΙΠΙΙ. 16. 

᾽᾿ἘΚΚΔΛΥΖΩ, εἴἶμο, ἴαυο. ἢ» 

ἐπηπεγρο, παιπᾶο. ἴῃς. εἱ 1, ΧΧ β6ο. 
δι. Ἰκν. ΥἹ. 28. 900. ΧΧ. 28. εα. 
Οοπιρὶ. ῥγὸ ἑλχύσα, (ᾳυοά Ηδεβε. 
ἊΡ» ἣ Γεθροη 61) εχβιροὶ ἐχχλύσαι, 

αὐεε Ἰεεῖο νυϊραίαο ρῥγαΐθγεηάα 
νἹδίυτ. 
᾿ἜΚΚΟ'ΛΑΜΜΑ, δομίρίεγα, ΓΠΒ, 

“οπίμίεσα, οαίαέιτα. ἴῃπα. Ἐχοα. 
ΧΧΧΙΧ. δ. Αἀάς ΕΣ. ΧΙ,. 16. 
Ὁ ἴῃ φυαϊδυβάδηι Ππτῖ8 Ἰερίξαν ἐχ- 
κόλαρμμα διάτρητον. 

᾿ΕΚΚΟΛΑΏΉΤΩ, εεοϊμάο. » 

οἤοαϊο. Ῥτον. ΧΧΧ. 17. ἐχχολά- 
«Ψαισαν βες. οοα. ΑἸεχ. υδὶ τε] 
ΤΡΥῚ ἐκχόψαισαν Βαϊ εηΐ. --- κἘΡἢ 

εοπίμπάο. Ααα. 86ς. οοἄ. [4108. Τ,ον. 
ΧΑΧΙΠ]. 24. ἐκχεχολαμμένον, αὐδὲ ἰΔ- 

ἊΝ 11 

ἸΔΘΠ ΨΟΧ τοΐηὶ μοῖίπβ δὰ ϑϑαυθηϑ 
9 τοίογθησα νἀ οῦιτ. ---- ΠΕ» 

ἀρετίο, Ἅ. ἑπεομΐρο, οαἷο. ἴῃς. Ἐχ. 
ΧΧΧΙ͂Χ. δ. 8 Μδος. [1]. 97. ἐξεκό- 

᾿Εχχόστω. 

λαψε γραφήν. 1266: ἐνεκόλαψε. Ὗοχ ἢ 
ἐγχολάπτειν, ἑποϊάεγε, ἐπδέοαγε, Τ10- 
ῬοΥ Το ἀρυὰ Ηετοάοῖ. 1. οδρ. 98. 
187. 

᾿ΕΚΚΟΜΙΔΗΙ, ἴῃ ρέπεγε εἰαέϊο, 
αἰΐο, προοϊαιίπι οἰαίίο βιποτίε. 

: Μεος. 111]. 7. ἐχχομωδὴν «οἦήσασϑαι. 
Ἠδεγεβ. ἐκκομιδὴ, ἐκφορά. 

᾿ἜΚΚΟΠΗ), ἐποϊδῖο. ΓΕΡῸ» ἔν- 

οαυαΐίο, ρεγογαῖο. Ααα. Ϊε8. 1.1. 
1. : [1 

Φ'ἜΚΚΟΠΟΣ, 7; ἰαδεαίι. 
Ἔχχοτον σοι τνὰ ἰερίίυῦ δρυὰ 
Ασα. εἱ ϑγτηια. βες. ΜΆ. 168. ἴδαείδ 
Ουγίετῖο 1ε8. ΧΈΠΙΙ. 24. ὑχσὸ "1 Π» 

ἰαδογατε ζαοῖο. 
᾿ἜΚΚΟΤΤΩ, οσϑοϊπάο, ἐπχοϊάο, 

ρεγομίο. ὙἽλ ΟΒΔΙὰ, ἐμοοδάο, ἱποϊάο. 

απ. ΓΝ. 11. ἐχκόψατε τὸ δένδρον, 
ἐχεοϊπάμε αἀτδοτέηι. ---- 9» δισοῖαο, 

ἐποίάο. Ὥδαϊ. ἾΊΙ. ὅ., ΧΗ. 8, 2 
Ραγ. ΧΙ͂Ψ. 8. --- ἸΣ ΗἸΡΒ. ἃ πῃ» 

ρετοιίϊο. θα. ΧΧΧΙΙ. 8. ΧΧΧΥ͂Ὶ. 
835. 8 Ῥατ. ΧΙΡ. 14. 1δὅ. --- ΝΠ 

Ηρ. ἃ ν »Ό) σηπουεῦ. 20». ΧΙΧΣ. 

10. -- ΠΕΣ Ηἰρῃ. ἃ 23). οαάεγε 

ὑἱεῖο. Ἐχ. ΧΧΊΙ. 427. --α ΠΡ οὐάο, 

ἐκοῖάο, ἱποῖάο. Ααα. Ὠουΐ, ΧΙΧ. 5. 
ὕπο ἌγΠ' ἰάθσω. Ἑά. Ουΐηις. Ηοκ. 

ΥΙ. δ. - ΤᾺ» “εοῦ, οασάο, αδεοῖμα, 

ἄο. Ἐχ, ΧΧΧΙ͂Ν. 185. Πευς. ΧΧ. 
19. 90. Ψψυά. ΥἹ. 96. ---- ῬΝΌ ἐία 

κὲ ποπ. Μαὶ. 11. 18. ἐχκόπτων. δὶς 
ἸΣρστὶ ποηπ}}}}} βδο. ΝΟ υτω, 866 16- 
βοπάυχα δἷπθ ἀυδίο ἐκ χόσων. --- 

“ΠΏ Μερίάδοι, τιοπαθτι Ῥτορν. 

Ζεαοῆ. ΧΙ]. 11. ἐχχοστομένου, 80. 
ῥοῶνος, 565. αι. Ιαρεταπί 1.1 δ 

ϑβο. Οστοίίυτω δα ἢ. 1. πα ο Ρυΐα- 

ΤΙΣ 6886 ΠΟΙΏΘΠ ΠΟῚ ὈΓΟΡΣίυ), εὰ 
Οοτα6, ἃ ὙἼ)» αυοὰ ἱπίοτάσπι 

Υγ4 
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᾿Εκκοσμίο. 

α φϑῖ ἱποδάεγε, -ὯὮ ΝΒ. δ ἫΝ 

ετοῖφμς δσερηι. ϑγσαῦι, Ῥρ ΠΙΧΧΧΥΙΙ, 
6. --- ἼΡ» ἐ)οάϊο. Ρχου. ΧΧΧ. 17. 

Ααυῇ.. ϑγπίπι. Ὑπθοᾶ. ἴεβ. Γ,1. 1. 
2») ἐκασξένβο. ΜΊΟΝ. Υ. 14. ---- 

Υρ Μη. πο. Πδη. ΓΧ. 26. ἐχκοσή- 

δυνεαι. 4. Μαοο. 1. 2. υδὶ ρίαπε αὐ. 
ΕΓ 6, ὉγΟΥ δ ἐχδείΡατα ποῖαι, [Ὁ. 

Υ. 8. 866. 
“ἜΚΚΟΣΜΕ, Ω. 4 ἽΜρροαρ. 

ὃ ὟΊ. 2. ἐκκεκοσμημένον, 97- 
παΐμπι. [1 νογϊθπάδ οοὲ ἢθς 
ΥΟΧ, δὶ Ἰεοῖίο ΒΔΏΔ 6δθῖ. Νίδῃι ργεθ- 
Ῥοπί(ίο ἐχ ἰπ σοπιροβίεβ. δια στᾶσα 
᾿αυρεηα νὰ Βαρεῖ. ϑ'6α τῃδ]]ρηι 
ἸΕρΌΤΘ εὐχεχοσμημόνον, δϊ εὐχοσμούμε-. 
γον, οΥπαί:δδίπλλη. ᾿ Οἰθ απ ἀ808 
6586 νϑίουοβ ΟὝθδοῦβ Υοσδ. ἐκκοσμέω, 
νεῖ ὁ ἀογιναῖο΄ ἐχχόσμησις, δχογπαΐιο, 
δλοπεδίαηπιοηξιπι, ἃ 
 ἘΚΚΟΎΤΗΜΑ, τα, οὐξηι. ΠΏ» 

ΠΕΕΝΙ δεν. ΧΙΝΙΙΙ. 80. υδὶ ἈΠ 
ἐγχότημα Βαροηΐ, ααοᾶ ν᾽46 βυρτα. 
ἜΚΚΡΕ; ΜΑΜΑΙ, ἀερεπάρο. ἬΡ 

.Ῥαγῖ, ΡΒ. ᾿αἰβραίπε. ει. ΧΙΙ͂Ρ. 
80, ψυχὴ αὐτοῦ ἐχχρίμαται ἐκ τεῆς 

φούτου νχῆς ἐφ αἴ 86 ᾿'ρΡ86 διωηδέ. 
ὕπάϊεν. Υ ΠῚ. 9 
ΡῈ βυβε ται ΠΣ ἐχλανδίέξο. 

10 Πθίλθη, ὈΓΟΡΡ. ἷπο, Ἐχ. 1]. 

15. ἐχχρίσιως. ϑδσαμθε αἰν!εῖπι ἐκ 
ἀ κρίσεως, αυὶα εχ Ὁ οἱ ΥἫ 7μαϊοίπηι, 

ἀοτῖνασθ νοϊυϊ. Ηβγοῖ, ἔχχρισις, 
ἴχρευσις, ἱδρὼς, οὖρον, κόπρος κ. τ΄ Δ. 

᾿ΕΚΕΚΡΟΥΏ, δχομέϊο, ἐσρεῖϊο, γο- 
ρεῖϊο, ρενοιέίο. ΤΙ» Ἰάδια. Τθαξ. 

ΧΙΧ. 5. ἐχχρουσϑῇ᾽ ἡ ἵχιρα αὐτοῦ, 6χ- 
ΟὈΠΙΔΟΟΣ ΤΩΔΠῚ15 6]0.8. ταδ]]6.ὰ 
01 Ἰορδυθ ἐκκρούσῃ, ἱἰχαρυ]ετίξ. 
᾿ἘΚΚΥΉΤΩ, φγοϑρίοϊο, γεφριοἷο, 

ἐηπΐποο, Ῥτονάνεο, ἐηβεγβο. ΥὙΣῚ 

ε ΗΙΡΒ. 8 ἸὩΣ ἐπιοο. Οδηϊ. 11. 9. 

. ἐκκύστων διὰ τῶν δικεύων, Ῥγοξριοΐδης 
ῬΕΣ ολΏ661108. --- Ἡρῳ2: ΡΨ; 

ΝΙΡΗ. εἰ ΗΙΡΗ. 1 ὅδ. ΧΠΙῚ. 18. 
ὁδὸν τὴν ἐχκύατουσαν ἐπὶ, νίδτῃ, ατιδὲ 
δρεοίαίέ δὰ. Ῥᾳ. (Ἰ. 20. ἐξέκυψεν,. 
φμαδὶ μὲ ϑεσγείας ᾿επεδίγας, φαποοῖς 

Τ12 
1.) χά : 

ἔοευε μιοερεϑῖέ. (ὐδμς. ΨΙ. 9. ἡ ἐ- 
κύπτουσα, ἴπ ΡΒιϊομα ᾿ἰερτίτς ἀνα» 
βαδουφα, χυοὰ τηστυπιὶ ἸτοΣ εΞὲ 
εν. ΝΙ. 1. κακὰ ἐκκέχυφεν ἀπὸ βοῤῥᾶ, 
τῶ 614 ᾿πυέπεπὲ ὁ ΒΕ ΘΠ ΓΊΟΣΙΘ. Αἄδε- 
ἃ Βερ. ΓΧ. 82. 5ες. Οσπηρὶ. 1 Μδος. 
ΙΝ. 19. ἐκχύετω, ΝΣ, 568 ἐτ- 
Φογρνδ 86. [ριᾶ, ΙΧ. 28. ἐξέκυψαι, 
ἐπιογδεγμηέ, 56 15. ἔμοεπι ᾿τούεεταπί. 
Ηγολι. ἐχχύκυφεν, ἀνώξδϑωσεν. δοιαὶ. 
Ασϊδίορη. ΤΆ οϑτα. νυν. 804. 

᾿ἘΚΔΑΔΕΏ, εἴρηκον, ζοχεον. {π: 
ἄπ. ΧΙ, 9: 
᾿ἜΚΛΑΜΒΑ ΝΩ, εχοῖρίο, ἀρρτε- 

λεήάο. διὸ, υἱκπάϊοο, ροϊϊιο. «1οὉ. κ᾿ 

ΠΠ. δ. υἱοὶ ἐκλαμβάνειν ποίδε ἄρργο 
λεκάεγά,, οιρὶμι αἶσα γεοάάεγε αἱ 
φεανὶ υἱπαϊοαζέ, οολδ, ν. 6. Ἐεὶ πα- 
6 14, αυοὰ ᾿μβίων οὲ χασαλαρ.- 
άνειν. Ὑ τὰς εἰ ϑ2οῦ. ΧΧΣΧΙ. 890. 

᾿ ἨἩΒΣ 181] δδὲ ἰῃ ἑεσίυ Εἰοϊντδῖοο. 

. ἜΚΛΑΜΠΡΟΣ, εὐιρέάως, ἱπεὶ» 
ἀνε ΠΆΆΡΟ οαπάογ. ϑγτωτο, ἴκν. 

ΧΙ Ι͂. 4. ϑ6ρ. ΧΥ͂ΤΙ. ὅ. ἔκ- 
λαμροι φλόγες. Ηεϊϊοά. Ξ τ ἱ 
1038. ἀρυᾶ Βδρτῖο. ΒΒ]. ας. Τ 
ΝΠΙ ν. 1231. οα. Ηαυΐθβ. 

ἜΚΛΑ' ΜΠΩ, εἰμίσεο, τεερίεπάεο, 
τ, εἤιίρετε ε [ποῖο. ὙΝΙ ΗΙΡΒ, ὃ 

ἬδΜ ἰάοη. Ἐξ. ΧΙΙΠΙ. 8. ἡ γᾷ 
ἐξέλαμπεν ὡς φέγγος. ---- ΠῚ ἩτρΝ. 

8 ΤᾺ δρίσπάεγε 7αοίο. ὃ ϑαπι. 

ΧΧΙΠ. 29. ἐχλάμψει τὸ σχότος μευ, 
[ΟΠΘΌΣΑΘ τη688 οοὐπυεγίϊέ ἕπ ἔποειε. --- 
ΠΙΩ͂ Ηἴρμ. Ὁ δῃ. ΧΙ. 5. ἐχλάρμ-! 

ψουσιν, ξαϊρενυπῖ, Ἀ. 6. ἧπ συνά 
αὶ ἐραμ αο {εϊοίἑαίε οοπεξέξωμεπίατ, 

αυδῖ Ἰοσυμπι Οεἰοσυδβ σωοπαῖ, 
ὙΠ, αὐιοπετε, ἐπείσμενε, ἈἘ. ἢ. 

͵ἦυχία ΟΒαϊάδοοσυπι σηοόγοσὰ ἑάεηι 
6586 80 γεερίεπάξεορεγε, ἵμπεεε ἐπάν 
ἔεγε. 
ἜΚΛΑΜΨΙΣ, ἐἤωϊσεκμῆα, ερίει 

ἄρον. ΤΥ» δαπάοτν. 1,εν. ΧΠῚ. 

46. Αὐάε 4 Μδος. Υ'. 13. χρυσὶν 
χόσμων ἐχλάμψεις. 

᾿ἜΚΛΑΝΘΑΝΟΜΑΙ, οδέέοέξοοτ, 
πὸρ οορίίο. ποῦ; ἰάετη. ϑγπιηι. 



᾿Ἐκλάξωο. 

ΗΝ ΧΙΙ.. 4, ΤΠ ρελια. Ἔοα;. 11, 

1 : 

᾿ΕΚΛΑΞΒΥΏ, ἐαρίάεηι εσοὶάο. 
ὉῸΣ» εἐχϑζωΐρο. Ὠοαῖ, Χ. 8. 866. Α]4. 

Ἀοἰαυΐ Ηϊστὶ Βαθοπί δίγαρίοχ λαξεύω, 
ἘΚΛΑΤΟΜΕΊΏ, εχοϊάο ἰαριάεε, 

εΠοάϊο. ογν Ἰάοτα. Ἰεμξ, ΥἹ. 11. 

ἐξιλατύμησας λάκκους, ΕΟ] 5Ὲ} σαγεῦ- 
Ἠ88. ---- 715, εὐ οαϊο, ἐχοαυο. παι. 

ττ 

ΧΧΙ. 18. 
,᾿ ἘΚΔΕΤΟΜΑΙ, εἴξρο, δεἰΐρο, ἽΠΨ 

φηοῦο. ἴῃς. Ῥχτον. ΧΙ. 8. 1,ερὶξ 
Ἵ -- ἽΠΨ εἰἰχο. ὅεμ. Ν]. 2, 

1 ϑαχα. ΧΥ͂Ϊ. 9. ἐν τούτῳ οὖκ ἐξελί-. 
ἔσο κύριος, υῃς ΠΟῊ οἰερτὶ ἀοτοίηυδ, 
Νιάς εἰ 1 Ῥαγρ. ΧΧΥ ΤΙ]. 4. 2 Ῥαγ. 
ΨΙ. δ. οἱ  οσβῦι ΡΒ]. 5. Ρ. Π, ς. 86. 
9 ϑδτη. ΧΙΧ. 88. ἐχλέγεσθα, ἐπὶ τινὶ 
εβὶ γόρατε, ἐχρείεγε αὖ αἰἴΐφμο. Ψαὶρ. 
ΟἸιΠΕ, ρεϊδεγὶ5 α πιέ.0. Ἑδιάοπι 

; πιοίίομομι Βαρεῖ ἀαοαὰπα 7. ᾿. 1. 

“-- εὖο. 1 ϑεαα. ΧΥΤ]. 8. 

ἐξιλέξατο. ετθῖο Βεθο 580]18 πἰαζαν 
Ῥυποῖίβ. 551 7 Ἰεβῖ8β, ρεγίπες δὰ 

Ὕ» εἰεριε. --- ὙΦ εἶἰσο. ἘΖ. ΧΧ. 

38. ὍὮπκε. ΧΙ. 86. ΧΗ. 9. Αἀάς 
Ααυ. εἰ Ὑμοοά. ϑόρῃ. 111. 9. ---- 

155} Ῥατέ. υεαϊαίτα, Ααὰ, Οδῃῖ. 
ΟΨΟ 10. ἐχλελεγμένος. 8... ἢ δὲ ἴῃ 1]. 

Ατβδρ. ποίδὲ ἐπδέρπεπι 6886. ---- ὌΝ 

ι ΗἴρΒ. ἐγμο. 4 βϑιη. ΧΙ]. 7. βθα. 
Οοτρ]. οὶ γὑτὸ ἐξελεξάμην εἶπιο ἀπ- 
Ῥὶσ Ἰερεπάυπι ἐξειλόμην. --- εν 9} 

δῖρον. 165. ΧΙΑΙ͂Ψ. 13. αὐί Ἰοοο ἐχ- 
λεξάμκενος τοροποβατ 6δὲ ἐχλυόμανος 
5. ἐχλειψάμονος ε ςοῃλεοίατα Ἰλοεάετ- 
1 εἴ ἱπ ΒΡ]. ΤΊΏΘΟ]. Ρ. 1. δ᾽ . 
- Πρ» ατοἱρῖο. Ῥτον. ΧΧΙ͂Ν. 82. 

Οταθίυβ αυϊάοπι σοπ]ϊοϊξ, 101 τορος 
τιθηἀυχὴ 6886 ἐχδίξασϑαι, αἱ ἰεσεγαπί 

» Ἡροῦϊπιιϑ ταοάϊμῃ ἱπῆηϊζατα ΠἼΠ) οὔπιὶ 

Ῥτεῆχο ἢ, β6ὰ οὐμῖββο ". --- 20 

ῬΊΗ. φμδοὶρίο. 1 Ῥαι. ΧΧΙ. 12. ἔχ- 
λέξαι, Ὀδηδ αυοδα ϑεηβιχ. --- Υ2). 

οοηστέρο. 108]. 11. 16. δὶ ῥτὸ ἐκ- 

118 Ἔκ»λείπω.. 

λέξαοδν ἰερετο σιδϊεπὶ συλλίξασϑε. 
-κὐν Ἕν εαρίοτο,  δυϊ. Ι. 38. 

ΦῬΕΚΛΈΕΤΩ, εἴψο, ἀεϊδρο. 

οοπομηιο, απξεγο. ἴπς. Ὁευῖ. ΧΧΥῚ. 
18. ἐξίλεξα, ποῦ τηδῖο χυοδαὰ δβεῖ- 
ϑυα, Οομξεν ἰπῆτα 8. ν. ἐσιλέγω. Κ 
βθο. Μοιίξ, ἱπ 1κοχ. Ηδχ. δ. νυ. ἴθ: 
ξεταμῖ ἼὝΠ' 

. ᾿ἘΚΔΕΓΠΩ, ἀοπἠοῖο, ἀεεῖπο, Ῥέτέο, 
που (δβρεοϊδωῃ ἀε ρίαοία ἃς 
φυϊοία πιοτίε), ΟΠ δι 7. Δ λλ» ῬέΤεο... 

Ζαν. Υ11. 27. ἐξέλισεν ἡ σίστις ἐκ, στό» 
ματος αὐτῶν, ἀεξεοῖέ δοὰ μετ 68 
εχ οἵὸ δοῦυσα. Αἄἀάς τοὺς λομοὺς 

ΜΈ. ΝἼ]. 3. - δὴν αδόο. 1 ϑαῖῃ. 

ΙΧ. 7. ἄρτοι ἐχλελοίσασιν ἐκ τῶν ἀγ- 4 

ων, Ῥδεβ αδειιπμέξ φεπὲ 6 Ὑϑεῖβ. --- " 

ἐχολδ» ῬΥΒ. ἐαηρμεϑοο. ΝᾺ. 1. 4. - 

ὨΌΝ» οοπργεῖο, οἴὔδτα αἰΐετο, αὖ- 

“πὰ, [ε5. ΠΧ. 420. ἡ σελήνη Φου οὖκ 

ἐχλείψει, Ἰυ'μα ἘΔ πὸμ ἀεβοϊεῖ, 8. 

οοοἰάεί. Ἡεδγοεἷι. ἐκλείποντα, δύνοντα. 
Ησοε, ἹΨΥ͂. 38. ἐκλείψουδν, ἂδ Ρἱδοθαδ, ᾿ 
πιογϊαπέμτ. Βόρὶ, 1. 3. 8. --- ὈΞΝ 

γερισα. ὅκῃ. ΧΙΝΊ]. 1ὅ. 16. [ε5. 
ΧΧΙΧ, 20. --- ΟΠ)». ἀρῥεοίωδ, πὲλὰ. 

Ῥευς. ΧΧΧΙΙ. 86. --- Ἴν» Ῥγαεϊάο: 

Οοα.. ΧΙς 6. --α νὴ)» ἐτορίτο. ὕεη. 

ΧΧΥ͂. 8. ἐχλοχων ἀπέθανεν, εχ ϑΡΊ ΤΉ 

χροτίοθαῖζαν. ἘΏχοι. 1. 20. ἐξέλιπον, 

φετίενισιῖ. Ἐοογ οἷν. ἐξέλιπον, ἐξώλησθον. 

-- Ἢ ᾿αὐοομμῖοι ἴὰς. οἱ ΧΣΧ 

ΗδΔΡ.. 11. 16. ἐξέλμσον ἀσὸ βρῶ 
δεὼως «ρόβατα, ἀφξίεσεγμπέ ΟΥΕ8 ἃ εἷθο, 

ἴὰ τ Ὧοπ διαρὶ 8 εἴρατα ταὶ δ]1- 

ταθηΐϊα μαροδηί. βεησυσα ΘΧΡΤΘδ56- ὁ 

τυπῖ, Π6Ο ορὺβ εβΐ βίδίμεσθ, θ08 » 

Ἰοερίεδε. Οοιῇ, Ἡοιτεὶ Μῖες. Οε, 

12}. 1]. ο. 18. -τὯ» ἀεείπο, αδεοΐ- 

το. Ῥε. ΧΙ. 1.-- ΠΟ ευεἶο. ϑγτατα. 

Ῥχονυ. ΧΧΥ͂Ι. 7. Ἐδδρεχὶϊ ποϊομετα 

εαλαμτιοπάϊ, αθδτα μαροῖ Σ1] δαὺθ 

ἃς. 1. -- Ὁ) ἐσλαυτίοτ. [68. 

ΧΧΧΥΠΙΙΙ. 15. ἐξόλιπόν μου οἱ ὀφϑϑαλ- 

μοὶ ἀσὺ τοῦ βλέσεν, ἀείεοεγεπί ο- 



᾿Εχλείκα. 

α ΟΌΪ᾿ τοδὶ 6 νυνομάο, ἢ. ὁ. ἐξα υἱ 
ΠΟ 8:0 108 νἱάθαῃ. γ146 Μ'- 
ομδδ]β ϑαρρίει. Ρ. 442. --- ΑΙ; 

Ηἰρἢ.8.1.λ)» τεοεάετε ἔποῖο. Ῥτον. ἸΥ͂. 
21. --- ΠΌΝΩΙ ἩΜΡ. οὔγκον. Ῥβ. 

ΟΥ̓͂Ι. 6. ΟΧΙῚ. 8. ΤΏτοη. 11. 11. --- 
ΡΝ ΗΜ. ἀπέριο ἀεἤοῖο. Αὐτὸς 

ΝΠΙ. 18. το Γ}» αδηιοῖο. 1.8. ΧΙΧ. 

6. ἰχλείλψουσιν οἱ αοταμοὶ, υδὶ ΠΣ 

Τηδηϊεϑίβ οϑί δίάσπο ταμοβοογε. 
ὃ ϑδύτηο δυΐζεη εβὲ δ δἰ νεὶβ ΝΣ ἔω- 
ΚΠ ΈΡυ5. --- ν οὔδ80, (ἀἐξῖπο. δι. 

ΧΥ ΠῚ. 11. θεαί ΧΥ͂. 11. ὕεε. 11]. 
80. ἐξόλισε αολεμεῖν, ἀεε:ν Ὀ6]]Ὡ σόσασα. 
Ἀργοῖ. ἐξέλσεν, ἐπαύσατο. ---- Ὁ γ, 

οδς5αη8, ἀδοέξεϑ. 168.1.{1Π. 8. --- δ» 

πηκιπιιιδ. 168. ΧΧΧΥ͂ ΤΠ]. 19. 8ς. Ὁ 
ἴῃ ἤπα ν. 11. οὔτ 864. τηδ]6 ΘοΣ»- 
ἡυπχετγυπί, 8δὸ 7 Ἰοροσιηΐ. -- 

ΓΡν «ρτοίο. ἘΖ. ΧΧΧΙ͂Ν. 16. 41..---- 

ς ὙΓν Ῥεγδογιογ. 3: Ῥασ, 1. 18. 1..- 

Β6γθ ἰτδῃπβιαϊεσυπί.-- 7, ἐαδίσοοτ. 

σε. 111. 18. [ε5. ΧΙΧ. δ. ..- 
"δ ν πνέοα, Ῥτον. ΧΧΙΨ, 8]. 

ἐχλελειμμένος γίνεται. 51Π6 ἀυθίο Ἰερίξ 
Ὁ. ΤΊ ὅορβ. 11. 9. υδὶ γεγο δη 77 
Ἰορδγαπὶ δὴ. --- ΠΤ» ὕαηρον. 
165. ΨΊ]. 8. ἐχλείψνει ἡ βασιλεία, ἂα- 
ἤεῖος ταρῆυ, Ηδγοὶ. ἐχλείψει, ὑσ- 
τερεῖ, ἀπολετα.. Ιοϊὰ. 1,1, 6. 7ε;. 

ἁ ΧΙΨΝ. 4. Αγαῖν. «τας ἴῃ (οη). ΓΝ. 
ποίδξ αἀἐρεέημεγε, οἴ ἰὴ Ο(οη]. 1. ἀἰηιὲ- 
ποΐως ἐδί, ἀπὰθ κι σιλ ον, ραιρετ. 
τον ζαίρον, ἰαδογο. Ηδῇ. 11. 
13. οχ Ηεργ. οἴΐϊδιη ἀδἥοενε, 
αῳτοίαγε τιοίαϊ. ---- ἢν» ὕξεδωσ δι. 
γεν. 1.1. δ8. 64, ---- δγγ 15. οαἶσο. 
ϑγνήση. Τμοοά. 700. ΧΥΤΙ. 5. Ψα]ρ. 
οομέλ Μἰογμηι οι ἀρπβοϊενί. --. ΤῊΣ» 
υἱϑ, υἱγεϑ. Ῥτον. ΧΧΙΝ, 10. ἕως ἂν 

« ἐχλέπῃ, 8ς. δύναμις 8. ἰσχὺς σον, αἱ ἕως 
ὧν ἐχλήσῃ βοΏϑιιβ οδιβα ἀ6΄ διιο δαϊ- 

114 

ΧΥ. 4. -.--- τ, ἡποίϊπο. 761. ΜΙ. 4. 
ττ 

᾿Ἔχλωςσα. 

ἀοείηξ. ΑἸ:6 δηΐντα γδίσε. ἧσοο νεῖ- 
8:0 οὐτὰ ἴοχαι ΗΡτ. οοης τὶ πὸ- 
4υξ --- 3}5, πιεπέδου. ἴες. ΕΥ̓ ΤΠ. 

11. υνὶ ἀ6 ἔοπίθ Ῥοζοπηΐ, δάθοσοι 
ΒρΕΙΏ ΠΟῚ ἔγυβίτδηΐθ, θεστηο δξὶ 
ἸΒεοά. ΡΒ. ΟΥ̓. 11. -- πὸ: 5: 

ΚΑῚ εἰ ῬΥΉ. οοπσωπο, ογ. ἜΠοος 
ο». ΧΙ. 20. ΧΙΧ. 27. ἴπιο. 7268 
ΧΧΧΥΙ. 23. νους. ἄοπεο σον σαπε. 
γείωγ. ΤΧΧ ὅἀεη. ΧΧΙ. 15. Ῥδῆε. 
ΧΧΧ. 192. υνὶ ϑγτητῃ. ἀνηλυῦη δ. 
Ῥεῖ. ῬΒ. ΤΧΧΥῚΪῚ. 38. 
ΩΡΣΟ ον. ΤΉτοι, 1.11 --ἶὴϑ 

οοπδιμπέο. οαϊ. ΧΧΨΤΙ]. 65. --- 
ὮΝ» δομέ ράγωηε. Ῥγου. Σ, 91. 

ἐκλείψει, αὐ πιλέϊωπι γεδτερείειν 5. ὕτὸ 
πιλῆο λαδεδίμιτ. Μασ. μαθεῖ: δυὸ πὲς 
ἀέδο. ---- δ, ὅιγο, ἐπδαπίο. Οτα. 

ΧΙ,ΨΊΠ. 13. Βεευϊοτιις δὰ ταὰ, τῆν, εὖ 
Ατ. ἀλ λ. "πεπίε ἐμγδαΐδ εδέ, ἑπεροίδαι 

ΩΣ ἐς ἐγδἤδα, πιείμ, οἴο. ---- 3: 
υΠ Καὶ οἱ ΗἸΡΉ. σεοδάο, απεσθρῦ. 

Ἐχ. ΧΙ]. 929. Ρᾳ. ΠΙΨ. 11. [ε-. 
ΕΝ. 10. --- 5)», πιογίον. «Ἔτεῖῃ. 
ΧΕΙ]. 17. 90. ἴπο. δὲς Τ εἰσαρὶε 
ὅο). ΓΝ. 21. - δ) ΝΙΒΒ. ἃ ὑχφι 

οἰπίίεεοο. 165. ΧΥΧ, 18. --- Ἐγγ» ἀδ- 

»εϊϊο, Ῥα. ἩΙΧΥΤΙ, 2.--τ ἢ ΝΊΡΕ. 
ὙΠ ἐταγάεεοο. 7ετ. ΥΙ 99. ΕχῚ 

ἐχλείσουσι αἱ σκιαὶ τῆς ἐσπέρας.----ἼΓῸ) 

ΝΙΡΆ. εσφοϊπάοσ. Ζδοι. ΧΊ. 9. τὰ 
-- 1.22 ΝΙΡΆ. αδεοιμάον. Ναπι. 

ΧΙ. 38. 708. 111. 18. 16. 1Ψ-. 1. --- 
Ἵ) ΝΙρι. ἃ Ὁ» πεμέον. «}ἐγεῖω. 

ΧΙΨΙΠΙ. 11.--- ΠπνΣ ΝΊΡΕ. ἀεεοίον. 
ϑόρἈ. 11]. 7.-- -Ὴν. ΝΊΡΗ. ἃ ΤῊΣ» 60: 

οσπάον. 7εσ. ΙΧ. 10. ---- ἜΝ ΩΣ Νιρὰ, 

γεϊίφιμηι 65,. 4 Άερ. Τ]. 18.-- Ὁ ὯΝ 

οϑομίον. ἘΖοβ. ΧΙΠΠ. 4, Ἱ ρετγαηί 
ἸΡΌΞ᾽ δὺξ εχ οοπ͵δοξασα ΟΥΟΌΙ 

ἸΟΡωγ. --- η  ηίο. Ἐβιμ. ΓΧ. 38. 0 



᾿Ἐχλοίπειν χοιέω. 

Ῥβαίω. ΧΧῚΙῚ]. 10. -- “0, γεσδίο. 
σεη. ΧΙΙ͂Χ, 10. -- 1» ἄδεενο. 

Ῥχον. 111. 8. 9ετ. ΧΥΤΙ]. 14. -- 
Ἐγν, εεμε. ὅεη. ΧΧΝ. 29. 80. 

Τυᾷ, ΨΙΠ. ὅδ. βεο. Ηδχ. υδὶ σαπὶ 
“εννᾷν 1ὰ ΘΟ. ρεγγαυίδίισ. --- Γ᾽» 

εἰεοϊϊπο. Ῥε. 1 Χ ΧΧΤΙΧ. 9. --- "ὈΌΞ» 
ῬΥ. ἣι ρατίἐουΐας ἀΐδεεοον, ἀοῖπὰε πιὸ- 
ἬΒΟΥ, ΠΝ ΠΆΟΥ, 6846 αδεῖπο. ϑγτοτα. 
Ῥ5. ΣΙ. 9. π ΒΨ γεοοπάο. 700. 

5» ΧΧΙ. 10. ἐχλείποι υἱοὺς (αἱ. υἱοῖς) τὰ 
ὑπάρχοντα αὑτοῦ, ἀοβοίδοις Ε]118 θοτδ 
6708. ΟΘΏΒΌΣΑ ΒΘΟΌΓ 9ιπί: πδτὴ (οἷ 
Δἰιαυϊὰ δοθοομπαϊς, ἰ8 δυΐεσί. Εογ- 
[4556 Ἰεζοπάυτῃ εϑὶ ἐχλεάψει, υἱ δὰ 
Τθουῶι τοξογαῖυσ, δὲ ποϊομοτα ἢ]- 
Ῥ Π σατι μλροαῖ.----ἢ ΤΡ» "ε εἤετο, 

ἐπιΐπεο : ῬΥὮ. οχ ἀδὺ]. Ομ] ά. οὐπέε- 
σον. Ἡεῦτ. 500. ΧΧΧΙΠ. 91. 86ς. 
ἩΘεχ. ϑδεὰ βἰπο ἀυθῖο ἐχλεῤψουσιν 

Ὁ τοὶ ρεγείμπος δα δηϊεσθάθηβ 2)". -- 

Τα: ΓΟ. Καὶ εἰ ΗἸΡΙ.. οὐ ο, 4 

φοξξαγο ἔαοὶο. 708. . 12. «6τεῖα. 
ΧΧΧΥΙ. 29. «--- ΘΓ.» Ομ ΦΏΙΟΤ. 

δα, ΧΙ,ΡΊΙ. 15. 18. 1. ὅδιι. ΧΥ͂Ι. 
11. ἐκλελοίπασιν. ΨῸΪς. θέΠΘ: πϑῆηι- 
φυϊὰ 7απι σοπιρίοίξ σιπί ὃ Ἡ. 6. πιώπ 
πείϊες τείφμις πιαπδί δὰϊ τεϑίαί ὃ 
Ρᾳ. 1,Χ111. 6. γ))}ν ἐξέλιπον.  αἱ΄. 

ἀείεοεγεπί. ΝΟ Ορὰβ βοΐ βίδίιθσο, 
εἰ 608 Ἰερίθθα 27. Υ΄. ϑυλοηῖβ [,6Σ. 

Ηδφῦσ. Ρ. 1751. 864.  Ῥ͵ΤῸ 5 θρβῆ- 
τὨοῖΐορ Βερυογιπί. «06Γ. ΚΙ]. 20. 
ΤΈγαν. 111. 22. ὉΒ1᾽ ῥτὸ ἐξίλιτά με 
εχ Ἰμεοάογοῖο τϑροῃθπάυα 68 
ἐξελίπομεν. ---- -- τῶν σλγῦν αδοηι»- 

παΐίοπεπι ζαοίο. “εν. ὙΙ. 15. ΒΙΓ. 
ΧΥΙΙ. 18. (24.) ἐκλείσοντες Βαηξ ἐπε- 
δεοῖίοσ, βοιϑυι ΤΩΟΓΑΪ:, ἢ. 6. 4] 510] 
τ Σοὶ δηΐτηο σδάυπε οἵ ἀοδοϊαηΐ ἴπ 

ε ᾿ἰοποἰίομα δὸ {τἰρυϊαῖίοπο. [δ ὲα. 
ΧΥΙΙ. 26. ἀ6 βοϊς, ἀεΐσετε, εοἰἐρεὶπ 
εἰ ἀεζεοίμπι ραϊ. ϑῖν. ΧΧΊ], 8. 08] 
ἐξέλυπεν πουῖτα βοοϊρίεπάυπι 6δῖ ΟΡ 
ῬΔΙΔΙ 6] δύαπι δοηϊθητίδγυχῃ, ἀφγεοϊί, 
Ἡ. 6. δοἰἐρδῖη ραξδιδ 6εἰ ἱπείατ ἰμπα. 

᾿ΕΚΛΕΙ ΠΕΙΝ ΠΟΙΕΏ, ἀρλίοοτε 

Ἵ15 ᾿Εχλεκεὺς. 

“μοῖο. 5 ῬΙμ, οοπδωπιο. 1 ϑδτο. 11. 

85. 

ἘΚΛΕΛΕΙΜΜΈ ΝΟΣ ΤΙΝΟΜΑΙ, 
ἀοβοίεπς βο. Ῥτον. ΧΧΙ͂Ψ. 81. υδὶ δ 
ὩΣ] οβῖ ἰπ ἰαχία ΗἩδθρτγαϑῖοο. 
"ἜΚΛΕΓΕΙΣ, ἀεξεοίμα, ἀεξεοίϊο, δχι- 

ἐδετι, ἐπίεγιίμα, πὶ. Ὀθὲν» υϑπι, ἀξ. 

εοίμα. Ῥτον. ΧΙΝ. 30. “-τ Ὸ Πὑιορία. 

Ώευς. ΧΧΥΠΙΙ]. 48. -- Γι» 

ἐχίξιηι. Ἐπ. Υ. 16. - ἢ ΝΙρΒ. ἃ 

Ὁ}, αἰΐεπιον. 1ε8. ΧΥΪΠ. 4. -- 

ΓΛΡ Γνυϊαῖε. ΝΕΒ. 1]. 91. Βαγυςβ. 

Ι]. 17. Ῥχο ἔκλειψιν, φυοά ἴῃ Α]ά. δὲ 
Οομρὶ. ἰορίτυν, ϑεοπάτῃ ἐδ ἐχ αὶ 
λείψειν, αἱ μαθεῖ οοάεχ ᾽ αἰἰσαπα, 
ψΕῈ] οἰδπὶ ἐχλείσπειν. 
ἜΚΛΕΥΧΩ, ἤηρο, αἀοἶδησο, ἀέ- 

ἔσηιδο. ἽΤ])» ἰάοια. Νυτα. Χ ΧΙ]. 4. 

1 ες. ΧΥΙΙΙ. 88. --ρρν ἴάδτω. 1 

Βα. ΧΧΙΙ]. 88. Αἀά6 συμ. ΥἹΙ. 
. Ἐρ. 7ετγε. 17. 
ἘΚΛΕΚΤΟΣΣ, εἰδοίμς, δεϊροέπιδ, ριρ- 

γι, δαποίια, ργαείαηδ, ἐχίηνμδ, ἀπέξ. 
οεἶϊεπδ, ργαοίατιδ, πο εἰΐεπδ. ἘΣΥῚᾺ 

ΡὈίυγ. ἃ 2» γαπιξ. ἴπσ. εἰ ΧΧ Ἐς. 

ΧΙΧ. 14. Νοη δον Ἰορογαηί, βεὰ 
ΒΘ, Βι 86ουὶ βυηΐ. --- Ἰπν »τοῦο. 

Ῥγονυ. ΧΥ]]. 8. Ἰεροτυπὶ ἽΠ2: 

Οσμεσ 8. ν. ἐχλέγομα. ---- ἸΠῸν Ῥγο- 

δαΐίο. 1.5. ΧΧΥΤΠ1. 16. Υ. δηϊδορά. 

ἂ» 

-- ΠΦ, ἴῃ γἷυσ. ΘΠ εἰ 
ὩΣ» εἰεοίωμα, ἰΐετα ργωδίανϑ. 

Ἐχ. ΧΙΝ. 7. Νυχτα. ΧΙ. 38. Οδπῖ. 
Ν. 16. ἐκλεχτὸς ὡς κέδροι, ρ»Φεία:Σ 
υὐ σρατσὶ. -- ὙΠ: ἰάοθτα. 4 ὅδῃ). 

ΧΧΙ. 6. ἐκλεκτοὺς ᾿χυρίου, εἸεοΐοβ ἃ 
Ποχιίθο. 1 Ῥεσ. ΧΥΪ. 18. Ῥβ. 
ΓΧΧΧΥΊΙΠ. 4. - ΙΨ» ἰδ. 16. 

ΓΥῚ. 6. Ιοοο 2 δβίηὴ6 ἀυδ]ο ἰορο- 

χυηῖ 15: εἴ Ἴ» ὕ)γιυποπέωπε, 

ΡΤ. ρεγραίμηι. Αταοβ Υ. 11. Ααυ. 

Ρ5. ΟΧΊΝ. 14. -ἰ Ἴ2, ρέεσγιϑ. Οδυῖ. 

ΥἹ. 8. 9. - 2 Ρατί. Ῥδβ. 1 Ῥασ. 



᾿Εκχλεκεῦς. 

α.͵1ὶ1. 40. Νεοδ. Υ. 18. 1εε. ΧΙΙ͂Χ, 
3. -- Ῥωτγίίαε, φρίεπάοτ. «700. 

ΧΧΧΥΙΕ 11. Παυϊνασυπε ἃ Ἴ2» 

᾿ φεγεξ, αυοᾶ ἴῃ ποΐοης ἡσπρπδηΐὲ δο- 
ςορεσγιηῖ. αὶ. ,),πιεπέιηπ ἀεεἰάξ- 
γα πιδοῦ, Οομνθηϊξ ἢδος ψογεὶο 
ἡποαατητηοάο οὔσῃ ΘΘΥΓΠΙΏΔΟΝΙ χαρ- 

ἀτός. - ΝΥ. Ῥδιρείε. Οεπ. ΧΙ . 2. 

4. 6. ΗδΡ. 1. 16. Πχυεκῖυκ Ηἷο Ἰούεοτε 
ΤΑΔΥῸΪΕ λιπαρὰ, 6], δ» ἃ φυοάυίς Ῥδτ 

᾿ ὃ πεμπϑίμπι εἰ ἐρτερέμηι ποιαῖς. (οπξ 
γυϊς. ϑ'γσ. οἱ Οδβδὶ ἃ. μὰ ἢ. ]. 
ΘΟ Δ Ρἷαν. υερίες μγεΐοεα. Ἐξ. 

ΧΧΥΙΪ. 24. φέροντες “γησαυροὺς ἐχλεχ- 
᾿ φρὺργ δὲ ΠΟΠΠῺΠ: ῬοΥροσγαπι βί8- 
ἕαπηΐ 608 ἰδ ρ 1586 ὉΣ1γ.2: -- ΟΣ 

ὉΒαΑΙὰ. ροίμιτα. ἘδάτΟ. 8. λῖϑοις 

ἀκλεχτοῖς. νοχ (δ). αἱρτίθοις ἰα- 

ρίεπι πιιρῆκηι ΕΧ ΑΥ̓ΔΌ. ἘΝ 
“παρπε, ογαδϑυδ βεὶΐ. -Ἢ" ἐεδενίαδ. 

ΘΟ Ἐχ. ΧΧΧ. 43. σμύρνη ἐχλεχτὴ, δυϊ 
866. ἰεχίαπι Ηεῦγ. πιψγτλα, σι ἐξ- 
δεγο αὐ δία ἐποιϊδίομε ἐα αγδοτε κέϊ 

᾿ ζαξ, δυξ δίποογα οἷ ριΤα οχ βοηςθη8 
ἐπι 1π Ηοταοῆγιῃ. Εγ]65 [δίσ. 

Ὁ, 87. -- [ΘΓ ἀεεάεγμι. «165. 

ΤΙ. 19. ΧΧΥ͂. 84. Αρ΄. 11. 8. --- 
ὙΕΓν οὐἰεοίαξο. ἴφο, ΤΙΝ. 12. .-- 

δε, ἐἰδενέα». Εκ. ΧΧΝῚ]. 40. Υ᾽- 

ἀδηξαν ΥΞΠπ Ἰ6ρ1886. --- Ὁ 86. 

ἀ ἀμίιια, ἱμαμαίισίμα. Ῥτον. ΧΙ. 45. 
Νοίαϊ ἐκλεκτὸς ογία886 ἢ. 1. οὐσῃ, 
φμὲ »γα οαἰετὶ δοίεγβ, σεν δὲ ργοιη» 

. ὅπ εεἰ. ---- δγη, 0αφ, ἐπδέγειπιδηζειη. 

ε:. ΧΧΥ͂. 84. ἰχλεχτοῖ. ἴῃ δο οὐ- 
αἶσα Ἰονὶ χαυδοπα δοσιρίίτα Βαριιο- 
τυ 2» μὲ ἀρηὶ ἐπιπβ, ἐπίπεϊε 

»ίπριος. -- ὙΠ εἰφοίίο, ἀεἰεσέμα. 

6εη. ΧΧΠΙ. δ. ̓ϑγτία. εἰ ΠΧΧ [6κ. 
ΧΧΙΙ. 7. δες. ΧΧΙ]Π. 7. Ες. ΧΧΧΙ, 

« 16. τὰ ἐκλεκτὰ, 86. ξύλα, ργαείαηί- 
δίγια δυροσεβ. --- “ὙΠ. άπ. 

ῷ Βερ. 111. 19. ΧΙΧ. 423.---" ΓΤ» 

Ἄιμα, ταοῖοπ, Ἀιρίπυια. Ἐπ. ΧΥΤΙ. 

"18 κλίμα. 

30. ζορεταπὲ ἸΔἬΊ. --- ΩΡ 
οἷυν. τές ἀνιαπα. Δ ΌΧΙ, δ. υἱἱ 
σὰ ἐχλεκεὰ εἰδοίοε εἶδος, σωρεάβα:, 
ἀοδοῖαε ποῖαι. -- ἸΧΌ; φελεβε ο. 

͵ΖαΣ. Χ. 16. τὰ ἐχλεχεὰ, ἢ. 6. ἴοζὰ 
δεπε πνμνίξα. --- Ἰ» ππσέας. ἴπὸ 

Ηρ». 111. 13. Βεῖιδ ᾳυορᾶ ϑασιβισο. 
γιὰς εχ. Ν. Τ. ς. Β. ν- --α ΠῚ 

Ῥασί. ΝΙρῃ. Ῥγου. 111. 19. Αγχα 
ἐξ ϑγσῆπι. Ῥχγονυ. Χ. 40. υϑοὶ δβεσῦτιο 
δοῖ ἀ6 ΟμΝΤῸ ῬϑτῸ εἴ ἡ δρδοέαΐο. 

Ἴ22 Ῥαί. ΝΙρβ, ἃ Ὑ12» Ῥάσ. 3 
ϑδια. ΧΧΤΙ. 97. Ῥε. ΧΥ͂ΠΙ. 99. -- 
3)» αγππα. Ι65. ΧΧΙ͂Ι. 8. Ν. ἴ. - 

δ᾽ ογπαιπσπέον. Ἐκ. ΥἼΠΙ. 90. 

ΧΧΥ. 9. --- ΡΖ. ϑονεῖ, υἱξῖε ξεπε- 

τοϑα. ϑγτητω. 1ε5. ΥΨ. 5. ἐχλεχτήν. -α α' 
Δ Ταδον, Ἰοτάθτι ὩΤΟΡΕ. ἴως. 

1 βιὰ, Χ. 8. Ὠετίνανεε απο νὸ- 
σετι 8 7: " 

᾿ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΕΥΜΙ, εἰροῖμε στωπ. 
ὝὭ3ΠΠ ἩπρΡ. ρώγωπι πεὶ ἐσἀϊδο 

2 ϑατα. ΧΧΙ]. 27. Ῥε. ΧΥΤΙ. 99. 
᾿ΕΚΛΕΧΤΩ͂Σ, εἰεοίε, 1. 6. ἐΕ τε, 

ἐχίπιῖο, ορίπιο. "χὰ, πα. Ααα. ἘΣ 

11. 19. ἐκλεχτῶς, ες απίπιο. Ῥαξινῖ 
2) δοοϊρίομάυτα ο68εὲ δάνεσνι αι ξεε, 

υ ῶ, σικρῶς, ἴεκ. ΧΧΧΤΕΙ. 7. ἀε- 

ἀυχίίαιο ἃ ΒᾺΡῚ δερατγαυΐξ, εἰείερι!. 

Οσπὐεοΐαγατι Οτοῦϊ, 41 ῥεὸ ἐσλει- 
ἐκ πὶ νοόϊορας ἐχλεχγὸν, γὙϑῆδαι 

οοος Ηἰογοῦγτη! δυοῦσεϊῖας, 
ααυὶ τα] Πδηο εἰδοίε, 

᾿ΕΚΔΕΥΚΑΤΙΝΩ, ἀεαίδο. γΣᾺ 77: 
Ὶ δ) ΗΐρΒ. εἰ Ηϊρ. ἔάεσι. 
ἢ δ. ΧΙ. 85. ΧΙἧ]. 9. 

ἜΚΛΕΥΚΟΣ, ἀεαϊδαίμε, αεκο- 
ἄμε αἴδας, οαπάδμ. 13 1ον. 

ΧΙ. 94. ποία ἐπρένδε 8εὰ αεριο. 
ἄμηι αἰδια, ΟΌΣ ἰλπιθὴ 4}}} λευχὸς 
ΒΔΡοηϊ. 
ἘΚΛΙΚΜΑΏ, ἐσομδῖο, σεπέίο. 

Ψψυάί(ῃ. 11. 21. . 93. 
᾿ΕΚΔΙΜΙ Δ, ἐσωγίεε. ΤΌ» ἀ- 



ὋΣ 

᾿Εκλιμώτεο. 

οεπχαίίο, Τεαι. ΧΧΥΨΙΠΙ. 20. ἔνθειαν 
παὶ ἐχλιμίαν, ἀνά ϊραπείατη οἵ ἐενγίξπι. 
ϑρθοδύτα ὑτὸ βΈποΘ Ῥοθυΐθθα ὙΣ- 
αἀφηίχ. ΟἿἷοαθ. ἴῃ Οςῖδε. ἐχλιμίαν, 
ἀχορτασίαν, αιεΒ νοχ ϑ'ιγχωζαδομο 46. 
ῬὈεῖυΣ. -- ὦ Ἀν υ «οἰοιέμάο, πιατῸΓ, 

εἰοίον. Ααὰ. 20". ΧΙ1,1.14Φ. ΨΙάΘῦΙν 
1Θρῖδβο συμ ΨῈΪΡ. ἋΡ᾽ 4 δυΐ ἢ ὩΥ 

ΑἸαυδηάο ΘΟ Ἰοἴθθδτα, Ἰεροπά τι 
656 ἐχλωμίαν, δορὰ Βαο οοῃ͵οςίαγα 
ΟΠ ΟΡ δῖ. 
ΒΕ ρων ΤΤΩ, εἐρυρῖο. ᾿Εχλιμώτ. 

σα, απιεβοα. 1.» γιαϑίτξια. 

Ἀδὰ εαι. ΧΧΥΠΙ. 66. Ισὶι 
ὖτα ἀὐδϊο } ἌΡ 

ΦΕΈΚΛΙΧΩ, ̓. 4. ἜΚΛΕΙΧΩ, 
ἄέπρο, ἀέϊιπρο. τὸ; ἤπρο. Νύχτα, 

ἍΧΙΙ. 4. βες, Ἵοοὐ. ΑἸἹεχ. ἐχλίξει. 
5 ἔοτίδεϑα ἴδ᾽ Ἰεσεπάυχτα ἐχλείξει. 

᾿ΕΚΔΟΓΉΝ, εἰδοίϊο. ἽΠ3» λάδι, 

᾿Δαι. [ε.. ΧΧΙ. 7. ἐκλόγαί. 

'ψῳ 

ἘΚΔΟΓΙΖΟΜΑΙ, γαϊίοπες ἐαΐβο. 
Ὅν υεχιμωηπ εγίφο. (απ. , 11. 

ὀχλελογισμένος ἀπὸ μυριάδων. Τα 86- 
συπάστῃ ες}, 6α., ἦυχα Βοιι. 
εὐϊίοπετα γεγο τεοῃβ ἐκλελοχισμέ- 
γὸς. ---- ΣΦΙ, 3 ες. ΧΧΙΙ. 7. οὐκ 

ἐξελογίζοντο αὑτοὺς τὸ ἀργύριον, ΠΟΏ 
σαἰΐοπεα δὴ) οἷβ͵ ὀχ βεδαπίμ" βΌρετ 
Ῥθουμΐδ δἷβ οοσηπιῖββα. δὶς εἴ 9 Ηδρ. 
ΧΤΙ. 15. Ἰαχα Εοτα. οὖχ ἐξελογίζοντο 
τοὺς ἄνδρας, Ὡοὰ γαξοπες εχ σεαπὲ 
6 υἱτίβ, ἴπ ῥυἱοχὶ ἰοοο πομμι}}} πυὶς 
νψοσὶ πωρπιεγαπαάδ ὈὨοσηοα {χρυθ- 
κυρ: δον πωπιεγαίε ἀαδαμέ ἀ7- 
ἐεπίωπι. 

᾿ΕΚΔΟΓΤΊΙΣΤΗΣ, γαϊοναγ; γα» 
ἑτοπίδις ργαϊξεοίια, φμιαείογ. Το, 
1. 30. διοικητὴς καὶ ἐχλογιστὴς, δὰ- 
ΚΑ Ϊ ἰϑέγδῖοῦ εἴ φιείοῦ. Τα}}8 αἰϊδῷ 
᾿Ασαοῖο αἰ ΔΌΣ ἐκλογεύς. ϑυ 1488: 
ἐχλογεῖς, οἱ ἐκλύγοντες καὶ εἰσαράετοντες 
τὰ ὀφελόμενα, τῷ δημοσίῳ. 

᾿ἜΚΔΛΟΓΙΣΤΙΑ, πεπιογαΐο, οὐπ» 

»εέαίο, ταξίοπεε, φμαείμγα, »γαγεο- 
ζει ταξοπμηι,. ΤῸΡ. 1. 19. ἐπὶ «“ἄσαν 
τὴν ἐχλογιστίαν φῆς βασιλείας αὐτοῦ, 
καὶ ἐπὶ «σαν τὴν διοίκησιν, ΒΆΡΟΣ οτ- 
πιεῖ φυσοίωγαπι τοροὶϊ ἔρδιιδ, ἐί 

Ἵ11 ᾿Εκλύω. 

ΒΌΡΟΥ ΟἸμποῖη δα μι ἰθ τ οηοτα. ᾿ 
Ἠεεγοὶ. ἰχλογιστείαν, μ βαρ 
᾿ἘΚΛΟΧΙ ΖΩ, 6 οολοτίε εεἶρο, ἐπ 

οολογίεςε αϊείγέδωο, ἷἰτ, εἰρο. Ὁλ7» 

σεχείενι. εγίβο. δης, ΥὟ. 11. ᾿υχὰ 
Βομι. ἐχλελοχισμίνος ἀσὸ μυριάδων, 
εἰεσέμδ 6 ταγτιλα θυ. ϑὅγτηπι. ἐσίλεχ- 
τος. Οδρρε]]ο 'ἴπ Νοῖϊς. Οτ. Ρ. 
480. ἐκλελ, χ, τ. ἁ. οδὲ ἐΐΐο ομὶ ἀδοετ 
τη 114 Βοτηϊηθιτη ἐπ δία τας σἰτιικεγιπί. 
ἔχ, Οὐ ΜΆ. Βγοίωη. ἐχλέλοχισ- 
μένος, ἐκλελογμόνος. 

ἜΕΚΛΥΣΙΣ, αἱμοίιξδο, ἀεδὶβέα- 
ἔο, απὲπιὶ ἀοϊἐγΐμηι, οοπεέεγπαίϊο, 
γα τ ἀρίον υολοπμεπε. 166. ΧΧΙ. 
8. -- ᾿3» “ποδία. ἘΣ. ΧΧΙΠΙ, 

88. --- ΝΣ ὕξεει, ἴαδειδ. ὅὄγτασα. 

Ῥε. {ΧΧ]]. 2. υδί ἔχλυσις ἐεγτς {τἰ- 
ῬΌΙΟΣ, φμαΐοπμδ δέον 5 6εὲ οἴ ΘΠΊΟΤ. 
ἕμα μεν ἀείμηι δοΐδ. Μουῖδ. τηδῖθ 
το 11: οαδοίμεϊο. -τ-- θυ γη,ΐδ- 

οἷο. ὅετ. ΧΙΜΤΙ. 4. 4 Μεος. 1. 
44. εἷς ἔχλυσιν χαὶ δειίλλαν τρ “τῆναι; 
απΐπιο ΚἹγαηρὶ πιείμες ρετοεῖζε 
ἘΚΛΥΏ, ἀἰριοῖου, ἤδεγο, γαιίρο, 

ἐμογῦο, υἱγὸς ὕγαηρο, ἰάδευηι, γοηιὶξ.: 
εοπὶ τοῦάο. ΓΙ ΓῚ ἩΙΡΆ. γαέλρο, 76:, 

ΧΙ]. ὅ. σοῦ ὦ πόδες φρέχουσι, καὶ ἐκε 
λύουσί σε, ροάδῳ [1 ουγτυηΐ, εἰ ἰα8- 
διηι ἐα τεαύδμηί. Ὠϊοά. ὅδ΄Άῆο. 11]. ν. 
182. ἐχλύειν τὰ σώματα, σογροτὰ ΡῈ 
ξυϊάα τεάάετε. ---- -- Ὄρ» οὐ- 

“ἰμρεδρο, αἰέοπίδμα σία. “)8η. ΨΊΠΙ. 
97. βρο. Ομ ΐ8. ἐξελυόμην ἐπὶ τῷ ὁρά- 
ματι. ἸΒεοάοί. ἘΠ ϑαυμάζω τοά- 
ἀ!αϊξ. -- ΠΡ πἢρ. απλείο. 76γ. 

ΓΝ. 81. προσ σ ΗΙΌιρ. δ. Ὁ. 
οὐείμρεδοο. [ω6. ΧΧΙΧ. 9. ἐκλύϑητν 
καὶ ἔχστητιε. ---- ΡΩΝ ΗΒ Ρ. τε-: 

"δι ἨΙῈ βόνο. Τμοοά, Ρτον. 
ΧΧΙΨ. 10. νυὶσ. δὲ ἀεερεγαυογὲς 
ἴαϑειι. -- Ἵν ἑἐπαϊσηπαδιπάμε. 1 

Ἐερ. ΧΧ, 48. ΧΙ. 4. γυϊς. βυτί- 
δωπάμς. ΝΟΣ ἰερεγυῃῖ ΕΠ} 56α ἐκ- 

λελυμένος 681 ἢν. 1. ἀξσδοίμΐμδ, οἰ δη6- 
υαΐμδ ῥγ ἐγὰ 20. 50 ὕώγοτε. ---- 

ἰαδε διπ. ἸἾ ϑαϊη. ΧΙ,}6Υ. 48. 8 

΄ 

ἂν 

» 60. 



᾿Ἐκλύειν μέλλων. 

« ϑαῖῃ. ΧΧΙ. 16. -τ- μν, ἔαφσμν, γξ- 

ὃ 

δ 

ἃ }ιοἰαξ!δ. ---- 

ἂ 

“5. συᾶ. ΨΠΠ. 15. ἃ δ6πι. ΧΥ͂Ι. 
9, ἐξελύϑη, ἀρζαϊἐσαδαίεν. Ἡ βγοἢ. 
ἐξελύϑη, ἐπαύσατο ἀφὸ ὁρμῆς. -ττο ΠῺ» 

ἀοδεῖο. Της. βος. ΤἬροδοτγοί. εἴ ςοά. 
Νοῦν. ΤΏχοη. 1Π. 11. ΤΙ. ν. 10. 
--ἣν, 7ᾷδειιΣ, ἰαδδιι5. 2 ὅδυη. ΧΥ]. 

14. ΧΥΤΙ. 29. 168. ΧΙΜῚΊ. 2. [πὸ. 
2 ὅδιη. ΧΧΙ. 1δ. ν᾽ ας. ἀ4εἼοενα 
μαροῖ. --- ΠΕΡ γοῦρα]α, ἀείεοίεη, 

αἀοἰἰψείμηι ἀπὲπιὶ ραξειπι. Ἐξ. ΧΧΧΙ. 
16. -- ΠῈῈν τοδοσογ. αεπ. ΧΙΙΧ. 

34. ἐξελύϑη τὰ νεῦρα βραχιένων, 6Χ- 
Β0]υἱ βδαπς ποῦν Ὀγδοπιοσυτα. ὅ8.6- 
συπάυτα ΟΔΡρ ον Οτιῖ. ὃ. Ρ. 882. 
ἰεφεγαηῖ ἡνἢ Ξν αἰδεὶραϊβ δωηί. δορὰ, 

αὐ ταοία ταοπαὶς Βυχίοτῦ, Απέίον. 
Ρ. 776. ΧΧ 3 ρε νοὺδβ β[δὲ ἱρ- 
ποίδβ ΡῈ δἤποβ βοϊθμξ θχρ]οαγα. 
-- ΡῚ αδγώπρο. ὅβθα. ΧΧΥΤΙ. 

40. ἐχλύσῃς φὸν ζυγὸν αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ 
τραχήλου σον, αὐ)ιοῖαδ Ἰασυσι αἾυ8 8 
ο011ο ἴπο. --Ὧρ, ἐκάεί. Ῥτον. 11]. 

11. μὴ ἐκλύου, πο ΚαείάξαΣ. ΜΙοΒδδΙ 8 
ἴπ Βυρρ]εῖω. ρ. 2177. οορίας ἀδ 

Ασα.  κῶλϑ, αυοᾶ ἰῃ ραβδίνϊβ 

τοπ᾽ιραιίϊοηΐθυβ αἑρσοίοὶ ποῖα, ὃς 
τοαἀοηάστη Ῥυϊαῖ: πῈ ἀδβρέγες. ---- 
Ἧϑν πιοίΐζοδοο. Ὅσαι. ΧΧ. 8. μὴ 

ἐχλυέσϑω ἡ ἡ καρδία ὑμῶν, π6 απὲπιμῆς αὖ- 
--Ἰ8ν, τερείδδιδ δι. 708. Χ. 

6. μὴ ἐχλύσῃς τὰς χεῖράς σου ἀπὸ τῶν 
φᾳαίδων σου, ὯὨΘ ΒΟΥνΟΒ ἴχ05 ἀεενὶϊο αὅ6- 
φἰας. ΙῸ. ΧΥ ΤΠ). 8. ἐκλυϑήσεσϑε, 
γοηιδδεὶ ογ δ. 4. ὅδιωη. ΓΝ. 1. 61. 
ΧΧΧΨΝ]ΙΠ]. 4. ἐχλύε, τὰς χεῖῆας σῶν 
ἀνρώπων, γοηιδδα8 το ταδπὰβ 
ΤΑ] ΌΏι. ---- ΠΏ» γοηϊδδδδ. 9. ϑδτα. 

ΧΥΠΙΙ. 2.1 Μᾶς. ΙΧ. η. ἐξελίϑη 86. 
τῇ ψυχῇ, απύπαηι ἀεδροπάεδαξ, απὶ- 
“πὸ ἀρπβοϊεδαί, ἱ. 4. ἴπ δηϊδοβα. συν- 
ἐτοίβη τῇ καρδίᾳ, 60]1. ΗΘῦτ. ΧΙ]. 8 

1 νοσϊταπί: δὲ οπηὶ τεϊγοοοδδῖδϑοί. 
νιάς δἰ ἢ. 1, Οτγοίμι. 9611}. 
ΧΙΝ. 6. αὐἀγπεγαίίοπε τεῖ ρεβῖθε σ0η- 
“ἰεγπαγὲ αὐ ἀεβοονε απέπιο. 
᾿ΕΚΛΥΈΙΝ ΜΕ ΔΛΩΝ, αἀροίυεγα 

118 Ἔκριατρέω. 

ἡώκνες, ἢ. ς. γμὲ διωτας εἰ ἄδεγατε, 
ἐδεναίεγαδ. ὈμδᾺ Ῥδσῖ. γειεπείαοσ. 

Φ2οῦ. ΧΙΧ. 95. ὁ ἐχλύειν με μέλλω! 
ΠΟ δἰστβοαι : σμὶ πιξ Ἢ 
δδί ἐπ μείηογεια, αἴ ταα]6 το αν πὶ 
ΓΑ. γϑγ8. ΚΙΧ, 86 : ψεΐ εξ σοΐκία- 
γᾷ ὁεί α υἱπομίῆξ, 8. μὲ πιὲ τεοάξε.- 
ἐμγα οί. ϑοὰ ἀυδίυ οβὶ, δ ΠΧΥῚ 
ἢΐ8 νϑυθὶϑ Ομ ὴ Ἔσρσ τη γα νου] ποσὶπὶ, 

Ὧ6Ο ροϊίι8 68 Ρεγιπεᾶπξ δα Ὁ}30᾽ 

συὐὰ8 Ἰοσο ὈΤ Ἰεροσιπέ, τὐ ϑοὸ 

μέλλων δὰ ἡ πὸ τείεγεπάση εἷς. 

ΜΗ '᾽ΕΚΛΥΌΜΑΙ, ποῖ αἰξεφοῖσον. 
ὈΞΓΙΤ Ηρ. τιδ)ιοῖο ὅπ. Ῥτον. 5 

νι 8. ἴσϑι μὴ ἐχλυόμενος. Οταῖία: 
Ῥοδυΐτ 73 μὰ ἐχχλωόμενος. ϑ'΄ε ἃ μὑτε- 
ἔευθη δ τὶ νου Ἰοςτῖο τεσερίδ: 
"6 δὲς τεηιϊδδιιδ 4. ἑαγάμδ, ΟὉ δεαπεῦ- 
δ: ὠγρὲ ἀπσμπι ἐαρῃ. [τὰ αυοαθε 
Ομδ]ά. ὅ'γγσ. εἴ Ατδαῦβ, Νδο δἱίεπυτο 
οβὲ ΔΙ, ΧΧ νογθογυτα δἰ στ  σαῦσπες 
ῬΙῸ ᾿οχῦιβ τδίίοηθ ἱτητηυΐατο, 1. 4 
ἸΏΡΥΤ.ἷ8 ἴπ νοῦ8 ὉΞῚ 80 105}5 ἔδο- 

ἴατα ει. Ἐοχίδβθα ἰδπηθη Ἰερεσαπι: 
ΓΕΓΥῚ ἐἷο. 
᾿ἘΚΜΑΖΩ οἱ ἘΚΜΑ ΣΣΩ, οὐ 

δέεγρΌ, ἐσίεγβο. ΕΡ. εν. 10. 90. 5. 
ΧΙ]. 18. ἐχμεμαχὼς ἔσοατρον. ΑΥ̓Ξ- 
(οἴο]. Ηβῖ. Δηϊ. ΓΧ. 40. 

᾿ΕΚΜΑΥΝΟΜΑΙ, ἑπβαπίο. ὈδΣ 
ΗΙΡ. σεν. ΧΧΥ. 16. 

᾿ἜἘΚΜΑΡΤΥΡΕΏ, αἰεεῖογ. 3 
Μδοο. ΠΠ]|. 56. 

᾿ΕΚΜΕΛΕΤΑΏ, »ιεάονσ, ενα: 
ΟἸΥΩ Ἔχεέγοοῦο. 4 δος. ΧΥ. 19. ὦ- 
μεμελετηχότα τὰ τῆς ἀρετῆς, ἀὩΪ ἐΖετ- 
ομεγαΐ 68, αὐ ϑιηξ νἱτταῦ. 
ΕἘΚΜΕΛΙΖΩ, πιδριδταἰδε ΤΟΝ 

ὅο, γερο. 4 Μδρο. Χ. δ. οἱ 8. 
᾿ἜΚΜΕΛΙΣ Σ, σμπι γτοξοΐμεοι 

“πεηεδγόγεηι, 5. τοἰμποξοιε. 4. Ἀαρς. 
ΧΙ. 18. Οοιαθοῆβιυβ 01 το ϊπ ἰα 

“τ ἥππιογο, ἑωνριματίο. ῬΟΪὰχ Οὐοσι 
ΙΝ. 567. υτἱὶ ἑμοοποῖὶπηδ τιοῖδξ. 

᾿ἜἘΚΜΕΤΡΕΏ, αϊηιείδον. τῷ 

Ἰάρα. Ὠθυΐς. ΧΧΙ. 24. Ηοβ. 1. 1 
ΤὨοοά. .6Γ. ΧΧΧΙΠΙΠ. 29. 



᾿Εκ“ μιαίνομαι. 

᾿ΕΚΜΙΑΥΝΟΜΑΊ, ροϊμον, ον- 
ἐαπιπαίμδ διεπι. ΠΣ ΡΊΟΣ υεγύμηι. Τίδν. 

ΧΥΠΙ. 20. 25. (0Ὁ]᾽ οὐπὶ μμαΐνεσϑα: 
Ῥοσιηιίαζον τη οοΠ4.) ΧΙΝ, 81. 

Φ᾽ἜἘΚΜΙΞΙΆ, »εχῆο, ἱ. α. ἔχμιξις. 
9 Μδος. ΧΙΝ. 83. ἐχμιξίας. ΤΑΌτὶ 
ΠΟΒΏΌΪΣ Βἰο ἐσιμξίας οἰ ἀμιξίας Ἀδ- 
Ἀδηί. 

ἘΚΜΥΕΛΙΖΩ, τπεάιίΐαηι οαῖπιο. 
ὉὩ9 » οοπίεγο. Νυχα. ΧΧΙ͂Ν, 8. 

Αἀάς ἘΤἈεορΕγδοῖ. δά Μδθῃ. 
ΧΎΥΠΙ. 14. 

᾿ἜΚΜΥΖΗΣΙΣ, δημίποίϊο, Υ Ὁ, 

ρῬγέεειγα, Κἰοο. Ααα. Ῥτον. ΧΧΧ. 
38 
ἘΚΜΥΚΤΗΡΙ ΖΏ, φωΐδαππο, αἀ- 

ΜΆ0ΟΟ Μᾶδθ διδρέηαθ. »ν ἰάθη. ᾿ 

9 ὅϑδτη. ΧΙΧ. 21. Ῥβαΐνη. 11, 4. ὁ χύ- 
ἐκμυχτηριῖ αὑτούς. ϑυ!α. ἐχμυκτη- 

ρα, βδελύσσεται. --- »»}» διεὀεαππαίον. 

Ῥπαϊα. ΧΧΧΙΝ. 19. ἐξεμυκτήρισάν 
με μυχτηρισμῷ. 8 Ἐϑαγ. 1. 58. 

ἜΚΝΕΥΊΏ, αἰϊσενίο, ἀεοϊίπο, δεσο- 
εἶο, υετίο πιε. “Ὁ τερφάο, γεέγοοεο. 

Μιεοεδ. ΥἹ. 14. --- γηδ. τεοεάο. 4. 
ΙΝ. 18. τ Πγ9. "πε νετίο. πο. δὲ 

ΤΙ ΧΧ υά. ΧΥΊΠ. 426. ἐξένευσε καὶ 
ἀνέστρεψεν εἷς τὸν οἶκον, δεσεαεδαΐ εἰ 
ΓΕ ρδίαν ἰπ ἀοτηιαν. [τ ΠΟΙΟΏα 
86 υετγίεμαϊ Ἰοερίταν 2 Ἐσδρ. 11. 94. 
ΧΧΙΙ. 16. 8 Μδος. 111. 92. εἰς τὸ 
Ῥαῦλον ἐχνεύοντες, αὐ ργαῦτηι 0- 
[εηέεβ. Υ. Ὁ Οτν!]]α δὰ μα ἽΙ Ι. 
3. (οηξεν 1οχ. Ν. Τ. 8. Β.. ν. 

᾽ἜΚΝΗ ΦΩ, ἐα οὗγιοίαίε ϑφοδγίέις 
βο, ευἰρίΐθ, ἵν. Ὀϑαδατέ γασῖο. ὙΠ 

ΗἸῚ ΡΒ. 8. γ», ἐὐίχεο, ἐπ ρΕΥρΊΒΟΟΥ. 

ΤοΣ]. 1. 5. ἐχνήψατε οἱ μεϑύοντες, ουΐ- 
γέϊαίθ οὈτὶϊ. ΗΔ. 11. 10. --- δὲν» 

Τθο. 1. ϑδτη. ΧΧΝ. 87. ἐξένηψεν ἀπὸ 
"οὔ οἴνου. Ἀδοῖο. --- Υ" ευἰσὶϊο. Όοη. 

ΙΧ, 94. Ἦκρ. 11. 7. ἐχνήνψουσιν οἱ ἐπί- 
ϑουλοί σου. ΑΥΔῸΒ Ἡ. ]. Ἰερίδδο νἱά6- 
Ὧ1 ἐκρέψουσι, δαὶ ἐχλέψουσί σι. Ἐζα- 
γοηΐ δηΐ: αἰγέρίεπέ ἰ6. ---α γγξν α16- 
σέο, οἕ5ο. Ααὰ. Οεη. ΧΙ. 426. 
τ. ΧΧΧΙ, 2. ἀῤῥώσεημα βαρὺ ἐχνήψει 
γον, ἱπῆττοῖαθ σταν!8 οὐϑεῦτγο ζοτεί 

119 ᾿Εκουσιάξομαι. 

ϑοτηηιπη. Α11} νοσέυπε: ἐπ γοιαίσπι 
ὁἰθεγεί δεὰ νιοάεναίαπι τεάεὲ βοτὰ- 
χι18, 18 πιί Ἰερδίων ὕσνος. υἱὰ εἰ 7 
ἰοραίν ἐχνέψει, οἰωξί. νεῖ. αμξεγεῖ ὃ 
πὸ ΟΑχγοίίυβ νο]υϊῖ, δος Οδιμθγασὶυβ 
δὲν 1υ881:. Ηουδὶσαπίίαβ δηίοξοτί 
ἐξῆψε ὕπνον, διιδρομαδέ δοπιπίηι, τς ἴῃ 
8}115 11 τῖ8 Ἰερίτον. 
ἜΚΝΗΨΙΣ, τερμεα, Ἐπὲ Ῥτορτῖθ 

ἔχγηψις ἀοέμδ ἐκνήφοντος, ἢ. 6. αὖ ὀδτὶδ- 
ἑαίε αὐ δοδτἐείαίεηι γεάεδιπεῖε. Γὴ ΧΕ 

αν. ἑπέεγηιεδείοπε:. ΤΉτοα. 111. ἀ8. 
ἘΡῚ 1} Ἰοχαπε ἔχνεψις, αδείοτεῖο, εἶτ 
ἔἶο, αυοα ἰαίηόῖ τηΔρ18 δα ΡΥ αὖ. 

δίεγρετε, τιμηάαγε, ῬοτΈπετεῖ. --- 
ΓΙ)» οὐξϑαΐξίο. ΤὨκοΏ. [1]. 18. 

᾿ΕΚΝΙΚΑΊΏ, υἱποο, ουΐποο. ϑγτητη. 
Οὐδ εὶ. 1. 8. ὕγτο αυὸ ἴὰπ Ἡδρν, ἢ Ἐ8]} 
οχῖδ. . 

ἘΚΝΙΤΤΩ, εἶωο, αδείετγρο. γτν 

ἰαυο. Ἐχοὰ. ΧΧΧ, 18. ἐχνέπτισϑαι 
86ς. οοἄ. 16. ὙΙὰ6 ᾳυοαῦδ δυρτα β. 
ν. ἐκνήφω ἴἰπ πο. Ῥοϊϊαχ Ομποχα. Ϊ. 
44. 

ἜΚΝΟΙΑ, ἑπεάμία. ἴ)}}, ἜΥΤΟΥ. 

Αι. 3 ὅδ. ΥἹ. 7.- ὯΒῚ οβὲ ἐσρεογά. 
αδ, ργαοὶραπίϊα. ΤΙΧΧ ςες. (οἰ). 
1. σροπέτεια, ἨΒΌΘΩΪ. 

᾿ΕΚΟΥΣΙΑΊΖΟΜΑΙ, δροηίε οὔδετο, 
ὁροηίε ραγεο. ἼΓῚ ἨΠΏΡ. πις ἐρ- 

διηι τροηΐδ πιουέο, ναὶ δροπέαηδιεηε 
γῃδ ἐχλῖδδο. Ααα1]ὰ 86εο. οοἀ, Ῥαυ]. 
1108. Εχ. ΧΧΧΝ. 21. Ααυϊΐὰ εἰ 
ΤΧΧ βεες. Ησχ. υα. Υ. 2. 1 Ῥατ. 
ΧΧΙ͂Χ. 14. βες. Οοταρὶ]. Νϑἤῆδ. ΧΙ. 
2. --ἰ ΣΤ» ΦΡοπίαπεϊξας. Α΄α. Ἐχ. 

ΧΧΧΥ͂. 4]. --- ἼΔ.» δροπίαπειις. 
τ 

Αφυ. δηξ. Ἱ. 11]. ἐἑχουσιαζόμενος, 
ὍΙ ἀπχδθ νου βϑ ομ68 Ὁοδὶ ποσυηῖ, 5106 
ἀυδὶο εχ υἴτααυθ Α40116 οὐἀδίοηα. 
ἴῃς. Ιδἰὰ. ΥΙ]. 1. Αχυ. [ε6. ΧΠῚ. 
9. ἑχουσιαζόμενοι δαπῖ, χεὶ Σροπέε πεὶ- 
ἐς ποηιεπ ἀδάογμμί, ΜξτερΠᾳε, 
Ῥοϊωπίεετο. Ααὰ. ΤΒοοά. τον. 11]. 
16. ἐχκουσιαζόμενοι βαπί, φμὲ ργὸ ατδιἐγῖο 
αρεπί εἰ ἀρεγε ροδδμηΐ, ρτγίποῖρεε, 
ἐγταππὶ. 1 Μδος. 1]. 42. ἐχουσιάζεσϑαι 
τῶ νόμῳ, ἸΟῊ 6εῖ, υἱ ΒΙ611π8 Σδηδίυ τ, 

9, 

ἃ» 



«ε . 4 ᾿ 

Εκουσιασμος. 

4 φροπίε μάγεγε ἱραὶ, δϑοὰ 26 ϑροπίε, δα.» 
ογιβοὶὲ ἑπεέαν, οἴΐεγτε ρτὸ ἰερε. Ζοτιον. 
ΣᾺΒ ἴ6Χ. ο. 671. ἑκουσιάζομαι, «ροσφέροι. 

᾿ΕΚΟΥΣΙΑΣΜΟΣ, δροπέαπεα οὗ» 
ἐαίϊο. ΓῊᾺ ΥὙΓΣῚ Ῥίαγ. Ιάετα. Ἐϑάν. 

ΜΠ. 15. --- Π1» ἰάοτ. Α4α, ΡΒ. 
1111]. 8. ἐν ἱκουσιασμῷ. 1, ἑπουσίως. 
- Σ΄ δ)» οαγηιέπα ἐγίσα. ΤΒιοοὰ, 

Ηρ. 11]. 1. ὑσὲρ τῶν ἑκουσιασμῶν, Ὦ. 
4. »7Ὸ υοἷωπέαγὶις, αἱ Η!οέοΏ. ᾿πίοιν 

ὁ Ῥτείδίιισ. "δὰ Ἰοσρηάυτι ροῦτι5 δα 
ἀκχουσιασμῶν, ἱπυοϊμηαγία, Ὡρτὰ τῷ 

ὭΟΣ δῦ ρέοσαγέ ἑχουσίως, δΘ ἀχου» 
σίως, αυἷᾶ δὲν Ἰσῃοσδηδτι. 
᾿ΕΚΟΥΣΙΟΣ, ὡροπίαπεωξ, υοἱεπέρ: 

γίμδ. ν, δηβιοϊεπέα. ΝΕ, Υ΄. 8, ---- 

ἼΗΙ ΠΡ. "πὲ ἐρενηὶ ὁροηέε "κο- 

υεο, να]: δροπέαμοεπι πιὸ οχλίδεο. 
Ἔρας. 1. 6. -- 21)» ἀοππηι ἐροπέα- 

φιθει, οὐίαξίο ἐαπεα. ἴῃς. Ἐχ. 
ε ΧΆΧΨ. 41. ἐν ἑκχουσίᾳ. [πίο. 1ωδν. 
ΧΧΙΠ. 21. 438. ΙΧΧ Τχεν. ΨΙ1. 6. 
ἑκούσιον τὸ δῶρον, οδίαϊδο δροπίαπεὰ. 
Νυω. ΧΧΙΧ. 80. τὰ ἑκούσια, 56. δῶ- 
ξ οὐίαϊδοπες δροπίαπεα. Μιὰς οἱ 

ϑ86:, 11]. 5. .-- ἽὮΥΣ ἀεοργεοαπάμξ, 

ρατί. Ηἰρμ. Ῥγον. ΧΧΥΠ. 7. υδὶ 
ἴδῃ Οτδθῖυβ χοίερ. πὶ υΧΧ ὅδ 
ἴηι. ΤΟ ΙΝ. ς. 4. δ. 8. ῥγο ἑκούσια 
Ἰεχεπάσμη οοηὐοῖς ἱχέσια, οὐχ εἴ 

“ Ααυΐϊΐα νοοοῖα ΗΘΌΓ. ΡῈ ἑκετικὰ ἴῃ» 
(εγργοίδίιιβ δἰξ. -- ΠῚ Ἵν οδίαίο. 

. τ 2 

Οἱ λοιποὶ Ἰ)ειιί. Χ]]. 11, ἐχούσια, δὴ 
αυθῖι Ἰἰοσιηιχ ϑοδμαγέθη. σϑοΐθ 40- 
οὐμέ, τὰ ἑκούσια ποι δὰ ΣἼ) Ἵ) ΡῈΣ- 

ὕπεζε, βοεὰ δὰ ΓῚ Δ αἱ δέέθο 

Μοπιῖά ἕαὰδ δὸ Ὀριδίυβ ἢ, 1. δὰ- 
τουτὶ οὐσδνοσηΐ. --- ᾿τν δεπο- 

᾿ ; ἴῃς. ἴον. ΧΧΙΙ]. 21. Τὰ 
Βιοϊῖυ5. ϑδ'ι δα γβδὶθ: πδὴὰ νϑεῖβ ἢ εἷς 

ε. ἑχούσιον ἴθϊ ρετιίποπὶ δὰ ἡ} ς [1..}Ὁ. 

(οπῇ ν. 233. 
ΚΑΘ᾽ ἙΚΟΥΣΙΟΝ, δροπίε, υο- 

ἱκηπίαγίο. [γ)}»» 5 δροπίαπφαίε. 

Ναμ. ΧΡ. 8. 
᾿ῬἙΚΟΥΣΙΏΣ, ερονέε, υοἰμπέαγίε. 

20 : "Ἑκσερμψι,. 

ΤΙΥΡ ἕκ δρουνέαπεϊϊαίε. Ῥε, ὉΠ|. 

Ὅ. 2 Μδος. ΧΙ. 3. ---- ΥΙάο εἰδὴ 
βούλομαι. 

ΦΙΕΚΠΑΙΔΕΥΏ, δἶμου, πείτα 
1» ἴῃ ΡΙ] ἴγγη, παρπεῦι [αι 

οὗμοο, ογέβοοτε Καοῖο. απ. ἷ. ὅ. Ξὲὶ 
ΟΠ 5. υἱὲ ὙΒοοᾶ, ἐκχτρίφων διεδα 
Ῥοὰχ Οποιῃ. ἴ. 189. ἐχχαιδεα 
«ὥλον. 

δ᾽ ἘΚΠΑΙΖΩ, ἐϊμάο, ἰγτίάο, α 
»ίοάο. γν. λνηέδο, Θἱ δδηϑι γεῦὶ 

Τ6Ο, ξίμργο, υἱπι ἔπίετο. αἀ. ΧΧ: 

ἐξέπαιξαν αὑτῇ 5ες. Οχοη. ἢ. ὁ. ἐν 

Ῥγάγεπὲ δαῖὰ. 8 Ἑβᾶσ. ἵ. 51. ἦρο!ν» 
ταίζοντες. (1τὰ ΑἸά, Ἐεἰ!αυὶ Π»π}» 
Βεπὶ ἐμπαίζοντες.) φοὺς αροφήτας οἰ, 

ΡΓΟΡΒΟΙΑΒ 80 60 πηι. 

Ηθρρσ. ἘΏΥ ΓΙΌ» ἰβκώτιο, ὃ 
Οἴγου. ΧΧΧΥῚ. 16. ὕπάθ ἐρρεπί, 
Φἴτατθ Εδυτοδηηυμ, (αἱ δὲ 
Ηετο. Ετω. ν. 457. ϑεπροεῖ, ἅππῆῖν 
ΠυΒαΊ δ) ΣΟ ΥΪσί.. " 
᾿ΕΚΠΑΔΑΓΏ, εἰμοίον. γι. πὰ 

8.» φγοῦδο. ψΨυάή, ΧΧ., 838. ἔν 

λαιν ἐκ τοῦ τέσου, κὶ βοηαῖπ ἰε. 

οεῖ. Ἐσοτίαβθε βοσίρεοσιπὶ ἔζης 
8 ἐχααίω, ον ἐπερεέει ἐρτοίδοτ, σπρς 

ῬΡο, αὐϑδηαύδιῃ εἰ τοοερίδ ἰεοῦο ὦ 

πᾶϊ ροΐεφε, Οοάϊορο τεϊιαὶ ἐπὶ 
ΟΙΩΠ64 ἰορτιηῖ ἐξήρχετο, 
᾿ΕΚΠΑΥΏ, οδεξατε ζσοιο, κῷ 

ὈΤ1, οεαφο, ἀφεῖειο. ἴω. δοὺ. "ἢ 

17. ἐξέκαυσαν. Ἐ᾿ανΐρ. ἴοπ, ν΄ 16. 

. ἘΚΠΕΙΡΑΖΩ, ἑρπίο, ὉΥΣ 

ΗἸΡΒ. ἃ Ὁν5, ἐγγίίοι πο. ἵχό 

ΧΧΧΙΠ. 106. ἐξευσεί ϑαυῶν 
ἰπ Αρραζ. δὰ Υ͂. Τ. Ρ. 803. ἐβ69 
ἄμπι 6886 νἱἀρέισ, ογίωπι βὸ αι 
ἐξεπίκραναν. 

ἘΚΠΕΜΠΩ, επιμίο. γῇγὺ Τῇ 
πϑο. αοη. ΧΧΙΨΝ. δ4. 59. 1’ 
ΧΧΙ͂Ρ. 20. 8 Ἐϑάε. 1Υ̓͂. 44. υδι΄, 
«ίματιν εβὶ τεπιίεγε, ἱ. ᾳ. ἰξαικιν, 
λειν ἴῃ ΒΕ] ΘΠ θα. 

ΨΈΚΠΕΜΨΙΣ, εἰπὶρίο. ΤΡ, 
εἰβονόσαι. λ4᾿. γασί. ΡΙΒ. " έ β 

Ἦαν. 11. 16. ἐξ ἐκαίμψεως 4 



διξ ΠΡ Ὁ. ἴῃ εἷδε ᾿ἴπυΐο 

δεὶ ἐκρέψεως, ΝῊ ΠΟΠΟΪ)Ε σἰδιυϊῖ, 
Ἄψυ. βου ρείββα ἐκσύψεως. 

᾿ἘΚΠΕΡΑΊΏ, ἐγαηπδῖγε ζαοίρ, (76- 
ἐἶμοο. ἴγ), αἀτὶρίρ. Νυχῃ, ΧΙ. 81, 

᾿ΕΚΠΕΡΙΠΟΡΕΥΌΜΑΙ, ρεγίγαν- 
ἐο. Ὁ) Νρῆ. ἃ 220» οἰ γομπηα ῸΓ. 

«706. ΧΥ, 8. --τ ὌΝ. σαποο. 10. 
᾿ῬΚΠΕΒΥΤΑΙΝΝΥΜΙ, ἐσραηπάο, 6- 

» πο, τώρ ᾿ΕΚΠΕΤΑ ΝΝΥΜΑΙ, 
; ἐ:ραπάοτ » ἐσέεκπάογ. “7. εἄὔμοο, αὖ- 

χΊρίο. Νυΐα. ΧΙ, Ἂ ἐξεπέτασι 860. 
σοΐ. ϑδστον. μο ἐξεπίρασι, ἰος 
τεϊαυ ΠΡ γὶ Ἐξιεπίτασεν 
νεγίεηάυτϊῃ οεξ: εὐ εοΐ!, μὲ εε ἀρεῖς, 
εζεγεηί. --- γ᾽ δγιύηρο. 68. 1ἹΥ. 

3..--ἰ ἐχραμάρ, Ἐχ. ΙΧ, 80. 

54. Ἑφὰγ. ΓΣ. δ. Ααυ. 200. ΧΙ. 12. 
γι. ἵν. ΧΧΧΥΙΪ. 30. ΧΧ 
τον. ΧΙΠ]. 17. ἄφρων ἐξεπέτασεν ἑαυ- 
φοῦ κακίαν, δια "παπίϊδείαέ δυλχῃ 
που ατα. ΗἩεεγοῖ. ἀξοσίτασε,, ἤπσλω- 
σεν, ἀνέίωξιν. ἘΖ. ΧΤ]. 18. ἐχσιτάσω τὸ 
δίκχτυόν μου ἐπὶ αὐτὸν, ἐτραπάαπι τεῦδ 
ταρισι ΒΌΡΕΣ ΠΠατα, --Ὁ ἸΏ ΡΠ. 

γαπάο μηπαὶ πᾶο. οὈ. 
ΧΧΨΙ. 9. ἐχτυνάζων ἼΣ 1 Μδος. 
111. ἀ0. ἱἰξεπίτασαν τὸ βιβλίον τοῦ νό- 
ῥέου, ἐχρέἐσαδαπὲ νεὶ ενοϊνεδαπέ 110- 
χα Ἰορίδ. 

᾿ΕΚΠΕΤΑΌΜΑΙ, εἰ ᾿Εχαίταμαι, 
συοΐο. ΤΥ ἐγορία ἀοομγτο. ΕΪΟΒ. 

ΧΙ. 12, ἐκστήσονται ὡς ἔρνεον ἐξ ΑΥὐγύτ- 
«του, υἱδὸὶ 4111 ἐχστήσονται ΒΑΡΟΠΙ, --- 
73» οἰ δῖ την ΚΑΙ εε Ηρ. υοίο, 

“υοίο. 700. ΧΧ. 8. ἐνύπωον ἐκαετασθὲν, 
φοτηνίυμ συοίΐαη;. Εἶοκ. ΓΧ. 13. ὡς 
ὄρνεον ἐξισυεάσδη. ΝᾺ, 11]. 16. δὲν». 
ΧΊ.{11. 16. 

᾿ΕΕΠΗΔΑΊΏ, ἐκοίδο, ργορὶδο. Πγ 

ΡΊΗ. »γοξίϊο, ἐσεϊϊρ. Ὥεαι. ΧΧΧΙΠΙ. 
8.42. ἐχκηδήσιται, ΨΚ. ἰατρίίεν ἤμεί. 
-- ὭΣ ΝΙΡΒ. ἀεείάεγον. 1 Ἐς. 

ζ Χ, 89. ἐὰν ἐκαηδῶν ἐκπηδήσῃ. ΝοῺ 
μϑθ ᾳυοδά ϑΕΏδΌΩ, 2 Δίδοο, ΠῚ. 
8. ἐκ τῶν οἰχιῶν ἀγεληδὸν ἐξεπήδων, 

νο, 1. 

12] ᾿Εκπίπτο. 

εὶς. σρηθαίϊεν ὧν ἀονιώίαια οαγβαο-᾿ 

ἊΣ ἘΚΠΙΔΛΊΏΩ, ἱ, α. ἰχαξῳ, τ τό 
πιο, ὀρρτίπιο. ᾿γγ}» οοπαίτίηφο. )υὰ. 
Ί. 88. βες. δῖ. 11 σὰπὶ ἀποσιάξω 
Ῥεττηυϊδίαν. --- τ ν οὐπομίία, Ορρτ- 

πὸ. 1 ϑαῖ, Χ]Ι, 8. ἐξεπίασα, αὐ ὶ το- 
μαᾳυΐ ρτὶ ἐξεσήσα Ἀδῆεης, [οἰὰ. ν. 
4. ἴπι υποαὰς Βοο Ἰοοο Ἰερεζα ἔου- 
2696 4υ͵δ τ 4}]οἱ ἐξεβίασα. ΒΘροτζαΣ 
ἐχειάζω ἀρυὰ Ηρφεγολίυτα ν. ἀσοϑλύ- 
ψαντες οἱ Ῥανοσίρυῳ. Αὐἀάς Μαὶν- 
ὑαΐγα ἂς Ὠϊαϊεςί. Ὀ. 308. ρα. τες. 

ἙΚΙΠΕΊΖΩ, ἐπργίριο, οΡργνΐνιο, 
υἱοϊεπέεν ἐσίρο, ταειαρὴ. αϑὲίχο. Ὧν 

Ῥτγειεγα. Ῥίον. ΧΧΧ. 38. ἰὰν ἐκ- 
φήζῃς μυκτῆρας, εἰ νἱ αυδάατ ετητῃ- 
8:48 ἸΑΔΓΙΘΒ. --- ὮΝ ἐπιρετίωηι, ναὶ 

ἐπμειπῤίαφ α ἰγί δυξῖφ. Τυᾷ. ΧΥ͵ΙΙ. 
7. ἈΌΪ ἐχαιήζων δαὶ ρἸοβροτοδ 6χ αἱΐο 
ἱπίεγρσεῖθ, αἱ ἰοχὶς Ἢν), 80 

Ῥγεεδίξ, εσίογ οὶ. Ψιὰα δὰ Ἐ. 1. βοδαν. 
ἔξηΡ. διὰ μοίεδι ἐχασιέζων δοάετι 
ἦ᾽ ὁ δ. γὴν τεξατι. Ατδθ. 

ὡωδ). ποίδλί αυἱάε αὐ 26 γάρετε 

δἰαγνια; 40 ταρέμων ἀξοστανα,-ο- 7 

Εχ. ΧΧΠΙ. 99. ᾿καήδῳτις 
δδικίαν, ἑηγιιδέε αἰλχιοά επὶφοηΐεδ. ---- 
ΧΝ. οἰαμαίοαης. ϑόρΆ. 1Π|.. 90. τὴν 

ἐχαυπησμάνην, Ορργδεδαηὶ : Ἥβη Οἶδυ- 
ἀϊοδῖίο ἱπ Α5, εφί δγυαβοΐλτο δβῆὶο- 
Εἰοηΐβ. -ο ὙΦ οομομέο, 1 ὅ,δηι, 

ΧΗ. 8. τίνα ΡΣ 8 4νὸ υἱροίαμέεν,. 
ἰὰ εχ 

δορβϑαις Ψ ΝΩ, ἐσαοεγδο, ἐγγέξο. 
ὈΣΠ Ηρ. ἐγγῶο, ὥρτε γοῖο. 

Ὦευξ. ΧΧΧΙΙ. 16. ες. ΑἹά. εἱ 
Οὐ], υἢνὶ οὔτα “παρα πιχραίνειν ρετῖ- 
τρυΐδιν ἰῃ οοὐά. 
ἘΚΠΓΚΩ, δδίδρ. γηγγ» ῥίῥο, 7οῦ. 

ΥΙ. Φ, ἴφε 1.1. 17. Ζαρῃ. ΙΧ, 18. 
ϑίγν. ΧΥ΄Π]. 18. 

᾿ἘΚΤΙΙΓΠΤΩ, ἐσοίο, ἀεοίώρ, ἔξερ. 
Ἡα, ἀε)έοῖο. ΨοὉ. ΧΙ Ὗ. 38. ἐχ- 

«ἴσῃ δὲ ὡς ἄνϑος ἐλαίας, --το 5.2» οαὐο. 
Ια. ΧΧΎΙΙ. 1. 4. «τὺ ἄνϑος. ἐκαεσὸν, 

Ζ κ᾿ 

ἂ» 



᾿Εκαλέκομαι. 22 , τοῖο. 

α 68 ἀδοϊάδη. ---- Ἐ7Ὶ}» ἐπιρεῖίο, αρίο, 48. ἃ Μδοο. ΛἼΠΙ. 10. 8 Μδος, 1. 8. 

' , βγη. ὅοῦ. ΧΙ. 95. ἐβή ὥσαι τὴν ἐπιβουλὴν, ἐχεεχαὶ ἰῃδ- 

᾿ φύλλον ἐχπίατον, ἔοἸ υτα ἀδοϊ ἢ, 86. 18 ΟΝ τα ϊταῖαϑ. 

᾿Ῥοβίφιδτα ἃ νεπίο σαρίυστα 8. ὑσόρυ- Ὁ. ἘΚΤΠΙΔΗ’ῬΩΣΙΣ, ἐπρίεἰϊο, οὐπρίε 
δεζυτη οβί.Ὶ γψυϊχ. φμοά υοηΐο χαρτίν, ἔδξο. 4 Μϑδοο. ΥΨΙ. 14. φρὸς ἐχαληρν 

; Αἰ Δ χες - ἁμαρτιῶν, πβαυθ ἄἀππι γεουσδία αἱ. δἄεοχυς ἀεοίαϊί. --- 9) ΝΊΡΒ. ἃ Ἡρρι λένε έρει νι Αὐὰ 

ἡ, αδεοϊπάον. 200. ΧΙ, 2. --- ΑὐἹδίορἢ. 1,γείδες. 44. 50], Βίδος 
5.» οαὐο. 4 Βερ. ΥἹ. ὅ. 166. ΧΙ͂Ψ.  Ἑπρίλιι. δὰ Π. «Α΄, ρ. 7. 80. 

12. Οοπέεσ 8. νυ. σίστω. ---- χ)}), - ἘΚΠΔΛΗΣΣΩ, Ῥαοεῖίο, πὰ 

ϑλϊ, ὕλας, ΧΙΧ, 5 - τ πὸ. ΠΡ υσι οὐῦην ἘΠῚ 
ὃ οεὖο. Φοῦὺ. ΧΥ͂. 80. --- Ὅν» αἹπίοιιε, Φοιῖσ. ἃ Ὁ)» ἀδυαείο 5. είτε π 

»ακρεν. ὕοῦ. ΧΧΙΥ. 9. ἐκανστωκότα, ἔρδμηι. ΟΟΒεὶ. ΨΊΙ. 117. μήσοι ὦ 
86. τοῦ ἔχειν, φιὲ δοπὶδ οπιπέδιδ ἐζοῖ- αλαγῇς, ὯΘ ἔοτῦβ οὐδέκρεξοας. 6: 

ἀϊ. Οὐπξ, ϑυίάα Ἰοσυτι δἀἀδυοίαα ΝΒ. ἵπ ΟοΒεῖ. ἐκαλαγῇς, ἐππλ; 
ἰπῆτα 8. Υ. στωχύός. --᾿ ὮΣΝΣ ΡΪατ. . οπΐπὶ Ἰεροπάσχα [000 ἐκελαην ὁ 

᾿ς οτος. Αχα. ΤὨοοά. 1 Βδρ. ΥἹ. 18. μὐόύόξει ΤΡ πέλοι θα 
βοὰ ἰδὲ ἸΙοοο ἐκαύψτονγα ᾿φρΈτε το ϑ] τα πε. Ααα. ϑυτασι. δος. (σὰ ας 
ἐκκύστοντα, φγοπεπεηῖα, τὶς ὥρρα- Οεμο. ΧΧΥΊ,Ι. 38. Ααι. ] δ}, 

γεμίϊα : Ὥδτα ΥὴΝ ἐρΐοατε, ῬΤοπιξοαγε ΙΝ. 18. ΧΙΠ. 7. ΧΧΥΤΙ. 5. ὃγε- 

ὶὸ ἸΏΔΟΝ. 1 ὅδιι. ΧΧΙ. 1. εἱ ΧΥ͂Ϊ ( 
ποίδς. - ΠΠΡ ΡΙΆ. λοδείο. (οἈ}6]. Ξε ΠΣ, αὐηιίγον. Ω Ρᾳὶα, 

Ε Χ, 10. Ν. Ϊ,. -- ΓΘ» ἀεογεοίίο. ΧΙΝΠ 5. Ηδαν. εἰ. ἐξεαλάγη, δα» 

168. Ί. 18. ὅταν ἐχαίσῃ, Ἰοεροηΐεβ μασιν, ἐξέστη. Ἰάετα: ἐχαελαγεὶς "-» 

ἔοτίθ ρὸν Ὦ, ΓΙΌ, αυκϑὶ βαο μάσας. 
γο6 δἰρτιβοατεΐας, αοεγουβ οἰαπᾶθ ἘΚΠΛΥΝΩ, οἶμο, αδίκο, Ὑ70} 

τα 6Χ ἴμθοὰ σ08. δ'ν. ΧΧΧΤΥ. ἴχυο. 168. ΨΥ. 4. 
, ἢ. ἐξέσεσων, 896. ἐλαίδος, ξμε ἐχοίἀογεθ. , ᾿ Σ , 

9. Μδος. ΥἹ. 8. ψήρισμα ἰξίπιοιν ἐς ἘἘΠΟΙΕΏ, «βοῖο, εχξξον, κα 
τὰς πόλεις, ἀοοτοίιτη ἐχίέ ἰὰ εἰν. ΡΠ, ἀερέψμοτ. Δ πμ 
ἰδίεβ. γ0.)» οὐπρεχπνος. Ἐς. ΧΙΗΥ͂Ι!, 8. - 

᾿ἘΚΠΛΕΚΟΜΑΙ, επρίἑοον, ἐργε- Ὁ), Ῥοεξαπι. 4 Ῥαν. ΙΙ. 1. --ὮΣ 
τ ἴον. : . 17. ἐ τ ἀπο δ πο. ΧΡ 17. ἐκαλαχέντες, ϑγτωτι. Ῥβαΐωω. ὕυΧΥ͂ΤΙ. 10. ἦν ἔ’ 
ἐξτε ἑοηΐεξ. : οοπργεαίοπέξε. ποίησας. ϑβοημοπθία καὶ ἤδραπο ε 

ἘΚΠΛΗΞΙ͂Σ, ἐεγΓῸΓ, δέμροτ, οοπο' Αααῖϊα βυμῖ ρεείία δάδδοχαε ἀεἰεπώ 
δίεγπαίο. ὉΔΙΔΜᾺ» ΡΥ. ἐεγτογέβ. Ἐ- - ἢ ΠΏ. ἀομι. Ἐσ. ΧΙ 

ϑγιωσα. Ῥβαΐωη, ὕΕΧΧΧΥ]Ι. 16. -- 19...ὄ Ἰαδογο οοπφοία, ἐμ: 
ΟἼ5)10» ὑπ. γεδιίπαπάο. ϑγταγα, ΡΒ. ος πρβρρ, με ὸ εκ αὶ “Ἔ 
ΧΧΧ. 29. 151} Βαρθσθ φυοαὺθ πο- ἐξοσωώησας. 5ὁἃ εἶπε ἀυβίο [τ᾿ 

ἄοποιι ἐγερίαπαάξ, 585 Ὠοΐζυμι δῖ. Ῥοπαπάυτα εϑῖ ἐξοκύνησας, αἱ ἱεξῖηα 

το Πρ. Ααα. Ῥραῖπι. [,ΧΠΠ|. 9, ἴπ Ἐυθθθὶ! Οοπιηεης, ραβ. δν " 
--- οὐϑυϑ, νίαν. οὐορίῥαϊίοποε, οἱ ἐΣ - ῬτῸ Ὁ) ἐπῆρ, αὐ οὰ 

πο πο; ! 1 ες. ΧΧ. 10. εἰ ἐχαιήσε ὁ χῶς ἘΠ᾿ 
4 αυϊάειι σἧἤ ΧΟ 6 ΡΕΙ͂ ἰωγδαία. ϑγτώση. -- ΄ . Ν Ι 

δξ ΠΧΧ 6θο. σοιορὶ. σο". ᾿Ψ. 18, “,είας ταῖς ἀλώειξι, εἰ πὰ τὰ ἐπροῖηε, μρσ δα πρι ἀρῆς ϑατηατίβα συ]ρίθυ. δίτδο. ΧΡΠΠ.5:. 

ἘΚΠΛΗΡΟΏ, εαρίεο, ἱπερῖοο, 65- οὐθῖνι ἐξετερηση ἘΚα ΎΨλΟ, ἀρ ϑ τὰ 
φέφαοζ. μι, γδτθατι. ἔχ, ΧΧΧΙ, τοῦ ἢ. 6. πεμαΐῃι. ἤαουῖοεν ΝΣ τι. “δ οὐρέαπι. ζεοὶ! ἀλχηα δμασταγὸ σρετὶ 

ὅ ᾿ β 
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᾿Εχαολεμέο. 

ου5β. Ψυϊμαῖιδ ταλρὶβ ΘΕΠΘΌΠῚ 86- 
οσυἴπα νεγϊ: φιὲς το ̓  Ἡϊης 
ἐχαωΐεῖ ἸΥΑΡΕΥΒΟΏΔΙΕΡ δυχαϊξιν ῬΓΤῸ 
δε Ποῖ, δ οίδης ἐεἰ, ἴ. α. ἐξαρκεῖ 
Οείεσυμα νὸχ Βεὸο τεδάδθηδα αὐυο- 
4υ6 νἱἀείυῦ διιοίοσι 1011 ΤΟΡίδ 
111. δ. υδὶ ἴοοο ἐξ ἐμοῦ «οὖσαι συτα 
Οτοῦο Ἰορεγα τρδίϊοσι ἐξ ἐμὲ σωῆσαι 
(ᾳυοᾶ γτοϑβροπάογες νϑγῃδοι]ο θα 
Οὔαιαυ πιαεῦεμ, ἐο πιαζε αὐ ἐπάᾶ 
οὔ, Ἀ.. 6. 0116 γ6 τὴ ἀ6 σοῦθυ8 ἢυπιδ- 
ὨΪ6, 001], ν. 16. 
ἘΚΠΟΔΕΜΕΏ, ἐζρυρηο, ἀεδεϊϊο. 

τῖϑσ. ΗΙΡΒ. ἃ ΓΞ)» Ῥεγομέ!ο, 2οἊ. 

Χ. 4. -- Ὁ 5)» Νίρῃ. Ἐχ. 1. 10. 

ες. ΧΧ. 10. 19. Ψυἀ. ΙΧ. 52. 
ως. Νυα. ΧΧΙΙ. 11. δὲ ΨΌΪΕ. ρμοσ 
»ερηαπέοηι αδίρεγε (ταπδῖυ. --- 
ΟΣ Σ ἐχεγοϊέμδ. 906. ΧΧΙΪΙ. .12. 

Τ,ορῖωασ δρυὰ ἴπο. [πὶ, 
.7ο8. Χ, 19. υνὲ νουὶθ: ἕως ἐχατλεμή- 
σω τὸν λαὸν τοῦτον, ὩΠΗΠ] χεβροπάσέ ἴῃ 
τοχῖι Ηεῦν. Οοηθποηϊξ διιΐδμι ἢδοο 
ψεῖῦδ δ ἀϊδιηοπίυση δαπιοάυτω Ὡ6- 
οαβδασίυω. 1 δος. ΧΙ. 20. ΧΥ͂. 81. 

᾿ἘΚΠΟΔΙΟΡΚΕΏ, οὗδίάεο, οΡ- 
Ῥυρπο. [γ75)}, ΡΒ. ρεγομβο. 708. 

ΨΙΙ. 83. Νυα ἉΡΙΝ Ἰεροσυηῖ δ .--.. 

ἘΞτιὺ» ΝΙΡΗ. 208. Χ. ὅ. 84. εἰ 4. 

δε... χοῦ. ΗἩδρεγοῖ. ἐχσολιορχεῖ, ἐχ- 
φὈρϑεῖ, αυλεμεῖ αόλιν. 

ΦΕΚΠΟΔΙΤΕΥΏ, ρορυΐωπε αὐ 
αἴξαπι ζογηιασε τεὶρεδίίοα πιογμηῖῦα 
ἐγσχαάμοο. 4 δος. ἸΥ͂. 19. 

ΕΚΠΟΝΕΊΏ, ἑαδονγίδωδ οοηποῖο, 
ἀεξαξρο, εἴδατα ὑετο αἴσιεηι, πιο ϊΣ 
εἰ οαἰαπιϊαξδιι αὐδοῖο. Ὑιάδ διυρτὰ 
8. Ὑ. ἐχσοήω. Ῥοΐυχ Οποι, Υ]. 
180. ᾿ 

᾿ΕΚΠΟΡΕΥΌΜΑΙ, εἐρτεαϊον, 6:60. 
ΝΜ» ϑεπίο. 908. ΧΡ, 18. ἘξζοοΝ. 
ΧΧΥΙ. 10. -- 71: ἐο, αγφιδεμο. 

«]υ.ἀ. 111. 1. Νεῆ. ΧΙ]. 37. “2οὉ. 
ΧΙ]. 1]. - δνθ, ΗΙΡΒ. 8 τη, 

εἰϊπιοῦεο πι. Ἐχ. ΧΧΧΙΠΙ, 11. ..-. 
ἸΌ12. σδεοοπάο. 200. 1Π|. 16. πρὶ 

δῃΐς ἐχαορευύμειολ ἐχοίϊδο6. νἱάρίυΣ 

Ἴ28 ᾿Εκαορνεύω. 

μήπω γὰ} οὕπω. --- 5)», ἐο, υαὐο. 

Νυ. ΧΧΤΙ. 7. --. δδψν ἐζθο. Νύχτα. 

ΧΧΧΙΙ. 234. τὸ ἐχαοριυόμενον ἐκ τοῦ 
στόματος ὑμῶν, ᾳαιοάὰ φ»γορεβξέΣ δὰὶϊ 

ἱς ΟΥῈ νοβίσο. θδθυς, ΧΧΧΙ. 
3. ἐχπορεύεοϑϑα; καὶ εἰσπορεύεοσϑαι. Μ᾽ΔΘ 
8. Υ, εἰσπορεύορναι, 001]. 1 βαα. ΧΥ͂ΙΠ]. 
13. -- Ν Ὁ, ἐσέ. Ὥδυϊ, 1]. 

8. ΧΧΙΠΙ. 94. Ἅ2ετ. ΧΥῚΙ. 16. .-- 
Ὑν) ΝΙΡΒ. δ ην, ἐτοίίον. (76γ. 

ΧΧΥ. 39. -ς-ὄ 09)» ΟΒδ]ά. Ὦδη. 

ΥἹ]. 10. --- ἼΣγ» ἐγαμδοο. 708. ΧΥ͂. 
8..Φ.ἃἁὕὉ πῃ ΡΪυσ. Ὀυῷ παυεε. Ὦ δῇ. κα 

ΧΙ. 80. οἱ ἐκπορευόμενοι. Ὠοαυχοτυηὶ 
δ ἐν ᾿ 

᾿ΕΚΠΟΡΘΕΊΏ, ἀεείγειο, ἀευαδίο. 
ΓΥγὺ» ἐγαπγιρίίις σεηι. Ζο0Ὁ. Χ]]. δ. 

Ῥαστουίατι εἴη ἀυρίο νοοαβ ὶ 

εἷ σ. Αἀάᾶς Ηοε. ΝΙ]. 18. υἱδὶ 

ΡΓῸ ἘΞ) Ων ναῥῥίαε εἰς, Ἐὰ, 
Θυΐπία μαρεῖ: ἐκαυρϑήσονγα. Ψυρ. 
φαφίαδιπίμν. "Ὲ 

᾿ΕΚΠΟΡΝΕΥΏ, εὔμεε ξοοτίογ. αὶ 
Μείδρβδοσίςβ ἂς ἰάδοϊοσιιπι συ δά- 
ΒΙΡοίυΣ. ΠῚ}: Πγ Καὶ εἰ ΗΙΡΗ. 

Εχ. ΧΧΧΙΨΝ. 15. υδὶ ροοί ἐχαυρνού- 
σωσι 6 οο. Οχοη. δυρρίοπάυηπι οὁφὲ. 
σι, Ἦ. 6. υἱ ἴο σ΄ ἑαοϊοίἰαἐγέαηι ξομ. 
οαπέ, αυοά βεηδιιβ Πθοθββασίο μοί" 
Ϊδῖ, Ἰάξαι γαϊοεΐ αυοχθθ ἀδ ν. 16. 
1μον. ΧΥῚ]. 7. Ηοϑ. ἸΝ. 19. ἐξεσόρ- 
γευσαν ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ αὐτῶν. ΑΥ̓ΔΡ5 Βαροῖ 
ἀξίξοεγμπί, υδὶ δὰϊ ϑοηδυαμι Ἔχργοβ- ὶ 
5886 δυΐ ἐξεπορείϑησαν ἸορΊθ86 5ἰδϊα- 
οτΐυσω εσῖζ. ΛΊἀο πέτα 8. ν. ΣΡ. 

-πϑοὃν» φοογίμης, πιδτείτὲ;. Ἐς. ΧΥῚ. 

32. .-- “νον ὀχεο. Ἰποετῖ. 860. Ησχ. 

Ψυά. 11. 1δ. υδὶ ἐξεαόρνευσαν ρετεϊηοῖ 
ΔΩ 2}. Υ- 17. -α Ὁ 10, Ῥγοσέ με, 

Αᾳυ. 4 Βερ. ΧΧΙΠ], 7. τοῖς ἐχαὺρ- 
γεύουσιν ἀπὸ κυρίου, ἢ. 6. 806. ὈΓυδίυχα : 
φμὲ «οογίαἰὶ ῥιογαμέ, ἀδεεγίο ἀἰονεῖπο. 
-- 12} δρογίαίίο. Ἐκ. ΧΥῚ. 90. 

ΧΧΙΙ. 48. ϑίχρο. ΧΕΥ͂Σ. 14. ὅσων 
ζΖὥετ 



᾿Ενπορνεύω πολλαχῶς. Φά 

α κεὖκ ἐξενύρνγυσιν ἡ καρᾶίαι, ἮὮ. 4. υεΐ ν. 
14. ΘΧρ σαι, ὅσο οὐκ ἀψισεράφησιεν 
ἀκὸὺ κυρίου. 

᾿ΕΚΠΟΡΝΕΥῺ ΠΟΛΛΑΧΩ͂Σ, 
Ὡδοογίον «πε ἐρἰ ἐοἰίοτ. ΓΡΠΠΏΠΘ 

τπεμἐἐριἰοο δοογίαίξοπεπι. Ἐσοοι, ΧΥῚ. 
9, ᾿ 

᾿ἜΚΠΟΡΝΕΥἊΩ, ΤΡΙΣΣΩ͂Σ, δορν- 
ἐον ἐγιρί οιίοτ. γρῦ , ἔαῃ. ἀοπι 

παγὶς. Ἑποοῖ. ΧΥ͂Ι, 99. Τερογαηὶ 
δ πρῶ » υοα εδὲ τρισσιύειν, ἐτὶρἷ- 

δατε. 
ἘΚΌΡΑΚΤΗΣ, ὀζασίογ, ἐγ  διίο- 

τιρῃ οοἰερίον. ὍΣΟΝ ἰάφαι, Ααῃ. 

ἴον. ΧΧΧΙΊΧ. 7. ΑἸΐδα εἰσφψάκεης 
ἀϊοεϊξαν, αυοα νἱά6 ΒΌΡΓΑ. 
ΦΡ̓ΈΚΠΡΑΚΤΟΣ, υεπαΐδ. ῬΊΓΔΟ. 

Χ, 9. 9ες. Ο(ομρὶ. ἀθ ἄνᾶσο : τὴν ἑαυ- 
σοῦ ψυχὴν ἔχαραχτον αὐ Βοηο Κ᾽ μ]- 
8(15; απέμεσηι ὁναῆε ὑοπαίφη; Ἀα» 

ε ἢ ἢ. 6. ΒΌΙΩΣΗΪΒ 86 ΠΡΕῚ Ῥαεΐε 
ουἷϊε, 011} τοὶ ραγοῖϊ. Ἐπὶ ἰ. α. τὰ 
ὀντόέσϑια ῥίατειν. ΑἸἢ νετίυπῖ: δτε 
αἴπήηεηι ἠϊηπαπθαΐεξης. 

᾿ἘΚΠΡΕΠΗΣΣ, ἀξοογμᾷ, οἴεμαα, 
ἐπεὶρηδδ. 1 σρ. ΠῚ. 568. οἶχον ἐκ- 

ἐτὮῇ Β66. ἐμ ΑἸεχ. υδὶ τοὶ ααὶ 
ἡ Βαρεπί εὐπρεπῇ, δος πἰδ]] ΡτῸ ἐο 
σΘρουαῦ ἴῃ τοχ ΗοὮγ. 9 Μδοοδθ. 
111. φ6, τῇ ῥώμῃ μὸν ἑκαρεαεῖς, νἰχιαῖε 

.ὦ αυϊάρμι ἐπρίρηδι. ἃ Μδλοο. Π]. 17. 
ἴορθ. Βρετα, ἐχαμαεῖς, ἐπίσημοι, ἣν 
ρι. 
'ἜΚΠΡΙ ΖΩ, φονγρὰ δοο. ὅϑδρ. Χ1Π]). 

11. φυτὸν ἐκσρίσαθ, ΔτΌΟΥοΙα δέρρᾶ 
ΦΦΟΘΉ2. 

᾿ΕΚΠΡΙΟΊΏ, τεάΐηιο, ἑδετο. Ἰ)) Ὁ, 
υασοιϊο. Ῥτον, ΧΧΙ͂Ψ, 1]. ἐχαριοῦ 
κτεινομένους, τεαέπια οοςοΙἀοΠ4ο8. ΑἸ: 
Ἰερυηΐ ἐχαρίου, αυοὰ εχ ἐχαρίαμαι. 

4“ ἴμπήϑ οἱ δρυιιὰ Ηδεαγοῆ. ἐναρίου, ἀγέ» 
βάσον, ἐλευϑέρωσον. Ἰίὰ ΒΙ611ὺ5, βοα 
αυοτηοᾶο ἐκσριοῦν ουγτα 115 ΘΟΙΟΙ- 
1ατὶ ροϑεῖξ, ποῖδο ἕδος αϊχϑεῖξ. 
Τθοα ἐκαρίου βοσῖρθ ἐχσριοῦν, αἵ σμεῃ 
μὰ φείσῃ οοὐἡνπρσαῖαγ. Τυπα μὴ φε;» 
δεαδδα! ἑκαριοῦν, Ἔδδθῖ ῬΑΥΔΡΉΓΑΒΙ5 σοῦ 
ἥστι, εἴ γοὺθ χεινομάνους ΘΧΡΥΪΤΉΘΓΘ- 

(υν Δ. ὈΘὉ» πμίαπέεε αὐ οε- 

Ἐκριζέω. 
οἰείονδης. Ὁ αἰφεῖα5 οοτθ Βαρεῖ: ἢ- 
δεναγὲ μὸ οϑδῆδ. 1 

᾿ἘΚΤΙΤΗΉ ΣΣΟΜΑΙ, ἐσρανεῖο, ἐετ- 
γαῆο, Ἴγν, ἰάσαι. Εἴοβ. ΧΙ]. }]. 

βες. γυΠ]υπι ἐκστήσσοντω, ὙΨιδείαΙ 
ἢος ΤΊΟΓὰ ἱπίθγρσοίδεϊο ε986 νος 8 ἐκ- 
στήσονται. 

ἘΚΠΥΡΟΌΜΑΙ, ἀαοσεπάαγ, αγ- 
ἄδο, ἑηβαγμινιαίια εἰ ἀσοεπδες δωπε. 
Ὁ  )}. αὐἀμϊεγίεσε οουεπελέξρπέε:. 

Εα, Θυΐπι. Ηοε. ΥἹΪ. 4. εἰς εὸ μο»- 
χεύειν ἐχαυρούμανοι, 84 αἀυϊεργαιεξυτη ὦ 
αγάεπὲ; νῊϊ ἔχαυρ. ἀε βὰο αἰεραπίες 
δ ἀἸάϊ [πι|, εϊμάθ δὔδσεα μοεί 
ὀπτάνιον νερεϊδῃμάσσῃ θοΐ ἐκαυρούμιε- 
»- 

Ἐπ ρθολυ ,ἡνυφίαοῖο. 4 Με6οο. 

᾿ΕΚΡΕΊΏ, εἴδωο. ΝῸΣ αδοο. ϑὄγταια. 

᾿ 20». Χ͵ΙΨΡ. ἯΙ, -- ἌΝ ἀοῖδο, ξαἱ.-. 

δον. ϑγτασα. Ῥεβῖμι. ΟΕΧΧΧΨΊΤΙ. 10. 
ῬτῸ αίϊραίεις, ὃς. ἰαογγηπεὶς, Βαρςι: αὐ 
ὁ ὀφϑαλμάς μου ἐξέῤῥευσεν, χαρὰ τε. 
δροπάος νετηδουῖο: ἐμ ἰϑτάπει μτ- 
δίοεσσοη, ἰο πιοίξ ἐπίο ἐξατα. 

ἜΚΡΗΓΜΑ, εγμρεο, τιρέωγα, 
δρεᾷ. ἐγερέϊο ἀγματεπη ἐπ τπαριὶς δα» 
ὀγέδειδ. 3» 'ἴρι. ἀνγισερον. Εκ. 

ΧΧΈ. 16. 

ΨΕΚΡΗΎΝΥΜΙ δ. ἐχρηγνύω, ἐς 
ίηρο, ἐγωηῖρο. ΡΏΣ εὐεΐΐο. .}0Ἐ. 

ΧΥΠΙ. 14. ἐκραγεη. Μίδα 8. ἀσῴ 
ἑήγνυμι, διαῤῥήγνυμε, οἵ δήγνυμε. ἐν 

᾿ΕΚΡΙΖΟΏ, εγαάϊοο, εξΐδινν 
αὐδεια ευονίο, ἀεείγεο, ατεο. ἘΔ αν 

ΗΙΡΆ. 4 ἢν γὺν Ὀγοίδοενε ἐμοῖο. (οδ,. 
Ϊ, 7. ἀθ νΐμθα ἐξερίζωσειν ὁδε. 
εἱ Ογτ]]υ. --- Ρ ευεϊϊα, ἐπείιν. 

»ο. εν. 1. 10. ἐχριζοῦν καὶ κατασχάκ- 
φῇ. «ὦ “Ἴν: »εγέμγδο. Ἶπο, Ῥτον. 

ΧΥ͂. 6. Ῥαοττηυΐϊαν ἼΣΥ οὐχτα Ἣν» 

δα! ἃς ΧΧ. .ο-- ἊΝ Ὕ 

δ. ΥΤ1. 8. δορᾷ. Π1. 4. Αὐδ 
Αᾳυ. εἰ ἥἴγτητη, στη. ΧΙ ΙΧ, 6. 
ἐξεῤῥίζωσαν τεῖχος, ἀἐγιδγιεπὲ ταυτῦτη. 
-- νην, γαάϊς. Ἰποοτί. Ψυὰ. Υ͂. 14. 

4 



, ᾿Ἐκφιξωτὴς. 

« Ῥχὸ ὄψον, γαβδὲν εὔνιΗΝ, Ἰοχότομὲ 

ἘΞΑ Ψ' πὰ σου]. Ῥπεῖ, ἀυοὰ ὅσ: 
ἰδὲ ἐγαάίοανε. .-- γὼ» ῬΙΆ. ἐγαάϊοο. 

ϑγιλια. 0. ΧΧΧΊ, 8. Ῥεκίνα. 1.1. 
7. ϑῖγ. Π1. 8. ἐκριζοῦ ϑεμίλιοι. 1 Μδοα. 
Ψ., 58. ἐξεξῥίζωσεν τὴν σ΄λ., σ0}}, 8: 
ΧΙΙΧΣ. 8. 

ΨΕΚΡΙΖΩΤΙΗΙΣ, δεεγραίον. 4 
Μαρο. 1Π1. δ. 

᾿ΒΚΡΙΤΎΕΤΩ, δ) οῖο, ργογιοΐο, ἀΐνι 
ὁ ρεϊϊο, περίέᾳο. Ὁ γ) ἐξμείίο. ϑορβι. 

11. 4. ---ὴ» ΗΙΡΗ. αὶ 930» 6)1- 

οἷσ, Ἰοο. 76:. ΧΧΙΙ. 48. --- 
ΓΟ» ἴατα. διπίάα, δυᾶ, ΧΥ. 18. 

ἐξεῤγμμένην. Ἰιερεταπι ΓΊΓΊ 8 
ΓΤ, ἀε)οοί!, αδγεοὶί, δαὶ ΤῊ 9. 

“-Κ» ἀϊεροίϊο. Ῥεαΐπι. ἴω 4. -«. 

710.» ἀἰπείείο, Βγτατη. [ε4. ΣΧ ΧΊΙ͂. 
94, ΤΧΧ συά. ΧΥ. 9. εἰ ΥἹ. 3... 
ἼἼ) 2» Ὅγτὸ, αὗεγτο. Ῥτον. ΥὟ'΄. 8.8. 

« ἐχριφῆναι ἐκ βιότητος, οαξιγδαγὶ ὁ ἔμ 
οὐ αθυε. Οσοξ; ΧΙΧ, 97. --τὴν' 

ΗΒ, Τὴν 3γο)οετ ζαοῖο. Ψψυά, 

ΓΧ, 17. βοὺ. Βόσα. ἐξύξξεψε τὴν ψυχὴν 
οαἰὑνοῦ, υἱέδτα δυδι πεβίῤειξ 
ἀποσῦο μάβο γὸχ ἰπ γασίδ ἰθοϊόῃθ 
οοά, ΑΙοχ. 1 Μδος, [1]. 85. :0Ὶ᾽] Ῥζὸ 
ἐχρώψω αἷπθ ἀυρὶο τοροπθηάμμι ἐλ» 

ἘΚΡΥΕΏ, ἄφβωο, ἐαδον, ἀναδον. 

« 52)» οὐάρο, 68. 1 ΧΙῪ, 6. Ζδοδι 

ΧΙΝ. 15. δέ, Οσταρῖ. --- 55), φ 
“μο. Ὅσαι. ΧΧΥΨΊΙ]. 40. ὅτι ἐκρυήσε- 
ται ἡ ἐλαία σου. Μαυὶρ. φιία ἀεβεοπ 
εἰ ρεγίδωπέ, 8.. 0116 5. οἴἵνε 6}18. 
ΑΙ Ὁ ν ἴδ᾽ δὰ οὐ τεξετυπε. 1 

Μίδου. ΙΧ. 6. ἐξεοῤῥύησαν φολλοὶ πὸ τῆς 
«αριμβολῆς, Γερίεδαπὶ ταυ]τὶ 6 ολδίσιϑ, 
Ηδεγοῖ. ἐξεῤῥύησαν, ἔφυγον. 1,οχὶο. 
Ογτῖ! ΜΆ. Βσοτη. ἐξεῤῥύηοαν, ἠφανίσ- 

ε ϑησαν. ϑυϊᾶκε: ἐξεῤῥύησαν, ἠφανσϑη- 
σάν. λαμβάνετα; δὲ καὶ ἐπ) τῶν ἐν «ὅλοι 
(Ιἐμχὸ σολόύμῳ οχ ῬΠΑνοτΙΩΟ) Φευγόν- 
τῶν. 

ΜΈΚΡΥΣΙΣ, ργοβιευΐμηι. Τορίτας 

125 'Ἔκ“σπράω. 

βεΐ, γαῖ. Ες. ΧΙ, 38. υϑὶ δὰ συλεύ- 
ΠΑΤῚ γοσο Ηἶοθσ. χοίεσουυμι εἷς, 
Ἰποουίυτη εϑὲ, ϑυθρίοος δα γοσϑια 
770υ15, αδέειεπέ. Οσιαρίαξ. μαρεὶ ἐχ- 
οὐδε. 

᾿ἘΚΣΑΡΕΙΖΩ, δαγΉφηι 
γ6] ασυεῖϊο ᾿Εχσαρχίζομαωι, σαγηπέδιι δ6- 
}άτοῦ, ἍΤ Ὁ, εἰδοίίο. Ἐς. ΧΧΙ͂Ν. 4. 

ἐχσεσαρκισμένα ἀσὸ τῶν ὀστῶν, δεραταία 
αὖ οφεῖδειις; Ὦ, δ. ῬΑΓίδ8 ρυγεθβίϑηςβε,- 
χῶκε γἱοϊ 5. Βοπο αυοδα ΒΘΏΒΙΠΙΣ. 
᾿ΒΚΣΙΦΩΝΙΠ ΖΩ, Ρ}ὲ᾽ δὑρλοπεηι δυα- 

οἴο νοὶ ἐχίγαλο. τνϑ διλαιτίο, αὖ- 

Φδογὅεο, 7οῦ. Υ. ὅ. ἐκσιφωνισδείη αὐτῶν 
ἡ Ἰσχὺς, τοῦαρ ΠΙογαπι ευδοιδέμν, 
γεὶ σελαυναΐειγ. βὶο ἢ ' Ηἰα. 
τόμγτοξδ, ῬοΪγοΠγοπίιι5 δα Β, ]. ἐκ- 
σφωνσ)είη, τουγέδτιν ἐχροφηϑήσιται, δα» 
φανηϑήσιτα;, σαννελὼς κε γήσέγω, ἀδὺ 
μέτγαφορδις τῶν σιφωνιδομέάνων Ἧ: εὖ μη- 
δὲν ὅτ! ὑγρὸν ὑπολεέσπεσϑθα.. Πε5. ἐκδ;- 
φωνισϑείη, διασχοραισϑείη. ϑυϊάδα: ἐχ» 
αιφωνισϑείη, ἐχκενωθδείη, ἐχρυῇ, διασχορ- 
«ἰσϑεΐη. 
᾿ΕΚΣΚΕΥΑ ΖΩ. ϑεουπάυχῃ 8[6- 

Ῥβδηστα ἐσρογίο.υ Ἰΐξοῖα : οοηποῖο, 
Ῥγώρατο. ἀν ΧΙΙΧ. 1. ἐχοχευασμί- 
γον ἐργῳ μυρεψοῦ, γαΐμπι ΟΡΟΥΘ 
ββατπικοροία : τε μνβ 4111 οοἀά, 
δρυηῖ βἰτρ]οχ σχενάζω. 
᾿ΕΚΣΟΒΕΏ, ἐφρεῖϊο, οοπιπισυεο, 

γρεγίωγδο. ϑαρ. ΧΥ ΤΙ. 9. ἑραιτῶν σν» 
"»γμοῖς ἐκσεσοβημάνοι, ἴση δἰ θὲ" 
ἰς μεγίωγδαί, Ἐδγοῖ, ΟἿοκδ. ΜΆ. 
τῆς Παναρίτου οἱ 1,6χ. Ογτλϊ Μ8. 
Βγοη). ἐχσεσοβημένοι, ἐκτεταραγμένοι; 
Αγρυὰ Ηεβνεξίυτω ἰδτθῃ ν᾽ ο88 16- 
δἰζυν ᾿Εχσισοβισμένοι. ᾿ 
᾿ΕΚΣΠΑΏ, οδαίγαΐο, εἄμοο, εὐυεῖἶο. 

[1 εὐμοίοτ. Ῥεαῖπι. ΧΧΙ. 9. --- 

ΝΟΥ ΗΙΡΗ. 8 Νὼν ἐπέγε ποῖο. 

Ῥρᾳ. ΧΧΙΝ. 16, Ἐξ. ΧΧΙ. 8. δ. -- 
Δ) Γ» ἐγἐριοηάο δε. 1 ὅδ. ΧΙΧ. 

10. ἐξισχάσϑη 666. ΑἸσχ. Βοϊἑαυΐ διέ 
σὥϑη. -- Ὁ» Ηρ, ἃ “4γὃ, “σοι 

ἄοτο Ἵ7εῖο. Ε2. ΧΙ. 190. --- δ Υ 

ΗΙΡΆ, ὁ ὕγχ)» ἐγύρίο. 1 ὅϑβυη. ΧΙ, 

85. Αὐτὸν 111, 12. 1Ψ΄. 21. ΖΔολασ. 
Ζε 8 

ὶςς 



᾿Εκσπέρματίζω. 

« 111. 2. -α ΠΥ, ΗΙΡΆ. Ῥυρλιοῖο. 

20». ΧΧΙ͂Σ. 17. --ὁ ΝΘ Ὁ, Ρἷαν. 

εχ ΠΝ Ὁ» Ἰοσο γϑγΌϊ μοαϊζωμι. Εἰ. 

ΧΥΊΙ. 0. --- νΌ» φυοβοίδοοῦ, οδτα 

ἐγαΐο, ἐχομέϊο, ο7οο. Ααυ. Ἐχοά. 
ΠῚ. ὅ. -- ΡῺ), εὐεῖϊο. Φυἃ. ΧΧ, 

82. εν. ΧΧΙ]. 94. --- ὦ Ὧ» ἐαεἰὲγ- 

ὃ ρο. Ατωοῦ ΙΧ. 1δ. -- εάκποο. 

Ψψυά. ΠΠ]. 49. ΝΠ]. 10. 1 ὅδ. 
ΧΥΙ]. δ1Ὶ. ΤΧΧ, ἸΤδοοῦοι. εἰ Ἐά, 
Ουΐϊηα Ρε. ΟΧΧΨΥΤΙΠ]. δ. ΤΒοοάο- 
χοῦ διιοίοσ οϑξ, τουλῖοθ οοὐά. ἢὶς 
Βαρυΐβθο ἐξανϑῆσω,, δου, υξ ρθε 6χ- 
Ρ]ἰοδῖ, αρὶν βλαστῆσαι, καρπὸν, υδὶ 
ἀξαννεῖν δαὶ ἤογέηι οημεεγο, πο, οἱ 
αυϊάδπι ρΡυΐϊδηί, ἥογεπι ρεγάεγε. 
᾿ἜΚΣΠΕΡΜΑΤΙ ΖΩ, δεπιδὴ εηκέίο. 

»Ὲ» ΝΙΡρδ, φεπεῖπου. Νυχα. Γ΄. 28. 

ἐκσπερματηῖ σαΐέρια, ΒΟΤΩΙΏΑΣΙ ἕδοϊεξ 
4 βεῖῃθῃ. Νδιὰ (χιοὰ δα ὲϊ Ὠγιιβῖτια 
8 ἢ. 1.) οἰέατι ζιαηεῖπα ε7ιοὶδ δοηιθπ. 
Αροείοἰμευοοαῤἐχβολὴν σεέρματος, φιοά 
"παΐε τεαάμηέ φυϑοερίϊοπεης δεπεὶπῖ. 

᾿ἘΚΣΠΛΑΓΧΝΙΖΟΜΑΙ, πιΐδον- 
οογάδα πιοῦξογ. ῸΓ. οἷοπιεθς ξωηι, 

Ῥαγοο. ἴῃο. δας, ΧΙ1]. 8. 
"ἜΚΣΤΑΣΙΣ, ΛΟΡΤΟΥ͂, δίμιρον, ΦΌΡΟΥ, 

ἐποέδϑεδ ":ΟΗ δ, οὶ ἨΙΘῊΣ ἐχίγα δε γα- 
4 ρέων. "γνη» πιαρπύβοις. 1πἃ, . 99. 

βες. ΑἸά, Ν. 1, Νυπι ἐογίδβϑο ἰδὲ 
Ἶοοο ἐχσεγάσεως τοροπεπάστα 6βὲ ἐχγά- 
σεως δαΐϊζ ἔχστασις εἰρτίβοας ἢ. 1. ἐώ, 

οὧὐἱ δἰωρογεις ἐχοίίαίθ ὰὧἰ Νυτη. 
111. 33. .-.- ΠΛ, ὕπηια πιαΐα. Νχμτα. 

ΧΠΙ. 88. ἐξήνεγκαν ἔχστασιν τῆς γῆς. 
γιά6 8. γ. ΥἼΜ 1. Βοβ. Ρχοΐορ. 

ἴῃ ΓΠΧΧ νεγῦϊ: ργοξιίεγεπέ οορεριο- 
ἐϊοπεηι εὖμ5 ἑεγγα. Βιοἰυ8: δαὶγε 78- 
οεγεπί ΛΟΥΤΌγόπε οὗμδ ἑεγτα, Ἦ. 6. 

« ἰΐα ἀεἸἰποάσυπϊ 1Π|8π, οἱ χυΐνῖθ ΒοΣ- 
σοσοῖ ναὶ ἱτορίἀδγοῖ δυάΐθηβ ἀθ 1115. 
Ῥαιτῖος. Τυμῖυδ οἱ Οσαρῖυβ ῥγὸ ἔχστα- 
ὧν ἴῸϊΪ Ἰεσοηάυτ μΡυϊδηϊ ἔνστασιν, ἐῃ.- 

᾿ἀφρεδο ὐξῥν σρς ..}} γ᾽ ἀμο ΑΕΗ 
Ῥας. ΧΧΙΧ. 8. --Ἴ)ϑὸ γι, ἱπῆπ, γεείν- 
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ὯΟ ΘΟ ΒΙ}ο τὴ δυδᾶθσθ Ῥοδδε 
Ρεζάσεη. Ρβ. ΟΧΥ͂. 2. ἔἐχσσκῶς επ 

ἐγεριἀαπίω. 1αχῖς. ΟΥΤΠΙΣ: 
ΜΆ. Βεγοζω, ἱπίεσργοίδοιν ἐν τῷ ὕψε- 
φῆναώ με. δυάδα εχ Τδεοοδοχοῖο ἂς 
Ῥεοοαῖΐο ἜΣΡ]ἰοδί. --- τυ ἐγερίάα- 

ἐἶο. ἄτα. ΧΧΥ͂ΙΙ. 88. ἃ Βερ. Ι. 
18. ΕΣ. ΧΧΥῚ. 16. - ΠΡ ΠὉ ἐμγ- 

δαίίο. ΤἈοοά. Πδαϊ. ΥΙ]. 938. ΧΧ 
ῷ Ῥαταὶ. ΧΥ͂. ὅ. Ζδοι. ΧΙΨ. 13. --- ὦ 
ΠΟ» τἷγρα. δ. 111. 18. τ|δὲ τδ- 

τηθῖ ΓῸ ἐκστάσει Οτοῦβ ψεσῆῖδθε 
ἐχεάσει οου])ΐοῖξ Γ,.. Βοα Ῥχοίοργ. ε. 
8. υἱ νεῖ ἔκγασιν 1 δαευΐωε 
νοὶ τς ὀχίοπεα, 8. τιαπες ἐσίεοπεα, 
αυδ ἰοῦ χεὶρ ἐχτιταμίνη αἱεῖταγ. 
ὥδρρϑῖο πῃ Οὐῦολ 8. ἢ. 607. νἱάεε- 
Ἐὰν Ἰορίδβδο ὙΌΔ 8. Ποῦ, ᾳυοὰ 

μανίαν τοἀἀἰάοτυης. Ῥεκαὶπι, ΧΙ, δ. 
ΑἸΙ ΤΧΧἧ Ἰειίδοα ρμυίΐδης ΠΏΣΩ 5 

ἡ πῸ ὯΔ. νοὶ δἰϊχυϊά εἴχηῖο ἃ ΤΟΙ͂Σ 

ΜΙΝ γετο οὔτ Βυχίογῆο ἴὰ ΑἸῖΐ- 
οὐἱί. ραρ. 667. ΧΧ ἴῃ νοοϑ Εἰεῖν. 
τεδἀθηάδ γεδρεοχίδθο νἹάδηί δὰ 
νοθυπι 121», φυοά πιουεγὲ, ἀἐπαουε- 
σὲ πιοῖεῖ, ὑπο Δ, ἀὐπνοῖδο. ἘΠαὶς 
εἰ στ δολύοηϊ! αυοαυθ δϑῖηα οδὲ Οἱ. 
ἔσχτασις, αυοὰ αἠποίδοπενε αἴδουλες 
γεὶ ὧδ «ἰαία “ὑο Ἰοίδϊ, ἃ Υ-. ἐξίσεημι, 
εἷε εἰαΐι ἀεγιοῖο, ἀϊνιουεο. Ἐπὶ γετο 
ἢ, 1. ὄχστασις ἐγερίἀαίδο, σαπε ε σωῖς 
φμέεγμε ἴἰοοὶξ πιϊδίξε πιουξηξεν εἶ Πἔμο. 
ἑμαπί. -- ΘΓΠΒΌΌΏ, αάμηρενς. [πις. 

Ηδρ. 11. 15. υῦ.ὶ ἔχστασις ψαὶ οβὶ ἐε- 
φεμίεηίία, φμα ἐς υἱπὸ ἰαγρίίεν ἀασκπε- 
ἐο οτγἱξμγ, γ6] ἔρσειπι υἱια (τές ας 
ἔαγρίεν λαμδίμηι, φμοΐ ἔχστασν ςβ- 
οἴ, (ιαζτυτα δὶς ἱπίεγργεβ Ἰερὶς 
ΣΕ 8 5» ἀεργίπιεγε, ἐμδέρογε, 

“μδυετίενε.--- ΡΟ.) οὐδεμι. (γαίης. 

Ἑὰ. Ηος. ΙΧ. 7. υδὶ ἔχστασις δεὶ ἐγα 
ἀὰ μανίαν 6. ἔχσνασιν, ἐχοξεξιηι ἡβεν ες, 
μϑημ6 Ὀελεηιεπα. ΨΊΔα ἱπῖτα 8. νυ. μα- 

ἂν» 



Ὺ" 

Δ 

"Ἔχστασις. 

νζα. --- ΚΆ)Χ)» Ῥγατέβ, ἵξ, ργαιδίάξεης 

"ἰδ αἰξοιδὲ ρολρίέμπι σὲ οομδίϊει- 
ζει. ὃ ., 866. Τλτρ. οὐά. 108. 
ΠοΪπι. 1 ὅδ. ΧΠ]Ὶ. 38. ϑυδβρίοοσ, 
ὑπόστασιν ἰοσειμστη ε8θ6, δΔυΐ ἐχεαών. 
-- "ὩΞ 2}, γαμεργεειοτες. Ῥτου. 

ΧΧΥΙ. 10. υδ] ἔκστασις εδὶ ἐγ ἐα- 
οεεδωΣ, γα υελειποηξον, αὐδυη ποίίο- 
πιο ἀπο Βαροῖ ΠῚ» εἴ χϑαϊχ 

ἼΩΥ ἰὰ Ηϊαρ. Ὑἱάθ μὲ τϑίαος 
Τηῖς. -- ἽΠ5). Ραῦον. 1 ὅδχω. ΧΙ. 7. 

2 Ῥᾳν. ΧΙΥ. 14. ΧΥῚΙ. 10. υδὶ ἔχ- 
στασὶς κυρίου δϑῖ '. α. ἔχστασις «αρὰ 
πυρίου, ἑεγτοῦ α ἴδοο εἤεοί, 1 ϑδζα. 
ΧΙΝ. 15. - ΤΟ Ῥασί. οὔχὰ δεῖχο 

Ῥίοποπι. ἀοιπέπαηδ εἶδ. Ῥβ. ΤΧΥΊ]. 
40. ἐν ἐχστάσει. Ψοσδιη δῆς οὐ 
ψυρ. ὅγιεο εὐ Ασδῇβ σεί}} 886 νἱ- 
Δεμῖαν, ποπ δὰ ΣγγῚ, 864 δά (7, 

ππᾶς ΝΙΡΒ. ἘΞΞῚ Ἢ» εἴ ΠΣ, 

ΦΌΡΟΥ αἰέμς, αποα Ῥδν ἔχστασιν γετίδτα 
580] οηί. -- 15. ἃ γὸΣ εἰμρεπάα. ὅ6:.͵ 

ν. 80. -- ν. λοντογ,. ἙἘσαςῆ. 

ΧΧΥῚΙ. 85. ΧΧΧΙΙ. 10. .--τ ἡ ΠῸΓν 
δίωρον. Ἠευαϊ. ΧΧΨΊΠΙ. 40. ΖδΔΟΒ. 
ΧΙ]. 4. Ἠδεγοῖ. φρενὸς ἔχστασις, ὃ εἰς 
δαυτὸν μὴ ὥν. ϑυϊάδ8: ἔχστασις, ϑαὺ- 

μασμὸς καὶ ἀλλοίωσις. ----- ΠΡ ΤΊΓν 50- 

ον αἴμια. Οσπαβ. 11. 21. ΧΥ. 12. 
ϑγταῖα. Τμοοᾶ. Ῥτγονεῖρ. ΧΙΧ. 1ὅ. 
Τμεοοὰ, Οοηθθ. ΧΥ͂. 19. 1 ϑαϊΐι. 
ΧΧΥῚ. 12. ον». ΧΧΧΠΙ. 15. [68. 
ΧΧΙΧ. 10. Ηδογολ. "Έχστασις, ὕανος 
(ἐκστατικὸς), φόβος. ἘΞίλτα Οὐρλἐ δ 
ἔχσεασις δοπιπώπι ποῖαῖ. (οπῇ. ΡΒΙΙοΙ. 
1η. Ἰίρδτο Οιυιΐδβ Βεγ. Ὠϊν. Ηωσοβ ῥᾶρ. 
350. ΟἸοεβ. Βγόπι. ἔχσγασις, ϑεωρία. 
1, εσῖταν Ῥγείοσεα θδη. ΝἼΠΙ.. 328. 
(θες. ΟἸΐ8. υδ΄ῖ΄ νοῦρα Οδιδι ἀδίοα 

ΠΩΣ δ)» πυΐωσι 
οορίἑαϊίοπεα ππεί ἐεγγμεγμτι ιε, τοὰ- 
ἀππίυν σφόδρα ἐκστάσει περιεγχόμην) 80 
δρυὰ ἴπς. πα. ΧΥῚ. 14. μετὰ εῆς 

ἐκστάσιως; απ νεῦρα Μοπεδυοοῃϊο 
Ῥοβὶίδ 6886 ν᾽ ἀθηζαγ Ῥζὸ ἐν { ἐχκστά- 
σε. Νοτεϊ εοἰΐχῃ ἐπ εοείαδι, Ὦ. 6. ἐπ 

Ἴ2] ᾿Εςστρίφο. 

ϑόπενο Ῥγοξωνάο, 480, υἱ οχ ᾿οτγδίίο- 
ὨΪ8 86{}6 8 , ΒΟρΡυΪ8 ᾿Δοθυ δῖ. 
(οά, Αἰόχ. παροῖ ἐχεάσεως, υἱ ἱπίο]- 
Ἰεραιίῦ Οχρβϑηθα οἴ ΘΕΓΙΔ Β6Σ16 αἷ- 7 
ἀυοῖδ δ͵4, χαΐϊρυ8 ἴγδτιδ ᾿ἸΟΧΙΓῸν 
ΐ; {τδηϑυθυϑυτη. Ἐσίββϑο ἔχσγασις 

. 1, ποῖδί τά φμοά ργοείαξ: τὰς ὨοΏ 
Ορυβ οὔϑαῖ τουίασο βδῺς νόοοῖ ἴῃ 
φοῦ διάσματος, δυῖ ὑφάσματος, ατ65 
οἶα ἔξ τηθα οοπ]εοίατα. Οίο- 
τῦσα Βυὶς νοαὶ Ἀπτν τεϑροπάες ἢ. ]. 
ἴὴ τοχίι Ηεῦν. Ῥβδϊη. ΧΧΧ, 1. ἐκ. 
στάσεως, ῬΤΟΡΙΕΣ δῃΐτηὶ ἱπρθῃίοῃ 
σοτητηοομοιη, αὐ δὰ Ῥβαϊπιμτι 
Ὦυπο βοσϊρβοπάυσα ἱτωρυ}}, ο0]]. ν. 
48. Μ )άε δὰ ἢ. 1. οἱ. οἄ. οι. 
Ζοθδταθ ἴ,6χ. οο]]. 657. "Ἐχστασὶς, 

γῶν ἀποβολὴ, καὶ ὁ ϑαυμασμὸς καὶ 
ἡ ἀλλοίωας. ἔστι δὲ καὶ ἁμαρτία. Δαβιδ 
(Ρβαϊῃι. ΧΧΧ. 99. ΟΧΥ. 2. Ψίάβ 
ὙΒοοάογείιτα δὰ ἢ. 1. οἱ δυϊοετὶ 
ΤΒαε8. 5. Β. ν.)ὴ ἐγὼ δὲ εἶτα ἐν τῇ ἐκ- 
σφάσει μου. 

᾿ΕΚΣΤΕΡΕΟΊΏ, ρεπέξες ἱπάμγοδοο. 
Ἡ)ῳ) εἰἶμοο, εχίγαλο. ϑεχία οαϊο 

Ρᾳ. ΟΧΧΥΊΤΙΙ. ὅ. ἐκσεερεῶσαι. Μοπί- 
ἔδιοουυβ {τδηβίυ]δ ἐσομίἑαξμτ' ; ΟῚ 
τ δ]6 αὐυοϑα δϑεηβαχῃ : δαυϊάθηι ἰδ- 
ἸΏΘΙ αρὸ τοῦ ἐχστεροῶσαι ὙΘΥΊΕΓΘ ΤΩΑ]- 
ἰετὰ ργώραμαηι αὐ πιαίωτιἑαίεηι δὰ 
)ὲνηυιιἑαίδηι ρεγυοπίαί: Ὥδτα ἔγυρο8 

ἂν» 

ἴοστος ἰδηΐασα ἴῃ τηδίυγιϊδία δὺδ 6- - 
ΨΟΙΙΣ οἱ Ὄχίσδεὶ βοϊομς.Ό ΟἋομξ Ὀγχυ- 
βῖυχα ἴῃ Ετάρστα. Ὁ. 1020. 

᾿ΕΚΣΤΡΑΙΤΥΖΩ, ρμέαίμη ἐαρτί- 
γιο, δἰϊαϊπι ἐχοοῖο, ἔξοες ἐσλαιμτίο. 

ΠΣ» ἐσσρο. ἘΖεοβ. ΧΧΙΠΠ. 84. 

ϑγίωπι. Ῥβαΐῃωα, ΧΧΙΝ. 8. ἐκότραγ- 

γιοῦσιν. Μοπεῖ. οὐ!ά!ϊξ ἐχσεραγγίσουσι : 
Ῥζὸ αὺο ἰῃ (δίομα ΡΡ. 6σ. Τ. 1]. 
Ρ. 657. Ῥεγρεσγαδτα Ἰερίίυν ἐκστραγιοῦ- 
σι. Αχφι. ϑυτωσα. 165. 1,1. 
17. 

ἘΚΣΤΡΑΤΕΥ Ω, ἐπ αοἰεηι ἐβτέ- 

ἀΐον, ἐσεγοίδιην ἐπὶ ἐσρεσϊίοπεπι δάμ- 
ο0. δ ν»; ἐδεο. Ῥτον. ΧΧΧ. 27. 

᾿ἘΚΣΤΡΕΦΩ, εὐετίο, Ῥετυετγίο. ἼΒΓῚ» 

εὐετνίο, τμδυοτίο. Ζοτετα. ΧΧΠΠΙ. 86. 
Αἴοο ΥἹ]. 19. - ῬῚΡ; ευεϊίο. Ζαοῖι. 

Ζ2τ4 



᾿Επσσυρίζω. 

« ΧΙ. 16. 568, αι, -- τὴς, Ρῶ, α 
Ἴω σπεπὸγ. Ἐσοοῦ. ΧΗ]. 20. --- 
ΠΡΌΣ [Ῥεγυοτγοίίας. Ώεας ΧΧΧΠΙ. 

40. γενεὰ ἐξεσεραμιμένη, ζαπογδίϊο ρ6- 
Αὐρείά 6011, Τίς. 11. 11. ΟοπίοΣ 
[μοχ. Ν. Τ᾿ 6. ἢ: ν. : 

᾿ΕΚΣΥΡΙΖΩ, ἐποὶδεϊο. ΡΨ» Ἰάοσα. 

ϑγτατα. 900. ἈΧΨΊΙ. 28. ἐχσυριεξ 
ϑιγδαο. ΧΧΙΠ, 1. σᾶς ἐχσυρηῦ ἐπὶ τῇ 
ἀτιμίᾳ αὐτοῦ, αυἱνὶ3 εαειδιϊαδὲξ ἴη- 

ὃ ΤΆχηϊατη ε08. [τὰ Ἰορίταν αὐἰάἄουη 
ἴῃ οἵπηΐθυβ οοἄά, εἰ 1518 φαὐϊεία, 
ΤΩΔΊ]Θτη [Ἀγ Θἢ ἸΟρΈΓΕ ἐχσυρεῦ (ΔῸ ᾿ 

ὦ, δορὶ πιαδὶ ΕΌΕΤΤῸ ὧο Ε7ϊοἷο 
μβλρ νΡι; α 86, ατοόδὲξ α 5μὰ ̓ Ηπαΐδα. 
γαίε. ϑυκάδί, δῆς αἰπθηἀδίδυ 
Ἰοσοηθη Ῥαγεπὶ ΠΟΥ ρΑΥΒ0 μἱρνὶ 
ὄὰπλ ἰαρῖ 6 σομϑρυγολῖο 1 δηῖοῦ., 
(011. ν. 2. Ῥασίτω διιοῦου 8 ϑ'γυί 'π- 
ὈΣρτοί8. 

ο ᾿ἘΚΣΥ̓ῬΩ, ξουρΐ σμαξὲ ἔυεῖτο, 671. 
οἷο. ἢ» αυεῆο, αδείγαλο. ΤὨδοά. 

Ζυά, Ν'΄. 21. ἐξέσυρεν, ἈΡῚ δ)11 οοἄα, 
ἈδΡοης ἐξέβαλεν. Ηϊης Ὑυϊς. ἐγασὶ 

ΕΥ̓ ΘΟΥ̓ΉΉΙ. 
“ΕἘΚΣΦΟΝΔΥΛΥΙΖΩ, Αἰοθα Ῥτὸ 

ἐχσπονδυλίζω, οεγυΐσεπι οοηίη;ο. 4 
Μεαοο. χ᾽ 18.ὡ ΒΘΡΟΣΤΟΥ Βα νῸΧ 
αύοσχιο ἰῃ Εϊγταοϊου. Μ. το]. 894. 
44. 

ἀ ἤἜΚΤΑΞΙΣ, ογαϊπαϊϊο, ἱπσίγ σοῖο 
ἀοὶεὶ. ΠΤ» ἐγέριαδο. 8. Ἄορ. ΤΌ. 

18. β6ς. Οομιρ]. υδὶ ἰδηιθη νοὶ ἔχ- 
στάσις, αυοα ΤΕ] 401 ΒΑΡοπὶ, ταὶ ἐκ- 
φάραξις τεροποπάσπι ετἶς. ϑιρτβοαδὲ 
δαΐεοτη ΠΤῚΠ ἢ. 1. φοἰϊοίδανι σμγαρι. 

᾿ΕΚΤΑΡΑΎΊΣΩ, ὙΤΩ, δεέμγδο, ρθ’- 
ἐωγδο, οοπέμγδο. γῦ,, ῬΙΉ. αδεοτῦοο. 

168. 11]. 12. δθὺ. Οὐσωρὶ. ϑϑηβυμα 
ΒΘΟι  βυηί. --- }»8.» ΡΒ, ρεγέεγτεο. 

ε 5. ΧΥΤ]. δ. --- ὌΝ» ΒΡ. 

οοημθουεο ππθ. ἴπο. εν. ΧΙ,ΡΊ. 8. 
γυϊρ. "πουεδιικέπν. --- γὴν ΡΙΒ. ἐπ. 

δοὶπάο. Ῥε. ΟΧΧΧΥΊῚΙ. 17. 
ΓἜΚΤΑΣΙΣ, οχίδηδίο, ἐσρογτγοσῆο. 

λιν Ῥεηπα. ἔξει. ΧΥΤ]. 8. μα- 

κρὸς τῇ ἐκεάσει, φιιὰ εεὲ ἰραφὸ φεδιι. 
ὄγογιμης ἐπ ἀμοίι ργαάίμε: υὐἱ ἴχτασιςεα- 

Ἴ58 

ἄογϑα. ϑατταο “οὶ δεξ ἀδ δαυΐε, ἡ 
ἽΣΝ ποίδι οὐγρμδ μεππὶ ἐβαιγιιρίεα, 

“ἹπἝ 116. δαρκέμε, οἴγρα. 7υά. ΧΥ͂. 

4. Ν. νὰν. Τοῖς. Ηδ». Π]. 14. δέ 
Ἀσψας ἐν ἐκτάσει; (εἰς ολίτι ρὶῦ ἐν 
στάσι Ἰδρουδατὴ δοπίϊοῖίς 1. Βα 
Ῥχοΐορ. ἴπ 1ΙΧΧ ὁ. 8.) πιφαλὰς ἀν 
ναστῶν, ἀἰφλδῖϑε! Ἔχίοπαϊοσο, Ἀ. 6. ὃν 
Ου͵]ο ναὶ νίγρα δχύδεβα, εἶνε πβπθὺ 
οχίολιδα ΟἈρίΐα ῥοϊεῃπέαπι. Οὐπῆν 
ψέξει. ΧΧΊ, δ. --- γηϑν πὶ 

ὅϑγισηα. ΤΉδοΙ, 165. ΧἸ. 14. Μιωι 
Ἰοϑυχ 8 ουἵ ἐξέόπεΐο. 
᾿ἜΚΤΑ ΤΊΤΩΙ, ἄσσω, οοπείτιο, ογὦ: 

ἈΘ, ϑογίδο, ἀτοϊηρο, 8. ἀοίειι πάω 
δον, ΗΙΡΒ, ἀξεγοίῥεηνε σχικηίνος 
4 Ἠερ. ΧΧΙ͂Ρ. 380. «ον 
τοῦ ἄρχοντος τῆς δυνάμεως τὸν ἰχτάναπας 
τὸν λαὸν τῆς γῆς, μὐδύινωσεῖ θόα 
ἐχοσοιζαθ βου θοπίδιῃ ρορυΐυπι (6- 
τ. Ἠεογοῖι.. ἐχτάσσοντα, “χαράδραν, 
γθάφονα. ---- 7], ἐγερίίο, εἴ Β}} 

φοἰξοίίνι,, ὁωηι. 9 Ἡορ. ΤΥ. 18. κὸ 
Οοπιρὶ. δὶ ἐκτιάσσειν εδὲ ογιδιμιὶ 
ἡπαβΉμηι σρραγαξε ζάοεγε. ΥἹὰε αι 
ΡΥΆ 8. ν. ἰῤκιδις μὴ ἐαλὰς Ρὰὰ ὦ 

ἐεγπεῖπο, ἀρ ῆπίο, ἀεεῖρπο. Τ)λα. 1. 10. 
ΟὨΐβ. τὸν ἐχτάξαντα. τὴν βρῶὼδν μὲ, 
οσοπδίϊμοηπέσηι 8. ογαϊπαπίεηι αμπα 
ν θαι. ---- })}» ὈΜΘΥ. Νέμοαι, 7. 

16. τῶν ἐχτιταγμένω. Ἧοχ Ἦδμ. 
υϑυσρδίιν αἀποάιθ (6 πεἰπίσίπιε 
δϑογυὶδ Ῥεδιιο. ---- χολν, ἐπογοίδμ. ἱ 

Νυμλ, ΧΧΧΙ], 97. ἐκτεταγμένα ὑκηι 
κυρίου. ἃ δου. ΧΥ͂, 46. τῆς στραπᾶι 
ἐχτανγείσης. 

ἘΚΤΕΓΝΩ, επέεπάο, ετρσαὼος 
ΒΔ» ἰοσμον. 1 ὅσα. ἵ. 16. στο 

κα, 86. λόγον 8. δίησιν, ἐχίεπαϊ ογεῦθ ἢ 
ΠΟΙ. τήθατη. 510 παρατείνειν λέγοι ἷδ' 
εἴταν Αφ. ΧΧ. 7. Νοῃ ρα 
δϑῖ, αἴ ἴῃ ἐχλάληχα τουΐραιγ, δὶ 

. πὶ Τχεπ δἰ θη υνρίο βέπέυδοι, 6. 
Τεβροχίεθο δὰ μείγηδλπι γεῖθΐί 1 

ΠΟΌΟΠΘΣΩ, 6 408 6ϑῖ ἀμοοτε, ἰγαλέτι. 

-- ΤῊἥ“ οαἶοο. ϑγτναϊα. Ῥδ. γΠ.18. 



᾿Ἐχτιΐν. 

᾿ανὰς Ἐτίδεθε ἰορδϊινλιμά δ 
ἐπίεμάεὶ, ααδ γος οἱ υΧΧ ,]. υϑὶ 
βοηῖ: οὲ στοςερίδ ἰοοῖο Βαρεῖ, 
400 86 ἴπεγὶ ροβδὶϊ, Ὡ8ὴ1 ΓΟ 8, 
41 ἴρηδιι8 δαὶ, ἀοἰη4δ ἀχίθπαϊςυσ. 
Ὁ]. εἰ Ηἴεσ. ἐπέεπα!ἐ, αἱ ἐντείνει 

Ἰερίθβε νἱοπῦιν, πἰκὶ οἵ ἷς βογί» 
Ῥάπάισα οοὲ ἐπίσμαεί. .--- ἸΤῚ 

ΗΙΡΒ. δ᾽)» δογγίρο. Ἐπὶ. ΤΥ, 10. 

ν. 2. ΛἿΙΕΠ. 4. -- ἘΤΥΣ ΗἸΡΆ. 

ι. ὯὩγ»» εἴενο. 'σεπεε. ΧΙΝ. 32. 
Ζουλιαδ [κἘχ. ο. 676. δὰ Ἀ., 1. σϑ - 

Ἰοΐοιβ μαθεῖ ἐχτενῶ, χρεμάσω. --- 
πρῶτ ΗΙΡΒ. ργογέοῖο. Ῥα. ΤΥΧ, 9. 

ἐαὶ τὴν ᾿Ιδουμαΐαν ἐκτενὼ τὸ ὑπόδημά 
μου, δι ρες ᾿άυχλοιοα οχίοπάδλτα 08]. 
ΘΟΌσα σωδϑίτω, 8. δ οδίοθο σῇθο 

τεῖηϑτα, ἢ, 6. δΌ ̓  οἴαχα τη], Αρυὰ 
Ἔαγοδίυτα ἴῃ ν. ᾿Ιδουμαία Βος τάχα 

6886 ἀϊοίζυν δὸ ἐπὶ τὴν ἐκλείπουσαν οἷ- 
; πουμίνην αοιήσομαι τὴν πορείαν. ---- Ὦ Ὁ» 

ὯὉ 

οορίίο πιαΐπι. Ῥτον. ΧΧΧ, 88. 1.- 
Ὄεγα γεσίοτξιηῖ. «---- ΓΤ» Ρατβο. 

Ῥγχονυ. 1. 17. ἐχσείνογσα, δίχτυα. ἔπ 
τοχῖα Ηθοσ. Ἰορίςυ; ΓΤ. υν 

οομέοσ Ασαρ..5,00 ἀσμαΐέεν ἀλδίεη.- 

ΩἾ, 95ε6. (ο]ΐυμι Ρ. 2292. --- 2», 

χεοσίμδ. ΕΣ. 1, 48, αἱ “τίρυγες αὐτῶν 
ἀχτιταμέναι, 415. Θογυ ΘΟΧΡΘΏΒΘ. 
Ε ογτὮ. ἰχεενεται, ἁπλοῦται. ---- ΠΏ» 

ἔγαλο. ΗϊοΘ. ΑἹ]. 5. ΧΙ. δ. ἐν διαῷ- 
ϑορῷᾷ ἀνδεώπων ἐξέτεινα αὐτοὺς, Ἰῃ ΟΟΓ- 
τυρῦϊοπο Βοταΐπυπι οχίταχὶ 8, δ χί 
1110 6. --- Ἴλ» ΝΙΡΗ. ἐβδιω, ἀϊξωσιω 

Σινηι, 5, Δ ςἠπμηάο. ϑγνατα. Ῥϑαῖτνα. 
ΤΟΧΥΙ. 4. ἐκεεταμένη. δαμδυμὶ 6Χ- 
Ῥτοββῖί. Νδια πιαπιΣ εἴμδα οαὶ πιὰ» 
γι ἐχίεπδα. ---- ΓἽ )» ἐσπάο, ἐσίοπάο. 

ἙἘχοά. ΝἼΙ. δ. 10. ΝΠ. δὅ. 6. - 
τ» αἀἠπηϊέίο, οἴίλτα ἐπ ἀϊυόγδας ραγ- 

έες, 8. πιπάο. ἘΣ. ΧΧΧΊΙΪ. 4. .--- 
“Ῥω ΩΡπΟ ηι6. ἴπρ. 1 Ῥαν. ΧΙ]. 

4. ἐχτείνοντες τόξον. ἘοτίΔ686 βου θ 61.» 
ἄυμη “δαὶ ἐγγείοντες. Ψ αἱρ. ἐενπεπέοε 
ΩΥΟΝΏΝ. “ας λ4 1} αἰϊοϊίζο. Ἐχοά. ΥἹ. 

180 ᾿Εκτεΐνω. 

ἤπλ. 8, Νά, ΧΙΥ. 830. οι, ΓΧ, 15. ὦ 
“ἼὮΡ εοἶνο, ἐσρεάϊο. ἃ ϑαιλ. ΧΧΤΙ. 

38. ἱξέτεινεν δες. οοα. ΑἹοχ. ΨΪρ. 
οὐπερίαπαυὶϊέ ρεγζεοίατι υἱαπι πιδίηι. 
ΑΙ ρεΐ μαρομὶ ἐξετίναξεν. ----- ΠΡ» 

γείσοῖο. ΙΑ". 111. 8. ἐκεείνων (411 
ἐντείνων) ἐνεενεῖς τὸ τόξον σου. Ναυάα- 
Ῥαΐυγ ἀτοῦβ, αὐ (αῃΔογοίατ. --- ὙἼΞν 

ϑεραγο. Ἐξ. ἵν 11. Θυδ πΒιῃί οχ- 
ἰεηΐδ, Βυπί σπου βοραγαῖδ δο αἱδ. 
}απεῖα. -- 9» ἐξραπάο. Ἐχ. ΧΧΥ, 

40. ἴε6. 1. 16. Ηοϑ. Υ. 1. --- Ὁ» 

γγμο. Φυά. ΙΧ. 88. εἰ 44. ξος. αῖ, 
8. πο. ἴὴ πθόοσὰδ Ἰοοο ἀϊοϊζυν ἀθ 
ἐχογοῖςι 86 Ἔχρδηάθηΐϊθ 60 ΘΟ β1]10, 
αἱ ἱτηρϑίιτῃ ἴδοι. Νόο ορυϑ 118- 
αυε 68ῖ, υἱ μοδῖ ἐχτενεῖς σασῃ Β]6}10 
χεζα βαρρίεοδίυγ. Αἀὰε Ααυ. 1 ϑδῃι. 
ΧΧᾺΧ. 16. .-- “πϑῷ: ὀτραπάο. ἐγ. 

ΨΙΠ. 2. βρο. Οσωλρὶ. ἐχεινοῦσιν, 4165 
οδὶ νεσδ ἰθοῖῖο. ΑἸΐοσβε ψύξουσι οδὲ 
Τογυτ ρἠ]οσβοῖμδ:: δὰ ΘΧρδηᾶθ- 
Βδηΐϊασ β᾽ σσδπαΐ οδΌ88. --- [9 » δ::- 

ρετίπάο. Ἐπ. ΧΧΧΨΙΙ. 6. ἐχενῶ 
ἐφ᾽ ὑμᾶς δέρμα. ----τη δι "πο. ϑγτατα, 

ἸΤΒοοά, 5. ΓΕΙΝ. 41. ὅΐγυηπι. βοχὶδ κα 
Εάὰ, εἰ ΧΧ Ρ9. ΕΧΧΙΧ. 12. υνὲ 
ΒΟΏΒΟΤΩ Ἔχργϑδβουυχῖ, [πο. Εσϑοὶ. 
ΧΧΧΙ. 6. Αᾳυ. ΤΒοοά, 168. ΕΨ11]1. 
9. ΧΧ ΟὍδ. 11. 22. ΥΙΠ]. 9. 
Ψυά, ΥΙ. 1δ. 660. οοά. ΑἸΟΣ, ---- γηήχ» 

ΟΒα]ά. Εβάγ. ΥἹ. 12. 1δρίξυν ῥγῶ- 
(εγθα (δὶ ΠΙΜ]] οϑὲ 'ἰπ ἰοχία Ηδ. 
ὑταῖοο) Ῥρον. ΧΧΊΙΠ. 82, ἐχτείνεται, 
ἐαπχεαης πιογδηπεΣ ἐσέεπαϊέμν. ΟἿ, 
Οδίδϊκοσ, δὰ Μαγο. Απἰοηΐη. ΙΥ. 3. ὶ 
Ρ. 134. εἴ (πδδιρ. δὰ ϑιιεῖουι. Αὐν. 
«Ρ. 78. ϑαρ. Χ. 4. ἐξότεινιν αὐτὸν ἐκ 
«αραστώματος ἰδίου, εὐπμεσιέ δυγὴ ἃ ἀΘ.. 
Ἰοῖο δυο, ". 6. ργδίδῃ δὸ μΡι:ηϊτθ- 
Εἰδπὶ εἱ πιιρ οοαι. ϑ8:ν. ΧΊΥ͂, 18, χα-: 
τὸ τὴν ἰσχύν σου ἔκτεινον (68. τὴν χιδά 
σου) καὶ δὲς αὐτῷ, δεουπάυγη ΥἹγ68 
[89 Θχύρ 46 τηβηυτα δυΐ δεπέρπίία. 
ἐρηξ ἴυλτη, εἴ ἀδ 1111. Μδημε σχίρῃ- 
βἷο ἢ. 1. ΠΡΘΡΘῚ τῖρυϊασ. Ὑυϊα. 
έ ἐἰσοῃδ. ΟἈἝΤΟΘΓΑΓΙ8 ἰδυάκαι ]1- 
ὕγοβ, υδί Β. 1. ἔχεινον ἰθραῖασ, ἢος 
θ6Ώδι : ὈΟΓΒονθ ᾿Γο υἱγῖθιι8 ἀορὶ- 



᾿Εχεελέω. 

α ἴτω, Ὠἰδλϊσιι ΒΘ ἰστ δ. 8. 1. Μδοο. 
ΨΠ, 47. ἡξανδαρὰς οὐδ φῆς ᾿Ἱερουσα.- 
λήμ. Μαυϊραῖ. Ὀ6Π6: δεροβοιγρλνεο 
οοπίτα Η]: Θροβοϊγγαδηα. [18 φυοαὰα 
ϑγτυδ. Οοηΐδν δυργα δ. ν. δεῖν 

ἴύδιιθ διιΐεπι 118 68ὲ ἢ. 1. Βος νοοδ- 
θυὶο ρον απέαπαοίαεὶη ; Ῥτοβββεγαξ 
δηΐτα : ἣν ἐξέτεινεν ὑπερηφάνως. ---- Ὑ1Δ6 
ἸΠΗ͂ΡΑ 5. Πλήττω οἵ Συμβολή. 

᾿ΕΚΤΕΛΕΏ, ρεγἤοῖο. 4 Ῥαταὶ. 
ὁ ΤΌ, δ. υἷι π18}] εβὲ ἴῃ ἴσαι Ηεῦτ. 
ἃ Μδος. ΧΥ͂. 9. τοὺς ἀγῶνας, οὕς 
ἦσαν ἐχεετελεχότες. Οδηΐϊ. ΤΙ. Ῥ με, 
ν. 16. υδὶ ῥγὸ ἐκτελέσαι, γε, υἱ 411] 
Βαδθαϊ, ἐκγελέσϑαι, ΤΟΡοΠπαπἄστῃ αϑὶ 
ἐχτελείσγω, με; Ποϊαίιτ. Ο]οβ8. Μϑ8. 
ἴῃ Οαπι. Τι. ῬυοΓ. ἐχεολέσθω, λειτου 
γείτω. Τιερουάυτη : ἐκτελείσϑω, λει- 
τουργείσϑλω, αἱ χυοαυς ἸερίίυςΣ δρυὰ 
Ζομδγδτῃ [,6χ. ς. 676. 

ς ᾿ἊἘΚΤΕΊΜΝΩ, εκοΐάο, αδϑοϊπάο. 
νῈ, ΡΒ. ἰάδτα. [ῖ.5β. ΧΧΧΨΥΗΙΙ. 

19. 9 Μδος. ΧΥ͂. 88. 4 Μεος. Χ. 
17. 

ΦΈΚΤΕΝΗΙΣ, οχίοηξμ, ΠΕ Ν 
αδειάμμς, ἀσέ, υελοπιεης. 8 Μδοο. 
ΡΝ. 29. κατὰ τὴν σὴν ἐχτενῇ πρόὄϑεσιν, ΕΧ 
αἰδεγία ἴὰλ νοϊαπίαϊα, 8. ϑευεγο ἃἀ6- 
ογοῖο ἴυο. Τὸ ἐχτενὸς, ᾿αεσϊάμα ΟΡΕΓΩ͂, 
διηιηια αἰϊερεπίϊα. 8 Μδος. 1]. 10. 

ἃ σἂν ἐχτενὲς προσοίσεσγαι «ρὸς ἀντίληψιν, 
Ἀ, 6. ομποπι αὐ οροπέϊαηι ΔΛ Ὀἱξαγος 
δαὶ ἀοίδιηβιοῃδη), 8. οπιηῖθυβ σὲγέδωε 
Ορ᾿τυϊδίατοθ. Ηδ68. οἵ ϑυϊά. ἐκτινὸς, 
ἐπιμελές. 

ἜΚΤΕΝΙΑ 5. ᾿ΕΚΤΕΝΕΙΑ, ἐ65- 
ἐδηδίο, οοπέεηπξιο, αεοίαμίίας, υολοπιθη» 
εἶα. υάιεῃ. ΤΡ. 7. ἐν ἐχτινείᾳ μεγά- 
λῃ, ἐπσίαπεείπιδ, ἀαοεγγίηιε. 4 Μδοο. 
ΧΙΝ. 88. 8 Μδοο. Ι. 41. ἐκιστολὴ 

ε ---ἴχουσα φὴν ἐχτένειαν, ἱ. α. 6. ΧΙ. 84. 
ἔχουσα οὕτωρ, εἴ ν. 16. σεριέχουσα τὸν 
φρόπον τοῦτον, ΟὟΙ ἐχτένια ἐεπογεπε, Ω7- 
ξυπιεηέμπι ποῖαι. Ηεργοῖ. ᾿Εχτενίαν, 
συνεχῶς ποεῖν τὸ αὑτὸ, εἴ : ̓Εχτινία, 
ἅἄσλωσις. 

᾿ἜΚΤΕΝΩΣΣ, ἀπένα ϑελοπιθηξογ. 
ΓΝ» αλαΐ, αἢ. οἷ]. ἴ. 14. χεκρά- 

ξατι πρὸς κύριον ἐχτινῶς. ΒΘΏ6. --- 
ΣΟΙ» ἴῃ τούογε. ὅοι. 111. 8. ς0]]. 

180 ᾿Εκείδημι. 

Τυάιθι. ΓΡ. 10. --ο τῆν ὕὑπε Δα} 
ὙΠεοά. [ε8. ΧΧΧΙΠΙ, 7. 1ρρεταιὶ 
ΓΝ δὺς ΡΠ Ηεβγεῖν, ἐχγοὺς 
αροϑύμως, ἢ διατεταμένως. Ῥθδγοπα 
᾿Εχτενῶς, συντόνως, ἐαιμόνως, ἣ ὀλιγο» 
χως, καὶ «ρολύμως καὶ φιλωιδεώσως, 

ἘΚΤΗΈἝΩ, ἐρμεξαοῖο, ἑαδεξαριι 
αὔδιιπιο. “Ὑ, ΡΊΒΕΙ, ἔοφμογ. 1 δια 

Ι. 16. ἐχτέτηχα 566. ἸΣΌΓΟΒ Βοπηυϊα, 
564 νἱεῖοδα ὑζὸ ἐχτέζαχα. ὙΊάδ ξυμ 
8... ἐχτείνω. -Ὡντερ ΗΒ. ἍΝ: 

ἀοῖονα [ποὶο. Του. ΧΧΥΎΙ. 16. γι 
ΟΣ ΤΩΘΙΒΡΒΟΣίοἝτα ῬΓῸ ῬΓΌΡΠΑ ἢ» 

βυδγαπέ. --- ΠΟΙ, ΗΊΡΒ. ἐωό 
οἷο, οἴδτα ουπδύπεο. Ῥα. ΧΧΧΥΙΠΙ 
15. ἐξίτηξας τὴν τυ ὁ αὐτοῦ, αὖται. 
δὶσίξ δυϊγοδτα οἷυ8. Ε168. ἐξίτηξας 
ἀνήλωσας. 8ῖς πιεριότα βηνείαοία γκὺ 
οὐμσωακες αἰχῖς δι᾽ π6 1. 178. -- 
ΘΌΡΠ» Ἠΐθιρ. 4 τογρ, ὕδεϊώ, 

ἰογῳμεο πιΘ. Ῥβδῖῃιβ. ΟΧΥΤΙ 151.} 
ΟΧΧΧΥΊΤΙΙ. 20. -- πὸ, Ρίδι ἂν 

σισιο, 00. ΧΧΧῚ. 1. --- ΥὉ» 
ΝΙΡΒ. 8 )η), ἀἰέωο. ᾿κίς ϑγτι 
.ο8. 11. 9. --- πον Ρ 

Ρρ. ΟΧΥΙΙΙ. 138. Ἰξίτηξί μεὲζθε 
οομδμριδὶξ τὴ 86 ἐδσημδῆε 
ἰαδείεοίξ πεὶαβ. Ἡΐθβγοβ. ἐξίπέρ, 
ἐλέπτυνεν. δ 148 : ἐξέτηξεν, ἠράπα 
Ῥῆαν. ἐξέτηξεν, ἐδάμασεν, ἢ ἡφάνα, 
ἐλέστυνεν. (εοίοσατα ῬΒΑνΟΥΊΠΙ9 0’ 
τίσεπάυθ Ἀ. ]. εϑὲ εχ Ζοῃδσα, φίδ' 
[κσ. ς. 715 μδρεῖ : ἐξέτηξεν, ἐδατώς 
σεν, ἐλίατυνεν. ὅ΄ῖτ. ΧΥ ΤΙ]. 18. ἐχεῖπ 
ὀφθαλμοὺς, ἑαδέξοεγε αὶ! οευϊοὶ 
ἄυπι 56. δυχὰ οοπίτιβίας εἰ αὔϊροος 
808 ἀυνθ. ϑῖγαο. ΧΧΧΙ. 1. ἀγρ' 
νία α«λούτου ἐκτήκω σάρκας, αἰ σιμί 
οΟΥ̓Ρυ8. 

᾿ΕΚΥΓΘΗ͂ΜΙ, ἐσρονο, ρυδίδου. Τὴν 
γευεΐο. 700. ΧΧΧΥ͂{[Ι. 15. ---- νὴ} 

ΗΙΡΒ. 8 »Ὼ »εγξηρο, Ρεγυζθδ 

Ἐδιἢ. Υ]Π]1. 17. - ον ἀρ. Ἐπ} 

ΗΙ. 14. ν΄. 7. ὙΠ. 3. 14. ἐξα 
τὸ «ρύσταγμα, ρμυδίβδοαδαξκγ 

ἴαχα, -- ΩἽἹ [ΠῸν ἀο ἐερενι. Βα 



Ἐκπτίκτω. 

ΙΧ. 14. -αὐ ον» ΨῈΣ ὁ τόρίοη 6 ἑπῦΐϊ- 

σοτα ἀἴσροπο, εἰ ταοϊδρῆ. ἐζροηο, 07- 
εἶπε φμούκηι ἐματγο εἰ ἴσιο. ϑγτοτα. 
Ρ5. ΧΧΧΙΧ, 6. -- αὐ τὩν ΟΒδ)ά. 

ροησίσηο. δι. ΥἹ. 8. ἔχϑες γραφήν. 
- η, ροπο. Ὅδῃ. 1]. 80. ἐκχτί- 
ϑέμω δόγμα, εὐϊοίμηι ρεδίδοε ἐχρο- 
πεπάμηι στο, νοὶ εὐϊοίο ξαποῖο, εα- 
οο. ϑαρ. ΧΥ]11. 56. ἀε ἑηγαπέδιΣ 
αΙοϊζαν, φμὲ ἐπροπιπίωγ, 6011. Ασί. 
Ν]1.92. ᾿ 

ἜἘΚΤΙΚΤΩ, ϑείμηι οἄο, ρατίο. 
Ὁ}, ΗΙΡΒ. ἃ Ἵ» Ἰάρφιη. ἴς, ΕΥ. 

10. 
ἜΚΤΙ ΛΔΩ, ονοΐϊο, ἐπρίϊο, εγαάίοο, 

ἐχπῆτρο. “ΤΊ» ΟΒαϊὰ, ἐσοϊάο, φισοίάο. 

δι. ἹΡ. 39. --- ΞΟ ΠῚ ἐγίρῖο, 

ἀξδοογίοο, ἀξίενο πιδ. Θ- το ΘΟ. Ψ0Ὁ. 
ΧΊΧ. 20. ἐξέτιλλον τὸ δέρμνα μου ὁδοῦ- 
σιν ἐμοῖς, ΘΥοἸ ]οθασα Ῥδι θὰ σθϑσα 
ἀδηῦριι τοΐϊβ.Ό Ὑ᾽άδίυν Πεθο νεσϑῖο 
Ααυε ροϊΐιιϑ ε886δ. (ἰίεδσιπι ΒΑ- 
μεῖ ΟΣ δῆσ εἰρη ολθζομοσῃ ὃχ 

δὰ 1. ΑΥΔΌ. ἰολ,ο..... ΠΏ, σαρίο, 

οἴίδιη ἀμΐετο, αὖτὶρίο. ῬΒ. 1.1. δ. 
Αἀἁ Ἀ. ]. Ῥδάανοσ. ἐχείλαι, ἐκτινάξαι. 
ΘΌΪ 45 ἜΣΡ ἰοδὶ ἀποσπάσαι. ---- Ὁ» 

Βα] ά. Ῥεδ. ἀερέϊο. Ὧδῃ. ὙΠ. 4. 
-- Ὁ» ἐξεῖγρο. Οἱ ἄλλω ὅε:. 

τ᾽. 
ΧΧΧΙ. 28. ΓΧΧῚ Βερ. ΧΙΝ. 1δ. 
7ετε. ΧΧΙ͂Ν. 6. Ἀὰ Βυηο ἰοσυτα 
βῖπο ἀυθῖο χϑερί οἰθηϑ Ζομπδσαβ 1 6χ. 
ρ. 676. Βαροῖ: ἐχτίλλω (ἰορὲ ἐχειλῶ), 
ἀνασπάσω, μετοικίσω. ΏζΔῃ. ΧΙ. 4. --- 
ΡΥ ἰἄοτη. Οομεὶ. ΠῚ. 4. ΥΥρ, 

Ομδ] ἃ. Ῥδῃ. απιρμίο. Ὁ δῃ. ΓΝ. 11]. 
- δοψ,» ἀἰπιδέίο. ϑγτασα. Ῥβ. ΟΧΙ,. 

΄- 

ΦΕΚΤΙΝΑΓΜΑ, ἐσομδεῖο. ὩΣ» 

πμπααξίο. ΤῊς. οἱ 1 τὶ πομπ}]1 βεο. 
Βοβ. [ε8β. ΧΧΨΙΠΙ. 23. υϊμεῖί. ἐπι. 
γείμα. [Ἐοτῖαβθα Ἰορεπάυτχη ἐνείνωγ.- 
να, ᾳυο Ααυ]]ὰ [ε8. ΧΧΧΙΙ. 2. μος 
Ῥϑύχῃ νοσδρυυτα οχργθβϑῖ Καὶ. 1 
᾿ΕΚΤΙΝΑΓΜΟΙ͂Σ, ἐποιιδοίο. 75» 

τυασιαΐο, ΝΒ, 11. 10. υδ]᾽ πόίξεξς 

81 ᾿Εχεινάσσα. 

μι φεξαε, σι ἐσομέξηπέωγ. Οἷοβᾶ. 
5. ἴῃ ῬΓΟΡΗ. ἐχεναγμὸς, ἀναχίνησις. 

δῖ». ΧΧΉ]. 18. ἐν τῷ ἐκεινωγμῷ αὑτοῦ, 
οὔτ ἐχομδρογὶἐ δε, ᾿Ἀ, 6. στη ἰπρὶδ 
δι σοῦ εἴ ορεσα Ῥγοιυ]εσι, ἀυτ Κ 
αυϊὰ εὐδουϊδίιν ς Ὁ] ἴῃ οοἀά. σὰ 
ἐνγραγμὸς Ῥοττηυϊαίαν, Οτοίίι Ἰορὶς 
ἐν τῷ ἐχενασμῷ αὐτοῦ, )αοιμαίϊοπε ἴΡ- 
δίμδ, ΤῈΣ αὐτὰ σὑεγδα ρῥγοδτγοσα ἴῃ- 
[6]]ορτί. 

᾿ἘΚΤΙΝΑΣΣΩ; δτομδο, οηέίο.. 
ἍΣΝ» ΟΒδ)ά. ΑΡΒ. ἃ Ἵ7.), ἀξήωενε 

,έϊο. Ὅδῃ. ἸΨ. 11. ἐκτινάξατε τὰ 
φύλλα. .--- ῬΡῷ ἐὐασεο. Ναβύση. 

Π. 3.-- Ὁ2Π, φκαξίο, οοπομέϊο. ἴτις. 

ἴεβ. ΧΧΧΥΝΙΠ). 927. .-. Ὁ.) 

Ρἷαν. ρμεγία. Ῥα. ΟΧΧΥῚ. δ. υἱοὶ 
ἐχειτιναγμένων, Κἰδὲ ἐχοιδεογμηι. Ηδ» 
Ὀυογιῃΐ Ρσὸ Ρασῦο. δ} νοῦῖβ Ἵν» 

ἐχομδείξ : δα Ῥϑύρεσα. ϑιι 8 δα 
.. 1, εχ Τβοοσογεῖο : ἐκτετιναγμένων, 

[1 

υἱοὶ τῶν ἐχτετιναγμένων, οἱ σφόδρα τα» ᾿ 
λαυπωρούμενοι. ----ο ὝΣ Ιῃς. Ζυὰ; 

ΧΥῚ. 20. ἐκγνάξομαι, ἐπομέέαης πιε. 
Νεδο. Υ, 18. 20». ΧΧΧΥΙΙΠΙ. 
18. ἐχτινάξα, ἀσιβεῖς ἐξ αὐτῆς, υἱ ε5- 
οἰ αὶ 8. τεριουδαί Ἰτορίοβ οχ 1116, 
Ηδογεοῖΐ. ἐχεινάξα,, ἀποχινῆσα;. 168. 
111. 2. ἐχτίναξα, τὸν χοῦν, ἐχομέε 
Ῥυϊνεζγειη. ---- ἤν)» Φροῖϊο. Ἐχοάὰ. 

11. 22. βϑγγιβ ἰδβίε Ῥχοοορίο ἴῃ 
Οδι. ΝΊΤΘΕΡΒ. Ρ. ὅθ0. ἐχεινάξατε, κενώ- 
δατε. --ὔῶν ΟΠια]ά. οσαάο. απ. 1]. 

20. -- Υ8» ἀΐερογρο. 7Ζυὰ. ὙΠ]. 19. 

1 Βεορ. Υ. 9. ΤἘπεοοάοί. 165. ΧΧΥ͂ΤΙ. 
9. χὰ. ζ2ε:. ΧΧΙ. 28. --- ΚΣ» 

τοἷυο. 2 ϑατα. ΧΧΙ]. 38. Ρειταυ- 
ἵανιῖ ογύιδδε δυείον νϑγβίουἷβ ἐξεγί- 
ναξεν 7.) οὐχ Ὕ» ΗΪϑὶ ἐχεινάσσεν 

ὁδὸν ΘΧΡ ΙΟΑΤΘ Τ8]18 : υἱᾶπι γεπιουθη- 
ἀΐ οπιπῖδωε ἱπιρεαπιεπίδ ὥημαγε ἀο 
Ῥαγαγε. ϑεὰ ϑυγτίδουμι 522 ἰῃ ΑγΉ. 
ποίαῖ ἐζοιειί. Οοπξ. γεσβ. ὅγσ. (Ο ἢ, 
ὟΊΙ. 8. δὶν. ΧΧΠ. 2. ἐχενάξει χεῖρα, 
Π1οο ᾿]υα τιδηῖρυβ ἐζομέξεί. ϑγτυβ 

τ τη : οοπιρίοαϊἑ ᾿τπαηέδωδ διὲς. ῬεΙ͂ΡΕ 
1 Μδοοδλρ. Χ. 80. ἐξετίναξαν τὰς σχίζας 

ἃ» 

φος 



᾿Εκτισρώσκο. 

« εἰς τὸν λαὸν, ἐπδεγαμέ Ἰμοαὶα ἴπ ΡῸ» 
Ρυλυπι. (δπες. Ἐχ. Ῥυοε. 49. υδὶ 
ΒΟΥ οδὲ ὧδ δαζηπλα, ἐχτινάσσειν Θὲ 
φίβοετνε, μὲ αξφιδα ἐγωνεραί. 

᾿ΕΚΤΙΤΡΩΊΣΚΩ, αδογίμπι ζαοίο, 
β6 : ἑηζένο, ζαίμηι ἐηηπαίνγιμπ ἐῶ. 
»εϊϊο, αδοτέϊο. Ὄψ., 7 φεἰαίο. ϑγτατα, 

2οὉ. ΧΧΙ, 10. οὐκ ἐξέτρωσε. Ἰῖ 
Βιοἰΐυ9 Τυστηγαΐυταη ὃς Μοπίαιο. 
βοοῖυ8. Ἐοετὶ αυ!άθτη ες 

ὁ ἰητογρτγείαιίο, δὶ ργαθυπῦρυ ΧΧ 
Αὐ πο ἀδ ὄονε, 864 ἀδ υασοα οΧ- 
Ῥοδίας, χυοὰ ἔπηοη ἰσχία ΗΘΌΥ. 
πΟῊ δάσο τας, Ρεγαπεπί ροῦτι πεες 
γεσθα δὰ δου) ὁ Ν2) οἰ πον σέεγι. 

ἴδδοεί, ἢ. 6. πον αδογίζυδξ ἴῃ ἤπε 
φοσηπηδῖί8. Ἠεδγοῖ. ἐξέτρωσεν, ἐξήμ- 
βλωσιν, ἐνέῤῥεψε (Ἰεροπάσυτη νυἱά δίας 
ἐξέῤῥνψ) τὸ βρίφος. Αγρυὰ ΓΒοάον. 
ϑῖο. 16. 1. μὰρ. 198. εδὲ τὸ βρέφος 

ὁ ἐκερῶσαι αρὸ τοῦ καλήκοντος χιρόνου. 

ἜΚΤΙΩ, εαρεπῶσ, ἐαϑοῖυο. ἸῚν 

ο. Φοῦ. 11. 4. ὅσα ὑπάρχει ἀνϑρώπῳ, 
ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὑτοῦ ἐκτίσει, ΟΥΩΛμ 65 
ἔλσυϊταῖοθ σπιὰ8 Πποῖηο ὕ1Ὸ δῃΐτοα σι 
οπλοϊυεί. ἩΘΒΥΟΒ. ἐκτίσει, ἀποδώσω. 

᾿ἜΚΤΟΚΙΖΩ, Ἔγα 7ζαοῖο, ἐπ 
ποιγαπι ὧο, ἤπετο. “τὺ, ἘΠΡΒ. ἃ 

Ὃν Ῥαγεγθ ἤαοίο. ϑγτνωτα. ἴεβ. 

ἩΧΥῚ. 9. μὴ ἐγὼ ὁ καϑίδων ἐπὶ τὺ 
ἃ τεχεῖ, οὐκ ἐκτοκίδω ; δὶ ἐκεοκόζειν φας 

»Ταξςείατε ρμαγέίμηι, ἨὨΟᾺ ράγεέσγο, τ 

Οὐυγίεγίβ {τϑηβί], ἢος βθῆβῃ: 
Ὥυγὰ ΘΩῸ 4148 ταῦ 668 ῬΆΤΘΓΟ ἔλ- 
δότεῖη, οἵ ἔβοεγθ ὩΟΏ ρόϑθθσ, αἴ ρ4- 
τερεί δου ἢ -- 0» ΗἸρΙν. ἃ 937, 
»αγίωγίιτχε ζαοὶο. ϑγγατθ. ῬΡεαἾ 
ΧΧΥΠΙ. 1.--- τῶν, ΗΙρΒ. δῶν 

ἐπ ἱδγαηι ἀο. Ὠεαῖ. ΧΧΊῚΠ). 40. 
41. 

᾿ΕΚΤΟΜΙ ΑΣ, ἐχϑεοίμϑ, οαδίγαίε, 
ἐν δεοξΙ0η6 ἐοείοΐογηι σιπμοΐδ 
ἐμδ. 7» Ῥϑτί. Ῥδῃ, αυωξιφ. ἴωϑν. 

ΧΧΙ. 24. ἐχεομίαν, Ἀ. 6. ἴυχία 
Ο]οϑα. πὰ Οοἰδέ. ἐκεεεμημένον. Ηοεγ ΟΝ. 
ἐκτομίας, εὐνοῦχος, σπάδων. Ο]οΒ5. Υ οἴέ. 
εὐνοῦχος, ὁ ἐχτομώας, οασίγαί. ὙιὰΘ 
4υοαὺθ Χοπορῆ. ὕγεσρ. ν΄. 2. 14. 
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, φείεγεπέος. ϑγτήτη. 

Ἐκὰ. 

Ἡεοῦοῖ, ΥΙ. 9, [. « οοἱ!. 8. ἡ 

Οἰοβίαση Ῥεσϑίο. Ἂς. 53. β 
᾽᾿ἜΚΤΟΜΕΥΣ, δσϑβοοῖο. Ὁ» α 

δίο. Τποοά, 1ον. ΧΙΧ, 48, ἴδ 
ΧΧΙΊ]. 24. δος. οοά. ΑἸ. 
ἘἜΚΤΟΝ, δεσίο ἰοοο. ὅ8ιν. ΤΠ 

ὅ. 866. Οὐρὶ]. 
ἘΚΤΟΠΙ ΖΩ, 6 ἴοοῦ νου, τ 

ἐγαηςίετο, σωδάμοο. "Ἐχτοσίζω ἱμν. 
τὸν, δείξῃς πιμίο, αἰδοείάο ες ππὸ ἰκ. 
ἐπ αἰἴμηι, 4 Μδοο. ΨΠ]Π. 13. 
δεασχον καὶ ἐξετόσιζον ἑαυτοὺς, ἀἸΠηρε, 
μαπὶ εἰ ἴοοο 56 τπουεδαπί. ϑυλάε: 
ἐχεοκίσοωι, μακρὰν κατασνῆσαι. 

᾿ΕΚΤΟΡΝΕΤΊΩ, ἑονπαπὰο εἶπαι 
Ηΐηο ἐκτυνορνουμόνη ἀμύγδαλος, ἐπι, 
ἀαἶεϑ ἰογπαπόο ἐβογηκαῖα, τεὶ Φο 
αἰα ἐπ ἀπιμρααΐμπι, 5. απιρρθαὶ !» 
νιαῆι. ΤΟΥ Ὸ. Ῥασί. ρίαν. ΡΆ. 
αππυρααϊαίἑ, ἴ. 6. ἀπε ἱ ἡκῶσι 

ἀαηος Ἔχ α 
86. ΨΜιαθ ἱπέγα 8. ν. ἐνγορνεύω.. 
ἝΕΤΟΣ, δεσέως. δυημ ν ἐφίρας. 

ὅκῃ. 11. 6. Τ,οαετυπῦ σὰπὶ ϑποάς 

οοα, ΒΑΣΏΔΓ. ΣᾺΣ γι άε ὑπαὶ 

Οτδοὶ! Ερ. δὰ ΜΠΠ|Έυτα γε. 6]. 
ιν δε. αὶ ες. ΧΥΉΗΪ. 10.“ 

πψ. ῬΙΉ. “ετίο. Ἐκ. ΧΙ. 13.- 

νῷ. Θεη. 1. 831. Εχ, ΧΥΪ. ὁ.σ 

Τῶ. Οδα!α. Ἐδϑάσ. ΥἹ. 15. β 

ἜΕΤΟΣΣ, ὀείγα, γγναίεν, ταγῆβ. 
“'π6. Ἵ.,, φεσγδῖηι, 1. Βεβ. ΤΥ, 3 

1ε4. ΧΧΥ͂Ι. 18. .-- "Ὁ γιαῖς ἡ 
ῬΡαν. ΧΧΙΠΠ. 14. Ψυΐγ. ἐείγα. τ 
Ἴ27᾽ ϑεογ εἶπε, δεραγαΐπι. 1 Μ᾿ 

Χ. 183. 42 Ῥασ. ΓΧ. 12. Ὅχκα, ΧΙ ' 

-- ἼΣΡ» “πα. Το. εἰ " 

β66. οοά. ΑἸοχ. 704. ΠΙ. 31. ἐκ; 
δὶς Ἰορίταν ἰῇ δηςαυ ββ:πι5 
ν. Ηϊοσοηγεὶ Ουασεί. ἰα Ηρα! 
ΤΡ. ΝΙΙ. Θυμοί. 25. 
Ἴ2ΟΏ. ὈΟὐοπίαν δὰ ". 1, δικήν, 

Ῥν ἰαπέμπεπιοάο. Αι. ἰδ 
ΧΧΥΤΙΙ. 19. Ἐοτχίδεθε εἰίδπι ἰδ, 
1. 16. β6ο. Οοά. ϑγγυ. Ησχ. 3 Μιῶ. 
ΧΙ. 25. ἐκτὸς ταραχῆς εἶκωι, εἶκε δ᾿ 
ἤναι ἀρεῖ. Ἡδογοὶ. ἐχγὶῳ ἄχο 

φδωλαμεκόρνᾳ,. 



ἵἘ κεόσε. 188 . Ἐκερίβα. 

σάριξ ἢ ἔξω. Βῖγ. Ῥεοϊ. αἰ ἐκσὸς, ἀπένα 
Ῥαϊκσείέξπαηι πὰ Φεέρυρίο ἀεβοπβέδε. 

ΙΈΚΤΟΤΕ, ἐξ ἔωμο, ἐξ ἐ0 ἰενη- 
Ῥοτέ. ἡνΝ2» Ἰάδρι. ὅγτοσα. [68. ΧΥ͂]. 

13. υἱ ΤὨροά, ἀπὸ γύτε. )16 Μαεὶ:- 
[αἰτο ἂς Ὠ]4]. Ρ. θ0. οα. ϑέυγξ. 

ἘΚΤΡΕ ΠΩ, ουεγίο, οοπυογίο. 
ΤΠ ΥΙΣ φονίσν» δ αοῖο, ἐεγγογδης ἐΝ- 

ομο. 7υᾶ. ΨΙΠΙ. 12. 566. Οουωρὶ. 
αὶ ῥτὸ ἐξέτρεψε ΒΟΒΑΥ δου ρῖο δὰ 
ἢ. 1. Ἰερεπάυτη νἱά είς να] ἐξέτρεψε, 
νεὶ ἐξίσγρνψψε, ὉΡ ἘΞΟΥΓΣῚ ἰΘβΈΣΙΩ, 
ροηφρποηξο ΨοΒαρῆο Α, {. Υ.. 6. δ. 
Ρ. 394. Τ. 1. Ηαδνετο. Βοά ἐχτρέσεν 
ἈΒΡ ἀσοσοβεῖ εἴ ἐπσοβεῖ βᾶτατα ἀϊδετι ἣ 
-- ἸῺ}. σεγίο, οοπυεγίο. Αἴροῦ Υ. 

β. ἐχτρύπων εἷς τὸ «ρωΐ σκιὰν ϑαγάτου, 
σομυογίοηδ ἴῃ τῆ} 6 ὉΤΕΌΤΔΙπ ΤΩΟΓΙ8. 
ΤὨροά. 6». ΧΧΙΠ]Ι. 86. ἐξενρέψατε, 
συογί δε. Αἀὰς Ἐπ, 1]. 7, 6ς. 
νεῖ, Ανμηα, ; 
ἜΚΤΡΕΦΩ, επιώτίο, εἄμου. 51) : 

71)» ΚΑΙ οἱ ΡΙἢ, σγέδβοο, ογέϑρετε γὰ- 

520, ὅντωτα. Τωοῖ. [66.1. 4. Τοοά. 
10». ΧΧΧ, 16, Τεχίυε Ηφῦσ. 18 
Ιουδῇ: φμέα ἃ μμοτίἑα αὐοίευϊ! πιϊλὲ, 
»-» πιεομηι ἑαπημαηι ραγεπίε δμὸ Πεΐξ, 
"5. ΡΟ 19. Νοῦμπο Βοος 4111 νϑὲ- 
»38 ΘΣΡΥΘΕΘΏΤΩ ἐαΐ : ἃ ᾿πανδηΐσζε τηδα 
πα ΙΘΌδΙα οὐτα, υἱ ραΐοῦῦ Όχὰχ 
ι Βερ. ΧΙ]. 8. 10, 1685, ΧΧΊΤΙΠ, 4. 
οι. ΙΧ, 14...- δ» αδίασίο, »γὸ 

αοίο οἷδος φιιδοίίέμο ϑοίξαίογες. 1 ΒΑ. 
ΚΙ, 20. -- ΓΤ: ΓΤ» Καὶ εἱ 

ἽἍϊριν. υἱσο, οἱσίβοο. Οεμ. ΧΙ. 7. 

εἰσέεηίο. Οεη. ΧΙ. 11. .-- ν2. 

πομυο ηἰς. 7οὉ. ΧΧΧΙΧ, 8. υδὶ 
οοο ἐξίϑρεψας εἶπα ἀυθ]0 τοροπθῃ- 
τα ἐξέϑρεψαν. Οοριίαταηϊ ἔογίαββο 
[6 ἑποίϊπαίίοπε πὶ ρέπιμα αὐ αἰξπιεπέᾳ 
σαδεπάα. ---- ὃ 1.).» ἐμγτὶς, ϑγτητα. 

68. ΧΧΧΉΙΙ. 18. ἐχτεγραμμένοι. Ῥτο 
οἰ ἼΔ ἰεσίε στα τεϊαυΐβ ἵπ||, 

τι 
ΣΟ» ῬΑτί. ῬΑᾺ. Νυϊραῖ ρατυι- 
ΤΏ. -- 1.1)» ἰεπέίον ἄμοο, ΡΙΉ, 

ἰρῃ, ΧΙΚΝ]]. 17. ῬΩ. ΧΧΊΠΙ. 2. 

ἨΚΡΡΕΦΩ ΚΑΛΩ͂Σ, δοπε εὐμοο. 
ΔΥΣῚ 2.» ἐσωδαπαο δεμίίο. Ῥτονυ. 

ΧΧΠΙ. 44. ὉΡὶ Οτδθίι ῥτὸ ἐχτρέ- 
φει: ἰορὶς ἐχρρυφήσει, ἐκ ἀεἰμοὶδε ἀρεί. 7 
δορὰ μῆς οἰἶδηι ἴῃ βδεαυεπῦθυϑ ἈΓῸ 
δίκαιος τοροποιμάμτα οὐ διχαίου, πἴ 
βοπίθηξία Ἡφρταὶοῖβ Οτεεοίϑαμο Ρ]4- 
56 ον θηϊδῖ. 

'᾿ἘἜΚΤΡΕ ΧΩ, διοιττο, γαρένηι ηϊέ 
φργοτγίρίο. γὴ»» ΟὨΡΤῸ. Ζυά. ΧΙ. 

10. ἐγάχυνε ἡ γυνὴ καὶ ἐξέδραμε, νε- 
Ἰοολξον ομγγοδαΐ ταῦ ον. 

ἘΚΤΡΙ ΒΩ, επίοτο, ἐεγεημο ἐχο- 
ἐὲρ, θαίεγρο, οομέεγο, ἀεῖθο, ρμεγάο, ἵξ. αὶ 
ἀϊσοηξεν ἐδγο, 80. δαρίμς ἀπιδιαπαο 
υτυμμρ θέρη ἼΣ» Ρέγεο. Ὠδαΐ. 

ΝΠ. 40. .-- Βὼὺν, εὔἄο, οοπδωπιο. 
τ 

Ἐχ. ΧΧΧΙ͂Ι. 9. Εσ. ΧΙΠΙ. 8, --- 
τυ, ΗΙΡΒ. ἃ Φ» ροεϑεϑδίοπεηι 

ἄο, εἰ ροεεειοίομια ὁχρεῖΐο. Νυνὶ. 
ΧΧΧΙ], 31. ἴῃς. οἱ υὺχχ 90. 
1.7. -- Ὴ ΗΙΡὮ. ἃ ΤΊ» 

φξέεγτερ. ΦΖυά. 111. 19. ἐξέτριψεν 
800. ΑΙοχ. Εογίδϑθα ϑόῦο ἀδοθρρᾷῇ ἃ 
Ῥεστωυΐϊαγῃηϊ οὔπὶ “7 δῖ }1. 

ΒΟΣΘ υὙφεϊογυπῖ. βοΒατίθηρογα, Ιη0- 
ἔμ διιοίοτδία “οθορηϊ Α. Ψ. Υ, 6. 
δ. Ρ, 3θ4. Τ. 1. εὦ. Ηαν. οοπῤίεϊξ, 
φ08 ΤΥ ΓΕῚ Ἰοχῖφεθ. --- 2» 

ΗΙρκ. ρνοκξίενποι Νϑβαν, [Χ. 24. 
-- ῸΠ, ΒΙΡΒ. ὁ Γη}, "παγὶ 3- 

οἷο, οεοἰῆο. Νυ, ΧΙ͂Ρ. 1. -.ὄ 

- δῸΠ, ΗΐρΒ. 6 2γ0), πευενίϊ 
ιοῖο. ον. ΧΧΧ. 28. ϑάνατύς με 
ἐχερέψει. Ἰωδρετυπί ξοσίΆ886 "γὴν, 

δυῖ ΠΠΡεγ νογίθσιπί. -- τῶν Π: 

ἼΡ)», ΒΙΡΒ. οἱ Νίρβ. ρεγώρ, Ρθν- 

ὅἄογ, ὕει. ΧΧΧΙΝ. 2ρ. Ὅσας. 11. 
12. Τμοοᾶ. δας. ΝΊΙΙ. 98. ζως ἐχ- 
φρέψω αὐτοὺς (Βϊἷς εηίτα τοσῖο Μοπίξ. 
Ῥῖὸ ἐχϑρίψω,) πδαυδάστῃ εὐδέγρεξ 
111ο6. [τὰ ΖΕ] ἴαη. Υ. Η. ΥἹ. 18. ἐκχ- 
τρίβων τοὺς τυράννους πίγνος δίκην. ---- 

Π "Ὁ, οὐεοέίο, ργο)οοξίο. 168. 

ΧΧΊΙ. 17. -- ἼΠὄ : ὙΠΩ7» ΡΒ. 

εἰ ΗΙρἢ. αδεοοπάο, ἴι. εχεοϊπάο. ὅεπ. ᾿ 

ᾳ 



Ἔκτριψις. 

« ΧΙΔΜΊΙ. 18. Ἐχοὰ, ΧΧΙΠ, 28. 9 
Ῥαν. ΧΧΧΙΙΠ. 21. .-- ΓῺ» ΘΠ, 

Καὶ οἱ Η;:ΡΆ. ετροὶβμάο. Οεη. ΧΙ Ϊ. 
86. οὖκχ ἐκτριβήσεται ἡ γῆ ἐκ τοῦ λιμοῦ, 
ΟΠ ρεγεαὲ ἴεττα εχ ἴδιωθ. ϑορβοοεῖ. 
ΠΕ σ!ρ. Τγτ. Ρ. 170. σοῦ γὰρ οὖκ ἔστι 
βροτῶν, κάκιον ὅστις ἐκτριβήσοταί αοτε: 
ὍΝ ΘΟΠΟ] αβῖθβ οὐ ὃχ οὸ ϑυϊάδβε : 
᾿Εχτριβήσεται, διατρέψει ἐν τοῖς κακῶς, 
ἣ ἀπολεῖται. ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν σμη- 

ὁ χομένων ἀργυρῶν, ἢ χαλχῶν, ἢ ἄλλων 
τοιούτων σχενῶν, ἅπερ ἐν τῷ αλύνεσϑαι 
σφόδρα τριβόμενα ἐλαττοῦται. Νπι. 

. ΧΥ͂, 290. Δεν. ΙΧ. 20. -- Ὁ» ἐ:- 

ἔεγρο. 1,δν. Ὶ. 38. --- αὐ» ΝΙΊΡΆ. 

8 Ὁ» Ῥαυρεν 0, α. 8 ϑΥγ. Οεα, 
ΧΗ. 11. το ὉΠ» ἀεείγμο. 205. 

ΧΧΧ. 18. ἐξιτρίβησαν τρίβοι μου, ε:- 
ἐγ ϑιαηϊ νἱδὲ Πιδξθ. -- Ἣν Ρο- 

ἐμγόο. “06. Ί. 18. ---- ᾿.ν» ΡῬεγ- 

φιῆπρο. Ζαοθ. ΧΙ]. 16. -- δον ἢ 

απλεῖο, αὐδρίγο, υαῖάε οοπομρίδοο. 
Ατοα 111. 4. Ῥεσιηυίαβθα νἹάθῃ- 
ἴων δ οὐὰ Ἡγτ, οοπέεγο, αυοὰ 

ἴδια ἐδοοσυαπς Ὁ. 11. 7. υδὶ Ῥὲσ 
'σατεῖν ἰσαπιδί]οτιηί, εἰ ΡΒ. ΠΟΥ͂Ι. 4. 
ὉὉ] χαταπατεῖν ΒΑΡΘηΐ. ---- ΠῚ χἷ- 005- 
ἐεγο. ΨΦοΌ. ΙΧ. 17. μὴ γνόφῳ με ἐχ- 
τρέψῃ. Ῥγην ορϑεσνδηῖθ βομυ]δη- 

8ῖο, ἴῃ 1. ΑΥαρ. ἕξγέγε, οομπομίσανε 
ἁ ποίαϊ. -- Πζ : ΤΟ ΡΙΝ. οἱ 

ΗἸΡΗ. ρμετάο. ἄεη. ΧΙΧ. 14. 21. 
Εχοά. ΧΙΪ. 18. Ὠους. ΙΝ. 31..-- 
“ἸῸΧ)» ἌΡΗ. τον ἀείεογ. Ααυ. 

Ρε. ΧΧΧΊ]. 1]. ιν. ΨΙ. 38. 
βαθμοὺς τρίβων αὑτοῦ ἐκεριβέτω ὁ «οὖς 
σου, ζταᾶυβ βοιη!τλτιιτ ο͵.8 ἐχέεγαί, 
γε]: αἠδρεπίεν ἐεγαΐ ῬῈ8 ἴαυβ. ὅ'δρ. 
Χ]Π]. 9. λόγῳ ἀποτόμῳ ὑφ᾽ ἕν ἐκτρίψαι, 
ὙΘΥ͂ΡΟ βαν το βίσηι]! ρεγάεγε. (]οβ88. 

ὁ ΜΒ. ἴῃ 86ρ. 86], ἐκτρίψαι, συντρίψαι. 
ἀπολέσω. θεγοῖ.. ἐχτριβῆγαι, ἀκο- 
λιφῆνω (οτίε ἀσολιοϑῆνω Ἰερεη»- 
ἄυχ), φϑαρῆναι. 
ἜΚΤΡΙΨΙΣ, εχίγεο, ἀεϊεέϊο, οδἶδ- 

ἐεγαίϊο. ΣΒΡΙΑΣ ἰηῆη. ΝΊΡΗ. εὐδοῖρ- 

ἀεπάο. Νιαμι. ΧΥ͂. 29. ἐχτρίψει ἐχ- 
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μλήμ εν ἡ ψυχὴ ὑιάπ, ἀοίαιον 
ΘΌΣΥ δηΐταδ 1εϊὰ. 

᾿ΕΚΤΡΥΓΡΑΏ, υἱπάεπιο. Ὦ 

Ἰἄοι. ἴ,υ. ΧΧΥ͂. 5. 

᾿ΕἘΚΤΡΥΦΑΊΏ, ἀείϊδοϊον, ὠΐκ 
λαῦεο, ἐπ ἀεϊδοϊδδ ἀβο. ὉΠ 

Ηρ. ἐμάο. ΗδΌ. 1. 10. 

᾿ΕΚΤΡΥΧΟΌΜΑΙ, ἐσίδηδογ, δὲ 
ΤῸ, ἐχλαιγίον, πραϊὰδ ΟΟΝ ΟΝ, Ρ 
ὕεῦ. “1, ἐσατάφο. ὅϑγιχι. 

ΧΧΙΨ. 6. ἐκτρυχωϑήουτω. ἀπ᾿ 

( 573" ἀφίδεγε, ἀππίκυ κὰ 
Νοι ὁ 18 ̓ ἴΔαμ εβῖ δἰπίιετε, δ 

ἯΔΤ ᾿6 1856. Θαυϊάδβ: ἐχερχβ, 

ἑκαιμασϑεὶς, ἐκφϑαρεῖς. Ἡσνγον δ’ 
τρυωδεὶς, (1. ἐχερυχωϑεϊ) φϑαμί, 

᾿ΕΚΤΡΩΤΩ, εσεάο, εγοάρ [γν 

βθπυβ δρίπε, αὸ 5βορίτασια [αὶ 
βοξεραπί. ΜΙςΝ. Ν]]. 4. [αῃαεὶ 
ΡᾺ Ὦ οαπὰ Βοος. ΥΙάε ἰηἷπ ΕἸ 

σής. Αὐἱδύορ!. Ψεθρ. 16. 
ἜΚΤΡΩΜΑ, αδογίμε. γην δδ 

70}. 1Π1|.ὄ 16. Οομβεῖ. ΥἹ. 8. δ΄ 
ΡΒ. ΕΥ͂Τ]. 9. --- δ), γε δὲ 

οὑἶμε. ϑγτημι. [68. ΧΙΝ. 19. [κ΄ 

ὅν πᾶσα Ἰοσομοιι φαοχυε θ68 

ἅ αἱ γεχρὺν ἄωρον β 
1χ. Ν. Τ. 8. ἢ. ν. 

᾿ΕΚΤΥΠΟΏ, εσρονίρο, εἶσαι 
ΤᾺ Ὠξ» δοιίρίωγα, Ἐχ. ΧΧΧΙΧ 3!. ἩΠΣῚΣ ; ΜᾺ 

γράμματα ἐχτεγυκωμένα σφραγίδων, 
[ΟΓΔ8 δχϑομ ἰσῖ!", δεἰπδθ, 
δα 80] 1π. Ρ. 1100. δὲ οὐαὶ ἴΠο( 
Ἰογηδβίαβ Οὔ 88. βδεσ. ῥ. ὅ94. [εξ 
ἄυχτα οοηθοέ ἐνγετυπωμένα, β 
Ρυ8Β αυΐάεπι οπιηῖρας οοὐδ, 
Ὀδηΐα ἰδιηθῃ Οτοῦο. --- ΠΡ ̓  

ἱποίάο, ἐπϑομῖρο. Εχ, ΧΧΥ͂Π͵ΙΙ. 3. 

να, 8. ὃς. τ χαρυΐσκ | 
᾿ἘΚΤΥΠΩΜΑ, εἰβειει 

ἄο. ὩΌ» ὕπαρο. 

ὙΠ]. 8. --α Γ ΠΣ» “ομὐρίντα. Μ 



᾿Εασύκωσις. 

ΧΧΥΊΠΙΙ. 839. δὲν. ΧΙ. 14. Ηο- 

) 

{ 

θὰς 

5 

ΒΥ ΟὨῖυδ: ἐχτύπωμα, ἀλλοίωμια, ὁμοίω- 
μα. Αὔιοπ. Ρ. 484. Ὁ. Ρ]αῖο Τί. 
[11.. 50, Ὁ. ΨΜὶάδ ᾳυοᾳᾷθ 8. ν. σὰ- 
ραζήλωσις. 

᾿ΕΚΤΥΏΩΣΙΣ, εχργεδείο, εἰ70γ- 
"παῖο. ΓΊΡΓΙΩ» Ῥασί. ΡΥ. ἐσργέδϑιπι. 

1 Βερ. ΥἹ. 384. 
᾿ΕΚΤΥΦΔΟΏ, ἐζοῦοο. Γ3» οα- 

ἔρο. Ζδοι. ΧΙ, 17. ---α γγν, ῬΙΒ. δὴ 
ΥΥ 

3.» (τ. ,[ς. Κ'γγ. 3...), ΤΟΝ 

ἐς ργίυο, εὔοσοοβ. Ἐχ. ΧΧΙΙ. 8. 
Ὠδυῖ. ΧΥῚ. 19. ἐχκευφλοῖ, υὐὲ 41] 
0.1 Βαρϑης ἀσοτυφῷλοῖ 
Ποῖα ἐχτυφλοῖ δρφποβοῖῖ αυοσαο (]6- 
ΤΩ ΘῺ5 ΑΪοχ. ρῥ. 3961. 2 ε;. ΧΧΙΨΝ, 
927. --- Ὑν» οασιδ. ἴεβ. ΕΥΙ. 10. 

ΕΝ γπὼ» ΡΙ. Ῥεγάο. Ἐχ. ΧΧΙ. 46. 

51}. ΙΤῚῸ βυχηθεσυης ᾿ΧῸ ἐζοσοῦγε, 

αυοπίδιι 46 οου] 8 ΒΈσΊΩ0 δαῖ. 
ἝΚΥΡΟΣΣ, δοόσεγ. ΤὩ, ἰάοτα. ἴπο. 

Οεμεα. ΧΧΧΥΤΙΙ. 26. Ηδεγοβ. 

ἑκυρὸς, ἀνδρὸς «ατὴρ, πενδερός. 
᾿ΕΚΦΑΊΤΩ, οοπιθάο. ΣΙΝ Ἰάσχι. 

ϑγτητα. Ῥβ. ΟἸΝ. 86. ἐξίφαγον. 

᾿ΕΚΦΑΙΝΩ, ἐπ ἔμοεέπι Ῥυΐετο, 
μαϊείποῖο, ργοίετο, εὐμῖσο, πεαπε εείο. 
“ΜῸ}» γευεῖο, ΟΒαΙα. Ὦδῃ. 11. 19. 

τὸ ᾿πρύξι τ ἐξιφάνϑη εὐσήμως. ---- 
ἐδ, ΗΙΡΒ, δ μεν, ἐαίγε ποϊο. 

Ῥχου. ΧΧΙ͂Χ. 11. ὅλον τὸν ϑυμὸν αὖ- 
τοῦ ἐκφαίνει ἄφρων, οταλίθση δηϊνηυσῃ 
δα τη τπαπὶ ξένα, δος κταϊζαθ. Ηδ6- 
ΒΎΟἢ. ἐχφαΐνει, δηλοῖ, Φανεροποιῖ. --- 
ὈΟΨ ὅοχ ργρίδοι ἀγκαείς 

8 ΓΙ συοὰ ἴπ 1. ΑτΔΡ. ποῖδί 

ορμεπέμηι ἐε:6. ϑγτατα. Ῥβ. ΟΧΥΤΙ. 
843. υἱοὶ ἐχφαΐνειν ποίαϊ ἑεραίμιη 6286, 
αἵ αυἱάσηι δαϊπποία ποίίομα πεβίξὲ 
.7,χπιωϊιεἶδ, πιαρηὲ σοπιαίια. ΤΑ δὐΐπι 
ἐπι ὶ]οχοσιηΐς δ Ότ. νοσθπι, σΟΠΒ6ἢ- 
τἰοηῦρυθΒ ΓΧΧ Ιπιϊ., αυϊ πρέσβεις 
Βαρεηῖ. --- 98}, .}[0,. ἐρίτο, εἴ 

ΓῚ5. ἰάδαι. ἄψα. ϑὅγιηπι. Ῥβαΐση. 
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δεοὰ Ἰοοῦο-. 

᾿Εχφίροω. 

ΧΧΥῚ. 12, ἐξεφάνη. Ῥεγιιίδεο 
γεγροσυσι ΓΉΞΥ εἰ γγ}5}}) Βῖο Ἰοσυχα 

μαροῖ, αυσιδαπιούυπι ΓΧΧ Ρ. 
ΧΙ]. 6. γὑγτὸ ἡ5 ΤῈ Ἰεχεσιαὶ 

2) ΘΝ ὅγαμα. σου. ΥἹ. 19. 

ΧΙ]. 17. Αᾳυ. ϑὅγημω. ΤὨροά. 
Ῥχον. ΧΙ͂Ν. ὅ. Ηδογοῖ. ἐξεφάνη, Γ 
φανερὸς ἐγένετο. ὅϑῖτας. ΧΙΧ, 21. ἐκ» 
φάναι κρίμα, ευεγίεγε, 86 : ΡΕΤΌΘΤΊΕΤΕ 
7πυσϊοΐυτα 7υδίαχι. 

᾿ΕΚΦΑΥΔΙΖΩ, υἱδρεπάο, οὐν» 
ἐέημεπο, ραγυὶ ζαοῖο. ΓΙ» οοπίεηιηο. 

᾿ς . Ρχονυ. ΧΥ. 21. 9061}. 
ΧΙΝ. δ. ϑυϊάδθ: ἐξεφαύμσαν, «αρ' 
οὐδὲν ἐλογίσαντο. 
ἘΚΦΕΡΩ, εἤῆετο, ργοΐεγο, ὕγὸ- 

ἄμοο. 1457» ΤΡἢ. ἃ ΜῚ» ὕὈεμῖγε ας 

7 αοῖὶο. 1 ϑατα. . 1. Ἑδάσ, 11]. 7. 
- ΚΟ» ΗἸΡΒ. 8 δὴν" ὑεπέγε {- 

οἷο. ϑγιατω. Ῥτον. ΧΧΥ͂. 4. υνὶ ὑτὸ 
ΝΥ ἰορὶς υνῦν δοῖ σεγί σῷ Ν 

τρυξ ποὔοπετῃ ΗΠΡΕΣ] Ἰοδτη. υχΥ 
σεπ. [Ϊ. 12. ἐξήνεγκεν ἡ γῆ βοτάνην, 

μοὶ ἴοττα Βοσῦδτη τὐγοηΐδε. 
χὰ. ΧΙΠ]. 33. ἐξήνεγκαν ἔχστασιν 

φῆς γῆς» Ὦ. 6. ἑέα ἐἰΐζαπι ἀεἰἐποατμπέ, 
ε κΝ ἐἰΐαηι κογγεέγοπί. Νυῶ. ΧΙΝ. ἃ 
86. ἐξε ἄντες ῥήματα «ονηρὰ ὶ 

τῆς ι ἐποηδε προ νὴν Δ ΠΑΣΙΣ 
ἐεντ, φμοα 645εὲ πιαῖα. Νυτα. ΧΥ͂ ΤΙ. 
8. 101 ουτ ἐξανϑεῖν Ῥεγσαιίδςῦ ἱπ 
οοὐά, Ὠευῖ. ΧΧΙΙ. 10. ἐξήνεγκε ὄνο- 

"μα πονηρὸν ἐπὶ παρϑένον ᾿Ισραηλίτην, 
απ νὐτρῖηιβ [ατδδ] ποθ ἀείγακσὶ, 
85. ἀἐβανιαυϊέ ΠἸδτα. Μὶά. ἰῃ Κατα- 
φίρω. Ἐράγ. Χ. 10. ἔδωχαν χεζα αὖ- 
φῶν τοῦ ἐξενέγκαι! γυναῖκας, ἀδάοτυπί αὶ 
ΤΩΔΏΌΤΩ δύδιῃ, υἱ ἐτρείϊεγεμπέ ὑχο- 
Τεβ. Οοηξ, Εδβ86}11 Ααν. ὅδον. 1,8. 
ΠῚ. φΡ. 6. Ρ. 264. --- ΡΈΣ ΟΒιδὶά. 

Αρδ. ἐρτεοάϊ {αποῖο, εἄμοο. Ἐνδατ. Υ. 
14. λαμ. . 2. 8. --- ὙΣΣ ΗΡΒ. ’ 

»γο)έοίο. 08. ΧΥΤΙ]. 8. -- ὭΣΤ» 

φγοάμοο. (δπῖ. 11. 18. βδαπδβαπι 6Χ- 
Ῥτδββοσηῖ. Ὑ|ὼᾺ6 ἰηΐγα 8. ν. σ᾽ 
βάλλω. --- γγν» 2αοἷο. .06.ὄ ΧΥΙΙ. 

6. --- ΤρὉ» ἀροὶρίο. 708. ΨΊΙ. 48. 



᾿Εαφεύγο. 86 "Ἔχφυμα. 

4 --- "ΤΤ᾽ ἐτρεϊϊο, τορεϊία. ἴτιο. Δοξῖϊ. 

1. 20. υδὶ ἐχφέρειν ποῖδξ ε7ίοογε, 
ἐτρείϊογο, υὐλδὶ Ῥγοὸ ἐξοίσω ἔοτίαδοσ ἰε- 
ἀοηάϊι οδὲ ἐξώσω, αἱ ΧΧ Βδ- 
βεπί - ΝΣ το. Ἐξ. ΧΥΊ]. 48. 

ἐξοίσει βλαστόν. ---- Πν ἐκίρο. ΝοΆ, 

ν, 11. Ἰρχεσυλὶ δ -- μ 

ΡΙΉ. ἡμδεο. Ἐπάν. ΝΠ 17. Υὸοχ 
Ἡδῦν. ποίκὶ Ἀ. 1. πιασπάαία ἀκγε αὐ 
εὐπάμηι, 8. αδὲγε 7μδετα. ---- 

ὃ ῬΙΉ. ηιϊίο. 1 Βερ. ΧΧ, 42. Ὑι46' 
᾿ᾳυοᾳὺδ ἱπίτα 8. χέρας εἴ ὀσλή. 

᾿ΕΚΦΒΕΥΤΩ εἰ ᾽ΕΚΦΕΥΤΟΜΑΙ, 
οβερίο, εἰαδον, ευαάο. ἘΡ Ἃ] ΗΒ. ἃ 

ἢ» ἡίρεγε ζαοίο, 7Ζυἃ. ]. 1]. -- 
ΩΣ ΜᾺ» εἰευαπάιμα 46. ϑγτατῃ. 

Ῥβαΐπι, 1,Χ. 6. Πευϊνανὶξ ἃ Ὁ. 
-- ὖχιν ἀεεὶπο. Ῥτον. Χ, 90. --- 

δ ἐπε. ΑἹ]. Ῥτον. ΧΙ]. 14. --- 

ὉΡῸ) Νίρϑ. ὁναάο. ΑΙ, Ἐκ. ΧΥΤΙ. 
ς 1ὅ. --- γηθ, γερεᾶο. ΦοΌ. ΧΥ͂. 80. 
“τ ΔΘ 529. ἐυαέο, ϑγτατα. [08]. 1]. 

88. ἐχφεύγων. ---- τὴν» Φερεγσίε!. 

ϑγχασα, Αρὰ. γ. 18, 51... ΧΥ͂]. 15. 
οὐκ ἐχφεύξεεα; ἐν ἁρπάγμασιν ἁμαρτω- 

. λὸρ» 86. χρήσιν ΝΕ] χρίμα ϑεοῦ, ποῦ ε7}-- 
δἰσὶ νἱῃα!ϊοίδλ [οἱ 8. ἐπιριιιὲς ονα» 
ἀξ συτα τρί πα ρροςαῖοσ, Οοκῆ, 3 
Μεορ, ΙΪ, 8. Ἀοπι. 11. 83. αἱ 
Ηδρρχ. 11, 8. γιάφ 16χ. Ν. Τ' 4. ἢ. 

ἃ Υ. 
"ΜΗ ᾿ΕΚΦΕΥΎΤΩ, πο εβωρίο. 

33)» σου. Ααὰ, ϑγιῃσα, ΤἈθοά. 
“Ψοῦ. ΧΧΨΙΙ, 90. νυχσὸς ἐν σεριστάσω 
(μὴ ἐκφύγοι. ἴῃ ἰόχίαᾳ ΗφΌτ. Ἰορίξυτ: 
Νοοίο Κωγαξιϑ 6εὲ εωηι ἑωγδο 8. ποοίμγ.- 
Μὰ ἐμπὶ αδτγιριοέ ἱεπιρεείας, υἱ αᾶθο 
ΒΘ, κι, ΘΧΡΓΕββοτίηΐ, δος Ααυϊ]δ 
Ορσίβ βοηθῃ δυΐο ποῖ Βοχαρίασὶ 
ἴΔ]6 μχεοῆχυμι 8ἰ{, 

.- “ΞΒΚΦΛΕΊΩ, ὀχωγος 4 Μβος, 
ΧΥ]!. 8. ἐχφλεγομένη κάμωνος, ΟΘἈΥΤΩΪ 8 
τυελθηιθηἰἐδδίηιο ἱρπὸ ἱποοησα. Αἀὰς 
Ῥο]]υςΐς Οποτὰ. 111. 68. ΕΧ. 155. 

᾿ΕΚΦΟΒΕΊΏ, οκίογγεο, ῬΟΥέοΥΤΟΟ, 
ἐγ ΤΌΓεης ἑη ἑοίο. ἼΡΤῚ ΗΙΡΆ. Ἰάει,. 

[εν. ΧΧΥ͂Ι. 6. Ἐς. ΧΥΣΙ͂Ν.2.. 
ΧΧΧΙΧ, Φ6. Αἀάο Ἰμεοῦσι. )α 

ΧΧΧΙΙ!. 96. -- ὭΣ οδείρπο. δὼ 

ΧΧΧΙΠΙ, 16. ἐξεφάβησον. ὅς, χ' 
ὈὩΣΓΠῚ Ἰοφεγαπε σὰπὶ Αααϊὶα, ὅπ 
εἰ Πυΐδετο .ΠΠν ἃ ΛΓ. μεσ 

παῖς αἴσωεηι. ---- ΤΠ Ρὰ, μὰ 

ὙΠ. 14, 

ἜΚΦΟΒΟΣ ἘΕΥΜΙ, επίεντν 
δι. “ὦν "πείμο. Ὦ συ. ΓΧ, 10. 

᾿ΒΚΦΟΡΑ., εἰαξϊο βιπενὶε. γλΐν 
αρτϑάδεηξ, ματι. ἔωσσω. ἃ ΜΝ ϑγπας, 

Ῥ,ε, ΟΧΤ 111. 14. ἐχ Νοἱ πιδὶε. 

ΠΡ ΘΕ ΘΝ, ΘακΉΡΙΡ ΕΣ "εν 
ΧΥ͂Ι. 16. ἐπώησαν αὑτῷ ἱαφαὼν μ' 
γάλην, ἔλοϊεθδπί 111} δξεχμῖα! ταξ’ 
ΠΑ8. Ὑ͵ᾺΆ΄ἃἊ6 οἱ 4. Ῥασ. Σπ 

Βδεγοβ. ἐχρορὰν, ἔξοδον, ταφήν. 
ΚΙιγοβιηδπηυσα ἀθ Εὰπ, σαι 
Π]1. ς. 1. Ρ. 76. 

᾿ΕΚΦΟΘΙΟΝ, ,γμοίιω, σκακ ίστι. 
οὐδέ, ἐεγγ ρῬγουένζι. ἊΣ ὡς 

ἐμ. ἴπο. οἱ ΓΧΧ 86ς. ἔρτοθ μα 
Ὠ0]1ο8 Ζ7πἀ. ΥἹ. 4. τὰ πρόροῃ δε αι 
Ῥγουοπέμα ἴεττιο. Ηρ. 1. 10. - 
νγὺ ἀεορῖπα. αὶ, ΠΠ]Π. 10. -- 

Ὁ, ἡγμοίμα, ἴεν. ΧΧΥ. 19. δεῖ 

ΧΧΥΤΙ. 38. Ηδεγοῖ, εἰ ἰαν 
,. γῆ ΜΒ. Βρασι, ἐκρόριος, χαρφούρ 

ΨΕΚΦΡΥΤΩ, εζίοστγοο. τῷ 

οοπιδινον. ἘΣ. ΧΧΙ͂Ψ. 11. ὅτ, 
Οὐμαρὶ. Τοβίαγαϊαγ Ὦεοο τὸ 5 

18. 

5᾿ἘΚΦΥΓΗΣ, ἐβαρίωπι, μα δ 
Μδος. ΙΥ͂΄. 19. ᾿εἰς μι χατὴν τῆς κὸν 
γῆς, κὰ ἱπνοηίομάυσαι (10 ἀεἰε) εἶ 
δίθη. Νιὰς ὅςμο), δορὰν Αβὸ Ὁ 
939. 

ἜΚΦΥΜΑ, ρμείκία, ΠΕΡ ὦ 
λατεηέία, ἴζατῃ ἰοσαξ, 8. 2 ΟΟΙΡΟΠΙ 
δοαδίε αἴδοία. ϑγτατα. ἴεν. ΧΠ].1. 
(0]]. ν. 6. Ὁ] δαπάργα γοοῦη μά 
ἔχβρασμα δχρτεδβοσαῖ, Ῥβδνοῦ. ἐπ 
μα, ἐξάϑϑημα. ΨΜιὰδ οὐυπάεπι 6. Υ' 
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Ό" 
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ἃ 

Εωφυξις.᾿ 

βλοστρισμὸς, οἱ ἘΠρρυσΣ. ἀδ προσ; 
Ῥ. 377. Ὁ. , | 

.. ἜΚΦΥΞΙΣ, εβμρίμηι, τοβιρίμπι. 

ΟΕ)» ἐὐαεῖο. ἥγτατα, ΡΒ. 11Ν. 9. 

ἘΚΦΥΡΟΜΑΙ, ἱἐπκέπον, οοπία- 

"ππὸγ. γι ῬΥΝ.. υἱοίοτ, υὐξίοτ, Ἦτο 

αυο Μαβοῦ Ἰεχυπῖ δ» οοποιηιδοΥ. 

Ιῃς. θεὲς. Τβοσᾶογ. 76Γ. 111. 4. ἐξε- 
φύρϑης (ΩΧΧ  ἐξεφύρης), ὁ Σῦρος ἐμιάν- 
ϑῃης. Ηἰῆης οτία εϑὲ ρίοπϑα δρυὰ 881" 
ἄδτη εἰ Ηδδγον. ἐξεφύρϑης, ἐμιάνγης. 
Ζοπαγαβ [εχ ο. 776. ἐξεφύρϑη, ἐξε- 
μιάνδη. ᾿ 

᾿ΕΚΦΥΣΑΏ, εῆο, ἀεῇο, Ῥγοῇο, 
“6310, αὐδρογρο, ταρθῖαρδι. -οοπέδηηηο, 
περίερο, αδωπίπογ. ΠΕ» ἰάειμ. ΕΖ. 

ΧΧΙ]. 20. ἐκφυσῆσαι εἰς αὐτὸ πῦρ, αἱ 
δεῇήοκὶ πὰ Ἰ]υ ἴσποα. Ηδαρρ. 1. 9. 
Μαὶ, 1. 13. ἐξεφύσησα αὑτοὺς, δἴ ἐρὸ 
αὐυογϑοῦ 1108. Ηεαγοῖ. ἐξεφύσησα, διε- 
σχόραισα, ἐβδελυξάμην. Ο]οε5. Μ5. ἴῃ 
Ῥχορβι. ἐξεφύσησα, ἐξεσχκόρπισα, ἐβδελυ- 
ξάμην. Αἀάα ϑὅγιηπι. 8. Χ, ὅ. πάν- 
τας τοὺς ἐχϑροὺς αὑτοῦ ἐχφυσᾷ, Ἦ, 6. 

ϊπϊογρτοία ΗΠ] θγοηγτηο, οπῖπδς λοδίες 
σμοβ ἀεεριοῖέ, ἘΠΟΟΒοσΒ 1π Ο(]ανὶ Ὁ. 
48. ἰταπϑῖα: δρίγαΐ 8. εθίαέ οτγέ εἰ 
πανγίδιιΣ πῆπαϑ ἐπ ΟπΙ 5 ̓οϑθίεδ 5μ08, 

.(Ὦ.. 6. γεϊπαίμγ ποοοηι ονιπῖδις ἀοφέέδιιξ 
δῖ, (011. Αςέ. ΙΧ. 1. 864 μεῖον ἴἢ.- 

ταϊβείο σοΐμὶ ργαξογθη δ νά 6- 
ἴυν. δῖτδο. ΧΙ,111. 4, βεο. οοἄ. ΑἸοχ. 
κάμινον ἐκφνσῶν, αὶ τεϊαυΐ ΠΠΡΥῚ ἐμ- 
φυσῶν ΒΔΡοπί. 4 Μδος. Υ΄. 52. 

Φ᾽ΕΚΦΥΣΗΜΑ, εβίαίίο, ἐμ φμοά 
εβίαίεν. Ἐπεοῖ. ΧΧῊ. 21. βες. οοά, 
ΑἸ]οχ. υδὲ πῖ}}} Βυΐὶς νοαῖ ἴῃ ΗΘ ργ. 
(εχίυ τοθροπαοί. 

ΨῬΕΚΦΥΏ, ργοάμοο, σεγηματγε 
2κδεο. ΜΥΣ ΠῚ ΗΙΡΒ. ἃ ὝΣΣ ἐσίγα 

ε 7αοῖο. ϑγταια. Ῥβ. ΟΠῚ. 14. ψυὶρ. 
οἱ Ηἴοσγοῃ. μὲ εὐπςαί. 
ΦΈΚΦΩΝΕ Ὦ, ετοίαπιο, γεβροπάεο. 

ΓΝ ΟΒαΙά. τεβροπᾶδο. ἴ αν. 11. 97. 

8566. Οἢ Ϊ5. 

ἜΚΧΑΞΕΝΩ, ἐπλίο ητεϊίεηι. 8 Ἐ3αΥ. 
ΙΝ. 19. εἰς αὐτὴν ἐκχέχῃναν, 1111 πεῖς 
ἔμηι ἱπλϊαπί, 8. οομῖοφ υαΐάε ἐπίοεπάπμπί 
1 ΘΔΙΏ. 

Ψοι, ἴ. 

181 ἘἘχχίο: 

.: ἘΚΧΕΏ, εβμμάα, εὐυπάρ, 1ϊ. ἰαγ- 
αἰΐεν ἀϊείγίδιο. "γῆν ἐπωσίγία. Ιμς. ἢ" 

ΨΦΨυά. Ν. 9δ. υδὴ᾽ὶῇ᾽ ἐχχεόντων οταπηι δεῖ 
δΧ ὑπερεχόντων, απο Βορεπὶ ΕΧΧ. 
“-πξὺν "πεϊεροατε ἤαοῖο. ΤΉΘο- 

ἀογεί. ἴῃ (δὶ. Νίς. 584. Εχοά. 1. 7. 
ἐχχεϑῆναι οἱ περὶ τὸν ᾿Ακύλαν. [16 Ηο]- 
τηθ8108. βοᾷ ΤΠδοάογοίι8 βουῖρβιῖ: 
οὕτως ηὐξήϑησαν, ὥστε κατὰ «άσης ἐκεί- 
ης ἐκχελῆναι γῆς. --- ΟΥ̓ ΗΙΡΒ. 4. 

Υν ἐὐασιο, Ῥα. ΧΧΧΊΡ. 8. ἔχχιον 

δομφαΐαν, ουαρίπα ρἰαάξινι, αὐοὶ ῬΛο- Ε 
ἄογιι9: τὸ ἔχχεον ἀντὶ τοῦ γύμνωσον (ἰΐα 
Ἄσα. εἰ β'γημτ.), ἐστιδὴ τὸ ἐκχεόμενον 
γυμνοῦται τοῦ ἄγγους. Ἐπ. Χ1]. 14. 
ῥομφαίαν ἐκχεῶ ὀπίσω αὐτῶν, σ᾽δαάϊατα 
Θάποδυα ροβὶ 1]]ο8. (οΒεὶ. ΧΙ. 8. - 
Ρν σἀρρεῖρο. ἃ Ἀερ. ΧΥῚ. 15. -- 

ῬᾺν υδιπάυ, εββωιάο. Τιον. ΨΊΠ. 15. 
ΙΧ; 9. Ἐπ. ΧΧΙΨ. 4. --- ῦη» 4. 
Ἐχ. ΧΧΧ. 10. Νύχτα. ΧΙΧ. 17. .-- 

Ὁ» όπο. 7Ζυά. ΨΊ. 19. δες. 
Ὁοπιρ]. ἐξέχεεν, υδ] το] αἱ] ΠΥ 86 }- 
5 εοὐοτῃ ἐνέχεεν ΒαΡοηΐ. --- γῃφ 

ΡΠ. ρεγάο. Οει. ΧΧΧΥΙΠΙΠΙ. 9. ϑεῖ- 
ἴὯ0 δ] εὐ ἀδ Ῥγοξδιβίομμῃθ βειαΐῃῖα, 
408 ςφοπουδέξυϑ ᾿πέτασζιοευθ το 6- 
Ῥαΐατ. --- 3)». θη. ΓΧ. 6. Ῥβ. 

ΧΙ. 4. ἐξέχεα ἐπ᾿ ἐμὰ τὴν ψυχάν μου, 
οὐδιιάϊ πὶ τρα δηΐμδτα ταεασι. Δρυά 
ϑυίϊάατη Ἔχροπίζυν διεχύϑην καὶ διε- 
κινήϑην εἷς ὀδυρμοὺς, ἄπαυστον ἔχω τὺν 
ϑρῆνον. . 1μαχ. Ογτῖ}]}} Μ8. Βγοαι. ἐξέ- 
χα, ἐκίνωσα, ῬΒ. ΟΧΥΤΙ. 29. ἔκχεον 
ἀπ᾽ αὑτοὺς τὴν ὀργήν σου, εἴπας 5Βὰ- 
Ρεσ 11105 ἔγατη ἴμδημ, ἢ. 6. βταν.ϑϑὶ- 
τοΐβ ροθηΐβ 1108 εἴτα. γ͵ὰ εἴ ἘΒβ. 
ΤΧΧΥΠΙ. 6. 76». Χ.΄ 94. δῖγνδο. 
ΧΧΧΥ͂Ι. 6. Ἴ,οχ. Ογτῖ}} ΜΆ. Βρθτι. 
ἔχχεον, φΦανέρωσον. 
ον ὡς ὕδωρ καρδίαν σον, οἴὔππάς υ 
δαματα ρύδοαβ. [Ὀϊἃ. ν. 12. ἐν τῷ 
ἐκχεῖσϑα! τὰς ψυχὰς αὐτῶ» εἰς κόλσον 
μητέρων αὐτῶν, αυδηο δῃίτμδϑτῃ 1Π 
δ'πι8 ταβίθσμοβ ἐσλαίαπί. ---- 7) 

εἸ  ῖο. 1ον. ΤΌ. 19. ἸῸΡ. ΓΝ. 428. 
᾿ἔχχεον τοὺς ἄρτους σου ἐπὶ τὺν τάφον τῶν 

56.Α 

τοη. 11. 10. ἐχ- 

ὃ» 



᾿Εχχλευάξω. 

α δικοάων: ἘΠ ἐπχίύειν συταίξον ἠνδῖα- 
ἂε ἰα εἰξεπιδεσηαταν εγο- 
γι Κδβϑοὶ Αἄνοσβ. β'δοῦ. 

12Ὁ. 1. ς. 13. Ῥ- 66. ϑ1ν. 1. 10. ϑεὸῤ 
φὴν διφίωαν ἐπὶ σώντα τὰ ἔργα 

᾿ 6. ν6]: Τ).ου5 αδέμπας ἄνα 
ΤΆΔ διιδτὴ ἐδρὶθπδυη "παηϊεείαυϊξ 
ΘΓ οἸηπίά Ορεζὰ δι, νεὶ, ργεδυμίθ 
ὅγτο: [οὰ8 δαΐ πιρΐδσπ βαρ ᾽ θη 8 
ἀμ τι δωὰ Βοταϊηῖρυα. ἴν. ΧΥ͂Ι. 11. 

δ ἰκχίων ἣν ὀργὴν, ἢ. 6. . σταυϊδεῖνιε γ»πηδδῆς. 
ϑὲς ἐογγαυἶα μᾶς ἐκχίαν Θεὰ8 ταὶ 
Ἡατοδίαμι Υ]]. 7. 3. Νέος 1ναἴοίε 
᾿πιαδιξδίατῃ δβθα ἔοσυλυΐδιθ ἐγαπ εἰς 
ἡ μμάεγε ἀοδεπὶ Ἰοοςα Ουχέϊ ΥἹ]. 1. 
φὅ. Οἴοεσ. ΧΙ]. Ερ. 96. δὰ Ἐαππνΐ, 
εἰ 1ν ΧΧΧΙ͂Χ, Ἢ 5:1». ΧΥΤΠ. 
11. ἐξέχειν τὸ ἔλεος. Χ ΧΤΙΥ͂, 85. διδασ- 
καλΐαν ἐκχίεν. 

᾿ΕΚΧΔΕΥΑΊΖΩ, ἐγγὶάεο, ἐϊκάο. 
ο ΙΝ] ΗἸρΆ. 4 γ5}, ἰάδοία. ϑγτηπι. 

Ῥγον. ΧΙΥ͂. 9. ἄφρόνες ἐχχλευάζοσοιν 
αλημμέλεκυ, ἢ. Ὁ. (εϊοοίαέ »εἶ86 δας 
ΘΜ ἤΊΓΑΤΕ οἱ ἠαοίατα Παρίίία. 
ΕΚΧΟΛΑΏ, ἐπ δέδεπι οετίο, αὐ. 

Ἅπούμης ἰγαίμης γοο. ὃ Μαδο. [1]. 
1. 86ες. ΑΙεσ. ἐξεχόλησιν, υδὶ το] χαΐ 
Ἰπουὶ ἐχόλησεν Ἠάδεπί. Αἀδόδνδα εαὶ 
ἢφο νὸχ Τιοχίοϊα. 
ἜἜΚΧΥΣΙΣ, ἐ[πεῖο, ἤμαιις. ΟΥ̓ ΕΝ 

ἃ αἰοεὶ. Αι. Ὅδπης '. 14. ἐχχύσεις 
ὑδάτων, φαπὶ γέϑιδβ, οἀπαῖοο, δδαυ 
ὕδηῖεε. --- “- ἥξῷ εἰβιεῖο. 1, ν: ΤΥ. 

12. --τϑῷ τηᾶη. εὔμηβοπάο. 1 Ἰας. 

ΧΥΠΙ. 28. ϑές. ΧΧΥΙΙ. 16. 
᾿ΕΚΧΥΏ; οββονάο, εἰ ἜΚΧΥΝΟ- 

ἍΜΑ, ἑγσίιο, ΟἰΡΕΥΡΟΥ, δϑαμθθοο, βέ- 

τεῦ, ἐδωδο. τ», ὕιπάο, εἰβισιάν, 
αν. δ ἂς ὟΙ, 9. ΧΧ Ρι. 

ἵν. 8. ἐξεχ ῥϑη χάρις ἐν χιλεσί 
6 δου, ΤΑΪΤΆ διαί οἵ οὐἵβ βυδνιδία 
»γαδῖμις ἐδ. (οπῇ, δῖν. ΧΧ, 12. --- 
212) Ρϑυῖ, μἷυ;. ἀεβμοπίος. Τοοά. 

2 ϑδπν ΧΙ, 14. -- ϑῸ} εἰδπμδέέο. 

Ησε. ΧΙ]. 14. Ψὸχ Εεθσαῖοα Ἀ. 1. 
ποίδί αἰ ωπάδνε δε, αἱ 1 ὅδ. ἸΥ͂, 
3. 1ε6. ΧΥῚ. 8. --- "8, αἰἔιη- 
Ἅο πιε, 6 οορτιαῖδ τδάϊοθ ὃ). ϑγχα- 
τδοῆυβ ΗΔΡ. 1. 8. ΜῈ] ΨῸΧ Ἦς. 

δ 

188 ᾿Εκγιίο. 

Μμδδα ἀλείευν ἀξ 246, ἀυὶ ἰὰ ρέγι 
ξατίοθοθ ἔεσθ δρτχιῖ, αἰγτεραπῖσυε, πὶ 
δὶ ὁὐάηα ἱπνονίενα νεξϑξ, ἱπίεθμο. 
εἰσαίυξ εἰνὶ αδυςί. (ομῖ, 70(ἱς 
ΙΧ. 44. ΧΧ. 37. “πάη, ΧΥ. 8. -- 
Υ. τερον ῬδΡΤΊΩΝΡΟ, ὃς Ξρθῶν 

πὲ ἀθ πὶ ἡμὴ ἀϊοῖαι;. σε. ἹΥ, 2 
βε. Οοταρὶ. ἐκχέχυται. Υ]άε ἱπῖτε : 
γ. χύω. - φεϑ, ρλεν γι, ἀνβωμάν κι 

δαᾶ. ΙΣ. 44. δὺο ἐξιχϑγα 
ἐπὶ ψάντας, ἀτχρο οοϊλοσίδα εἰπέ 
Βρθτιν, γαῖ σφύῥίο ὁ (κ᾿ 
δαπέ ἴῃ οτωσθβ. γιὰς εἰ συὰ Χὰ 
87. 1. 1ας. ΣΙ͂Ρ. 9. 18.---ἰκῷ 

ἀἰενῶο πιὸ. ἴτιο. 1.εν. ΧΗΙ. 5.-- 
ΒΡ ἐδωκπώο. ει. ΣΧ. 6. 

ΧΧΧ, 16. ἐπ ἰωὲ ἐχχιϑήσναι καὶ γ᾽ 
χῆ μόν, Ἀ. 6. ΤταΘοΌχη ρθε ἀω ἐ 
Ἰηροπλῖθοῦ, ἐδοίξο ἀοΐοσθ ἱπὶτ βὲ 
ἰογααθου. ὕῸ] 9. ἐπ φιδνιεί ἔριυ πῦ' 
οεδοίξ ακῆππα εεα. Ῥε. ΧΧΙ. καὶ 
ἮΧΧΊΙ. 2. ἐξεχύϑη τὰ ἀαβίμαέὶ 
μου, ἐϊμδαγωπᾷ σγοεβυϑ τλεὶ. Ῥεὶβ 
ΟΥ̓Ί. 40. ἐξεχύϑ. Ταβέταπι ΤΣ 

Ῥε, ΧΧΙΤΙ. 14. ἐξεχίϑ. Τδρευὰπ 
ἂχ Βαρεΐδο δεσα. Ενδδαρ. 5.1 
δὲ Γλεῖπο ὶ Υὰ 
σοὺ. ΧΙΓΧ. 4. Ἐδγϑη. ΕΣ 
ΚΝ ν λοι, ἀἑερονοὶ ἐππὶ Ἰδρὶ 

εϑγαὶι. ν, ἠφανέσθησα. " 
Οἰκύοη. ΟὨΐεϊον. ρ. 176. βοᾳ ὑυάὰ 
ἌΧΥ. 4. ἐβῤδια εἴωε Ἷ 
ῬΈΣοῸΟ ἢ Ῥ. 982. , αἱ 
Μαηῤ. ἅμα τέρα δὰ φυλῶν ἐτχῶν 
σις. ὅπ. ἣν. 4, ἐξεχίόναυ 
αὐτοὺς, ἐγγωδτινε ἴῃ 608. ϑίν, ΧΙΣ 
18. ἐκχυϑήσονται, ργοξιοπάκεηδι ἐκ 
ΩΣ ΤΣ τοδίδρδνοντα ἀδουτοία δ 
φαίν, ρα εἰξμθω ρετάποιυν. 8: 
ΧΧΧ. 17. ἀγαθὰ ἐκκεχυμένι, φεῖ 
δρίεμαἰαἐεοίπις, 8. αο τι 
ἐππῖπι. ϑῖς. ΧΧΧΥΊΙ. 89. μὲ ἐδ! 
κυϑδε ὁ ἐπὶ ἐδεσμιάνων, ΠΟ]1 ἴδ πὶ γαΠν; 
ΤΌΤ ΓΕΤΟΌ]οτυ τα ἀοἰἰςΐαθ πἰπιία οἷν 
οἰϊαῖδ εἰ ἀν!άϊεαία ρη]α εἰιπιάε. 
ϑῖς εἴ ὧδ σαρίαϊεαὺρ βπττεαίε δρυὶ 
Δ]ἴοβ ἀϊοῖταυ. Ὑιάε Βαρρίαπιι δ 
ΑἸεὶρἢν. Ἐρίβι. ρ. 45. 

ἘΚΧΩΡΕΩ, φ«σοοίίο, ἴξ, φεραγο, οὖς 



Ἐκχωρίζο. 80 Ἔλαιδε. 

,» ἄμιορ, Ὁ) ΝέρΆν, ἃ τόνν ὁοαφ, . ᾿ΕΛΑΙᾺ, ἀδῦ, οἷδοά, τ 1. ο΄. 
δἰ οχ δι ἰπεποίο γοοωΐδ, ἀπάπι ποίο- 
ποθ αἀυοάὰς Ατδδ. ,[. διαροί. 

Νυ. ΧΥῚΙ. 45. 3 Εδᾶν. ἸΥ͂. 44. δ7. 
1 Μδοο. ΙΧ. 63. . 5. ἐχχωρίζω. 

᾿ἜΚΧΩΡΙΖΩ, εἰεοοάο, νεοδάο. 
ΤῊ22 ὕμαίο. Αταοο ΝἼ]. 12. ἐκχώ- 

τὰ σὺ εἷς γὴν ᾿Ιοὗδα. 1ἰὰ Β16110.8 
τοτγαιΐσχα δοουῖαϑ. διϑα [θὲ Οὔλμ 68 

οοὐά. Βερϑηΐ ἐχχώρηφον, εἰ αὐΐάδπι 
» τροῦπιδ, ὩΡῚ εἰγαυΐ ποίβηδοτ ]ούο 
σὺ τορομαπάων 6886 δ. ὕὐδλτιδ 10- 
αυεπαϊ ἴῃ ομεηΐνοο ᾿πισυΐδ νοὶ ρὰθ- 
Τ8 Ὡοΐαπη. 

᾿ἘΚΥΨΥ ΧΩ, ετερίτο, ἀπίριαπι 4720. 
χ» ἰαδει διη. Φυά. ΓΝ. 91. .- 

ΓΙ ΙΝ. οαἰέρο. Ἐπ. ΧΧΊ. 7. ἐκψύ- 

ζει «ἄσω σάρξ. [1 1ρῖ ποίας απέπιο 

ἀφίοετγε, ριειϊαπίηενι νι “-- ΓᾺΡ» 

πιογίοτν, ἴης. ὕυἀ, 1. 21. -- πρῶ: 

;" ἀρδοίαία, φἄδτα αἰξοπλα τεράϊέία, 
πιεπίε τίφοησ. (ουξες ϑσαουθ [6 χ, 
Ηδρτ. α. ἢ. νυν. 4 ϑα. ΧΙ]. 20. 
ἐχιψυχροῦσα 560. Οοταρ!. κερε ἐχψύ- 

ουσα. 
'ΕΚΩ, νυοΐρια, υοἱμπέατέι. ΥγΤῷ 

φέηον. Ἐχοᾶ, ΧΧΊ. 13. οὐχ ἑκὼν, ἘδΠὲ 
ΒΟΙΙ6Β ΟΥ̓ΔΈΝ 5 ἀοθοεῖ ΠΧ Χ βοηβυχα 
ΠΟ ταϑἷα ΕΧρτρββίβδβα. Ργείοσθα 
Βοδυϊιδηείυ5 ἄς Β)είδος θα δ. 99. Ρ. 

ι 89. δοπέυε Αγαρ. [ςλλο» αοὰ ἀδ 
τυ θἰρὶπα ἔεστί ργορτῖε ἀϊείτυν, Δείπ- 
ἄς νετο δὰ απέπερη πιαϊσπμηι Π8τι8-. 
ἔετταν. Ηοβ. οὖχ ἑχὼν, οὗ βουλόμενος, 
οὗ ϑέλων. 
ῬΈΛΑΛ' Δ. Ηἢοε γσολρθυΐυτα ῃΐδπθ 

ΠΪΒΠ ὀοευττίξ 9 δα. ΙΥ΄. 84. ἀρυὰ 
ἸΤὨφοδοζγεΐυχῃ ἴῃ Ομεείί. δά ἢ. }. εἴ 
ἴῃ (σά. ερ. ῥσὸ "γλὺὴ, εἰ Ῥγοείγα- 

υἱὲ δε: ὉΒὶ 4}}} Ἰεζετθ νοϊπηξ ἔγλαδε, 
ΑΗ ἔγλα δὲ, ἐλαδὲ εἰ ἐγλαὰδ 4111. 
Ἑσμυίδοτα Ῥυΐο, γεΐ τεβουρεπάυσα 
6866 ᾿γαὰρ, υἱ εἰ Ηοῦν. Οταεῖβ 1}- 
(ετῖβ ἐπργραθασα, νεὶ δὰ δ}»), σ8- 
οσεμαὲ, τεϊετομά τα, νοὶ ἐλάαυ ἰοζοι- 
ἄντα, υἱ 51 ΗΘΌτν. Ἴ» αυοὰ 5[ἀ- 

εἶτα βοαυϊαν, μος τηοο ΘΧΡΥΘΒΒΌΤΩ. 
5Δ.2 

ἔδε οἷεὶ, ϑγτοτα: ἴθδ. Ὗ. 1. Υἱάο ἴτ:- 
ἔτα 8. νυ. ἸΌψ- -- ὯΝ» αἷεα δσῦοσ, 

εἰ τοοσίοηγτηῖοθ οἦι6 ἡτιοίιδ. Οεη. 
ΨΠ]|Ι. 11. Εχοᾶ. ΧΧΥΤΙ. 90. υδὶ 
δ ἐξ ἐλαιῶν ϑομοὶ. ΕΑ, ἤοιι. Βεθεῖ: 
ἐχ σπερμάσω. ΧΧΧ. 24. --- Στ Ὡν, 

ἐγαπϑίδεσ. ἴποὸ. 4 ϑα. ΧΥ. 48. ἐσ) 
τῆς ἑχαίας. Ἐτατις οηΐτα 1 1116 σ0- 
δἴοπα σαυἱῦες οἷθεε οἴ οἷῖνεο, υἱ γε] 
6 Πρτὶ Ν. Τ΄ σοηδίδί. Ῥοσιίηρέ πιο 
οἰἴδτα ψοσϑῖο ἴπα. ἷν. ν. 97. υνὶ νοχ 
ἔλαία, ταὶ Ἐ]}}} γουρσδάσε ἐπ ἰεχῖα 
Ἡ ὗν., σοπείποι τοοζαῦϊ ορϑθρνδῖΐο- 
Ὥσηχ ΓΟΡΟΙΤΑΡΒίοαΤΑ, δὲ αὐἱάσχαι νθ- καὶ 

γείδ ψεὶ α ᾿δεανῖο 
ἸῸ» ρἱπρικοῦο, φδθι 

ΤΑΥΩ, γ6} δΡ ἔῃ 
ἐποτίδια. ““ἄἱ 

᾿οἴδμτα. 168, ΧΙ.,1. 19. ϑγγατα. Ῥβδῖχω. 
ΧΟΙ. 11. 

᾿ἜΔΑΊΝΟΣ, οἰεαρίπεα, ες οἷεα 
αδογς 7ἀοΐιιδ, αὐ οἰδαηι ρεγίζπομδ, 
7» ἴδν. ΧΧΊΝ. 2. δειῖθο ἐλαΐγω. 

Φ᾽᾿ ΕΛΑΙΑΔΟΓΈΏΩ, οἰυαγεηι β’κο- 
ἐμα οοἴξρο, ἘΞ 2 ἐπομίο ἃ 

σάμαν. ουι. ΧΧΙ͂Ν, 20. βεεσ. (οά. 
ΑἸοχ. ϑυαπί, ἰδβῖθ Η. ϑίθρδδιο, αἱ 
οαχὶαϊίχησηί, ΒΟΥ ΡΟΏΘΏΣΩ 6580 Ῥοΐίυ 
ἐλαιολογήσῃς, νεὶ ἐλιαολογήσῃς. 

᾿ΕΔΑΙΟΛΟΓΕΏ, οἷἶἊοαι οοἰξρο. 
Ὀ ὉΩΤῚ ἀτοιέο οἰἶννας. 1)εαῖ. 

ΧΧΙ͂Ν. 90. 
"ἜΛΑΙΟΝ, οἴξιρη. Ἴσον τόοσα. 

ϑγταπι. Ζαοι. ΙΥ. 14. ΠΧΧ Νύαι. 
ΧΥΠ. 195. θευῖ ΝἼ. 13. Ηαρσ. 
Ἰ. 11. - ποῦ Ομ. οἷδε, φμὸ 

μηρίων. Ἐπᾶχ. ΥἹ. 6. ΥἼΙ. 21. --- 
Ἰοῦ: οἴει. ἄρῃ. ΧΧΥ͂ΠΙ. 18. 

ἘἜχοά, ΧΧΥν.6. ΧΧΧ. 44. Αἀάο 
βϑυτῆσα, Ῥβ. ΟΠ]. 17. εἴ Αι}. 6. 
ΟΧΧΧΙΙ. 2. Τιεριτυν ῥγοῖογθα Ῥβ. 
ΤΥ. 7. υδὶ ἔλαιον ΟΣ 4}11ς 1ος]8, ν. 6. 
Ὄευι. ΧΧΥΤΙΙ. δ1. Ηοκ. 11]. 10., 
δἀάδιάεγυπῖ: οὐ ΟΟδοὶ. Χ. 10. υδὶ 
ἐοτίδβδβο τοσραχοσιοῖς δὲ ἰά, αὐοὰ 
Βαρείαν Ῥε. ΟΙΨ. 10. 

᾿ἜΔΑΙΩΝΝ, οἰδείεηι, οἰδοείμηι, 7γ.}» 
οἷα ἃιθοῦ, εἰ τπριοπυτηΐοα εἦυ8 

«-Ρ 



β 

᾿Ελάσσων γίνομαι. Ἔλάμν. 740 

α ἐτυεῖι5. Εχοὰ, ΧΧΙΠ]. 11. Πέυϊ. δυδγ Ὁ πΐατ. σγέεραμιγα. Οκπὶ, Υ., 

ἜΛΑ Μ. Ν᾽ ά6.6. ν. ΑἸλάμ.. παφοοπέϊς ραΐπια;, τανε ἱπιοἸ!ερεηάι:: 

ἼἜΕΛΑΣΙΣ, Ἰποέδεμδ, ἐποοαονὲ πιο- 
ἄμ. λγγ» ἀμοίεδ, ἐποόδευδ. 3 Βορ. 

ΙΧ. 40. 
ἜΔΑΣΜΑ, ἔαπιῖηα ἀμοί. ΒΝ, 

τί. Ῥδἢ. ργεΐεπδιδ. ἩδΌ. 11. 10. 
ἐλασμὰ χρυσίου καὶ ἀργυρίου, Ἰαταῖῃδ 
ἄυο1}}18 δυσί εἴ δγρϑῃί. ὅς. ἢ Ὠ 

ὁ οἰϊτα ἐγαοίαγο, ἰόσότα, ἐτίοεπαάονε πεαὶν 
ἔδο τιεέαϊία, «΄ἄδοχιο οδάμοενε πιοδίαἰίο - 
ποίαραι. Ασοῦο νοείβηϑ ϑερυπεμπέωπι 
Ἰερὶς χλάσμα. Ὠϊοά. δῖο. 12}. ΓΝ. 
Ῥ. 8310. ἐλάσματα σιδήρου. ϑίταθο 
Οϑορτ. 11. Ρ. 2388. Β. Ηδ8. ἕλασμα, 
ὑπέραυρον, ὉΡῚ νἱ46 [π|ξϊ. δα ΒρΘοΙΔΌ τα 
᾿Βορίηρίυσι. ᾿ 

᾿ς ᾿ἘΛΑΣΣΩΜΑ, νεῖ ἐλάττωμα, ἀϊ- 
πιλημδο, ααγηπιηι, αοίτηιοπίμηι. 9 

ΟἸΜδος. ΧΙ. 18. τὸ γεγονὸς ἐλάσσωμα, 
᾿αυοάὰ Βδάπο!]8 τοαάϊξ: ἑποοπιριο- 
-ἄμπι ἀσοερέμηι. 

᾿ΕΔΑΎΣΩΝ, Ὑ]ά6 ἰηῆ ἐλάττων. 
ἜΛΑ ΤΗ, αδεέες, ραΐπα "ιοέμ. 

ὐαϊθπο δὲ ἑσπογμης ραϊπιΣ ρενηβεη. 
ῬΒανοσίπυβ δέίθπι νοοδὲ αρώτην τοῦ 
Φοίνικος ἔκφυσιν. γ}}.}, σμργέδδεα. 68. 

ΧΙ. 19. Αχυ. ΡΒ. ΟΠ]. 17. [68. 
ΧΧΧΥῚΙ͂Ι. 24. εἰ Ηο. ΧΙΝ. 9. --- 

ἁ ἘΞ"). οαομηιῖπα ραΐϊπια ἐπ ρίειτει 

γαηιος αἰυϊξα, ναὶ γμοίϊυ8 “ραίλω, 
δραξλδια:. Ααα. Οδῃξ. Ν]]. 8. χρατή- 
σω τῶν ἐλατῶν αὑτοῦ. Μοπιῖ, ἰτδηβίιι- 
1Ὲ ἀρργελοπάαπι αδέίοίος ε7μ5. ϑδεὰ 
ἴπης οἀδηάυγῃ ἔυϊ58εῖ ἐλάφων. ᾿Ελα- 
τῶν ἀρἀποοηδυαπι εϑὲ δΌ ἐλατὸς, πὶ 
τὰ ἐλατὰ ἀερεπαοπίεα ἡγμοίτιδ δαῖ γα- 
1102 εἰστίβοοί, Ηος βἰπε ἀυρίο γο- 
Ἰυ Ψυϊραῖυ8: ἀρργελεπάασηι ΚγΓμοίως 

ε 47).6. Ηδῃςο αυοαὰδ ποϊξίοποια ἢδροῖ 
νοχ Ηθῆγσ., υἱὐ γαπιος ραΐνεα οἱ ἥπιο- 
ἔμ αὖ ἐὐὲς ἀερεπάσηξεβ εἰστυ ῃοσί. ---- 
ἡ) ν» »ίαίαπες. Ἐπ. ΧΧΧΙ. 8. .--. 

Τρ» ὕὕυίεα, ἀτδογ. ει. ΧΧΙ. 1, 

Ῥγο δσέβοσγβ, υἱ σεσίαυῃ βρεείθα ἰη- 
ἀϊκξαγεπί, ροβαδγυπε ρθη, θα ὰ6 
80 οβορθυβ Α. 2. 1. 12. 8..--- 

4 

εβὲ ΗΙ σου., ουσὰ χοᾶ ϊξ: δἰσεέ εἰς. 
ἢ; 'τδτὰ εἰσί Ὥστ δεῖ τοχ ἰαῦπὶ 
Δ} εἰσίιι5, Βοὰ ατερολδ. Εἰαία δυίεαι 
40ὺ ἰδιῖρογα σαμπυρασίτιϑ ἀδείγίον 
4ιε ῥγοάυπί, αρδοΐοπι Γεΐειτε τὸ 
ΘΠ ΟΥ̓ 8 νασῖθ εἴ οὐπὶ ρυ]π 

δίαυο ογαϊηῖβ αγίίϊβαυθ πορίεαι 
ΟΥΒΡΘΏ. -- ἽΠν ρίπις. χα. ἴδ 

ΧΙ,]. 19. 
᾿ΕΛΑΓ ΤΙΝΟΣ, αδέερπω:. ΩΣ 

φεεγοια. ἘΖ. ἜΧΥΤΙ. δ. : 
ἜΛΑΤΟΣ, ἀκοίῥϊιε, πὲ ἰαπα 

τηοίλ ι. ΓΙΌΣ» οσπεραρέκαι ε «ὦ 

ἄιμη οριδ. Ναχα. Χ. 2. -- γγ 

Ἐπ ΡῈ. αἰάμοίμπι. Τοοδ, 76. 
. 9. -- ὉΨΡῚ Ρίαν, ἀμδμοίνα, 

Ναπι. ΧΥ͂Ι. 58. ---- τλγτῷ. ὅδεσνβ, 

ἐγαοίινι. 9 Ῥαν. ΓΧ. 15. 16. Λε 
αυοαιθ βαργα 8. ν. ἐλάτη. δ... ἵ 
18. Ηοεγοῖ. ἐλατὸν, ἐληλαμένν. (Ἷ05 
νεῦ. ἐλατὸν, ἀμοίξές, ρῥγοάμομε, τ 
ἐλαύνω, ἐπέεπάο, ἄμοο. Οοπ. [οὕ αἰ, 
Ηδφγοὶ. 8. ν. ἐλαςτήρ. 
ἘΔΑΎΤΩΝ εἴ ἜΛΑΊΣΩΝ, σπ᾿ 

ῬΑΥ. ΔΌ ἐλαχὺς, πεΐπογ. ἸΝΣ 

πόπιο. Νπα. ΧΧΧΥ͂. 8. 

ἐπαέρεης. 1 Ἄορ. ΧΙ. 21. -- ὙΠῸ 

ἑπάϊρονέία. Ῥτον. ΧΧΠΙΙ. 16. οὐδ 
ἔλασσον ἀεζεοίμνε, ἐροδέαίευι, ραμβδ' 
ἰαίδηι Ὠοϊδῖ: ἐπ᾿ ἐλάσσονι, ἑία κἱ (ξ{8.᾿ 
ἴπο. 1014. κατὰ τοῦ ἐλάττονος: υδι 
οογίαμι εϑὶ 8ὲ ΩΓ ἰεβεπί, δι 

ἐλάτρονος ἃ πδυτΟ ἔλαττον 869: δ᾽ 
ἄδια ἀοράυςεπάμγῃ εἰξ. --- Ὁ}Ὁ: 

ρϑτί. ΗΐρΆ. Εχοά. ΧΥ͂Ι. 17. 18. π΄ 
ὮΝ» Ῥαγύιιξ, Ῥαπσις. Εν. ΧΧΥ. 

16. Νυπι. ΧΧΥ͂Ι. δ4. -- Ἢ 
ἰάετα. εξ. ΧΧΨ. 498. -- δ᾽ 
ἰάοτη. Οεη. 1. 16. ὅδρ. [Χ. 6. τη 
σε ιοίεηα δαὶ ἐνεδοοϊ ον, ἼΩ " 
Ῥοεϑῖς ἐπι ἔχετε, οἴς. Ζυάι. ὃ 
16. ἐπεδεοὶ δον, υἱτέδιμερμε ἐμσισ , 

ἘΔΑΎΧΣΩΝ ΤΙΓΝΟΜΑΙ, κέιου, 



᾽Ελαττονέοω. 

ὉΝὉ» Ῥατυμα ἐμπὶ εἰ ευαάο. Ῥῖον. 

ΧΠΠ]. 11. 

᾿ΕΛΑΤΤΟΝΕΏ, πόνο, οὐπείνμο, 
ππεδ λαδοο, ἑμαϊΐσεο. ΘΥΜΌΣ ἐγ ἊΝ 

ηπεο, αἰπιίπο. ἘΣ. ΧΧ. 15. ὃν. 
ΧΧΥ, 16. --- ὙΠ, φγοΐγεπι. Ῥτον. 

ΧΙΝ. 86. (84. Ἐ ςοπ]δοίασα .1.46- 
Βετὶ δὰ Β.]. Ἰερεσαπὶ ουτι ΕΘΒΟᾺ 
ΠΡ ψυϊς. πίϑεγος 7οὶέ. --το ἍΟΠ, 

ἑπάϊσεο. Οδη. 111. 8. δ. ΧΥΠΙΙ. 
28. ἔχ, ΧΥῚ. 18. --ο ἼΟΤΙ. ἱπαῖρεν. 

1 Ἀερ. ΧΥΤΙ. 16. - ΠΏ. ἱπάῖ- 

σεπέϊα. Ῥτον. ΧΙ. 94. 4 ϑατα. 1Π]. 
20. 860. Οορ!ὶ, 8ιν. ΧΙΧ. ὅδ. ἐλατο 
φσονεῖται κακίᾳ, ταϊυϊταγ χη} 18 8. 
Ἰηϊαυϊαῖθ, ἢ. 6. 8ορῖξ τα ]α τηδ]δ, 
86. ἰ1ῖ68, οὐδ, ΣΙΧΑ5, οϑράθβ, αυε εχ 
Ἰόφυδείιιξε οὐ παλἰοαϊοθηξια οὐ" 
των. [Ὁ. γ. 6. ἐλαγτονῖῦϑαι, εδὲ ἀείνι- 
ἡπεπέμηι σαρεγε, δοᾺ ἐν ἐλαττώσει εἶναι, 
αἴ ἢδροῖ Οοιρὶ. 

᾿ΕΔΑΤΤΟΏ οἱ ἘΔΑΣΣΟΏ, Ἰάοηι, 
εἰ ᾿Ελαστόομαι, ἀςῇοῖο, πιίπμον, υἱπ- 
ΟΟΥ. ἰγη, ἐεμιῖδ, αἰεπμαέμδ, 5.5. 370. 

ϑγεηη. 9 ϑατλ, 1Π1. 1. ἐλαττοῦτι, 
υἱἱηιοδαίωτ. ψυ]ρ. Ὅεπε μεσ ἀξοτεν. 
οετῈ τε !αϊς νἱ ορροθιίομίβ. --- 
ὈΥΡΌΣ ΗἸΡΆ. πρέρειο, ἀϊπιῖπμο. τι, 

ΧΧΥ͂Ι. 54, ΧΧΧΠΙΠΙ. δ4. --- ἽἼΟΠ: 

ΟΠ Καὶ δὲ Ρῆϊ, 1 ὅδπι. ΧΧΙ. 1ὅ. μὰ 

ἐλαττοῦμα; ἐπιλήστοιν ἐγὼ, τυ ἢ 
ξυσ]οβογιτ Ἔρὸ ἰαδοτοῦ Ῥ6. Ψ1Π]. 6. 
εν. ΧΙΙΝ. 18. --- "ΠΡ ΘαΥΘΉ8, 

ἱπάΐρεπο, ἀοφίἐίις. 4 ϑδτα, ΠῚ, 99. 
ἐλασσούμενος ἄρτοις, ὀβόπις, μαξμρεῦ. 
νυ. ὑιάϊσεπδ. ϑγτάτα. ἐνδεής. ---- 
ΌΤΙ. αεἰεοίωα, ρεπυγία, ἐρεδίας. 

Ρᾳ. ΧΧΧΊΠ 10. --- ὝΝ»Ἕ ἐχίριμδ, 

Ῥαγυμ8 δώῃι υδΐ Μο. Ἅετ. ΧΧΧ. τὰ 
- πρν σοπαϊο.. Ἐπ. ΧΧΙ͂Ν. 10. 

Ἐοτίδερε. Ἰορεκυπῖ᾽ ρν -- Ὄν 

πε γο σα οοπΐμοο. 1 ὅϑδτω. 11, 5. υδὶ 

ῬΓῸ 532.) Ῥὲῦ (δρᾷ ἱερεγαπᾷ βὲτ 
ΒοᾺ 20» 861: 6Χ Δ οσιηι θ6Ώ- 

141 ᾿Ελαύνω, 

ἰδπίδ χαϊτυ8 ῬΡΟΡΚΌΣΙ ὙΥΥΣ ᾿ϑί5 

ΧΥῚ. 44. υδὶ ἐλατνούμενος τῇ καρδίᾳ, 
ἀρβοῖεης οογάξ, Ἀοτι εαῖ, τ ρῥ]οσαμα 
Ῥυϊαῃέ, αηιθηξ, φἐμξες, ΟἹ ἀδοϑί 88- 
Ρίεπίδ δος ὑγυάοηζία, [4118 δηΐτι ποτὶ 
ῬεΙΡθηάεσο βοϊεῖ Ἰυαϊςία αἰνίπα: δε 
απῆπιο σεδηιῖδδο ργαάμιδ, μὲ δὲ υο- 
ἰωπίαϊὲ αἰυΐπα φεδηιῖδδε δυωδείεγηἶέ. 
Τρια. ΧΥΙΕ], δ. οὐχ ἔστιν ἐλαττῶσον 
οὐδὲ προσϑεῖναι, ὩΪΠ1] 6ϑέ, αυοά ἄεγιαδ 
ααὰϊΐ δάδα, ἢ. 6. ρογίδοϊβε βυπὶ εἰ 
οὐαηΐθυθ πυοσιθ δβοϊιίθ. [0]4.᾿ 
ΧΧΥ͂. 4. ἐλαντούμενον σννέσει, ουϊ ἀ6- 
,Ἄδδὲὲ πιο] ρονῖα. Ἡ ογοῖ. ἐλαττούς 
μένον, λεντόμιανον. 10υϊ1ὰ ΧΧΧΨΝΉΗΙ. 46. 
ὁ ἐλασσούμενος σράξει αὑτοῦ, χυὶΐ το» ς᾽ 
ταῦτ Ἀαρεῖ πορΟογαμη, αιι88 δραΐ: 
4 Μδςος. ΧΙ]. 11. ἐλατεωθέντες, υἱοίϊ. 
᾿ἘΛΑΎΤΩΜΑ, ἀπηπὶπιίο, ἀαηιπιπε, 

ϑιν, ΧΙΧ. 94. ὑπὸ ἐλαττώματος ᾿ἰσχύ- 
ὁς, ΨΙΣίΌτα ἀεγεοίι. 32 Μαεος. ΧΙὙ 18. 
σίγαβεε. Δ 6 ϑομπολρμοουύδεοῦὶι [,οχ, 
ῬοΪΥΡ. 8. ἢ, ν. 

᾿ΕΔΑΎΡΤΩΣΙΣ, 
πεπέμηι. ΤΟ. ΤΥ. 17. 8... ΧΧ, 2. 
8, (ἀϊνιἑπεέϊο, 8. ργέυαξίο ἀἱ 
ορωπι. Ψαὶρ. πεϊπογαίο.) 10. ΧΧῚΙ, 
3. Ἠρφιγοβ. ἐλάττωσις, σμικρότισις, διὰΐ 
σμμκρώτισις. 

᾿ΕΛΑΥΝΩ, σαί, ἐπιρεῖϊο, πιούεο, 
σοοεο, ργορτεάϊον, ργουελιοτ. κ" ν 
νεηρ. Ἀφα. Εχοά, 111. 1. φες. Οοἱθ» 
Ἰη. ἥλασε: υἱὲ ἰδήφη ϑοβασγίρηρ. 
δυθρι αι ἤλασε ροϊίιι5 τεΐετολάυμι 

ἀενημέδο, ἀεέγὶ» 

Ἰσπμαΐ, ἃ 

δε86 δὰ δηϊδθοθθῃθ χὴν -τ Ὁ Π’ ̓ 

Ἑι σεῖο. 168. ΧΙ]. 7. ἨδΡυδγυπε τ 
Ῥαταοϊρίο. --- Ῥὲν» ἡιάο. Ἐχοά. 

ΧΧΥ. 19. -- 2)» ἄποο. Ααπῖα 

1. αι. ΧΧΧ. 9. ἔλαϑάν, τεοίσα ἀπὲ 

φοο. 

ογωπί, 86. σδρεναπι. ΓΧΧΒ.]. γοοὲ. 
αἰχραλωτεύων δὲ καηΐξ.. Πηὰ, ν.΄ 34. 
Ἰάθμι Ἐχ. 111. 1. 860. ςοὰ, Μοβαι. 
1άδιι ἃ ερ. ΓΧ,.20, -οΥ ΝΙΡΗ. 

ἃ Ὑ) σμγγο. ϑγτασα. Ὁ Βεὶ, ΧΙ. 6. 
ἱλαδῇ. -ο γ᾿ ἀρείδιο. Τὰς, Ταὰ, ΙΡ. 

31. -αἰ Ο. τεπιμδ. 1ε6. ΧΧΧΙ͂Ι. 

21. Ἐετοαϊραρίδβ τιδνθ8 -οοπήογβ 
αὐϊάοπι «λοῖα ἐλαύνοντα ἀἱἰοϊ Ῥοδδαηΐ, 
Ἰποοσίυχῃ ἰδηιθη δϑί, δὴ ἐλαῦνον, οεἶε- 
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᾿Ελαφήνης. 

α τόν Ῥνοοεάδνδ, υόσθ ἢ, 1, δὰ τη 

Ῥεσεπεδί, Ὡθὸ μοῦμε δὲ ὙΠ ἴα 

564. Ναμι ὙΣΝ ποίνξ οπηπε, φιοᾶ 

εεἰ ἐπ σο φΈπΕγε ἐπεὶ βη6 ας Ῥγαξείμπξ, 
. δάοοηυθ Δα υεἰοοϊέαέεπι ἱμὰς τ ᾳυ0- 
ᾳυ6 ἐσδηβίοσεὶ Ῥοϊεδί. 5 ὟΙ. 18. 
ϑεοῦ χρίσει ἔλαύνονται, ὦ περ Α Α. . 
1]. 14. Ρ. 109. εἀ, Ηκν. ὑσὸ τούτων 
τῶν καχῶν ἐλαυνομίνων. ὅδ. ΧΥ ΤΠ]. 
15. ἠλαύνοντο, ἐπαρσιἑαδαπίωγ, βγανῖ:- 

ὃ οἰπιε απροδαπέμν. 

ΦΕΈΛΑΥΝΕΙΝ ΕΥ̓ ΔΟΊΤΕΣ ΘΑ’. 

ΛΑΣΣΑΝ, "παγὲ αρίέανε ϑοίεπέδε, 86. 
ῬΕΥ ῬΕπΊΟΣ, ἢ, 6. μουϊφαναῖε δρίσπέϊα 
Ῥεγε. Ὁ ΑΝ ἐπατὶ ταγὶὩ. Δ]}. 

8 Θταοῖ: ἰπ γεῦρο ἐλαύνειν, οὕτα η6- 
᾿ σΐφαγε εἰστιβοαί, ναῦν βι  ἐ πε ]οραηῖ, 
εἴ ΔἰΙφυληο δάἀάηπί. 
ἜΛΑΦΙ ΝῊΣ, ἀίππεϊωα. ππΥ Ἢ 

ὍΓ. ἈαῃῚ Β8ω. ἈΧΙΥ. 
6 8. υδἱ αἱ αὕτραι τῶν ἐλαφίνων δυινῖ, αἵ 
μεμα συὶᾳ. εχρτγοβείς, αδγωρέεεϊπις 
Ῥείτα;,, ἡ 80118 10] εἴθ (δὲ γαρὶ- 

᾿ ΘΕΡΕΪ8) ρεσγνῖβ ϑηϊ. Ἠογον. ἔλα» 
φίνης, νε 

ΚΕΔΑΦΟΣ, σέγυμ8, σεγυα. ὴνν 

“ἐμίξπι.. Ῥτον. ΝΠ, 984. 93. 1.86- 
τυπῖ ΟΣΘ ουσὶ ὅγτο εἰ ΟΒα]ά, --- 

ΣΑΣ θευῦ ΧΙῚ. 1δ. 429, ΧΙΝ. δ. 

ἐδ Γνν 4 ϑατω. ΧΧΙΠ. 84. 70}. 

ἃ ΧΧΧΙ͂Χ, 1, Αγυ. βϑγηαδυ. Οδεῖ. γι 
1. -- ΠΡ νεἰΐσιθ, υμίξωεσ. 168. 

ΧΧΧΙν, 16. Ν. ἴω τ λυ γ»ἷμε. 

ἀρρομαι ὑπὸ Ῥε. ΟΠ. 19. Ἰπεοά. 
ϑαα, ΧΧΙΨ, 8. Ὑἱὰθ ξαρτα ψ. 

τ ηγνὶ 

᾿ΕΔΑΦΡΟΣΣ, ἐευΐδ. ΜΝ φασί 

ΝΙΡΆ. υἱδὲο γροίπες νεὶ χαξέίιιε. 5 
1 Υ1Π1. 43. Ὑπεοά, “0Ὁ. 
ΙΧ, 3ά. .-- ἡ ρ, Ῥουμ. Ἐχρὰ 

« ΧΥΤΙῚ. 46. --- Ὁ, ἰσυίε. Αγα. [66 
ΧΙΧ. Ὶ. το ον, οαπέδονα. Ἐπ. ἵ, 

΄. δὰ» Ῥτο νεῖδο, ἑξοίς ἤιξὶ, Ἠαῖσυ 

ὁτυηξ. «- ον ὄν, »ὲν υἱεμί, Ἐκ. 

“42 

- 

Ἔ) ᾿ Α 

Ι. 7. ἔλαρμραὶ, δον ὥδω 

ὠξες, ),επἰίπατε, οεἴενενε ἐξδ6, ἂν 

(προ βῃηΐζ. (φύίεσοπι ἰΐροτε τες 
(εσιιδέ, Ὧδο δβοδιξαπάσαι εεί͵ ἕν. 
Βρ:σα ]]6γῸ, 4υϊ 608 δ ψεὶ ποῦ ἱ 

ἶδθαα, γεὶ οὐὔολβῖθϑθα Ῥυλαῖ. Ἡαχὰ 
ἐλαφρὸς, εὐβάστακτος, κοῦφος. ᾿ 

᾿ΕΔΑΦΡΟΎΕΡΟΣ, ἐευίον, χν ἰσὰ 

2.0». ΧΧΙΨ. 18. 

᾿ΕΔΑΦΡΟΎΕΡΟΣ ΕΥ̓ΝΙ, ἰπὰ 
δ. χὰ." 866. ἴ5- 790}. ΥἹΙ. 6. ΙΣ 

δ ΕΔΑΦΡΥΝΟΜΑΙ, ἰευὶ τε. ἴῃ 
υἱίεεοο. Ααυ. 10». ΧΧΧΙΣ. 3. 

ἘΔΑ'ΧΙΣΤΟΣ, »ενέπεμς. ὙΠ 

οὐξεο. ϑγτηση. ἴεβ. 11]. 8, 8. ὑπ 

ποῖ βοΐϊασα οεέρβαγέ, βοὰ οἴδι πρὶ 
νεγα, τοῆοατε, τερμάϊαγε ποῦν, ἘΠ 
ὩΟῚ τη8}6 βοηδύσι οχρεοιίί, Ὑδ 
πουϊεεειπα Οἱγ γα. “ον ὝΌΕ 

»ἰϊως. Αι. Ιε5. ΧΧΤΨ. θ.-Ἰὦ 
ἐτγεῖεις. σο0. ΧΥ͂ΤΙΙ. 7. τον 
ἜΣ τ Ὕ» Ῥαγυκε. οι ΥἹΡ, 
1 Βαπι. ΓΧ. 51. 70». ΧΧΧ. 1. 
ἐλάχιστος εδί πνέει, ες. αἰίμ, 
ῬΤμεοᾶοξ. »νώτερος. «16. ΧΙ. ᾧ. 
τ ΟΡ. ἰάσεται, Ἔερ. ΧΥ͂ΠΙ. ":" 
Ῥτον. ἈΧΧ. 94. βαρ. ΥἹ. 6. ἢν 
«ισφος Θεὲ ἰηθπ: ἐπ γερωδβοῦ, 
πἰίαίε, λοπονε εἰ ανοίογίἑαίε ἀρείμαία 
Ἡεεγοῖ. ἐλάχιστος, μεχρὸς «άν, νὴν 
ρος, ἐσχατος. 

“ἜΔΑ'ΧΙΣΤΟΣ ΟΥ̓ΔΑΜΩ͂Σ Ν 
σηασγμαπι πρπέπιμ. ὸ 

ΜΊοΙ. . 1. Ἑκοῖς μας, φυοὰ ϑι5 
τῖυ ἴῃ ΟΡ ες. δὰ ϑ'γηί. Ἠδν. ΡΒ. 
οὐβεσνανῖϊ, νορεῖὰ ορροῖῖα" 

φιαρηΐ εἰ ρατυὶ εἰρτιϊβοκίόοποι ἦν 
Ῥεσο, ἄυσι εἶνε ρεν ἅ. ἔνο μα ἀ 

ΘΟΣΟ᾽ γμοπαῖί. δι6 γξν ρος 
-) 

Φο μευ ζαμ, 

᾿ἘΛΕΑΛΕ, νεῖ ᾿ΕΛΕΔΑΗ͂. ἱρΒ 



᾿Ελογμὸς. 

α γοχ Εἴθε. πηγὴν Εἰκαΐε, πιοκαθῃ 
δία. ἴοβ. ΧΥ͂. 4. 16... ΧΊΨΤΙΠΙ. 
834. ε5. ΧΡ]. 9. ͵2ιάα λαλέω. Ηο- 
βγῆ. ἐλεαλὴ, Θιόῦ ἀνάβασις ἐν ὑπερη- 

ἱναῖει, ἔΐρῆ, ὁ γγ73., ἑπονεραπάο. ἴων. 

ΧΙΧΣ, 17. ..- » σπιασγεέμαᾶο. Ν υτω. 

δ}, 18. ὕδωρ τοῦ ἐλογμοῦ, δα οομ- 
ΨΙΟΓΟΏΣΒ γ6] τηδῃἐοσίβε 8, αὐ 
Ὡορ6 δύρσυόρδς δα ἴοσδτι. ῬΑΠο 
εἶο ὅρϑο. ἴκεβ. ρ. 780. «ὅεον ἐλ 
ΓῚ εἰ δῖε: ὃ τὰ χεπκρυμμάνα 
δου καὶ τὰ δηλούμενά σου ἀταμφήσει καὶ 
ἀκογυμνώσει. Νυχι. Υ. 10. 43, 25. 
57. Ομίογοτι 0 ΧΧ ἀσάϊτμε- 

ἴεδε νἹἀεπῖον 8 7» ΑΣΩΡ. (.57 

ἐξίραγε, οοπέξηεγε, δ ΤΑΔ]6 σοΠἾες- 
ς (αἱ Ηουδὶραμπξίυ9, 1105 Ἰερίββε γεὶ 
ἘΣΣῚ» νεῖ ἘΡΊΡΙΝ. -- ΠΣ ἐν- 
ογεβαῖίο. 9 Ἀερ. ΧΙΧ. 38. ῬβΑΊη,. 
ΟΧΗΙ͂Χ. 7. - ὨΠΖ2Σ. Ῥεαΐῃῃ. 

ΧΧΧΥ]]. 156. ΧΧΧΥΠΙ. 14. ἐν 
ἐλεγμοῖς. 1μ6χ, Ογτ1}}} ΜΆ. Βχτεσω, ἐν 
ἐλεγμοῖς, ἦν φανμρῷ, εἴ ἐλεγμὸν, ἔλογχον. 
Ζυάπῆ, 11. δ. εἰς ἡμέραν ἐλεγμοῦ, Ἴτα 
ἀἱοϊθλν οοο. Βδάυ στη ἐεπερμδ οασίὶ- 
ϑαϊιοπὶ ἀεεαέψηι, διά, 2μῥοῖο σωρ- 

Π: μπᾺ "ἜΔΕΓΕΙΣ, γεδατρεέϊο, ἐσρτοδγαϊξίο. 
την» φμοτεῖα. 70}. ΧΧΙῚ. 4. ΧΧΙΙῚ. 

4. Αὦ μχΐίστεια ἰοσιτα Ἐξοσγολῖπε ; 
ἔλογξις, ὀνείδισις, ἀτιμία, ὕβρις- 
ἜΔΕΓΧΟΣ, γεδατριῖο, οοῃυϊοίίο, 

"απ δεξαίίο, ἴϊ. ἀἰεἰξοίμνι, ὕστε ᾿ 
ΤΟΣ: ΤΩ» ΗΙΡΒ. εἰ ΝΡ. ἃ 
ΤΣ 76}. ΝἹ. 46. ΧΥῚ.21. ΧΧΊΙ. 
7. “ὦ ΡΟ ἿΩ» ἱπογέραηδ. ἴης. Ῥτον. 

ΕἸΧ. γ. ἔλεγχοι. Ἰ,εαὶς ὈΡΙ3Π.-- 

ΚΟ). οὐγγεσίο. Ἀ4ι. Ῥτον. ΧΥ͂. 

ὅ. ὅθ Ὀγυεῖυ τεοϊ δ΄ δὰ ΠῚ Δ 

τείας, ΄---΄ 3} Ῥαχί. γοδνψωριε. 

Ῥχον, ΚΧΨΙΗ, 18, λιγχροι δυσὶ 

148 ᾿Ελέγχα. 

Β. 1. 4ᾳυα ἐλέγχῃ 8.146 ἀϊσυσιίατ, ὧδ- 
ἔρία, Ῥγοῦτα, ἃς ρετπεπίι δά Ὀγυδεν 

4εε τοχ εχ δηϊεοθάδωιθυβ ἀἰϊϑοσίς 
δὶς τουοοδίδ εβξ : πάτα 5}}}}, ττὖ Γϑοῖβ 

τηοηντ 7 Δεβοταδ δὰ ἢ. 1:, βἰ]επεῖο 
ἘΓΔΏΞΡ ΘΘΌ ΤΩ ΘΑῖ. ---- »» αεϊζοίηι. 7 

Υ. δοϊοοοεομίια. ---- ΠῚ Γν "πεάδιε 

κε. Ἐξ. ΧΙΠ. 14. Ηἰσ Ἰορασιης 
ΓΙ: Ηοε. Υ. 9. .- ΠΝ 

ΨΦοῦ. ΧΙ]Π. 6. ΧΧΙΠ. 4. Ῥραῖΐπι. ᾿ 
ΚΧΧΙΙ. 14. δῖ:. ΧΥῚ. 14. υἱοὶ ἔλογ- 
χρς εβῖ ἱ. 4. ὀργὴ ν. 11. οαδίραίιο, 
»απα. 

᾿ἜΛΕΎΧΩ, ἑπόγέρο, ἀὐρμο, τεάατ- 
ἔμο, οοπυΐποο, νερτελοπάο, "μαΐρο, 
»Ῥιπῖο. ΠΟ ἃ)» γσεαίιδ. ον. Υ. 94. ς 

Δ ἂν ἡμίρᾳ ἰλιγχϑῇ, χυα ἀἰε οοηνίο- 
ἴα εἷξ. δῖος “ 6, Υ. Η. ΧἼ. 19. 
ἐλεγχθεὶς δεὶ οοπυϊοξμξ. --- ’γγ Ἰπδῃ. 
5 ὙΦ ἐπρίογαγα. ἴῃο. Οὐμεὶ, 111. 

18. -- ΤΌΣ ΗΙΡΗ. ἃ ΠΣ σε. 

ΧΧΙ, 25. ἤλεγξεν ᾿Αβραὰμ τὸν ᾿Αβι- 
μέλεχ, γεααγαιδδαί ΔΙΌτβδτου ΑΒΣ- 
τηοϊοοβυα. 146 ἀξ [ν. ΧΙΧ. 17. 
Οεη. ΧΧΧΙ͂, 37. ἐλεγξίτωσαν ἀνὰ 
μέσον τῶν δύο ἡμῶν, 7μαϊοεπέ ᾿πῦδῦ τιο8 
«ἄυοο. Ψιο οἱον. ΙΧ. 25. 4, β'βδιι. 
ὙΠ. 14. ἐλίγξω αὐτὸν ἐν ῥάβδῳ ἀ»- 
ὁρῶν, σασίίσαδο ἴϊυτι Υἱγρα Βοπιὶ- 
χη. Ὑ1ὰ6 οἱ 90». Ψ.. 17. “υῦ. 
ΧΙ, 10. ἐλέγξνη ὑμᾶς, γνυωπόεὶ νοι. 
γ᾽άο εἰ ὕ0». ΧΧΧΊΗ,. 19. Ῥραὶτα. 
αν. 14.--ὐ ὙΠ ΗΒ. οὐπάενενο. 

205. ΧΥ. ὅ. -.-- ἽΡΙΣν »εγυσείϊβο: 

ον. ΧΥ͂ΙΠῚ. 17. - ννὸ. ἐπυνπίο. 

ὅγταχω, 700. ΧΧΧΙΡΨ. 11. δϑηδυτα 
ἐχρχεβαῖξς, τιᾶτὶ Σεν)., υἱ ἢ Ν Τ. 

ὑρίφκων, ᾿διυ ΤΑΤῸ εδἰ νῸχ 1} 1οἱ δ ῖι, 
Ἰά. Ρρᾳ. 1ΧΧ]ἠῚ. 14. τοὶ ν»}) ΡΙΝ. 

“Ρίαρα αῇὶοίο. ἃ Ῥατ. ΧΧΥ͂Ι. 90..--- 
ὯὩΩΤΊ5)» τεοία. ϑγτωχῃ. Ρσον. 11. 

9. ἰλεγξώμεϑα, αγρωαηδ. Ἰοάυχὶς 
8 τρῖ. γγνν ἀγρμέϊ. ἴμ8 δα 

οὐ ποοθϑϑιδίβ ἐχλεξώμοψα τεϑοκὶ- 
Ῥρσα χοδυι. -- ἘΠ} κ᾿ μιοάμμη. 

5Ὰ 4 Φ 

φ᾽. 



᾿Ἐλεερός. 

α Ἐχεςῖι. ΧΗ. 14. υἱδίῖ ῥγὸ ΤΙ» 
5 ἐπ πιραῖο ἐἰμα, Ἰεροταμὶ ΠΣ] ἌΡΗ ᾶ 

Γϑν ἴῃ ΗΙΡΆ. ἐλέγχων. --- ΛΙΙΣῚ ἢν 
ἱπογεραέϊο. Ργον. Π1|.11. ΧΧΙΧ. 1. 
ϑδρ. 1. 8. ὅ. ἐλεγχϑήσιται, εὶ!, το- 

᾿ρρδ δὲ δὲ αδεοοπάϊ, δαῖ: αὐἀρι 
γπιοηξία, τεδὶριδοϊξ, δὲ ᾿τιοά Ῥεσοαΐξεηι 
οὀτεραί. 51. ΧΙΧ. 18. 14. 16. υδὲ 
ἐλέγχειν εδῖ [,Δἴ. σΟΥ̓ΤίρεΓΕ, οοταρείαγε 
αἴημεπι, ταϊοπέηι ῬΟΣΟΕΤΕ. 

δ ᾿ἘΛΕΎΧΩΝ ΜΈΤΑ ΠΑΡ̓ῬῊ- 
ΣΙΆΑΣ, τεάαγριοπε οἱῶπθ ἰϊδετίαϊε. 
ὌΤΕ 2 “ἰαἴϊι5 ἰαδἧς. Ῥτον. 

ΣΧ, 11. Ἑσχταια Ηδθτ. ποῖδὶ βι, 
φιὲ εἰοφιώέμγ, φμϊάφμϊά ἴπ μοοαπι ὑε- 
πὶ. 

Φ΄ἜΛΕΕΙΝΟΣ. Ψιᾶὰς ἰηδα 8. ν. 
ἐλεηνὸς, ἃς ἙάΙτοτδα Βοπιδῦιοα (οά. 
ὍΠ18. ΠγΔ}16118 Ρ. 68. 56ᾳ. 

᾿ἘΕΛΕΕ Ω, πιέδογθοῦ, δἴίατα χὰ πιὶ- 
ς᾽ ϑογιοογάδαηι οὐπεμεθύεοι ΠΣ. ͵,ω. 

«ον. ΧΧΥΤΙ. 1δ. ΑἸιῖϑ ρῃυποεὶθ βοΐ» 
͵ἦεοι!5 Ἰερσοσυπξ εὐτὰ ὅγΓ1Ὸ ΠΡ 9: 

"ἃς τῷ [753 ποθομοτα ἀορίογαπαὶ βοὰ 

οοπάοϊεπάϊ τοοῖδ 8] οσιαηῖ, --- 
πε αν λοπογο. Ἐχ. ΧΧΙΠΠ. 8. .-- 

Νν ΡτῸ 7}, δταίία. 0». ΧΙ,].. 4 

-- ον »νοο. ἔεβ. ΓΧ. 19. Ἐεεεβ, 

Υ. 11. ΑΙ. «θυ, ΧΤΠ]. 8. τ Ὁ» 

βταίϊαηι αοῖο. Ὑδοοά. 920». ΧΙ. 8. 
ἀ ἐλεήσει, Ὁ]. ἰλιθὴ τρδίΐθιι ἰθρο ας 
ὁὐλεῆσω. νυ. εἰ αὐ μὲ 
οοπιροδίίαΦ. ϑιρτῖβοις ἐλεεῖ Ἀ. 1. αὐ 
“πὲδογϊοογαϊάηι ξοηπουοτε. ΤΙΟΧῚΧ απ. 
ΟΧΧΧΊΙΠΙΙ. δ. τὸ παιδία, οἷς ἠλέησεν ὁ 
“γεὸς τὸν σαῖδα, ρθγοβ, ᾳυοβ. » δέτε. 
οογ ζέον. ἰαγρίξμις οεἱ ΘΒ βοῦνο 800. 
ΤΟΙ. ΧΙ. 90. Ἐχοά. ΧΧΧΙΗ͂Ι. 
.19. -- Ἶ "Ὁ, δοπεδ οοπίο, Ὦ. 6. 

δεπῖσημδ, ἰϊδεταῖ!. τον. ΧΧΠΙ. 9. 
ε-- 1)» σοπάοῖεο. πο. εν. ΧΥ͂. δ. 

ἐλεήσεϊ. ---- ὩΣ ῬΙΒ, οἱ ΝΙρῃ. 005.- 

δοίογ. 1ἴε8. ΧΙ]. 1. 7.11. 9. ἘΖεοῖ. 
ΧΧΙΨ. 14. - ἸῺ» ὧο. Ῥχον. ἘΣ 

46. ὁ δὲ δίκαιος ἔλεε ((ὰ γαῖ. 16 
ἐλεᾷ), δὶ ποτὶ ορυϑ ὁδὶ γέμν Αἱ τυμα 

.Ἴ14 ᾿Ελεημοσύνη. 

ἸΡΜην Ἰορίαθα, 961}. νυ. 10. πιδδε ἔλεεῖ δ. 

1. βαπᾶδτη στ 17), δοπεί σοξεπξ τιο- 

(ἰοπϑῖὰ Βαροί. γι1ά6 1χ. Ν. Ἐ. 5. 
Ἡ. ν. -- πϑν» αεῖο, εἴϊατω, τυ σοεέω, 

δεμιήοϊίε αἴκοίο. Ι6. ΧΗΙ͂Ν. 28. -- 
Υ ΕΪΒ. ἐσπρτέρο. ἴεα. 1ψ[Ψ. 1. 

ϑδηθυτ Θχργεβϑεσυπῖ. ϑόσίθο δηΐμι 
δὶ εϑὶ ἀα οοἰϊεοδονε “μάσογιαικ ε 
οαρίυϊέαέε, ἵπ αὐ ογαὶ ἘΠΕΘΝΣ 
Βεῖ Ῥεπεδοίαμι. Οοπῇ. ἐπῆγα 8. .χ5)":" 
- πὸ ΙΒ. θέε... ΧΙΠῚ. 17. 

ΧΧΧ, 8, Ῥ5. ΟΧΙΝ. ὅ. --- πνν 

οἰαοιον. «165. ΨΊ. 16.Ψ δὶ. ἐλοεῦϑω 
ΘΕῚΣ 6586. ἀερτοραγὰ, μγεράδεις ργὸ 
ιαἰέψειο ἐπέεγροάσγε. .--Ξ- χηϊδν ταάπρο, 
πρεδοϊδοτα Θ οδρ νειδίε, ἴςἀ. 1,1]. 8. 
“νὸν αεἰἶο, οεδαι, ὡς ἢν. Ἰ., εσακ- 

ἄἱϊο. 168. ΕἸΧ. 2. Τοῦ. 111.:18. »Ὦ» 
χέτι ἐλεῆσαί μει. ΝΙβὶ γοὐοϊπίυσ μη-Ὁ 
έτσι, ἐλεῆσω σοπνοσβυχα υἱάοῦατ ἐσ ἢ 

ἩοῦΣ. εἰ ΟΠαϊὰ. ἽΝ. χυοὰ τοῦ 

τορῦο "εδεγοογάξανε, 5οα φεῖατα τη- β 
υἱανιίαπι μοῖδι, 4 Μδος, 1. 391. 
ἔλεε ἦν, ταϊβοσδ 1118. 8. ζηϊδουαϊίοηο 
᾿αἴμτιδ δγαΐ. 
ΜΗ ᾿ΕΛΕΕΏ, πο πιδδοτεον. 

ΣΥΝ ΗἸΡΆ. ἃ »»ν γέχιίεξοετε [Ὁ- 

οἷο. Ἰ,ΧΧ βες, Ηδχ. σεν. ΧΧΧΙ.2. 
μὴ ἐλεήσατε. Ἰκδροταπξ Ἰλ) ΤΊ Ν᾿ 

--- ν αθ ἱπγα 6: ν. ὄλλυριι. 

᾿ΕΛΕΗΜΟΣΥ ΝΗ, πὲξεγεοογηϊα, 
δταίϊα, δεηπίρηΐδας, 1 ἀοπιιπι, γεοΐ 
ἘΣ πηδοσγιοογαϊα ἀαἴῶν Ῥααρετιδκ: 
ΨῸΝ » ϑεῦῆξας, ἢ, }. ἡσρροίίαξ ἐπ ὑτο- 

πηξδσῖς ξεγυππεϊε. [δ5. ΣΧ ΧΥ ΤΙ]. 18. 
- τη; δεπίρπδας. σεται. ΧΗΉΨΙΙ. 

9, Ῥχον. 1Π. 3. ΧΧ. 28. Δδᾶρ 
Ἄᾳυ. Ἐχ. ΧΥ. 18. υδὲ ΡΙῸ ἔλεε 
Ἵϊοτὶ ποππη]Σ ἐλεημοσύνῃ Βα ατι. --- 
ΠΡ ἡκεία, ἰἴἴοβα δενίᾳπιεσ:. 

ϑγτωμι. Ῥβ. ΧΧΧ. 1. 1ΧΧΡΡεαϊ. 
ΥΙ. 456. ΧΧΙΝ. 138. [68.1. 97. --- 
ΠΙῚν ΟΒαϊά. ἰάβιηιν. ἴδῃ. ΕΥ̓͂. 34. 

-- Ὦττν “πἰδοταῖο. τ. ΧΥ͂Ι. ̓ 4. 

δὲν, ΧΧΤΙ͂Χ.ΊΖ. σύγαλεισιςἸλμωίτο 
ἐν κοῖς φιρμεῖοις σου. δι. Η, 16. ἐλεη- 

μὴ 



Ἔ) ἊΝ 

μιοσύνη φωτρὺς 6σὲ ρἰείαϑ ἔγβα Ῥαγέμ- 
ἐξ8, Ῥτουίὶ ϑαπὶ ἀΘβοσρϑοσαῖ 1 81.- 
τεοῤἀθηίρυβ. 

ἜΛΕΗ ΜΩΝ, πιδογίοογα. ΣΝ 

Ταίίοκιις. Ἐχ. ΧΧΙΙ. 27. ΧΧΧΙ͂Ψ. 
6. ὦ ῬΡασ. ΧΧΧ. ο. -το δεπὶρ- 

»εἰίας. Ῥτον. ΧΙ. 17. ΧΧ, 6. Τοοὸ 
ΟΠ: ᾿πηεοτοογΐα σμα, Ἰερογυῃῖ 

πἰο αν ΟΥΩΪ880 Ῥτοποτηΐηθ ἢ, αυοᾶ 

τθς δρρᾶτεξ ἴῃ υϊμχαῦ : πείδεγίοοντ. 
εἶες υοοαπέμγ. ---- ὙΠ, δεπέρπιωε. ὅατ. 

111. 12. --- “ἸἼΓΡ. ἀοῥδοία. Ῥτον. 

ΧΧΥΪΙ. 22. Ἰποβοζαπί ἼΘΙ ΡῈν 

᾿λδιο, δυὲξ ροϊίυ8 ΤΌ -- ὥτν 

χπροτίοοτε. Ῥε. ΟΧΙΗΝ. 8. ϑψτπτα. 
Ῥβ ἸΙΧΧΥΊΙ. 38. -ἰἰῷἢ»ρο ἐπέεξίε. 

δοιίία. Ῥτον. ΧΙΧ, 11. υδὶ Ἰδπιθα 
Ῥτὸ ἐλεήμων αταθῖο (Ργοϊορ. Τ. ΕΥ̓͂. 
Ο. 4. ᾧ. 8.) νήμων ἰορεμάτηι νἱ46- 
ὥωγ. 

᾿ ΒΈΔΕΗΝΟΣΣ, πιϊρεγίροτς. ΠΡ» 
ἐἰεεϊάενία, Ὅπει. ἘΧ. 48. ὅτι ἐλεηνὸς εἶ 
δβδο. ποά.. (18. 10] 4. Χ. 1. 11. 109, 
Νοπ τρδὶα χυοδα βοθθι, ἔῃ πθῸ- 
406 ἰοου εὐ ἀπ ἡ ἸΣΓῚ οὐιίθ- 

ϑυπε ὅδ υ͵υ)» Βος δεῆβὰ : ἀἰξϊδοίεα 

Τεὶ. ὙΊΔειϊαν ἰρίευς εἴδη δὐϊεςί- 
νη ἐλεηνὸς Ἡ. 1. 6556 1. 4. ἠλσημένος, 
πιϊδογιοογαίατα οομδεοιέες, τ δτὰ οα!- 
ἴοΣ Ποχιδηιβ εἰ ΜΙΟΒδδἾ18. τωοηθδ- 
τὰπί. ϑεα βερδασίι ἰαζεσε τηδυυΐς 
ἐλεεινός. 

ἜΛΔΕΙΔΙΜ. Ηδερτσαίςσυσα ον, 

ἑάοϊᾳ. ἴῃς. 1,εν. ΧΙΧ. 4. ΧΧΥῚ. 1, 
ἜΔΕΟΣ, ηιἐδεγοοτάϊα, δεπὶρηίίαε, 

ἴξ. 1, ᾳ. δέησις, τὠιρρίἀοαίίο, φμα φιες 
αἰΐφψμεπι αὐ πιδετιοοτάϊαπι οοπμπουεγε 
οοπαίμγ. “Ὧν εἰοχμίἶηι. Ῥραϊτα. 

ΠΧΧΥ͂ῚΙ. 19. υδὶ ἔλεος ποίεε ργοπιΐε- 
δίοποπι ζεἰοιέα 6. Οριΐ. Ἰμεχ, Ν. Τ. 
5. ἢων. -- 1» δτγαίία. Οεη. ΧΙΣ, 

19. Νυχ. ΧΙ. 1. --- ΔΡΣ ΑΙ ἰάσπα. 

ες. ΧΥ͂Ι, 12, -- Ἰοῦν ̓δοπέρηϊίαι. 

Ἄφᾳα. ἀδῃ. ΧΧΣΧΣΙΙ. Ἴ0. Ρ» 

δὲ νοὶ ἐλέῳ νἱφοιπι εθί, ναὶ Ἰερὶί 

Ἴ45 “Ἔλεος. 

ἹΡΙΗΣ. ̓ βδαρίσηδονρίυα ΤΟΒΟΣΒΘ.. ᾿ 

ἄντ ρῥιυϊαῖ: π «ἀγτας τοὺς ἐλέους. 
ΓΧΧ σε. ΧΧΙΝ. 19. 49. Εχ. ΧΧ. 
6. Ῥευΐ. Υ΄. 10. -- γγωῦν, δαϊμα. 168. 

ΧΗΝ, 8. -- ΘΟ ἄυλ]. σέροεγα, 

εἴασα μεἰβεγίοογάϊα, δεπὶρηἰέας. 165. ἢ 
ΓΧΠΙ|Ι. 15. --ὁ ΚΤ ΓΟ, 'Ἰπάωίσεπῆα. 

Πδῃ, ΙΧ. 9. δες. Ἵοοὰ. Ομ ΐ8. πδὶ 
ἘΒεοάοί. ἱλασμοὶ ΒαΡεξ. --- 3», 

ονια. ἴπς. 1 δια. ΧΙΝ, 45. ῥτὸ 
 ὩΥΠ αν τ ὩΘΨΏν 5. 
(Β. 8. παης Ἰεὶ αἰαὶο αὐἀγειίωσ οοπι- 

κοδὲδ λωηο ἀΐοηι ἰκεθς αὐ 
οἰοίοτ Ὁ δεῦδοὲ : ἔλεος τοῦ ϑεοῦ ῥποίησε 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, Ἦ. 6. ΤΑδρτιο δεμε- 
οῖο ἀϊνῖπο (ᾳφαοὰ οὐδὲ ἰῃ υἱοίουῖδ ρ 
ἀο ῬΒΠ οίεοῖ6 τοροῦίδίδ) ποβ δροῖξ 
Βοάϊθ. Εκπὶο Οοεαρ] υἱϊδηδϑὶ5 αυο- 
486 μιαροὶ [01 ἔλεος, αυοὰ ᾿πιδ οΧ Ὁ 
λαὸς, αυοᾶ τοϊϊαυΐ ᾿ἰρτὶ ΒαΡρθηΐ, οὐ- 
ἴατα 6686 νἹεἰΌΓ. --- ΓΙ» ͵7μοίμα, 

δεπίρηίίαδ. 168. 1.1]. 1. Ἐδ. ΧΥ ΤΙ. 
19. 21. --- ΝΣ δεπευοίεηξια.. 68. 

ΠΧ. 10. -- ἽΦῳ» οἰενηι. Αηὰυ, 

ϑγτάσα. Ῥγου. ΧΧΨΙΊΙ. 96. υδὶ 16: 
εηάυτα ἔλαιον 6 οοῃ)θοῦιχα τυ ἃ 
εἰ Μοπίξαυοου!. Ῥβ. ΕΧΧΧΨΉΠΙ, 
9]. ἸΥΪ ἱπυργεοδδὶ ἐν ἐλέω ἁγίῳ. ̓ 
Ηϊΐΐοτοι. ἐπ πεϊδεγοογάία δαποία. ϑ6τὶ- 
Βοπάυμι δυΐοιη δϑὲ ἐν ἐλαΐῳ. Ιάστι 
ψαϊεῖ ἀθ ἱροῦ Ῥβ. ΧΟΙ. 10. ὅωνὶ Ἰερὶ- 
(υν ἐν ἐλέῳ πίον. Οοπΐ, Ορυδο. Οσῖ: 
Ρ. 845. --- γὐγογ!, 9οἷ. Ῥβ. ΧΧΧΙ͂Ι. 

19. ὅτι ἔλευς καὶ ἀλήλειαν ἀγαπᾷ ὁ 
ἡεός. ΟἸΐτα συλήετα οὕχῃ ιδτσϊκῖο 
Ἶυά!σαραπι ἴοοο ἕλοος τθροπθηάυνα 
Ὡς ἥλιος (γΙἄθ Οραβο. Οὐδ. Ὀ. 
24330.): πῦης γΕΙῸ τὸ αἰ] σου 
μέρα ΑΒΕ βἰδζιιο, νεῦρα ἢδοο ΔΌ ἢ: ᾿. 
1. 4116 ὴ)ᾶ ε886, οἵ ῬεγΕ ΠΟΤ ἔογίαββο 
ἃ Ῥρ ΧΧΧΝ. 11. Αρεῖθυϑ ρυ" 
(δὲ, ΓΧΧ βου βι888 ἕλομον, οἴ 16 21886 
ἸΌΦ: -συπῖν δωρρίβοαίο. ΤἼὨοοά, 

ον. ΧΙ.1. 9.ὄ ΟΧΧ 108. ΧΙ. 20. 
Ὅλη. ΓΧ. 40. 96εν. ΧΙΜΠ. 9. -ι-ἥ- 
"ἜΣ" ὙΠ, ἀεργεοαίίοπεθ. γα, ΤΧ. 

8. υδὶ Τποοάοί. δίησις. ἨφογοΝι, ἔλεος, 

[Ἢ 



Ἐλέχολις. 

α οἶνφος. ὕμοι, Τὰ. Ῥωον. 14. ἔλρορ οοὶ 
ὑδηία ρεσοαίογιη, 408 ἃ »ύβοσίςοι» 
ἀϊα Ἡεὶ ρεηάεί. 5:-. 11,7. σερτίζεση, 

δεπιγπίαίο ρεγπιοίμα εις βετί. 
ὶς φυοᾳι ἂς ᾿ Ῥῤαρόμ ἔρδα, σι αμΖ- 

ἐἶδο «βίοιέων, Ἰορίοια; 10. ΧΨΊΣΙ, 4. 

»χοῦδιαε, » ἱείαξ, (ο}]. 1 Μρος. ΤΠ, 86, 
οὶ ΧΥ͂Ι. δ Βασγυοῖ. [1]. 19. χατα» 
βάλλομεν τὸν ἔλεον ἡμῶν χατὰ φεὐύσωαύν 

ὁ φυ, εἴ] γ}8 σΟΥᾶπὶ ἴδ τιρρῆοα- 
ἐῤοπες ἢοαῖταθ, Τοῦ. Υ111. 18. ἕλως, 
)ομας, ἐδδθα Ῥοκιία ὑτὸ εἰεεία. 

᾿ΕΛΕῈ ΠΟΔΙΣ, ανέες δεῖβοιξ, "8. 
οὐώνα αἰ οαρίεκάας «τὸξε οοπιραταία. 
λιν παρὰ τὸ λέν σὰς ψύλεις. 
ψιάοπάμα ἄἀε ος8 Απιορίβαυβ ζλ. 
ΧΧΙΠ, ς. 4. Ρόσνς Οσϊηϊημ 00» 
δογοει νορα, Ἐχχοορίεοϊα μεηυχῃ 
ἔμ 4 οιιφῖο Ῥοϊ]ιοξοοῖο, ἐμ ν» 

6 θαΐδ γϑτὸ 4 Ὠοοϊάο Αὐνᾷουλί, Μο- 
ΧΩΛΏΗ, Ὠυλλθ Δο πε αυοαμα Υὶ- 
παν [.Ὁ, Χ. ο, 94. ς(ἐ ΕΙαχολω 
Ν. 84. 8. Βεῖϊοις, 1 Μδος. ΧΠῚ. 48, 
44. ἩδεγοΝ. ἑλεπόλεις, μηχανήματα, 
ὃ) κριοὶ ἣ οἰαδήφοτε, δὲ ὧν αἱ αόλεις καθ- 
αἡροῦνται. ««οὰ δὲ Κρησὶν τὰ τὧν «ολέ. 
μι ανα, ἴοχ, Ογυῖ]|} ΜΆ. Βτοῖῳ, 

“Ὁ μηχανήματα φοδοῖντα αὖ- 
»“. Ὁομξ 1, 

Δ ΠΥ 18]. 1. τρ. 116. ϑρουσοο» 
υὰλ δὰ Νεμοῖ. ἀ6 Β6 Μ|ηϊατ 10. 
ΓΝ. ν. 24. εἱ Μαχίηι 1,εχ. ῬᾺ1]. 

᾿ἙΛΕΥΘΕΡΥΔ, ἐἰδεγία. Ψ Εν 
ἱάσχα. ἴον. ΧΙΧ, 20. -- ΡῈ 

αυοὰ Ἱεχϊοορταρὶ τθοεποσοθ ΡῈῦ 
αὐτήνε ἐπάσνηί ἀχροῦσοῖ ἃ 

..» ἵπήγποις εξ. Δα. 2 ΕοΡ. 

ΧΥ. δ. οὗχος ἐλευϑερας, πάρποίεη, 
ΟΜ 64 ουπε αἷμ οοηγμπρίωρ,, 

; ὁ ἀφραγαΐμα, εἴα χεωρριεβεισεῦ ἸΒκυῤ, 
α δεραγαίε διιμαϊηρ. αὶ. ἐπε ἄοπιφ 
ἔξδεγα Φεονδιῖη. ὩΣ εϑι ἐδεγιρα ἀ!- 

νεὶδὶς, ἐϊδονίαίε ἀοπανίξ. [κ τιοϊίοιιθ 
ἥοονόζας Ἰερί νἱδεῖες δῖν, ΧΧΧΙ͂Ι, 
96. 

᾿ΕΔΕΥΘΕΡΟΣ, ἔἤδεν, εἴδτα ἔιψε- 
πωμς, πρΟίἰδα, ἰάοτα. Ἐχοά. 

ΧΧ, 9. δ. Ὅρωξ. ἈΨ, 13, ΟἹ λον Ὁ 
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ἦρα. Ῥοϊιογοαξ.. 

Ἐλαθάνον. 

ων, ΗΙ, 19. “τ΄ ΡΗῚ Νίνσ. ἰρρο 
"μὲ, ἘΒεοᾶ, ὅέν. ἈΧΨΤΙ. 20. ΧΥ 
1 Βεχ. ΧΧΙ. 8. υν] γυὶν. ορέπιαία. 

ϑγτ. ἢ; ἰμλο,, ποδὲϊεα, ἑπρεπιωρια, ἔὐσ. 

Νεὰ. ΧΙ. 17. Οοβεῖ. Χ. 17. - 
ΡΣ δεοιριάμπι ἀρρείθσι, Ὦ. ε. μὴ 

αγδίιτίο. Ὅσαι. ΧΙ. 14, -- -͵ώ 

Γ ες. ΧΧΊΣ. Φ. δι: ΧΞ: 
λεύϑερω βυαπς ᾿ἰἤνεσὶ 
Ὡδιὰ ορροδιυσίῳα τῷ οἰκέτῃ. γιὰ 

ᾳπόαὺς δγειπι. 
᾿ἜΛΕΥΘΕΡΟΏ, ἔδονα. ὅσες. 

43. 24 Μδοολδρ. 1. 97. 11. 23. ἢ 

Φ᾽ΕΛΕΥΘΕΡΩΊΤΕΡΟΣ, ἰδεπα. 
4 Μεδοο. ΧΕΙ͂Ρ. 2. 

ΦΡΕΛΕΥΣΙΣ ΘΑΝΑΊΎΟΥ, αὖ 
ἐὼν παοτγίὶδ. ΠΟ Δ. Νααι ΧΙΙ 

200. Το, Ῥπυὶ 1ὼρ6. Οὐραπὶ 

ΓΑ ΝΊΔ' 
ΦΕΛΈΥΞΤΕ ΟΝ, σωπᾶμνι, ναῖον 

ἄωπι, ργοάδεμπβωνι. 4 Μεος. ΥἹ. 17. 
δ΄ ὀλίγων δὲ ἐλευστέον ἐαὶ τὴν ἀΐγϑν, 
ἦι νθῦο δὶ ὨΒΥΧΔΌΟΠΘΟΙ ἴρμΗ δ᾽ 
πὐφιάμῃε εδί, εκ ἰοτυλθίμτι, οἱ». 
δρυσόον οἱ, νῳρωσνόρν. 

ΛΣΕΦΑΝΤΑῬΧΗΣ, οἰνρίσν 
φτγαζξοῖϊως, πιαριείεν 
Μδος, ΧΙΝ, 19. 83 Μδος. Υ. 4 
Οομῆες Βοοδατ Ηΐετοζ. Ρ. ΠΡ 
966. εἰ 978. 
᾿ ΤΈΛΕΦΑΝΤΙ ΑΣΙΣ, “πογδὲ εαθ, 
αἴ αἰτοοϊεδίταὶ δὲ ἐοϑα!εϑἰηνὶ, [Ὰ Ὡ 
ὈΌΣΕΡΙ 118, ὑοίσχαι ΘΟΥΡΟΣΙΒ ἱμθπις 
ἴῃ οἰσρμαπεῖβ δρροίεται ἱγϑηρβίσπιαν 
ἅε. ΟὟ» τοπδῖεε. Ὅσαι, ἈΧΥΠ! 

97. Ἡδεγοὶ. ἱλεφαντίασις, εν)» 
ρας. 
ὧ; ἘΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ, εἰερῥοκίϊ 

οδωεγηέμα, βΈεϊδυλ εὗογέ ΘΝ ά 
ὁγπαΐίιμ. γῳ» Ἅἴεπξ, 98ς 

Αγοοθ ΠΙ, 15. οἴκω ἐλφάνει 1 
Ἄερ. ΧΧΤΙ. 80. Ῥε. ΧΙΗ͂. Ι 
Οοπξ, ἀπε ἀ6 εὐ υϑποοάϊ ἀοαιΐϑω δ 

5. αἴετι Βορμαγίμ δε 
Ρ 1. ΤΩΡ. Π. ς. 34. Αἰοῦ Ὁ 
οἱ καϑεύδοντες δῇ χληῶν ἐραπμ 
οπέα Περῖκετο, οὐ Βαιηὶ Ἀν 



᾿Οδόνες ἐλεφάντινοι. 

“ἕν ᾿ἜΔΕΦΑ ΝΤΙΧΟΙΊ, 
Φεπέεε εἰερλαπεξαὶ, ᾿. ᾳ, οὐειε. ΤΣ» 

γε οὕγπμᾳ δος εὔογτε. Ἐπ. ΧΧΥΤΙ. 

15. “- ΟΣ» ῦ Ρἷυτ. ἐδοτα. 1 Βορ. 

Χ. 99. 4 Ῥαγ. ἴΧ. 91. 

ἜΔΛΕΦΑΣ, εἴορλας, απὶριαΐ ἔρσιπε, 
τς. ἐδῶ, οἱ τιογὸϊ ρεπιιΣ, ἀ6 απο νἱᾶδ 
Βύρτα 6. ἔλεφαντίασις. Ὶῷ; ἄτης, Ὡϊ- 

τΐγυτη οἰορλανέϊο. ἘΞ. ΧΧΥΤΙ. 6. 
ππρά δὺ7ν ἐποίησαν ἐξ ἐλίφαντος. ϑ8ὶς 

ὅ Ἡοτλεῦυδ ἐλέφαντα αἰχῖς εὗεν. Ῥἢδνυ. 
᾿Ελίφαγτα λέγει “Ὅμηρος τὸ ἐλεράντινον 
ὀστοῦν, τῷ τοῦ ὅλου ὀνόματι ὀνομάζων τὺ 

μέρος, ᾧ τρόπῳ καὶ βοῦς τὸ δέρμα, ἣ 
βύρσα δηλαδή. Μιὰ μπ Δ΄. ν. 141. 
«οἱ Οάγος. Δ΄, 732. Οοπῆ, οἱ Ἡρφογοδ. 
8. Ἐπιρίδίμυτα δα Ὠομγβ. Ῥεχίορ. 
γ. 448. .-- ΝΑ ἢ εἰριδ, ἐπ Παπιηιαίϊο. 

ἵπρ, 7οὉ. Π|. 7. ἐλέφαντι. ΤΧΧ ἵλ- 
χει πονηρῷ, Ἡρεγολίυ ἐλίφαντα ἰη- 

Ο ΕΣ αἰΐα Ἔχροηἕδ τοὺς ὀδόντας καὶ τὸ 
σωματιχν «πάϑος. ἴάεα : ἔλεφαν» 
φίασις, εἶδος λέπρας. Αἀάδ 1 Μδοο. 
Ι. 10. ΨΊ. 80. 

ἝΔΙΚΤΟΣ, ἐογίϊϊ, ἑογίμοδιῶ» 
» δοποοίκέι. Ὀη, δοολίοα, δοᾶ- 

ἐκ γοέιπια, σμα ἀοηδοη ῬῈΡ οἰγοι- 
ἤπεπι ἀδοοηάηπις. 1 Βερ.Υ]. 8. πο ἐμ 
εὴ ἀνάβασις, σταᾶυϑ Ποχὶ, Ὦ, 6, σοοἦ. 
ἴεα, ΘΒ εἰ τερθο, σ᾽ εοἱκάϊηρ 

εἰ εἰαίγοαδε. ---- ἘΠ Ρίυν. οοοίν- 

γα. Ἰκεν. ὟΊ. 41. ἑλικσά. ϑοὰ ἰρὶ 
βἷπ ἀυδὶο Τοροποηάσχη οεὶ ἐρικτὰ 
τοὶ εὐρρς ἀποὰ νἱάο ἰαὔὰ. ὑσοιΐ. 
αύοαιο δὰ 1. 9. Β]δγαίῃ. Νοὲ,, Ηθ- 
ΒΥΟΝ. ἑλικεὼν στρεβλὰ, καμπά. 

ἝΑΙΞ, εἰγοιαποοίιδέο, αηασέιε, 
φοΐμνιεν, σψγια, ἴξοτα: οαρτδοΐν ὧι 
οἱέε, Ῥαΐριρε υἱέες, ἵῖ. απ οἱγομέαι δε 

ἐ αἷα. ΠΡ Οὐδ; ρεπέγοδα. ΟὐΘ68. 

ΧΙ ΙΧ, 11. τῇ ἕλικι, ῬδΒυλε ΥἹεῖδ. 
Ἡ σγοἈ. ἕλικι, κλήμοτι ἀμπέλου. 1.8Ξ. 
(γε. Μ5. Βγεσα, ἕλικι, κλήματι ἀμ- 
«έλου κυκλουδεῖ Ἐπείδε μία δὰ Π. 

ἕμκα οχροσαΐεϑοί 

νῆμα, ᾧ δράττετιω ἔσα {Ῥετίξοῃ. ποί. 

14 ᾿Ἑλκύν. 

μἃ Ἔα. Ν. Ἡ. ΓΧ, τὶ. ἰορὶς ὅῳ) 
καὶ χειρὶ παρωπιφυχόεων. 
Ηξεδβιοά. ὅευϊΐ, Ηετς. ψ. 405. --- 
Γν ὅϑα ματι αισίε. γι. 1 ον. 

ΝΠ. 28. Ῥοϊϊυχ 14}. 11. θϑοῖ. 
86. ἡ ὃὲ π«ἄσα περιωγωγὴ τοῦ ὠτὸς ὑπὸ 
φὸ πνερύγιον ἕλιξ. 
ἝΛΙΣΣΩ, νοὶ 'ΕΛΙ ΤΤΩ, οοκυοῖ- 

ῦο, ἐπυογίο. 9. » ἰάστα. [6856. ΧΧΧΊΝ. 

4. ἑλεγήσετω ᾿ οὐρανὸς ὡς βιβλίον, 
οοπυοϊυείμνη οὐἴυμα δἰσυΐ Πἴρον. --- 
ΤΠ Ἡνφῆ. “πιίο. Ῥε. ΟἹ. 48. « 

ὡσεὶ φεριβόλαιν ἑλίξως αὐτούς, ϑδααν. 
δοράυγη ἐοτίδϑθθ “3. ὮΒτη 96- 
αὶ αἰζταν ἀλλαγήσονται, απο Εἰ ἴδτα 

ῬΡΘΙΙΣ βεπίθηϊα (τις. 85. υ. 1659. 
Οομπέ, τυδὶὶ Μ|6ο6]1. Ο επί. 1]. ς. 
34. οἱ Ηοάΐυτι ἄς Β[5]. Τεχί. Οτί- 
σὶπ. Ρ. 2474. Ἠδεγολ. ἱλίξας, «λέ- 
ξας, κάμψας, στρέψας. -- ΚΠ ΙΣΥΤ 
Ηρ. ανοδεῖο. 1ον. ΧΥ ΤΙ]. 8. 1Δ«- 
Ῥοσε νεγίοσιῃξ. 
ἜΛΔΚΟΣ, εἶοια. ἡ πῆγιμῃ. 

Ῥιον. ΧΧΨΥ. 19. (20,) δα ἀδὰ . 
ΑΥδρ. ἱπ χὰ ς -Ὁ ποῖδὲ υμέρω 

ἀταυμεν εἰ αἰϊα ὡρῥοέωηι. ---- γγγῃ» 
ἐππανενιαῖο, Ααα. τάν 
ἦεα. ΧΧΧΥΤΠΠ). 41. υνἱὶ να. Μομ:. 
1ΧΧ ΕἘχοάἄ. ΙΧ. 9. [ον. ΧΙἼΠ], 18. 
“ο;. 11. 7. 
ΦΈΛΚΟΣ ἜΧΩ. 1 βδιι, Υ. 19. 

ἴῃ νεσβ. Ααυ. δι ροϊϊιι5 Θγτασιδοὶί 
Ηδερτσ. ΣΤ» Ῥέγοιδει, ρίαρα απ. 

ἐμ δωηὶ, τεβραπάεξ, 

“ἜΔΚΥΣΜΟῚΣ, ἐγασῖο. Ἤν 
ἔγαδο. ἴπο. ὃν. Χ. 9. ἐν ἑλκυσμῷ 
αὐτοῦ. 

ἙΔΚΥΏ, ἐγαΐο. “Ἢ)}» ΘΟΝΘΎΕΡΟ. 
Ηδῇ. 1. 15. εἴλχυσιν αὐτὸν ἐν ἀμῷ;- 

βλήστρῳ. --- ΓΙῸ» ἀεπιῖρτο. 20}. 
ΧΧ. 28. νοὶ ργὸ ἑλαύσω 4}}1 Βαδος 
ἐκλύσαι. ---- "Ἐν ταρίο. Ῥε. Χ.9. 

Αὐτῶν. τ [0- ἀκ ἴσαμὸ ναὶ ῶγα 
πὠαπι ρας, φῶ ὑπο αγτὶρὶ αὐ πὰ 
δὲ φεγίγαλ«ιί( τρνϑάσιν, «-- 2, γεὶ 

Οουξ εἴ ἡ 

, Τμοοᾶ. ̓ 



ὃ 

[ιῚ 

“Ἄλχω. ἢ 

Ῥοϊίιιδ γ.13, "πᾶ βάν. ϑγταμη. Ῥ. 

ὉΠ]. 4. υδ]᾽ ἑλχύων ἀ6 118 αϊςίξυν, 
φμὲ αἴΐος ἱπ. 7μεὲ γαριμπὶ εἰ υἱοίσηίεῦ 
ἐγαοίαπέ. ΑἸ 10 ΥἹ [Ὁ] Βαρθηξ σα- 
φάξωσι, αυεὲ Βοοδιατίο (1 Ηΐοτος. 
ΤΙ, Ρ. 88.) νϑγβ νἱβᾶ εβί ἰϑοῖίο, υἵ 
Θγτατηδοῦι8 ἰΘρΟ ΣΙ 45)». --- σῷ» 

ἐγαΐο, εασίγαδο. ὃ ϑατη. ΧΧΙΠ, 17. 
-- Ὁ» Ιάθριῃ, θυ. ΧΧΙ, 8. 

ΝΕ. ΙΧ. 80. ὅδηξ. 1. 3. υδὶ εἴλ- 
χυσάν σε τουϊαπάδιιπλ 68ῖ [πὶ ἕλχυσόν με. 
Οτίὰα οβϑῦ αργεββα Ἰθοῖίο δῖπὸ ἀυ 10 
(ὁχ δηϊθοθάθηίε ἡγάπησάν μα. Νοη 
ΘΠ νΟΣΟ βγη} }]6 δϑί, 608 ἘΑΡ.Ρ, 

Ἰερθθ6. Οοβεὶ. ΠῚ. 8. 0] ῥγὸ ἑλχύσει 
᾿ἸΤὨδυχηδίυγριιϑ εἴ 41} ποηημ}}}} 16- 
συαξ ἐκχλύσει, αἰδεοίυεί, Βοεα ῬεΥρθ6- 
ΓΆΤΩ. --- Μ᾽ Ὁ» ἰγαοίο. ὙΒοοά. εἰ 

1 ΧΧ 0». ΧΧΥΠΙΠ 18. ἕλχυσον 
σοφίαν ὑπὲρ τὰ ἐσώτατα, ρὑτῶξεν 8. απι- 
ἑεροπε βαρὶθηζίδτα οὐου]π8. Ρτο- 
Βυπθαγαης 2: Ηδτοη. ἐγαλές. 

Τρο ἐγαῖε, υἱ οοττῖρσιο Οτδθίυβ ἀ6 
Ὑ αΙ5, οἵο. Ρ. 10ὅ. --- ἢ.» ϑαπρο. 

αεη. ΧΧΨΉ]. 40. βεο. Οομρὶ, ἑλχύ- 
σῃς : Ὁδὲ 411} Βαροπί ἐχλύσῃς, αἰτυχα- 
46 ΠΟ τηδῖὶθ αὐοδαὰ ΒΕΠΒΌΠΙ. ---- 
Ἐν» λακγίο. Οἱ λωκοὶ 76 Γ. 11. 34. 

Ψψυΐϊρ. αδείγασί νοτατα. ΤΧΧ 705. 
ΧΧΧΨΥΝΙ. 40. Ῥρ. ΟΧΥΤΠῚ. 180. 

ἀ 7εΣ. ΧΙΝ. 6. -- τὴν ΙΒ. οοοο. 

7ο0. ΧΧΧΙΧ. 10. ϑδὰ 9ὲ ἑλκύεν 
αὔλακας ροῖϊιιβ τῷ ΤΊ τεθροπάεϊ. 

ἜΛΚΩ, ἐγαλο. ἘγΣΓῚ ΗΊΡΕ, ἃ ἢ}. 

αρίίο, υεπέϊίο. [68. Χ. 1δ.-- Ὁ Ὁ, 

π|ῶ6 δεγρεηδ. Ααὰ. .-ἽΒοοά. 46γ. 

Υ. 8. ἕλχοτες. Γερετυπὶ ΠΥ 

8 ἼΦ». ἰγαλετε, εἄωσεγε. Ἐφμὶ 

ἐγαλοηίδε βδυηξς Ποηηι}}18 ἴηττ. γ6- 
ἡ αοιαγὶ, φμὲ οὐπείμπέεν ἤγεηο. (ΟΕ. 

6 Βοοβεσί Ηἴοσοσ. Ρ. ἴ. ρ..180. οα, 
Ἐοβοηγ οι. Μ|Ιδὶ δυίΐοθπλ σιῖ 
εἐτέγαλοηέες, 86 , 86. 
Ῥεποθι. (οτῖς ψυΐ. μαῦρος ἐηεὶ8δα- 
τὴ, εἴ ΤΙ ΧΧ ϑηλυμανεῖς. ϑγταμηδοῦ. 
Βαροῖ δοηβυ ἔοείλδβθα δοάδι, ἑλκόμενοι 

48 “Ἑλληνικὸς. 

(Μοπεξ αἐγαοίί. ΑἸι μαῖα πιο 
ἐγαλεπίεε δὴ εἴ Ἰερῖς ΛΟ ῸΡ - 

ἸΦΌ» ἔγαῖο. σαᾷ, Υ.. 14. ἵλαυπε 

ὧν ῥάβδῳ, ργοίγαλεπίεε υἱγρανι, ἢ. : 
φέψίωπι, οαἴαπεμηι. ---- “) ΟἸμὶὰ 

ἰγχαΐο, οχίσπάο. Ὁ απ. 1]. 10. εἶλαν 
εἰραπρως ἐδίἔ. ϑαρρὶθ ἑαυτόν -- 
Ὼν Ῥχοβωκάο, ἱξ. ετραπάο, ἀκ. 

ἄο. ϑγτωση. Ῥβαΐτα. 1ΧΧΕΙΝ. 9. υὐ 
ἕλχεν 6ϑὲ δίδεγο. Ποὺ. σέ μγορίν 
δὲέ ες 60. ---- ΚΓ. πέσιμα. Ἐγσ. 

ΧΧΥ͂. 20. ἕλχω. ΜαὶἊ Μοπί ἃ 
Ἱπίουρσεβ [,3ἴ. ἴῃ Ῥοϊγρῖὶ. τοὐάυπ: 
μ(ὲ αοείιπι ἐγαλιί. Νόοπ οπίιῃ δ, 
ἀεάυοσεμάμνμη οϑὶ ΔΌ ἕλχω, 5. ὁ 
ἕλκος, αυοᾶ νἱάς δυρτα. Οοηί. [πὲ 
ὙΒοπια Μαρτδῖ. Ρ. 906. --- ἡν τ 

᾿λαιγίο. ΟΟΒΕ], 1. δ. -- απ 

λο: ΑἹ. Ζυὰ. ΧΧ. 85. δι}. Τίν 
4. υνὶ ἂς αίο ἀϊοϊτατ. δὲς [αἴρο 
ΤΌΤΩ ἐγαΐὶ αίο. 8 εος. Υ͂. 99... 
'χεῖν γάλα, ἴαο φμρέτε. 

᾿ἜΛΛΑΜΒΑ'ΝΟΜΑΙ, δχοιρίο, [᾿ β 
»γελεπάο. ὩΣΏν ἰάεπι. Τιμοοῦ. 

Ρχον. ΧΧΧ. 948. ἑλλαμβαίρμν, 
Ῥχομυπαραϊ ΠΣ 

ΦΈΛΛΕΙΜΜΑ, ἀίδοίια, εὔϑ 
1. ᾳ. κατάλειωμα, τεϊᾳμῖα, τοσιάννα 
Ἵν» ἰάοτα. ΓΧΧ βες. Ηεχ, 9 5 

ΧΧΙ. ὦ. υδὶ ἴηο. κατάλασα [ιν β 

᾿ΕΛΔΕΓΠΩ, ἀφ ποίο. ὉΟΙν δ" 

'διηποῦ. ΑἹ. 4 Βερ. ΥἹ]. 18. 
ἜΛΛΗΝ, Ογαομε, εἰΐαχε 

ψοϑ Ῥ εϊιέαι. 1685. ΙΧ αὶ 

τὐδί Οαρρ. ἴπ Νοῖί. στ, Ρ. ἐν 
Βυθρίοδίν οο8 ἀλλοφύλους 5. ΠΡΑ͂Ν 
Αἀάο 1 Μδος. 11]. 18. 3. Ἦκ' 
ἵν. 86... 
᾿ΕΛΔΗΝΙΚΟῚΣ, Οτγαοαπίομε. Π 

Ῥαγί. ἔατω. ορργίνεσης. δεῖ. ΧΙ. 
“16. 1. 16. 0υ8]᾽ Ἰερεπύοβ π΄ 

᾿ἀεάυχεγυπί ἃ ")» 864 ἃ ᾿ν {τ 

«οἶα, Οταοὶ. 4 Μεαος. ΙΝ. 10 " 
ΨΊ. 9. υϑὶ σμέιις ἑἀοίοἰαἐ τίσι γεῖ 
᾿Ἑλληνκὰ οχρτίνϊτυν, 



᾿Ἑλλᾳνὴς. 

α 'ἘΛΛΗΝΙ͂Σ, Ογαρα, ἃ Μδοο. ΚΙ. 
8 

᾿ἙΛΔΗΝΙΣΜΟῖΙ͂Σ, Οταοῖρηιις, Οθη- 
ἐξϊϊδητα. 4 Μαςο. Υ͂΄ 18. 

᾿ΕΛΛΙΠΗΣ, ἀεβοίονϑ, ἱπάΐρσοης. 
δὲν. ΧΙΝ. 10. ἐλλιπὴς, 8Βρ. ἔστι, ἐπο. 
»ία ἰαδογαί. ΑἸ Ἰερσιιηξ ἐν λύσῃ, 
χεὶ ἐλλυκὶς, ἐγ ες. 8:5 Ναὶ. ἐπ 

. φγ δία ογὶ δρεῦ πιοπδαης διίαηι. 

ἜΛΛΟΥΛΙ Μ. ἴγρβα νοχ Ηδβρσ. 
ΘΝ ἀψππὶ, ολογὶ. Ζυὰ. ΙΧ, 

" 27. Ἰαχία οα, Βοιῃ. ἐποίησαν ἐλλουλίω. 
ΑἹ. μαδϑηΐ, οἵ, πὶ ΨΆ11οσ, οχ ψίοβϑϑ- 
Τηδίδ ἴῃ ΤΩ ΥρΡΊΠο 8 (το, ἐποίησαν χο- 
ροὺς, ἔδοιοθδης οἤμοῦοθ, ἢ. 6. 8 
σδηθῦδηῖς. ἴω ἔχ. ΟγὙτ ΜΒ. 

. Βγοτη. ἸερίευΣ : ἐσοίουν ἐλωλεὶν, οἱ 
ἘΧΡο αν ἐποίουν χορούς. ΟἸοκδεα 'π 
Οεἴας. 8 δρυιοῖο οαἀϊξεο,ρ Ῥαγίϊοσ 
ἙοΣγιρίδ : ἐποίουν ἐλωλλμ, ἐποίουν χω- 

᾿ λούς. Οὐοηξ, ν΄. χορός, 

Ἐπ 

ἜΔΛΜΩΝΙ. ΥὙ46 ἴῃ ᾿Εμμωνείμ. 

ἝΔΟΣ, οαγεοίμης, οἴΐατα ραΐε, 
δι οαγέχ, ραρύγωδ, εἴς. παδοίζμν, 
ἔοοις ραϊωιδίγια. ὉΣ δ» “ἰαρπωπι. ἘΧ. 

ΨΙΗΠ. 19. ΠΙ. ὅδ. 65. ΧΧΧΥ͂. 7. 
δο. ογρίηδεὶ ευπί, Ὀ)}ὴ βὶρτι σατο 

᾿ δῇ αγιπαίποης, οἰ ἰοσιεπι, πὶ σο ἀτιρ- 

ΐ 

εἶπες παδοὶ δοίεπέ, 5. ραϊμάσπι. [τὰ 
εἴ Ασαῦϑ, (οἱ αγωμαϊπεία ἰγδειβευ τ. 
--- ΤΠ, ἀ6 ου)ὺδ οτἱρίηθ 6 1. Ασδρ. 

ἀϊσρυΐϊαε Θομα οπβ. δὰ 900. ΨἹΠ]. 
11. Εἰδοθοτο ἴῃ ΟἸανὶ Ρ. 48. νἱά6- 
ἴυν εἰσχυϊβοατο ραίκάσηι ἠμσία Ν,»- 
ἔμηι, δὶ ογευετξ σαγεχ, ρμαργτγις, 
εἴς. ἄᾳι. ὅγγαπι. ὅξφῃ. ΧΙ,]. 2. (ἐν 
ἕλει, αὐ οσατγεοίωηι) οἱ 705. 11]. 11. 
“-- ΝῸ» σωιο. [ε8. ΧΧΧΥ. 7. 

- 5η0) ἰάεα. Ἐχ. 1. 8, ὅδ. υδϑὶ 
Αφυα σαπυριών. 160. ΧΙΧ. 7. --- 
ΟΠ ν» ἀεϑεγέμηι. ΑἹ. ἴε8. ΧΧΧΠΤΙΠ], 

9. δδγοΐ. ἕλος, σύμφυτος τύπος, ἢ 
χεῖλος ποταμοῖ, καὶ ὁ τελματώδης τό- 
πος. ἴάστη: ἕλη, σύνδενδροι τόποι. ϑα]- 
(.Ὲ85 : ἕλος ---- ὕδατος ἰλὺς ἐπιχεχυμένου 

,-«ἡλοῦ χαὶ βαϑείας ὕλης, ἣ «απύρου ἢ 
καλάμου ἐχφυομένης ἀεὶ τοῦ πηλοῦ χαὶ 
ὑπερανεστηχυίας τοῦ ὕδατος. Αἀάε 1 
Μδος. [Χ. 49. εἰς τὸ ἕλος τοῦ ᾿Ιορδάνου. 

7149 ᾿Ελείζα. 

νυϊᾳ. αὐ τίραπι ογαηδε, 9011. ν. 
48. ) 

᾿ΕΛΠΓΖΩ, δρέτο, ἐσδρεοίο, οοη- Κ 
ἦο, βάμοιαηι ροπο. [γ Ἃ, οοηβάο. 

Ψψαᾶ. ΙΧ. 927. ἤλσισαν ἐπ᾿ αὑτῷ, οοηῇ- 
ἀεδαπέ 11. Ζυά. ΧΧ. 86. ἤλαισαν 
ἐπὶ τὸ ἔνεδρον, βαποίαηι οοἰϊοσαδαπί ἴῃ 
ἡπεια 5, 2 Βερ, ΧΥΤ1. δ. ἐν κυρίῳ 
ἤλασε, σοηπάεδας Ἰ)οταῖηο, ο0]]. Ῥᾳ. 
ΧΧΧΙΠ. 21. Ῥβαΐμι. ΓΥ͂. 6. ἐλαίσατε. 
ἐπὶ κύριον. ῬβΆα. ΧΧΥ. 9. ἐκ) τῷ 
κυρίῳ ἐλπίζων, ς0}]. Ῥαίτη. ΧΙΠΠ. 
8.-- 122. οομβάεπίϊα. 7οὉ. ΧΧΤΙΥ. 
28. --- Ἷ)» ἀευοϊμέμδ. Ῥβαῖγα. ΧΧΙ, 
8. ἤλαισεν ἐπὶ κύριον, (Ηἴδτοί. οοΉ[μ- 
51.) πο τδ]θ αυοδα βοηϑυμα, Νίδιῃ 
υοἴυεγε ἕπ αἴφμεηι ἀϊοίταΣ ἅδ᾽ θο, 
4] 86 σεβαῦθ ϑ.88 δἰτοσὶ σοχηπ ἢ- 
ἀδῖ, δΔἀδοχμδ θροῖὰλ 86 Πδιιοίατῃ βιιδτη 
ἴῃ. δίίαυο ροῃξ. ---- “Ὅ1. φιΐέδδοο, 
φἰἶθο, ᾿ταβίαρἢ. δρέγο, δρεπι αὸ ἥδε. 
οἷαπε ἐπ αἰἶσμο (νυν. ας. Ῥβάϊτη. 
ΧΧΧΥΤΙ. 7. ΥΧ1]. 3.). Της. 586ς. 
ΤΗοοάοτεί. οεὲ σοά. Νοσῖαρ. ΤΉτοη. 
111...426. -- υνὐ ὙἽ, φμῶτο. 168. ΧΙ. 

10. δὲ υ͵ ΛἽ ποία απέπιο βάμοια 

Ῥίοηο αἰΐψωεπε αὐϊγε ργεοΐδειδ, εἴ οχ 
δα]υποῖο οοἶογε, υεπογατί. --- ΠΩ͂ 

ΗἸΡΒ. ἃ 57, ἱποίρῖο. ἩθΌν. εἰ ΧΧ 

σεη. ΙΝ. 96. ΨΝιάρπίυσ Ἰορίβθα 
ὉΓΠῚΠ» δὸ ἀδγίνδββο ἃ 7.» φρεγαυΐ!. 
-- ΠΌ» οὐπΐμρίο. Ῥδβαῖτα. Ψ.. 18. 

ΨΙΙ. 1. ΧΥ. 1. ..--. ΡῺΤΡ ΘΡΟΥ͂Σ ΌΤῸ- 
Ῥεπάεο. Ῥβαϊτα. ΧΟ. 14. δεσαπάται 
ΠΟΏΠῈ]1]08 Ιοσεγαης ΓΤ, ποά δο- 

σορθγιπῖ ὑΓῸ ἼΌΓΠ. ϑ6α Βυχίοτῆυξ 

ἴπ Απεοῦῖς. ραρ. 645. γϑοϊιβ ταΐῃὶ 
Βίαδἴπδσο νἹἀθίυγ, θο8 βδηβυσα [186- 
Τὰ 8 ΘΧΡΤΕΒ8158886δ. Νδίῃ αηιατε Πομηι 
αυἱὰ αἰϊαυϊᾷ εϑὲ, αυϑῖὰ βίμαυϊ ἴῃ 
δύσῃ Βρασάτα οἱ σοηξογο ἡ [8 οου- 
᾿7αῃοΐίδε δβυπὶ Βα υἱγιυῦοθβ, υἱ ἔδςϊ]6 
Β[᾽ ὈΠΒΙῺ ῬΓῸ 8]6 ϑιτηογο. ---- Ὁ 

ῬΊΉ. ἐσορεοῖο. ΤὨροὰ, Μίοῆ. Υ. 7. 
ΠΧΧ ῥα. ΧΧΧ. 89. ΧΙ]. γ. 
Ἴεβ. ΧΙ. 4. -- δὲ.) ΡΒ. εἰσυο. 

ὼ" 

δ 



᾿Ελοὶς. 

α ες. ΣΙΕΥ͂. 14. ἰεθανα αἀπόρδαηι 
δμαης δεῖ ὑπαρηο αἰτοιζες ταὶ ἀδείάονόο 
ἐσπετγῖ, εἴ 6Χ δα)υποῖο φρέγαγε. ΤΒοο- 
οι. 2 ὅδϊα. ΧΙΝ. 14, -- νυ 

Νίρβ. ἐππέδον, ταείαρῆ. ὥρένε ἂρ 34- 
ἀνία Ῥοπο. ᾷ Ῥδτ. ΧΗ͂Ι, 18.- 
Ἱ ἽΡ’ ἔπεα ἴποα. θα. ΧΥ ΤΠ]. 7. 

ἔϑγος ἐλτίφον. ἴπι ταδηῖο Βδριιοστιπί 
γορεπι 777.“ ΠΡ ῬῚ, εαφρεοίο. 

ἴε. ΧΧΥ͂. 9. ΧΧΥῚ. 8. --- ΠΡ 
δ ΡΙἢ. ἃ νχμο. Ἐ2Ζ. ΧΧΧΥΙ. 8. 

ὅν, ἐλπίζουσι τοῦ ἐλϑεν. ΠΑ αἀποαὺς 
Οοάοχ ὅγγυ. Ηοχαρὶ. Μϑάϊοὶ. Νυχι 
βου ϑηδυγα ἐγγίζουσιν ὃ (0}1. θη. 
ΧΙ]. 11. ἤγγισεν εἰσελϑεῖ, εἴ 3. ϑατα. 
ΧΥ. δ. -- ἼΔὉ» ΡΙΒ. ἐτερεοίο. Ῥδε. 

ΟΧΊΩΝ. 16. 166. ΧΧΧΥΊΗ. 18. 
- οϑν: 7μάϊοο. ἴθ8. 1,1. 6, Ἰάθοῦς 

νεσίοσιιπί. Ἐορρίο ᾿Ἰερίεβε υἹάθῃ. 
[ἀν ΟΣ». Ρεεοίοξεδ ἰοσίυν ὐυά, 

ς ΧΥΠΠ. 7. δ᾽ νεῦδα ὮΝ Ὡ Ῥὺ9. 

“'ἰἄρης τεἰοηξίομθηι, α ΤΧῚΧ δθο. 
Ηδχαρὶ, σεἀἀυπίυγ: κληρονόμος ἔλτ 
ζων (δ εἱ. ἐκαιέζων) ϑησαυρούς. ΠΙυὰᾶ 
ὀλιίζων 6 τολυρτηθ ἰπ τεχέστι ἘΓΒΉΘ- 
Ιαζαπι, δοὰ ἱπορίο ἰοοο ρμοείζατα Θδῖ. 
Ῥεγθποϊ οηΐπὶ δὰ Χγ Ἀ ἴῃ διηίθοθά. 

πη 6 δἰτοιΐ δρρασζεί, ὑγὸ ἐλαίζων τό- 
Ῥοποπάσηι 6886 ἐλσίζονγσα. δὴν. 1]. 
9. ἐλαίσαφε εἷς ἀγαϑὰ, ϑρεγαῖδ Ὀομπᾶ. 

ἃ 1 Μδοο. 1.61. ΟΟὨΙῈΣ ἰπἶα 8. νυ. 
ενός. 

ἜΛΠΕΣ, δρές, Πάμοϊα, επδρεσία- 
ἔθ, οοπ βάεπέα, δεσιγαα. γἹ» ο05- 

λάσ. 1ε5. ΧΙ ΨῚ]. 10. -- ΠΩΔ: 

ΓΡΌΣν Ρετί. Καὶ εἰ ΗΙΡὮ. οοπ- 

ἄεηε, οοπβάενο αοίεηϑ. Τὰ. ΧΥ ΤΙ. 
ο΄ ἢ, Ῥᾶϊγη. ΧΧ]. 9. 165. ΧΧΧΙΪ. 9. 

6 10. --- ἼΩ2» οοππάσπδα. Ααα. 90}. 

ΧΙ. 18. Ψυϊραῖ. δοοιγδ ἀογηιδοδ. 
ΤἈοοά. ΕΖ. Χ. 9. 0}ὴ᾽ ποῃ νυἱάϊε 
ΠῺΣ αὐνοιθϊ 6. βατηθηισῃ 6886, 

ἃς οοπβάεηίεν πἰατίβοατο. ΕΧΧ 
Φυά. ΧΥΠΙΙΙ. 7. Ῥδαία. ΓΝ. 10. ΧΥ͂. 
ὁ. Ἡσοϑ. 11. 18. χατωχιῶ ἐκ ἐλπίδι. 
ΟἸΪοεβ. ΜΒ. ἰῃ Ῥγορῇ. ἐπ᾿ ἐλπίδι, ὧμε- 

᾿ηδ5Ὸ Ἔλες. 

εανωρ. ὅσια, 111. 1. .« ἸΓΩ». 

ἰάοχα. Οοδεὶ. ΓΧ, 4. --- ΤΠ} ΚΡ 

υἱδὶο. [ε5. ΧΧΥΤΠ]. 18. Υοχ ες, 
Ἀ.1, ραοίκης ποῖϑξ, υἱπᾶὰδ εχ δά πιο 
ἀδ “ρα ἃς Μάμοϊα φᾶτὰ αχρὶϊοκηάκα 
Ραῶσυπί. ---- ἼΌΓ) δεποβοενίία. 1 

Ῥας. ΧΧΧΥ͂. 26. τὶ ἐλαὶς τι πὸ 
ψΟΓΘΌτι ρἱεέαίεηε πιοῦσα υἱἹάεῖστ, αὶ 
φίστις ἰὰ Ν. Τ. Πἰρσχῖα. ϑεευμόι 
Τγολοοηίΐυνα Ἰορετγε 15 Ὸ 5--} 

Αὐκοῖα. Ῥεαῖτα. 1Ὀ, ΧΧΥ͂ΤΙΙ, 6. - 
ΚΣ» γορβευίις. 'ΤΉοα, 66. ΧΧΥ͂, 

5. 12.» θϑΐ Ἦ, 1. φρες δὸ βάνει, ει 

Ὁ» Τεερύῤοτε οἰξψωεις απχϑεὶ πρὶ» 

γαπάϊ σαπδα. --- "Ὁ Ἰάσπι. 7" 
ΤΧ. δ. αὶ ποῖ Ομ 6δὲ δίδίυετο ἂν 

ΠΙΘ.Ὁ Ἰορίβρο. αγη 0 δ᾽ ΠΡ 
νΜάκοια. Ῥεαῖτα. ΣΧ ΧΤΑ. 6. 1]. 
6. 7ε:. 11. 817. «τα ΠΌΤΡΟ : ΠΠῸ 

"γβιρίαι. ᾿Ρεώεω, ΧΠΠ]. 17. 1.1.3 
ἘΧῚ. Ἴ. .- ὮΡῸ ΡΥ 

ϑγιση. 866. ϑοδιοὶ. ΤΗοοϊοτεῦ ἃ. 
Οαῦεπδ ΝοσδῈΡ. 7ετ. 1, 7. Καὶ! 

εἰς ΠΡ .-- ΠΛ Ὺ 2), θαι ρος 
Φοῦ. ΧΧΧ, 16. ψόοταα Ηερι ᾿ς 
οϑμέίοσοα ποθ] ἢ ἰὐνὰ “Ἢ β 
,7}εἰξοδαξε ἀοουρίτετς, ἂΣ 
Ῥασγυχῃ ἢ". 1. ἃ νογὸ ϑαηϑα θεῖτο, 

Υἰπῖ, - Ὁ» πάπα, ὕει φῦ 

αβεείει υϑλσηνονέϊον, πρϑο. ὀρπδν 
γαρη οἵ ομρί(ὶ , "Ὁ 

ΧΧ ΧΙ. 39. ἐλαΐδος ἐσεέρησα, φῬε 
γαν. Ἑδβάεια δοίίοπεαι ἰμὲ 
ἄσποχαες ἔοζταυ]α Ηοδν. ἐμβαγε πε. 
πιαηῖ αἰξρυγιθ, Ἐ. 6. δρὲπι 
3 υείγανο. --- ΠῚ» ' 

ΧΧΧΙ. φ, “π δ ἄρον, εἰπι 

1ε6. ΧΧΙΡ. 16. ΧΧΥΠΙ. 4. ὁ." 
ἡ» ἔνα, τεριῖα. ει. ΧΧΥΠΙ͂Ι. τὶ 

13. 17. Ὠεαυχετιπὶ ἃ το ΠΡ 

ἐτθρεοίανϊ. -- ",γγῷ νιον: πδ' 
τογίρ.. βγτανα. δετέηι, ΧΧΧΙ. 
᾿λεδαχὶϊ ἃ “Ὶ εσεροσίασμ.-Ὑ ΤῸ 

ἰοίίο. Ῥα. ΤΙ͂Χ. 8. ΟΥ̓́Π. 9. ὙΠ 

ἶα 



Εἰς ἐλοίδα ἄγω. 

ι ἰδ 1 (λαλά, ἐς ϑγν. ἐρενϑνο Ὀοιᾶς, οὲ 
Μοαῦ λέβης τῆφ ἑλιΐδος γοσδέατ, 4αὶὰ 
1δ᾽ ἑδβῃαυδπι ἴῃ δγοθ υΐαχα 86 {Ὁ- 
ἔυγῦν ϑρογαδοῖ, ΕὟ. Θεδοόδυ ἴῃ 
ϑδσγ. ΕΠ γίϑεαξ. οἷς. ραρ. 177. 
Ῥτοὸ ἐλσίδος οὐ! οἷς Ἰοσετατ χάλ- 
αἰδος, Βοσ βαῃδῃ: ὑας οαἰοίποίδηδ 
αφμῶηε ἐπυαοτὲ ηι61.---τοὴ 2» φαερϑοΐα» 

ἤο. Ῥεαῖτα. ὈΧΊΨ. 4... ΠΡ 

δρε8. ΤΏΣοη. {Π1. 18. --- ΠῚ» 6:- 

᾿ ϑρεοίφείοι “οἴ. 1. 6. Υ, 16. ΥἹ. 8. 
πίοὶ νεὶς εδὲ οὐγεοένπι φρεῖ. Ψ' 

ὀχρεςίο, τὴν ἐλαΐίδα. μον 
Ῥχον. Χ. 20. ϑαρ. ΧΙ͂Ψ. 6. Νολδῆωα 
οὗλα ἰδτηηα ἐλαὶς τοῦ χόσμου ἀϊοίξων, 
συΐα ἴῃ ἃτοδ βεσνδΐιβ δϑί, υἱὐ ροϑῖ 
αἰδανίστι ζεηθ8 Βυτηδπύτη ζΌΠΟΣΔΗ- 
ἄἀο Ἀτοραμασεῖ. ϑἴπ}Π} τηοᾶο 2ρέε 
Ῥτοὸ οὔήεεῖο ϑρεὶ ρουϊτὰνΡ αρηὰ Ῥε- 
ττοιπτα Ο. 4. ῈδῚ σᾶς [πὲξ. πδς ποῖ 
Οτοπονυΐστα Οὐ5858. 11]. 58. ἃ Μαςο. 
ΝῊ. 14. τὰς ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ ἀρούδοχᾷν 
ἑἐλαίδας, ὀυδσηΐνηι γον δοίογνην αἰυΐ- 
πατεπι ῬΑΌΘΏΟΥ ἐχϑρθοΐατο Ηος. 
ἔλαῖς, σροσδυκία: δυάδα : ἑλαὶς αροσδο- 
χία ἀγαϑδϑῶν ῆ 

ΕΓ. 'ἜΛΙΠ' ΔΑ ἌΓΩ, ἀὰ 
ἄκοο. στ Ὠ ΤΌ. ἐγαΐο ἐραπι, 

Ἦ, 6. ῬγΟΤΟρΡῸ ἐκδρεοέαξίοπεπε. Ῥζον. 
ΧΠΙ. 11. 
ἜΧΩ ΤῊΝ ᾽ἜΛΠΙ ΔΑ, φρεηὶ λα- 

δεο, “άμοξαπε οοἴϊοοο, ἐπϑρεοῖο. ΠΟ» 

οοηβάᾶο. δον. ΧΥΤΙ. 5..-.ὕὄ ΠΝ ΝῺ) 

1059» αἰμοίο απόναηι. Ὅλος, ΧΧΊΥ͂. 
15. ἐπ αὐτῷ ἔχει τὴν ἐλπίδα, Ἔχερθο- 
τλί 1Π|8ππ|, 586. ΤΩ ΘΓΟΘάδΙΩ. 

᾿ἜΔΙΠΣ ΠΟΝΉΡΑ", φρος πιαῖα. 
ΓΙ γ1» οσπεριοίο. 168. ΧΧΥΤΙΙ. 19. 
Τὼ Βιο]τα8. ΜΙΝῚ νατο ἔλαὶς ἐκπέυτα 
Εν ΓΝ Ῥογίποσε νἱάδίαν, αἱ σο- 
γηρὼ τοΐοσοπάυτη εἰξ δὰ Ῥν ἐαπέωπε, 

ΡΥῸ 4000 1). ἰερετῖηΐ, δαΐ ΠΧ 

᾿ΕΔΥΏ νοὶ ᾿ΕΔΥΏ, ἑποοῖσο, ἐπ:- 
ρέζρθ. 105}, ἰάθπι. 1 ὅδ. ΧΧΙ, 9. 
εἰλυμένῳ 866. οοα, Α]Θχ. υἱ τϑοίο οὰϊ 
᾿ 5811 Βτοϊίηρογυβ Ἰοῦο υἱξίοθα ἰτ- 
ῬΓοϑϑῖ εἰλημμένη. 

᾿ἘΜΑΥΤΟΥ͂Σ, ᾿ΕΜΑΥΤΕΩ͂Γ, ηιξὲ 1ρ- 
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“κ2, ποδὲ ὑρωεῖ, 13» ον πεσῶμε, δοῦ.. 

Ἐμβάλλω. 

ΧΧΥΉΙ. δ, 60}}.ὄ 1 ον, ν΄. 4... 
4, πῆλέ. ὕωλι, ἘΝ. 6, υδὶ Ἰοόο ἡμαυ- 

τῷ ΒΟΠΠΌΪΠῚ ΓΟΡΟΠΘΓΘ τπϑὶ μηξ ἐπ᾽ αὖ- αὶ 
τῷ, υἱ Ἰερίεαν ἴπ6 ῬΒΠοη. Ἐρίϑς. 
(αγρϑῖ. Επασν. Ρ. 108, Ατδθε ἴγϑῃϑ- 
τα} : ομηὶ ἐθ. ον. ΧΙ͂Χ. 47. οἱ 
4πεπὶ Ἰούπα Ἡοεγοῆ. ἐμαυνῷ συν- 
φίσταμαι, ἐν ἱκυτῷ ἐπίσταμαι, 

ἈΠ’ ἘΜΑΥΤΟΥ͂, ἃ πιο ἔρϑο. 
ὍΔ)» ὦ. οὐδ τπιϑο. Νααι, ΧΥΊ. 

Φ0, 

ΠΑΡ᾽ ᾿ΕΜΑΥΤΟΥ͂", δρμὰ πιὲ ἐρ- 
διηι. Δ )Ὁ» 6 οὐγάξ τοὺ. Νυτα. 

ΧΧΙΡ. 18. --- Ὁ» ἐ πιαπες πιδᾶ. 

εκ. ΧΧΧΙ, 380. | 

᾿ΕΜΒΑΘΥΈΆΝΩ, ρνοβιπᾶο, ρνοϑων - 
-ἀμπι ζαοῖο, ἐπ ἈῬγοϊιπάωνι ἐσίθηαο. 
ρον» Η!:ρἢ. ἰάδι. ζ6Γ. ΧΙΙΧ. 
90. λίαν ἐμβαϑύνατε εἰς κάϑιων, ργά- 
μπάε ἀεϑοονα!ἐς ἴῃ ἔσνοδεα. 
᾿ἜΜΒΑΓ ΝΩ, ἐπργεάϊον. μὴ, υεηΐο. 

Ναδιτη. 1Π. 14. 1 Μεος, ΧΥ͂, 86. 
ἐμβὰς εἰς «λοΐῦν, ᾿πιϑοομιᾶδηθ πανὶ- σρεηι ρῖατα. ᾽ας εἰ 9 Μδος. ΧΙ]. 9. 

᾿ΕΜΒΑ'ΛΛΩ, ἑηλιοὶο, ἐπιπείο, ἐὲ 
ἐσ αὐγαμβοῖο γεέδοθο, 7 8, σοϊηρο. 
Ἑσεοῖ, ΧΧΙ͂Ψ, 4. υδὶ νοχ Ηδργ. 
ΠΟΙ ΘΠΟΊΒ ἐπ)έοξον! οἀ)ποίατα ἢ- 
Ῥεῖ: οοἰσοία ἑηγέοεγε. ---α ῳ Ἃ, υε- 
πο, Ἡαρρ. 11. 17. ΤΑδετο χυΐάετη, 
πε γϑοῖθ ἐγδηδίυϊογαης. --- ὈΝΘῚ, 
ΗἸΡΒ. κα γ» φ᾽ιοΐυ, ργϑὶοῖο. ὕομ.. 

Ἵν, 12. 1δ. -- 5, Ηἰρῆ. ἃ 59)» 
οαάεγο ζαοὶο. 1 ϑαα. ΧΨΗΙ. 925. 
Ψψογ. ΧΧΊΤΙ. γ. ---. ὝΡΌΠ, οοηεεέο. 

ε;. ΧΧΧΥΤΙ. 40. ἐνεβάλοσαν αὑτὸν 
εἰς οἰκίαν τῆς φυλακῆς, οοη͵οοογεπέ ἢ - 
ἰυτῃ ἴῃ ΘΑΤΟΟσοῖΩ. δὶς 2] 5η. Κὶ Ἡ, 
ΧΙ]]. 1. εἰς δεσμωτήριον ἐνέβαλε. ---- 
Υ» ομδαγε ἤποιο. ΤΒεοΩ͂. 1ς85. 

11.11..-- υηψτν ΗἴρΡΆ. ρεγά. 
ὅσ». ΧΙ. 19. ἐμβάλωμον. Ῥ]οτίχαο 
εἰβίασπί, ἐ08 ἰοβἼ8θθ ΣΤ} ).γ75, 5βοὰ 
«ἷὰ ΒοΟ πὲγηλδ ἰἰβοσεραξα πῆ» 



᾽ἜἘμβάλλα. 152 Ἔμβλέκα. 

α ἀϊσεπᾶσπι ετϊέ, 608 δὺυΐ ΠΣ. 16- 

κἰθ56, δοΐ ΒΘ Βασι ἜΧΡΤΘΘΒΙ 886: ΠΆΤΩ 
(δοο ἐπερείσεὶο 6. ροϑάξο ἔαὶϊϊ σογγερίϊο, 

᾿ς γεγο, αἱ Ἶδτα Κιταομίυβ δα ἢ. ]. 
Οὔβεσνανὶ.. ΟὉΒαϊάεουβ παραὶ ἢ. 1. 
Ὧ)» εἴ ΤΥΧΧ γγὸ ΟΣ 76. 

ΧΙΙΧ. 9. μαβεης ἐσιϑήσουσι. --- 
πῶ» ΗἸρμ. ργῳηεοίο. Οθῶββ. 

ΧΧΧΥΊΙ. 91. Ἐχ. ΧΡ. 9356. Ναπι. 
ΧΙΧ. 6. -α 9.0» ἱποίδπο. ϑγταῃι. 

δ. 3.0. ΧΥ͂Ὶ. 11. δὶ ἰκπιοη ἀαείναϊίο 
γοοΐβ 151) 1} ἰμοογίδ εβί Ῥοίεδί 

αΐτα ψεὶ δ 15:γ., Ὀγαοῦρίίαυϊέ, νεὶ 
πῶσ »γο)ίοονε, ἀφλίοεγε, ἀοαπεὶ, 

'βαῆβὰ δοάετη. --- “ῬΌ)» Οα]ά. 

ἀδοοπάο. ὮὍδι. 11]. 92. ἐνεβάλοσαν 
“860. (18. ποῃ τηδ]6 αἰιοδ ΒΘ ΏΒυτΩ. 
“- ἸῺ» 40. δεη. ΧΧΧΙΧ,᾿ 20. 

ἽΝ. ΙΝ. 10. 12. ΕΖ. ΓΝ. 9. Αἀάε 
Ἶ Βγταση. Ῥβαΐτ. {ΧΥ̓ 11. 9292. Ααυ. 

ο Τμεοά. 76ν. ΧΧΥῚΤΙ. 6. --- ΓΕ» 

᾿άἀδδεεοο. 8 Ἄερ. ΙΝ. 89. Ηδρεῖ 29» 

ΠΟ Ἀ..1. ρταῖον αϊοοοαπαλ ποιϊομοῖω 
δἰΐδτη δα]αποίδυα ἐπ ϑοέεναΐ τ Γλετ Ὁ 
-ϑεσίαϑ οοηλεοῖξ ἐπ οἰδατι. --- δ] 

᾿Ομαϊά, δα. 11. 6. 11. ΥἹ. 7. 19. 
ποιοῦ: ύντ: Καὶ εἰ Ηἰρβ. 
.ροηο. Οοι. ΧΧΧΙ. 84. Νυια. ΧΧΠ]]. 
.38. 9 ερ. 11. 90. 5866. ΟΟμΩρὶ. --- 
ν᾽» πιο. 200. ΧΥ͂ΠΠ1. 8. ἴπο. 

ὦ 1κεν.1. 16. -- ομδίοαϊο. Ῥτον. 

.ΟΧΧΙ]. 18. ΑἸΐὰ εἷς ἔοτσσηυϊα 10- 
χυρμᾶϊ, βεὰ ἰάθιι ἔξ β' σῃιῆσδηΐο, 
δὶ βιπί. --- ὉὉ Γν ͵ ἤδπο. Ἔχ. Χ. 19. 

Ἰρῖταν ῥτεΐογεδ ἄσαοβ ΙΥ. 3. (υδὶ 
ἐμβαλοῦσιν ϑδμβυ8 οδυ88 46 800 866]- 

ἀογαπῖ, δὰ αυθπι Ἰοσιπι νἀ επάυβ 
᾿Ῥ Δ] .8) δς Ῥτον. ΧΙ. 21. ὉὈῚ ἐω- 

βάλλων ῥα; συμβάλλων ἃ ϑ'͵Βοὶ. εχ- 

᾿ΡῬΙοααν, ο0]]. ΧΥῚ. δ. υῦϊ᾽λ᾽ Ά ΡῈ μνγ- 

δ νων Θχροπίτατ. 8 Εϑάτ. ]. 20. ἐμ. 

βάλλειν τοὺς ϑεμελίους, Ομαϊὰ. 7) 

νῶν. Ἐδβάν. Υ.. 16. ϑ86ρ. ΧΙΧΣ. 4. 

ἀμνηστείαν ἐνίβαλεν, οὈἸνιοποτα 1Π- 

ἡεος. ϑίταο. ΧΧΧΊΙΣ, 82. 57. ἔμ- 
εἷς τὸν οὐρανὺν, δ αιαπὶ ἰοου 

βαλε αὑτὸν εἰς ἐργασίαν, αὐΐχε ὀπτὰ εἰ, 
ΟΡυΒ. ---- ΥἹ46 χαοααθδ 8. τ. ϑεμέλα 

εἴ χάρις. 
᾿ΕΜΒΑΤΕΥΏ, ἐπρτγοάίον, ἱπυσάν 

1. ἐο ἐπ ροεδεςδίομεπι, οοσνρο. ΤῸ 

ΡΙΉ. ροξοεπάμηε ἐγαάο. 08. ΧΙΧ' 
49. ἐπορεύϑησαν ἐμβατεῦσαι τὴν γὴν 
ἰδαπί, υὐ ἴπ ροβϑθββιομαση γεηϊγεῖς 
ἴαττο. ἔγο ἐποοίφγε, ἐπμαδίατε Ὁ 
βατεύειν Ἰεσίτατ ἀρὰ Ευτίρ. Βετεὰ 
ν. 875. ΖΕ ΒοΒγ]. Ῥεσβ. 440. δο βρὲ 
οἰαϊίπι ἀϊοίξας ἀ6. 4118, φαΐ ἰοζια 
Δίαυοπν νεὶ ἰδεαρίαπι ἰηἰιδιίας 
ἐτϑάυπίυς. ϑορβοεῖ. ΟΣ, (οὐ τ 
612. Ἑυτῖρ. ἈΝι6β. ν. 998. --- ΠΧ 

ῬΙΏ. ἀϊειγσίδιο. 08. ΧΙΣ. 61. τὰ] 
Βοπβροτίο νἱἀδπζωσ ᾿Ἰξζογασαπι οἴμοι 
ἀϊνεγβίταί Ἰερίββα Ὁ715). Ηεγῖ. 

ἐμβατεῦσαι, τὸ κατέχειν καὶ καρτώθει 
χωρίον ἢ οἰκίαν ἣ ὅλον τὸν χλῆρων ἡ διτῇ 
σαι. 1,6 Χ ΟὙΥ}} ΜΒ. Β στα. ἐμβειται, 
ἐπιβῆναι, κατασχοτῆσαι. 1 Μαὰ Αἰ. 

95. ἐμβατεῦσαι εἰς τὴν χώβαν, ἱπτεύτε 

(οταα, [δ4. ΧΙ. 20. ΧΙ. 31 

τήσας. Ῥμιαν. ἐωβατεῦσαι, τὸ ἐὰν Ξε, 
ρευνῆσαι ἢ σχοσῆσαι. Οοπῇ, 161. ΚΤ, 
8. ἢ. ν- ᾿, 

ἘΜΒΙΒΑ ΖΩ, ἑπορίεγε [πὴ 

ΠΥ), ΗἸΡΒ. ἰάοπι. Ῥτον. ΤΊ. 1} 

ἐμβιβάζω δὲ σὲ τροχιαῖς ὀρλαΐ, ἱποοῦσ 
δαΐδτια (6 ἔδεῖο οὐ 18 Γεσβ.Ὁ Ὁ 
ἘΜΒΙΏΣΙΣ, ρεννιαπεὶο ἰδ δ 

υἷα. 81-. ΧΧΧΥΨΤΊΙΙ. 14. 8 ἥν 
111: 92. ᾿ 

“ἜΜΒλα'. γλψ, "εσεε αα 
βιεπέιοα. ϑγτὰδ σαὰ, ΧΙ]. 6. κ΄ 
ΤΒοοδοσοίυπι υσοῖ, 19. Ρ. 35: 

δὲ Ἰεροπάυτα σεβλὰ, ἴα, αἱ 1651 

γόροτα Ηδργαΐοατα δαΐ ροιίυϑ 5718’ 
οϑτη ἀχρυΐηθγο νοϊυθτ. 

᾿ΕΜΒΛΔΕΊΠΩ, ἐπδριοῖο 

οἰάθο. ἸΟΎΔΙΥ ε 522» ΗἸΡΒ. εἰ Χιρὸ 
γε] Ριεἰ. [ε8. Υ. 12. 30. ἐμβλέψετηι 

πὴ τἱάθ 

δρρεὶ!. Νοῖς. Οτῖξ. ρ, 495. [ὶὰ. 



᾿Ερμβλίπωῳ καὶ εἴδω. 

ΝΣ. 22. «τὴ, νὐΐδο. ΤΒροδος. 
0Ὁ. ΧΙ... 25. ΓΧΧ 7Τυά, ΧΥῚ. 98. 
ἐμβλέκοντες (εἰξ) ἐμπαιζόμενον. 1 Ἄδερ. 
ΝΗΙΙ. 8. ἐνεβλί αἴ κιφαλαὶ, υἱάε- 
δακίνν οκρίία. 166. ΧΥ͂Τ]. 7. ϑίταβο. 
ΧΧΧ. 91. ἐμβλέπων εἰς χεδάς τινος Θεὶ 
Ὀεδβοῆοία δὴ αἰΐχυο 6 ἃς Ρ6- 
ἴεσβ. [014. 1, 10. ἐκβλόπων εἰς ἀν- 
φσήληψνν, ἀεὶ εγαυὶ διχιϊυχη, οο]]. 
ΧΙἼΙΜΠ1. 18. 2 Μδος. ΧΙ]. 45. ἐμβλέ- 
“σῶν χαριστήριον, κεφρίρῥοιι; ργεεοδίνστα, 
᾽᾿ἜΜΒΛΕ ΠΩ ΚΑΙ ΕΠ ἐπερὶ: 

οἷο δέ οἱάρο. Γ})» τεροῖο. 4 Ῥαν. 

ΧΧ. 45. 
ἜΜΒΟΔΕ;, ἑηὐεοέΐο, λαοίμδ, ν. Ο. 

111 (ΡοΪν Ὁ. ΥἹ. 99. 4.), ἰαρίαϊε (Ρο- 
᾿γιν». ΨΗΠ. 10. 83... 3 Μαοο. ΙΥ̓͂. 7. 
μέχρι εῆς εἰς οὸ «λοδὸν ἐμβολῆς, π72)εαι6- 

Ὁπὶ ἐη7οοίς 8, ἐπέγεδὶ ἐϑδεμέ ἴῃ ὯΆ.- 
ψεπ,ν Βραϊρομβπρίάοσπις οκίβιλπγαΐ, 
ἀμβολὴνν, 1. χυοχὰξ ῬὉτὸ ἴορο, ψμὸ 
φυιά ὑρίοων, νεὶ αὐΐδι ἀϊοξατα οαθο 

Ζ ῬΟΞΒ6, υἴ ἀρυὰ (]ὈΌδερἢ. Β. 1. Υ. 11. 
Ῥ- 821. Ηδν. Ζομδγδδλ [,6χ. ο. 700. 
ἐμβολὰς, ὁρμὰς, ἐσιδρομάς. ΖΘ ΎΟΝ. 
ἐμβολὴν, σληϑὺν, ὁρμὴν, ἐνϑήκην, ἀπό- 
δέτον χρῆμαι. ! 

᾿ΕΜΒΟ' ΛΙΣΜΑ, επιδοίέοημα, αδει- 
ΘΗ μῦς. ἀξηδ τ), ἐαέὲς πιασκμίδς τεῖρεν- 

᾿ς σμηῃ. Αγα. ΤΒεοᾶ. ἘΣ. ΧΥ͂Ι. 16.. 
ἐμβολίσματα. Ταχία ΗἸ ΓΟ γτοῦτη 
5 στιδοιὶ ἀὐυεγδος ράππος λίπο ἱπάε 

ὦ ροπεμίος, οἷ ἱπδίαγ οπιρίαείνί ζαοίπηι 
᾿ δαοίερῃ, γμαεὶ πολύῤῥαφον ὑυξείεπιεπέμηι. 
᾿ς ᾽ἘΜΒΡΑΣΣΟΜΑΙ, ρ»Σ. πὶ εἰτερ]οκ 
᾿ βράσσομαι, εὐμἐϊο, ξεγυεο, ἀείνο, αἱ 
᾿ς ΑΙαιίαν (ΔῈ τηδτὶ εροίιαδηΐα δὲ δαυδ 

ἔεγνεπίβ. Ττορῖοθ : σοπρπουσοῦ, πιρδξ- 
ἔμδ οἱ ἐρίρί5 διηι. Ὁ} ἐωγδαΐωξ Ξιπι. 

Αι. ὅεη. ΧΙ, 6. ἐωβρασσόμενοι, 
εβϑιιδηῦθβ, νοὶ : Ἰδοίδει ἤπςςθι5 οο- 
σιιλοπυτα, Ἡ. 6. "πασίϊ, ἰγίδίες. 

ε ϑγιηϊη, σχυϑρωχαΙ. Ψ 16 Τγυδίδοπι ἔῃ 
Ετσαρτα. Β.᾽δδ. ἂἮς Μουιῇ ,νν 

᾿ἘΜΒΡΙΜΑ ΌΜΑΙ, ἐηΐγενιο, ἱπαϊρ- 
ἨΟΥ, ϑεῦεγεξ. ἵποῦέρο, οὗγωγρο. ὍΣ» 

Ἰάενα. ὅψτησω. [ε5. ΧΥΤΙ. 13. ἐμβρι- 
μήσεται αὐτῷ, ἱπογεραδίέ ᾿Πατῃ. --- 
1Ὡ})» ὑπδέσπατ, ἀείεείοτ. ἴχρ. Ῥδαῖτω. 

759 ᾿Ἑμμανῆς. 
ΨΙ1. 12. ἐμιβριμώμενος. ἴ)γαη. ΧΙ. 30.. 
δε. Οὗ 5, Εἶοα. ἀμ ύ μιτὰ 
ἀπειλῆς ἐντελλόμενος. 1,κεχ. Ογν. ΜΒ. 
ἐωβωμώμενος, μετὰ αὐστηρότητος ἐκιτάτ- α 
των. ΟἿ 1,6χ. Ν. Τ᾿ 5. ἢ. ν. 
᾿ἜΜΒΡΙΜΗΜΑ, ,εηείένις, ἐπα ρ- 

παξίο, δεύεγα ὑπογεραέίο. ὈΝΨ}» ἴάεσι. 
ΤΉτγτοη. [1]. 6. ἐμβριμήματι ὀργῆς αὖ- 
σοῦ, ἐρου τα ἦτο κυ. Ἐποοά. Ἐπ. 
ΧΧΙ. 31. Ηδ-. ἐωβριμήματι, κινήματι. 
ϑυϊά. ἐαβοίμημα, τὸ μετ᾽ ὀργῆς λάλημα. 

ἜΜΒΡΙ ΜΗΣΙΣ, ἴάετα. ἌΒΡΡΝ 

ἴάεπι. Αχα. Ῥε. ,ΙΧΧΥ͂. 7. ϑεὰ ἰδὶ 
δῖηθ ἀυδίο ἐσισιήσεως, ταϑς ΠΟΏΠΕ]]Ἐδ 4 
᾿Ποτὶ Βαρθηΐ, εϑὲ νϑύδ Ἰδοξίο, δ]ξοσγα 
δυΐοιλ ἐμβριμήσεως 6 ϑγτητηδοῦῖ νε;- 
βίοῃθ ἰπ ἰδχίυχα Αα0118 ἱγγαρεῖς. 
γίάθ ἰηΐγα 8. ἐφιτίμησις. ---ὦ 

Αᾳυ. ϑγτατα. Ῥβαΐη. ΧΧΧΥΨΤΙΙ, 3. 
ϑγίιηι. ἔς. ΧΧΙ. 31. Αχυ. ϑ'γτασὰ. 
ΗοϑΚ. ΥἹἼ]. 6. 

ἜΜΒΡΥΟΝ, ἑηΐαῃς κίογο οομοϊεδε. 
Ὁ }»» Ρὶυν. ραγριωῖί, ὙΒεοά. ὕοῦ. 

ΠΙ. 16. Ηεϑ. ἔμβρυον, νιογνὴν βρέφος, 
» ἢ φὸ ἐν γαστρὶ γυναικὸς ὃν 

δὄλήγον. 

ἜΜΒΡΥΟΝ "ἜΧΟΥΣΑ, ρταυΐάα. 
πτν Ιάδτη. πο, ἔχ. ΧΧΙ. 29. 

᾿ΕΜΕΚΑΧΩΡ. οχ εοπιροβίία εχ 
Ηεὔτ. “ἦἡϑ)» ῬΏ. υαἱδὲς «οἶον. 1166. 

ΨΙΙ. 94. 86. δετίβαπάμυτα δαξοιη 
Βπ6 ἀιιδῖο οϑὲ αν σῖτα: ΓἜωεκ ᾿Αχώρ. 

ἜΜΕΤΟΣ, υοπμέω.. ΝΡ, Ἰάθτα. 

Ῥγχονυ. ΧΧΥῚ. 11]. -- Δ, ἥπεα, τε- 

δια. ἸἘποοᾶοϊς. Ιεθ. ΧΧΥΨΙΠ. 123. 
Ἰερὶὶ δ. -τ νὴ» υρύδις. 1δβ. 

ΧΧΥΊΠ. 7. ϑυλάδε: "Ἔμετος, ἡ τῶν 
περιττωμάτων κένωσις. ᾿Εμετὺς δὲ, αὐτὸ 
τὸ χενωϑέν. πε 

᾿ΕΜΕΏ, υοπιο. Σ δ") υοπείξεξ. ἴ68. 

ΧΙΧ. 14. ὁ ἐμῶν. Ἰωδροτυηῖ δὲ. δ». 

ΧΧΧΙ. 94. 
ἜΜΜΑΝΗΣ, ἥσεμε, διγίοξει. 

540. ΧΙ. 28. Οἷοβθ. Μ, μὴ ΘεΡ. 
ἐμμωινεῖς, ῥμιοωνόμανοι, : 

νοι. 1. 4“8Β 

ἂν. 



᾿Εμμελέτημα. 

ς« ᾿᾿ΕΜΜΕΛΕΤΗΜΑ, »πϑαέαξιο, ἴῖ. 
ορμς ἱπρενίοια αἀτγίε ἐτοορίίαϑμηι εἰ 
οηιπὶ σα εἶ οἰμάϊο εἰαδοναίμηα. ὅδῃ. 
ΧΙ]. 10. τέχνης ἐμμελέτημα, πἴθα!ϊο 
ΔΓ8 ἰδ τοΐδοίυση. 
ἘΜΜΕΝΩ, ρεγπιάνθο, ρεγϑευενο, 

»εγαϊδίο, οοπδιδίο. ὈΥΠΙ͂, 1Ὀ.8.,γ- 

πιο ἐέμεο. ϑγτητα. ζ0Ὁ. 11. 9. υδὶ 
Ἰοοο ἐμμάνης ἱερεπάυτῃ εδὶ ἐμμενεῖς, 
οεσίδ ἐμμένες, αἱ Βαθοῖ (δίθηδ ΜΆ. 

ὃ ζΖοὉϊ ἴῃ ΒΙ0], Ὁ. Μασςεὶ ἢ. 91. γυὶᾳ. 
αὐΐκο ἐὰ Ῥετγπιαπεα.--- Ἴ ΤῚ, ἐχερεοίο. 

ἷς8. ΧΧΧ. 18. οἱ ἐμμένοντες ἐν αὐτῷ, 
αυϊ ἐχερεοίαπε ἩΪΌτα, ἢ. 6. απ οοη- 
βία ΟΣ θροση δς ἢ πυοίδτῃ ἴῃ 60 ρο- 
πυηΐ. ϑγτωσχη. ὑπομένοντες αὐτόν. Δ Τι. 
ΧΙ]. 12. βεο. ΟἈ 18. ---- 3 : Ὁ}, 

Καὶ οἱ ΗἸρΡἢ. οομεὶοίο, οοπδίδέμο. 
δας. ΧΙΧ. 15. οὐκ ἐμμενεῖ ς 
εἷς, ΠΟ οὐπδιδίεί τορι 8 ὑηπ18. 68. 

ς ΣΙ. 10. οὗ μὴ ἐμμείνῃ ἷν ὑμῖν, ἢ. 6. 
ἐστ εΐνηι Ζεῖ, πείίμηι συοπέμτη αἰ οοην- 

τ δαδεδεέ. Ὅευις. ΧΧΥΤΙ. 
16. ἐμμένειν τοῖς λόγαις, οοησίαπέεν' οὗ- 
ΔΕΓΌΩΤΕ ῬΥΞΟΘΡΙΔ, 00]]. δὲν. ΧΧΥ ΤΠ. 
6. Ζο. ΧΙΙ͂Ν. 425. ἐμμείνασαι 
ἐμμείνατε ὁμολογίαις ὑμῶν, ργιαε δἰ 
ῬΓΌΙΩΪ5ΒΑ νοβῖΣ8. ὅ5,1γ. 11. 1]. τίς ἐνέ- 
μεινεν τῷ φόβῳ αὐτοῦ; αυἷ8 οὐπδίαπϑ 
παηδὶὲ ἴῃ ὙΘΙῸ 678 σου} δ]. 

« ΧΧΧ. 16. ἀῤῥώσνημα ἐμμένον, τπογδηδ 
Ῥεγεευέγαη:. 

ΟΥ̓Κ ᾽᾿ἜΜΜΕ' ΝΩ, μοη ρογηπιάαπθο. 
ἼἜ» ΗΙΡΒ. δ ")ξ» ἐγγίμιση 7αοῖο. 

“εν. ΧΧΧΙ. 82. 
“ἜΜΜΝΕΣΟΣ, ἐπέεγπιοάδια, φμὲ τκε- 

αἷς εεδἰ. ἴτι ΤΉ οθαιισο ϑιθρῃδηὶ βἰπο 
Ὁ}14 δυοσίογίαἴε Ῥγοΐσσιις. 1»), ἑπέεσ'. 

Οεηοβ. ΧΙ Ι͂Χ. 14. 866. οοἀ. ΑἸοχΣ. 
“- 2, 'π 'πεῦο. Ντα, 1. 40. 

ε 8ες. οοἄ. ΑἸαΣ. --- ΠΏ, ἀδ πιράϊο. 

Νιυω. ΧΧΨΥΙΙ. 4. βες. οοά. ΑἸοχ. 
᾿ΕΜΜΟΛΥΝΩ, ἐπᾳιήνο, ροΐ- 

᾿ἦμο. ΠΕΥν γοηβέίο, ἀφποὶο. Ῥτον. 

ΧΧΙΝ. 10. ἐμμολυνϑήσιται: ΟαὈ}υ8 
ἰοοο εχ βϑηϊδηζία δορεῦὶ δὰ Ἐ, ]. 
Ἰοφοπάυνη ετὶξ ναὶ ἐμμωλυϑήσεται;, 8 
μωλύειν, ἀεδείαγε, ἑαπσι μόνηι τεάάονο, 

154 

᾿ϑ σή Ήἢ. ΜΑ]. 1. 14. 

Ἔρμκαιγμα,, 
γεὶ ἀμαλδυνϑήσυται, δαὶ ἀμβλυϑδήατα,. 
αυοὰ ῥζοὸ εἰμι!) Ῥοΐι ναὶ 
ΠΣ οοουγτῖς σεη. ΧΧΥΤΙΙ. 1. 

ἜΜΜΟΝΟΣ, σοσπείαπίετ ρετμε! 
πεπς, ρεγϑευέγαπς, δἰαδιϊὶε, ἀϊκέκγπει. 
ΓΝ Ό, Ρασί. ἔατα. Ηρ. ρκπρεν. 

ἴεν. ΧΙΠ. 61. 54. ΧΙΨ. 44. λέτῃ 
ἔμμονος, οχΣ ἩδΡν. ἄς Ἰερτγα εὐὔε 
ΘΧυ]οοσδηΐθ να] ρίασατη τεσσ εϑοπ 

΄“"»"“ 

ξαοϊουῦδ Δα ἴροξας. Αταῖ, » π' 

ογμάδέ. ἩΘΕγοὮ. ἔμριονος, ἐμρδαα 
ἀεὶ), ἤτοι ἀδιαλείστως. Ψιάε δυίαη 
ΤΠεβ. ἘςοΪοβ. 8. ἢ. ν. 
ἜΜΜΥ' ΛΩΝ, πιοϊομαϊεκηι. 'π..}}} 

ἄν]. “ποῖα. Νανα. ΧΙ. 8. 966. Αἰδ 
δὶ ῥγὸ ἐμμύλων; τοϊίαυὶ Π|Ὀτὶ μαραις 
μύλῳ, " 
ἜΜΜΩΜΟΣ, γ"- ἰδϑδν ἵν 

οὐδξέοριιδ, ν. ς. ἀεδιϊες, οἰσοι,, ποΐν: 
ἄμε. ΤΠ» ΝΊΡΒ. οὐγγιαπρα. λα. 

ἘΜΜΩΝΕΙΜ. Τὰ οστυρε ἰδ 
εἰσ ρτὸ Ηδρσ. ὩδΟΝ »))8, ι᾿ 

ϑαῖη. ΧΧΙ. 3. ὕγὸ 40 αἱ. Θιὺ {δ᾿ 
σις φιλανὶ μαεμονὶ, αἱ. Θεεῦ αἰστις βιν 
μωνὶ ἀλμωνὶ, αἰ. φελανὶ ἀλμων. Δα΄ 
ῬΕΙῸ οἵ νεῦρα 1116 Ηθογαιοα μ᾽ 
ἐλμωνὶ γα αι βοϊοηξϊ. [πάρ εὔρὸ ᾿ς 
μωνῆἣν Ῥγοςὺ ἀυθῖο οοττυρίε εὉ» 
ἴαχη. ϑιρτ ες δυΐοιῃ ΘΝ υ» 

1. ᾳ. Οτεβοῖβ ὁ δεῖνα, οεγέως φυιόαα, 
φύει ποιιίματε σεῖς πὸ Ροίεπ κ 
πον υπῖξ. 

᾽ΕΜΟΣΣ, ππδεξ. ἸΣΓ» ἰσι:. 1α. 

ΧΙΙΧ. 94. υν᾽ ῥὑγὸ ἐμὴν Ἰερεπάπ ! 

νἱἀοίυΣ αὐνὴν, αὐ Βαρεῖ Οοπιρί! 
γιάος 5. ν. ϑεός. 

'ἜΜΠΑΤΗ,, ἰαφεευε. ΡΣ αὐ 

»ίαιάεηε, οἱ ὈΡΝν εἰδραίσίλοια. 

ϑγτημι. Ῥγονυ. ΧΙ]. 15. υδί ἰοῦ 
εδὲ οὐϊσαίίο, ἐπρνὶεὶς χμα ΦΣΟΓΙΝ 
,»π αἀφξλωεδοπάο ῥγὸ αἰξὲε. 

"ἜΜΠΑΙΓΜΑ, ἐδιεῖο, ἐμά βοαβο, 
ἐά, φμο αἰλομὲ ἐἰϊκάμωτ, ἐιαϊόσηα. 

ΠΡ» Ῥατῖ. ΝΊρΕ.. νι, ὅγτπῖ, εἴ 
δ 



᾿Εμκαιγμοὸς. 

"ΠΧΧ Ῥ,. ΧΧΧΥ͂ΤΙ. 7. --- ἢ» 

αδρεγίαε, εαὐυΐδἑα. ϑγτάγα, ΤΗδοά. 
Ἐχ. 1. 18. --- Ὁ Γν Ραν. ,- 

οἴποτα. ἴε5. ΧΥῚ. 4, ἰδ χυοαυο 
ϑ6ρ. ΧΥΤΙ. 7. 
᾿ΕΜΠΑΙΓΜΟῚΣ, ἰάδμι. 9. α.- 

ρεγίίας, «αυϊα. ἸΤμοοὰ. Εχοά. 1. 
18. βεο. οο, Μοβαι. υδὶ νἱά. Ηο]- 
χηδβῖμβ. ἴηο. [υ. ΧΧΝ, 43, 46. 53. 
--- μοῦ ἐγτέσίο, Ἐς. ΧΧΙΙ. 4. 9 

᾿Μεος, Π]]. 7. ἦγον ἐπὶ τὸν ἐμπαιγμὸν, 
ἀποερθαπί δὰ συρρίϊοϊεπι αυῖ ογμοὶα- 
ἔμ: Ὁ] νἱά. ϑ'γγιιπ. ' 

᾿ἘΜΠΑΙΖΩ, ἐϊϊμάο, ἔμάο, ἀφτθο, 
τι. Μαάϊδιις οαπο. Ὁ), οοπομίοο. Ῥτονυ. 
ΧΧΥΙΠ]. 7. κηρίως ἐμπαίζει, ἕανυτα 
δ΄οο 2 σἰ 412. ΝΟΙ τηΔ}]6 χυοβα θθῃ- 
81). -- 2» οοπέμπαάο. Ῥτον. 

Χ ΧΠΙΠΙ. 856. υδὶ]᾽ ἐμπαίφειν τιοῖαϊ ογερ- 
εἰμεν αοἋ οοπίωηιρίίοεα ἐγαοίασγε. .-- 
ΟΝ» Ἠπαρ. μάοῖο. Ἐχ. Χ. 2. ὅσα 

ἐρμυπίπαιχα τοῖς Αἰγυπτίοις, αυδπέἔυτα 
111υβετίτα ΚΕ ργρ 8. οχ Ηθρτ. ἢ. ]. 
Ῥεῖ ἐπξείαγε τοἀἀεπάα οί. Ο]οββ. 
1 Οοἰδίουο. οἱ δυο. ἐμσύσαιχα, 
ἐνέπαιξα, ἐχλεύασα. Νυτα. ΧΧΙΤΙ, 90. 
ψαείσέεγε, ποη οὐεαϊΐγε ποῖδι. «υα. 
ΧΙΣΧ, 25. ἐνίσαιξαν αὐτῇ ὅλην τὴν νύχ- 
σα, Ὁδὶ θοΏδτι νΘΠΘΥΘΟ θΌγΡΘ (ΟΣ ΓΙῸ 
δέμργαγε, υἷηε ἐΉΓΕΥΤῈ πιρίβογι, χαθαι- 
«ὐτιοάστ οἰ βιταρίοχ σαΐζεν υ80Ὑ- 
Ῥτὶ βοϊεί. γιὰ 6 Ὑ)οϊδυτα δὰ 1 Οον. 
Χ. 7. γεαξ. 454. ἐς Ἐδ886}}} Αἀν. 
ϑόδου. [10. Π. ο. 18. εεοῖ. 4. 1 Ῥαγ. 
Χ. 4. --- νῦν, ΗΠ Ρ. ἃ Πνῖν 

“εάποο πιθΘ. ἃ Ῥαν. ΧΧΧΥ͂Ι. 16. ἐμ- 
“«αἴζοντις ἐν τοῖς προφήταις (ῬΤῸ τοὺς 
“«-ροφήτας, 001]. 8 Εδάτ, 1. 583.), ο05- 
ἐτεηιείοεε ἐγαοίαπίες Ῥτορβεῖδβ. ---- 
ὈΡΌΤτν ἨΙΕΙΡ. σωδεαπηο, τιάεο. ἘΣ. 

ΧΧΙΙ. ὅδ. -- Ὁ) Ὸ» ρΡατί. γᾶ. 

σοσοϊπαίμε. ΝΩΑᾺ. 11. 3. υοῖ ὕτὸ 

ιν εδὶ 1. α. 2) δὰξ βεσαπάσπι 
Ε1106 ἘΣ) ΓΙ» »» ἐγτίάεγε, ἐϊ- 
διάξεγε. ---- “" Ψυά, ΧΧ, δ. υδὶ 

᾿η58 ᾿Εμπαράσκευος. 

ἐμκαΐξων αὺθ δο ΓΝ ϑδῆϑα γεῆασθο 

δΟΟΙΡ ΟΣ, Ῥσο δέμρτγατε, υἷπι ἐπ εγγε 
πιμδβετί. ---- ΤῚΝ», ῬΙΒεΙ, ἐμάο. Ο αι.’ 

ΧΧΧΙΧ. 14. 17. υδῖὴ᾽ χυοᾳυο δὰ 
υεπεέγοα τεΐετοπάυτη δὶ. 104. ΧΥ͂Ι. 
25. δὶ ΠἸυα ἐμάεγε οταῖ ἴῃ θο, φαοά γ΄ 
ἴρϑυτα αἰ ρτῖο Ῥαϊαια Ὄχροπεραδσι. 
μος ὈΓΠ» ἐμάο, ἐγγίάεο. ϑγτασα. “08. 

ΧΙ, 44. ΤΧΧ 71υά. ΧΥΙ. 28. ἐμ- 
«αιδόμενον, ἀαυοτηοάο ἐκναϊδγίο λἀαδε- 
δαίεν. Ῥ8. ΟἸ11. 28. υδὶ ἐμσαΐϑδεν 
αὐτῷ, Ῥοδίίυτη οδὲ Ὁ͵ΤῸ σαΐζειν ἐν 
αὐτῷ, δὰ ἱμάοπάμπηι, βεὰ ἐδέετο δὲ πιὸ- 
υενάμηι εἴ ἐχεγοενάμπι, οἵ ᾿ἴα αιιδαὶ 
Ἰυαδοηάπμι, ἴῃ 60, 801]. τηδτί. ΗΔ}, 1. 
10. εἰς σἂν ὀχύρωμα ἐμπαίξεται, οἴηῃα 
την πἰτηθηΐζυχῃ ἀεγεδιξ, ἢ. ὁ. πέλὲὲ 
αϑείἐπιαδιί, υἱἱέρεπασί. ---- ᾿ ἀϊε- 

ομντο. 65. ΧΧΧΙΠ]. 4. ΝἹΊ ἀρῆς; νο- 
σεσα ΠΟΤ οοπδι 886 οὐχ Ὁ 90 

βογιὶ δ! αἰ ταίετα, δὸ Ἰερῖδβε : ὈΓΤΩ) 3 

2 γπῦ ἐα ἀεγιἀεδὲξ ἐξ ἸΥΥΊΔΟΥ. --- 

ἴδ» ἑποὶάο. Ζαοῖ. ΧΙ]. 8. ιάδη.- ἡ 

τὰν Ἰερίεθα Ὁ), ἐτεϊδιϊαυϊί. ---- 

ΘΟ ΡΓ» Ρίαν, δεἀκμοίέοπεε. 76:. Χ. 

14. δὶ ἐμπεσαγμίνα δυηὶ γἱαιομία. 
Ηϊογοη. ορι τίσ ἀἴρηεηι. αὶ Μδος. ἡ 
ΨΙ]. 10. ἐματυώζεσϑαι ποίδὲ ογκμαεῖξ εἢ 
οὐπέμπιεϊοδο ραπαγιηι ἐξ ΠΟΥ ρὲ- 
πέγο αἰδοῖ: αδὶ νἹ, ϑγζυδ, ἃς ΒΌρτα 
8. ν. ἐμπουγμός. 
ἘΜΠΑΓΙΚΤΗ͂Σ, ἐϊΐμδον, ἱγτίδον. 

Ὁ ῦνΓν ΡΙυν. ραγυμί, ΤΉΘοα. εἰ 

ΓΧΧΊεδ. 111. 8. Α]. 168. υΧΥῚ. 4. 
2. ἱπ Ηρ. 7ορατὶ, ἱμάψέσατε 

Ὡρίαΐ, τς Ψὴ 
᾿ἘΜΠΑΡΑΓΤΙΝΟΜΑΙ, σερεγυεπίο, 

αἀυεπίο, αἄδφιπι. 14, ὑὉέπῖο. ῬΤΟΥ. 
ΝΙ. 11. ἐμπαραγίνεταί σοι, ἱπορίπαίο 
ἐε Ἰπυαάεί. 

ΨΕΜΠΑΡΑΣΚΕΥΟΣ, ἱπείσιισέμ. 
ΓΙ, ἐμγηεα, σαδέγα. ϑγτατα. Ῥβαῖτω. 

ΧΧΝΥΙ. 8. ἀ6 αοἱό ἐπείγισία ΘΟ ΔΉ, 
νογϊ σόλεμος ἐμτκαράσχευος. Ἐχ δος 
δυΐοτα ἰοοο, ηὰο «ἀράταξις πιο. ουΐ- ᾿ 
ἄδιη ἰἰδαϊον, ρει οὐΐ ρσίοιθδ 

ὃν 

58Β2 



᾿Εμασαῤῥησιάζομαι. 

α δυϊάοο: σαράταξις, σόύλεμος ἐμπαβά» 
σχενος. ὅϑῖο͵ Κιογββὶᾳ. στρ. 1. ραρ. 
11. ΜΙΒΣ δυύοι ἢδο νόσθα μαϊΐυ8 
εὦ ΠΣ ΠΟ ὉΝ ἴῺ δηΐθο. μ6- 

ἴπεσρ τιάθπίν, τξ δου ρβευτί : ἐρσθον 
ΘΑ ΩΝ δυῖ εἰ “ἀρασχευάσγῃ, σόλεμμων. 
ὉΣ ἐμπαρααχευάζω ἰορίτυΣ» δρπᾶ 

ξμοδι Ῥο]οσο. Ρ. 1658. 10. οὲ 
5680). Αὐἱϑίοριι. Νπδ. ν. 288. 

"ἜἘΜΠΑΡ̓ΗΣΙΑΖΟΜΑῚ, λυ» 
ὃ ΜΡ. οδέδοίο "πε.. 00. ΧΧΊΙ, 26. 

μεο. Α]οχ. ἐνσαῤῥησιάσῃ, ὕῬτο αὐυὸ ἴῃ 
Ψγαϊυοη. Β. Ῥ. τρδὶϑ Ἰθριζυν ἐν σαῤῥη- 
σίᾳ τὰ Ἐογίαϑϑε Ἰερομάυτα ἐν με μα 
σίᾳ ἔσῃ. Οείοτυαι Ἰερίίυ αὐοαῦθ 

. ἡ οάζομαι ἃρυὰ ῬῬοϊγθὶυγα 
ΨΙΠΠ,. 4. 7. ὕόβερἘ. Α. 2. ΧΥ͂. 

Ρ. 168. 4. δνετο. 

ΕΜΠΕΙΡΕΏ, ρεγΐμς “πηι, 6ζ- 
ρεγίηϑ διμα, οαἶξξο, δὰ οορηοδοῦ. 

ς Τοῦ. ΄. 6. Υ146 δομνειρσιοι [,6χ. 
ῬΟΙΥΌ. 8. Ἡ. ν. Ζοπδγαβ [,οχ. οὐἱ. 
708. ἐμαειρεῖ, σεπειραμένως ἔχων. Τάουα 

᾿ ἀράς ΘΌΣΠΆ6. μὰ 
. ἘΜΠΕΙΡΓΑ, δαρεγίθηξία, ρενγίἑα, 
ϑαρ. ΧΙΠΙ, 18. 

"ἜΜΠΕΙΡΟΣ, ὀτρεγίμξ, ἐμ. 
Τοῦ. Υ, 4. ἰδ 
᾿ΕΜΠΕ ΜΠΩ, ἐνοιπεζίο. ΓΙ)» τολέϊο, 

ἐπιηείο. ΝΕΒοΙΏ. 11. δ. 
᾿ΕΜΠΕΡΙΠΑΤΕΏ, ἐπαπιδιεῖο, οὗ- 

ἃ ἀπιδεῖο. ΠΡ» ἩΠρΡ. ἴπὸ. Ῥβ. 

ΧΙ. 9. Δαυ. ἔσοοδ. ΧΧΥΤΙ]. 14. 
ΤΧΧΊρν. ΧΧΥῚ. 12. ἐμαερικατήσω 
ἦν ὑμῖν, οθαταθυΐαθο ᾿ηΐου νοϑ. “οῦ. 
Ι. 7. ἐμπεριτατήσας τὴν ὑα᾽ οὐρανὸν, 86. 
γῆν. ϑδΡ. ΧΙΧ. 90. 1δρχίταν ῥγείεσ- 
68 Ῥτου. ΧΧΧ, 81. ἀλέχτγωρ ἐμαν.- 
οαατῶν ϑηλεῖοις, ὉὮ1 νυἱάρηάυβ .46- 
βεταϑ. 
᾿ἜΜΠΗΤΝΥΜΙ, ἐπρο. αἶα [ἢ ἢ δἴα- 

ε ἴα. ϑγτάτα. 9 ϑϑτα. 11. 16. ἐνέσηξαν, 
Βο. τὴν μάχαιράν, ἀεβαογμνὶ, κ. ἐη)χτε- 
γωπέ, 86. βἰδάϊανι, ὑδὲ Ῥγὸ 157, 

εἰαάϊωδ εἶδ, εἴπ ἀυρῖο Ἰερὶς ἡ, 
δτ 

Ά ΣῪ υοα ποη βοϊυτῃ ἀευαδίατε 

ποίαδϊ, 8 οἰδια ἐπήβενγε 5. ἀθῆρονε 
εἰαάλιη, ἢ. 6. σίαάϊο οοοίάεγε εἰρτνβ, 

ι 

156 Ἔρεπτο. ἑ 

ΓΑΤΟ Ῥο δδξ. .--- Δ Ἵν ῬΊΌΥ. δἰ 

οἱέαίες. Ῥα. ΣΈ ΧΙ, 4. ὧν τῷ μεν: 
γῆιαί μα. ΤιΑρΈτΟτϊ ΝΥ εἰ ἀξ 

ἀυκοτυπί ἃ 4:γ1 ἐἰκώϊως, δεουμόιη 

8105 γε ΣῸ ἴῃ οοᾷϊος 5ιλο ἱπγεῦστγαπ, 
ἘΞ» 8 ὅγε. ἔϑ υλν, αι, δι 

ΛΠ» ἱ. 6. ἄἴμηε ἀξδοοίαίεγ δ 

οοπ)νηρίίαν ἡἠρέλι. ΝΠ} αθόξα 

βιδίαυπε, 606 ἃ, νοΟδ ἸΔῪ 48 ᾿ο 

ἰδἴ φέήπιείωπε δομηι, ἔδοϊθθο ἐμσαγίε, 
Ἦος β6ηβι: ΖῳΤΑΥΙΟΙ τὴθ (0 
Ρυτρὶδβ εἰ ἔρα!οδ8, δο βείιπισϊοι [χν 
αύυδτι αγαπίΐ μονὶ δἰ ὕυβ ἰηῇᾳ!ε-- 
»3 Ὁ: ἑπωμόῦροτ. Ῥβ. [Χ. 15. (ἢν 

ΠΑΣᾺ8 ἴ οτ, Ὁ. 744. ἐ σαν ΕΔ ὦ 

θησαν, ἐγηλώϑησαν.) ΓΟΧΥ͂ΠΙ. 5. 18 
ΤΆγοη. 11. 9. (Ζομάσας [κσ ο Β 
ἐνεσάγησαν, ἐνέπεσον.) ---- Ἴ, ΟΡῪ 

πο. 1 ϑαω. ΧΧΥ͂Ι. 7. νεῖ ὼς 

". }. τεσΐδ νϑγΣ Σ : ̓σδα {5 
ἑηῆκα εναὶ αὐ εαρκί. --- τὺ δὉ 
8 ὯΝ νεῖ ὁ ΠΡ ἀοιοονάρ, ἣν 

ΧΧΧΥΙΙ. 9. .-.- »ΏΓ. ἤρο. ]υὰ 1 

41. Ηδεγοδ. ἐνοαάγησαι, πος 
᾿ἘΜΠΗΔΑΤΏ, ἐπεὶδο, ἰγροὰ ἰρὶ 

«οτί. βεο. ϑἍμοὶ. Ῥγου. ΧΥ͂Ι. τθν 
«ηδήσεται εἷς κακὰ, δὶ ἰπ ἰοτίπ μ᾽ 
ὅαν ἐμπεσεῖναι, ἂς ὨΪΏ1] εἰ τεερσνῦδ 
ἰοχῖα Ἡρῦν. ᾿Ἐμαηδήσετα [018] 5ξ' 
τὐβοδηξίυ5 ἃς 4118 ἱπίτργεῖ δας 
νἱἀείυγν. ΜΠ οἴ 1 Μδος. ἰδ. 

ἘΜΠΙΜΠΛΗΜΙ. ιάε μι 
Ῥοκῖ ἴῃ ἐμαλήϑω. 

ἘΜΠΥΜΠΡΗΜΙ, ἑποενάο, πέσοι 
πιο. Μά Ῥδυὶο ροϑέ ἴῃ ἐμτρῆν " 
ἘΜΠΙΠΤΩ, ἐποίάο, οπάσο. ΝΣ 

Ομ5]α. ἱπ΄ Αρῆ. αυοά εἰ ρυμπ 
ἐπιρείμπι ἤχοογε ποῖδξ. ἴδῃ. ὙΠ Σ. 
βοῦ. Οίδ. υδὶ δ τεπέὶς ϑέτη ἐξ β 
πον οὕγτιο, ἑπουσοο πε. ἴδ 

4. Ἰάθενα νοτίου. --- 5} αἱ β 

ϑγίθμι. Ῥ8. ΧΥ͂. 6. Ααὺ 7ε μ'' 

Γ᾿ δὶ ϑαν: πρὸς ΒΉΡΚΣ 
ΜΕΤ, ΟΟἾΓΜΡΈΕΤΕ ἃ ΠΟΝΕΙ͂Ν, ᾿ 

πῖγα οἰπηρ] εῖτο “ποἰδί. Υαΐξ. 
ἐγαπεβιρεγαπί. [τὶ εδά οι 



Ἐμα ἐσ ύν. 

α΄ Ὥρῃο Ἰοξίζυς απιαηθα 1 ὅδ. ΧΧΊΧ, 
8. ΘΥΤΑΙ ΒΟἮμδ ἱρὶ σροσβεύγοιν ΒΑΒοῖ; 
ΤΧΧ Οθηθ}. ΧΙΝ. 10. ἐνέσοσαν ἐχὲλ 
εθοϊδογηΐ ᾿ἰΝ. 1.ἃ. ΧΥ. 18. ἐμπεσοῦς 
βμωι ἐν χειρὶ, ἑποιάαμε ἵν γβδχυται. 3 
ϑδια, ΧΧΙ͂Ψ. 14. ἐμπεσαῦρω, εἰς ΧΙΆ 
μας. Ῥτογ. ΧΧΥ ΓΙ]. 14. ἐμεεσῶται εἰς 
καλᾷ, --- Ὁ» ὀεοωγτο, ῬΕΟνΕΥΌ. 

ΧΥΙ]. 12. Βαρ. ΧΥΙ. 11. εἰς βα- 
ϑεῖχν ἐμπεσόντες λήϑην, υΐἴδηθ ΟὈΙΣ 

δ᾽ Ἰ) εἰ εἴ τηδηδείογυτη εὖἦν8. Ὠΐο (488. 
1. 41. μαρ. 999. εἀ. Βείπι. ἐς δάχρυα 
χαὶ ϑρῆνον ἔπεσον, ἢ. 6, ν816 ] ἃ- 
Τυης οἱ ἰυχοῦυπί, δὲν. ΧΙ]. 18. ἐμ- 
αἴπστειν ΘἸΕρ ΉΓΕΥ ἰοῦ ἐς, φυὶ αὐὲ- 
ξίπι αὐ αἰχωενι ετριρπαὲὶ οἱ οσομραί, 
δὰ χυοᾶὰ Ὧο8 ἀΐσοτα βοϊδιλυβ σας 
τίπο Ὁ ϑερπ, το δεδεί α ρεγϑθη, υἱϑὶ 
ΦΡΡοηϊζυν τῷ μακρὰν ἀφίστασθαι, ἴοπ- 
4: αὖ αἰΐφιιο τεοοάεγε, Ἦ. 6. πὲπιὲξ 

ς ἐϊπιϊῶμηι το:ό. Μὴ ἔμωπιπτε ἰίλαχο 
ψοῦθησῃ1 68: 46 ἡηππούοεὶξ εἰ ἐξα 
“ποραγία οὐἐγμάας ἐφ αἴξ. Βοης Ψαϊρ. 
πὲ ἐπιμγοῦνε δε, Ὦ. 6. ἐπιραγέπηαε, 
Ὧ6 ἸΏ σοΣδ [6. 1 Μδος. ΥἹ. 8. ἐνέαε- 
σεν εἰς ἀῤῥωφτίαν, Ἰῃοιάξ 1 τϑουθιιτη, 
ΨἘ. Ν. Ἡ. Ν. 24. 1 Μαος. ΥἹ. 10. 
ἐμπίστωχας τῇ καρδίῳ Βε0. ΟΟτΩρΡ]. υδὶ 
Τδιηθῃ 8111 ΌΤΙ τοσυϑ Βαροηΐ συμω- 
σύπταλρα. γΥυΒ: (ΟἿ πεν ἰἰσωφίπο- 

ὦ ἐμηι αἱ. 4 δορ. ΧΠ,. 94. ἐμπεαὼι 
τοῖς περὶ τὸν Δωσίϑεον, ἐποιίεηδ ἰὰ τηδνι 
1.5 Ὠορι6). 
ἘΜΠΙΣΤΕΥΏ, Μέσ, φρεια ὧδ αἷῥο 

ημὸ οοἰίΐοοο, Ξάεπε λαὖσο, σοποῦεο, 
7 ἀεὶ οοπινιῖϊο, οἱἘΜΤΙΣΤΕΥ ΟΜΑΙ, 
.“: ἀεὶ αἴοιγωθ σοπιπιοῦ, δεομγμδ 
διῆι, ἰἴδθτω ἀἰσπμξ ἐπυεπίογ. 
ΩΝ: ἸῸΝ)» ΗἸΡΆ. εἱ ΝΙΡΆ. οὐη- 

,άο, “ἰαδίϊον. Ὡεμῖ, 1. 82. οὐχ ἐνε- 
ε «ἰστεύζατε κυρίῳ, Ἰοπ βάεπε λαδιξδιἐδ 

Δοταῖηο. Ψυά. ΧΊ. 20. 2 ΡᾺγΣ. ΧΧ. 
91. ἐμαιστευϑήσεσθε, δεσιγὶ ογεξδ, ςο]]. 

δὲν. 1.192. 5:ν. 11. 10.. 688 ἰ. ᾳ. Βἴτα- 
Ῥὶεχ «ἰὐροηύεν. [0]. Ι΄, 17. ποίδι 
5ε ἰοέα Μβάεὶ αἰϊομδ ογεάετε 0 
οοηιηρίεγε, εἴ ὁχ δα)υμποῖο "γμεθν 
αὐάλατετε, “αείεμι 6286, ᾿ΟΟ βεΏδα: 
αὶ 6 ππδιφηάμηι αὐ τεβεπάμηι οοπεριὶξ- 
ἐξ δαριοκίδα. Ι014. ΧΙΧ, 4, ὁ ταχὺ 
ἐμπισείψων, 4αἱ ἔδε!]ς ογεάἐξ φυλρεῖ 

181 ἜἘμαλήδα. 

φεϊάδνες εἰπὲ Ἠδιλ ταϊδάτο νὰ δπο. αὶ 
οὐνιδῖδ βδϑεγοι, δυς δ δτα : δ6 σγεν 
ἐπ. Πυϊὰ. ΧΧΧΥΙ. 15. ἐμσιστεύδησαν, 
υβάε αἀϊσηὶ νοὶ υεγαοες ἐποεπίαπὶεγ. 
1 Μδος. 1. 31. δες. ορά. Υ ιἷἰς. ἐμ- 
πιστεύω εαἰ ἷ. α. ΒΡΙ6Χ σι στεύω, 
φμχὰ 4110 Θἔίδτα Ῥοσιδυδί ἴῃ σοαᾶ. 
ῷ Μδρε. Χ. 18. τὴν Κύαρον ἐμπιστευ- 
θέντα, ΟΥρτύτα 5101 ογεάμέαηι. Μ᾽ὰΘ 
ϑειγΖ. ἀ6 Π14]. Μαοθά. Ρ. 164. 
᾿ΕΜΠΔΑΤΥ ΝΩ, ἀἐϊαίο. ΤΣ» 

Η!:ρῖ. Ιάθα. Ἐχοά. ΧΧΧΙΝ. 94. 
Ῥύον. ΧΥ ΠῚ]. 16. ΜΊοΝ. 1. 16. Αᾳυ. 
ΤΒοοᾶος, ΑἸοα Ι. 13. , 

ἜΜΠΛΕ ΚΟ,ῖΜΑΙ, ἐπιρίϊοον. δῸ» 

εαάο. Ῥτόν. ΧΧΥΤΙΪ. 18. ϑεά ἐμ 
«λαχήσετα; 101 ποη “ἿὯπὶ τῷ δὴν, 

86 νουἷθ ΠΤ 15)» ΓΕΒροΒάοί. 

ΑΥΔΡ. ς(ἃ! ποκμὶ, οοἰϊ σου πος 
καῖ, υἱ ἀοουΐϊξ ΘοΒυ]θηθ. Οοιητα. δα 
200. 1. 4. Ὁ Θ Υ ν στόγμηι, ᾿. ἃ 

6. ἐγγίίοπε ἀἰρπιπι ὕοτετα. Χ. 15. 
ἐωπεπλεγμίνα Βοος. ὈΟΙΡΙ. β6α τϑρο- 
ποηάμμι δὲ ε του 8 ΕἸ σἰβ ἐμσε- 
φαργμένα. ᾿ 
ῬΕΜΠΛΈΕΏ, ἐππαυῖρο. 4 Μδος. 

ΧΠΙ. 6. ὁ 
᾿ἘἜΜΠΛΗ ΘΩ εἰἘΜΠΙΜΠΛΗΜΙ, 
ἐπρίοο, 9αἴο, ξαΐμγο. ἸΩ »ἱηρυεῇο. 

Ιω. ΧΧΧΙΨΝ. 7, ἐμπλησλήρφιται. --- 
ΤΣ, ΗΙΡὮ. ἃ 11η}» φμέοξοεγε ἤποῖο. 

Ἐχζοοῆ. ΧΧΙΝ. 18, Θιυιΐ ὑμηθη 
ΓΆΤΑ ϑΔο) ἴῃ 8111 116π| ρα, 16 
αυΐϊοβοοσα ἴδοι, δὰΐ ρμίδοαλαϊς ἴγδπι 
ΒΌΑΤΩ. --- 7 Ηρ. ἃ ἌΝ οἰα- 

οἷο. 168. ΧΙ. 8. ΤΛΌεγα νου; πδηη 
ηαὶϊ οἀογχαῖαν, οάοτε τορ]είυγ. Ηΐης 
τορ᾽ τ οηἶθ πιοϊϊοποιι βιιχηϑῖβθε υἱᾶθ- 
(7. 8.64, ξογίδεβε ἴοοο Υ1 ἱθριξ Γγ) 
μεν μοῖδι μμδεγέμη οερίείμτῃ δρρέ. -- 

δ τν οὐϊέφο. 700. ΧΙ. 8. Ν. ἢ... 

δὉ) νεσίμιπι, ἔπ. 4, ΧΥἹ]. 14. 

Εχχ ΕΣχοϊ. ΧΥ͂. 9. ἐμπαλήσῳ τὴν ψυ» 
χήν μου, ξαέέαῦσ ἀθοϊἀοτίυσχη ὩθΌτη. 
Ἐχοὰ. ΧΧΥΙΠ]. 8. οὗς ἐνέπσλησα ανεύ- 
ματος σοφίας, 408 αδυμδ ἐπείγμσὶ 

Φο 
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Ἐμπλήῆϑα. 

4 βΒορίεπῖδ. ὑοῦ. ΧΧΤΠ, 4. ἐμσλήσι 
με Ῥτὸ νυ δὲ» υδίι Οτανίαβ σϑοῖθ 

τοβξαϊε ἐμαλήσωμι. 1658. 11. 6. υδὶ 
ῬΤῸ ἐνεπλήσθη τολ]]οῦι ἐνεπλήσθησαν, 
υἷα ὨΟΩ βοΐατη νου 8 ΡΥ. 18 
μδροῖ, βεὰ οἱ ΤΧΧ ἴῇ ἤηεδ αὐτοῖς 
Ροβυαογαμῖ. ΜΙΟΝ. 111. 8. υδὶ Ἰοοο 
ἐμπλήσω ἔοτῖλ886 Ἰεσοηάυτῃ ἐμπλησ- 
ῶ, --- ΝῺ ψοθ416, ρίεπωε. Ὠευΐ. 

ΧΧΧΠΙ. 4. ΧΧΧΙΨ. 9. (οδεὶ. Ι. 
δ 7. --τ κα, ρίοπεμαάο. 1.8. ΧΧΣΧΙ. 

4..-- ΚΞΝ ΟΌ, οριιδ. Ἐς. ΧΧΥΤΙΙ. 
18. ἐνάπλησας, ὍΒΙ ἄυλὶο οτοῖ δὸβ 
Ἰεκίδθ6 ὨοΣ) Ὁ. -- “ΓΟΧῸ» ἀβοθηδεδ. 

ΧΧ κβες οοὐ. Νοσίπν)». «}6τετὰ. 
ΧΙΨΠ. ὅ. ἐνεπλήσϑη. Ιδροτυπὶ 
ΠΝ). --νῦ» ἐταάμς, σγοδσδ. 1 

ὅδ. ΧΧ. 8. ἐμπίαλησται ἀνὰ μέσον 
ἐμοῦ καὶ ϑανάτου, ὉΌΙ ρμοεῖ ἐμπέαλησ- 
ται ΒΡ] παι εοἱ χάσμα, δυϊ 8ὶ- 

ὁ ταῖ]α νοοβθυΐυτα : ̓πρ]θίυβ δβξ Βἷδ.- 
Ὅλ 1116, φυὶϊ τὴθ ἃ χηοσίβ βθραγαβδῖ, 
ἢ. 6. τπιουῖϊ ῬΧΟχίσηιΒ βὰπὶ; ἀυοά 
4ιυιοδα ΒΘ θυ τα τη αἰ οτῖ ἃ νου 19 
ΗἩδΡγδὶοῖβ, αι ἡ Ὁ]. 1ἴ6 ἰραηδίυλι: 
το ἑαπίμηι (αἴ ἰἴα ἀἸσΑτα) σγαάμ ἐρὸ 
“πόγέσχμε αἰυϊα ηταγ. ---ο γ᾽: δαξιγΟ ῦ. 

ϑγιατα. Ηοβ. ΧΙΠ. 6. Ῥγὸ νη. 

Αι. Ῥεαΐην. ΧΥ͂]. 14. Αἄφυ. ϑγχηση. 
168. 1. 11. ΓΟΧΧ [κεν. ΧΧΨΥΨΙ. 26. 

ὦ Ῥραγ, ΓΧΧΤΊΧ. 14. ἐναλήσηημεν. Ἐ- 
πυηθεργυπί ἘΦ" (οβεὶ. Ι΄. 8. 

ὀφ)αλμὸς αὐτοῦ οὖκ ἐμσίασλαται «λούτου, 
ουρία 28 6118 ΠΟῚ βαιίἰδίαν αν 1118. 
Ἠξεεγοῖ. ἐμπίπλαται, αληροῦται, χορ- 
τάζεται. --- »ῺὩὉ » δαίων. ΑἹ, 75. 

ΧΙ,1Π1. 1. 7. ἐμσειαλησμένος ἡμερῶν, ἐε- 
πές, ρίεπα αἰαέε. ---- »Ὡῷ δαΐωγίας." 

ΟοἈ. Υ. 11. -- νὰ Ἰάθω. δι. 

ΧΧΙΙΠ]. 96. Βυΐ. 1. 18. Ῥχονογῦ. 
« ΧΙΠΙ. 46. .-- πυ ἰἄάδη. [6β8. 

ΧΧΠΙ. 18. Ἐκ. ΧΥ͂Ι. 98. ---Ἰο 

ἐπρκὲξ σιοη. Ὠδυϊ. ΧΧΧΙΠ. 15. 
τ αίωαΣ Ργροίοσοα ΤΈγθῃ. 11]. 46. 
Ὁ] ἐμπλησθέντες ΘΥΤΩΙΗΔΟΝ5 ἀδ 80 
δαἀαϊαϊς. βαρ. Ψ΄. 7. ἀνομέας ἐνεκλήσ- 
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ἽΝ. 35. ἐνέπνευσε. 

Ἔμανίω. 

ημόν τρίβοις καὶ ἀσωλιίας. Ἀτεῖδεῖ- 
ΒΘ ΟΣ ἰεβοτα τινος ἐνοκλίχνηρεν, 
ἃ ἐμαλέχω, ἰττοῦ 1 ρβυτηῦ5 νἱ18 Οχι- 
εἰοεὶς, οο11. Ργονυ. ΧΧΥΤΠΙ. 18. υἱ 
τοϑίδρηοτα ἀεδάυποϊα εἷὅ 4 νἱδ ἴοτ- 
ἴυοβα ἰδρυγπιῆὶ, Ψυϊν. ἑαεεαΐξ συ- 
τπμ4, Ὦ. 6. ΔΩ] δνηκ πϑατα δὰ 
Ἰαβοιυἀϊπιοτι 5. δαῦετη. ὅσ. ΧΙ]. 
12. δῃίδ ἐνσαλήσϑη δι ρρ]οιάζιτη ε6ςὶ 

ἧς. υἱ δὰ τροφῆς τείογαϊατΣ. ϑΘῖτας. Π. 
16. ἐμαλησλήσονται νόμου, Ἰερετα οὐ- 
δεγυαδιιμπί, ς0]]. ν. 1ὅ. 68 1. 35. Ποία. 
ΧΙΙ, 232. οὐκ ἐμαλησϑήσεταω ἀφ᾽ αἷμα- 
σὸς, ΘᾺ δααδίξεγ βαηρυΐτθ. Εσ 
Βοος Ἰοοο Ῥϑδίείϊ, αυοὰ ἴῃ ρεη τη, ; 
αἱ] 4115 Βαὶς νεσῦο δά ἀυπέασ, βυν- 
ἰη 6] σοπάα δἰ Ὀτροβὶεῖο ἀσὸὺ, τεὶ 
οἰΐαπι ἐχ, Ὑ᾽ὰς ἴ,. Βοβ. ΕΠῚτρἊ. Οσ. 
Ρ83. 812. Μὶάδ φυοαχυδ ἱπέγα 5. τ. 
Εὐφροσύνη. 

ΕΜΠΛΗΡΟΏ, ἐπιρίεο. δ 

ἱάετα. Οθηθα. ἱ,. 8. 866. 
᾿ἜΜΠΔΟ ΚΙΟΝ, Ἰυιὲς οοσέονία:, 

ἑππεχίο, ἐπερίεσωνι ορων, ἰογσιες. Ἐπὶ 
βϑηυβ ΟΥ̓Δ ΘΠ τηυ]οῖννῖα, αοὰ ἱ 
σὐηίδυδ ᾿πιρ] οαϊλαῖαγ. 773)» εἰν- 

Ῥεπάμία. Ἐχοὰ, ΧΧΧΥ͂. 41. 
Νιμ. ΧΧΧΙ. δ0. --- ΠΣ. Ῥαία 

αππιῖ!, Ἐχ. ΧΧΥ ΤΠ), 35. --- Σιν, 

οοπέογέωηι. Ἐχοὰ. ΧΧΧΙΧ. 18. 16. 
ὉΔῚ οδὲ ογμαριεπίξ »εεβεδτγὲς 
πεδ, μοῦ οτὶπὶδες ἐπιρἐοαγείτ. -- 
ΟΣ Ὁ), Ρίυτ. γεϊομία. 168. 1Π. 

17. (18.) υδὲὶ ἐμαλόχια νεῖ 46 εἴη- 
οἰ Π18 Θὲ ᾿ σαι}8 σγηῖθυ8, ψεϊ ἀε 
τοῖοι] 8, ναὶ ἀθ νοϑιρυβ ἱπ- τ 
ἰοχίο εἴ ᾿τορ]]οδίο, (ᾳυΑ]6 εϑὶ ρῆνγ- 
δἰοῃίσυτα) δοοῖρὶ ροίεβε. 6 χυο- 
4116 ἱπῆγα 8. ν. ἐνώτια. 
᾿ἜΜΤΙΝΕΥΣΙΣ, παίέμς, ἱπερίγαξιο, 

γερρίγαξίο. ΠΌΦ ,"βαίμα, λαΐξαεε. 

Ῥραΐτα. ΧΥ͂ΙΪΙΙ. 18. 

᾿ΕΜΠΝΕΩ, ἐπερῖτο, τεδρέγο. ᾿ν 

φγόμνεηι πιὸ ὀχραπάο. Ααὰ. 9 Βεσ. 
ϑεστοο 0] 6ϑὲ ἀδ 

Ἐ}ῖβα 86 ϑαρεῦ ῬΌΘΣΟ Ἔχρδηδθηΐε δ 
ΘΟΏΒ1Π1Ο0, υἱ Ρ51 δρίγτίξατι νἱξδίεπι 
᾿πΒδίασει. ΨΊΧΣ ἰἴδαυθο με νεῖβίο, 
αυδηχυδσα Ρ6Ὶ 86 δοη ἱποοισσαοβ, 



"Ερμανέον. 

“- Ααυϊ εἱρμὶ ρμοίοαῖ. --- "ον, 

“Ῥοπεί. ϑγτητα. 7200. ΧΧΤΙΝ. 19. ϑῖπε 

759 ᾿Ερμυπορεύομιαι. 

ἀντὶ τοῦ, ἐμπόδιον καὶ διοικοι καὶ τῆς «ρός 
δ8 γενομένης (δῷ εὐφροσύνης γέγονας. 

ἉἸυδῖο μαπο γόσοσα εχ [9,9 ἀεγῖνα- 

ἔδλμι μῥυίανίί. Μιαάεϊδοτρῆυβ ἴῃ 
Τυτνί» Ηεςχ. δά ψοθυπι Ρ. 68. ρτοὸο 
ἀμπνίει α (οἷ. ὅγν. Ηδσχ. τϑρόποσθ 
ΧΏΒΝῸΪ ἐνεργεῖ 

ἜΜΠΝΕΌΝ γζὸο ζῶον ἐμανέον 
Ζωῆς, απϑπαὶ φρίγαπς υαπι, Ἦ. 6. 
υἱυέ. τ» ἀπίπια. ὅο6. Χ. 48. 

ὦ «ἂν ἐμανίον, οτηῃα δηίΐτηδὶ νίνθῃβ. 
Γυϊά. 80. 837. ΧΙ. 11. --- πον 

λαΐίμι, φρίγιε, βαία. Ὅσαι. ΧΧ. 
16. .08. Χ. 40. [π ροβίοσίοσζε Ἰοθο 
ζωῆς αἀάϊτωτ, 

"ἜΜΠΝΟΥΣ, γεβρίγαης, δρίγεέεηι 
εἴμοεηπε, απλείιω, υἱυκα. 24 Μδος. Υ]]. 
5. ΧΙΝ. 456. Ῥῆμαν. ἔμπνους, ὁ ζῶν 
5α] «νοὴν ἔχων, ἤγουν “ψυχήν. 

᾿ΕΜΠΟΔΙΖΩ, ὑπρεαίο, ργολίδεο, 
'ς ἄεπερο, οὐείασιιο δεπι. Ὁ.» ῬΙΒ. 

ἐπτῦο, ἐεγτεο. Ἐσϑάν. ΕΥ̓͂. 4. ἐννεόδιζον 
αὑτοῖς οἰκοδομεῖν, ἀεϊοττασττπι 605 δὉ 
το βοδπᾶο. -- Ὁ)» οδέμπάο. ΑἸ. 

“]υά. Υ. 29. υδὴ] ἐμποδίζειν ποΐατα νἱὶ- 
εξ ροάίδιδ 5. οαἰοίδιις ἱμπάδγε 
ξεγγαη. ὅν. ΧΙ]. δ. ἐμπόδισον τοὺς 
ἄρτους σου, Ἀ. 6. ἀεπερα δεπεβοία. 
Ψυϊκ. ργολίδε ραπες ἐς ἀατὶ. 

β Φ᾽ἜΜΠΟ' ΔΙΟΝ, ἐπιρεάἑπιδηέμηι, 
μἱ δυῖ φιοά ἐπ ρεάίδια δαϊ ἀπίε ρεάεε 

εἰ. πη ἐπ ἤηπιδτιΣ . Ο. 

εἰσοῦθθ 86ς. Ηδχαρὶ. ΤΏτγεη. 1. 9. 
Ὁ ΓΧΧ Βαροηῖ: πρὸ φοδῶν αὐτῆς. 
Ψψυϊραῖ. ἐπ ρεάϊδις ς)ω5. Κτογβειρῖο 
ἐμποδὼν ἰἸεσεπάστι νἹἀείαΣ. 

“᾿᾽ΕΜΠΟΔΙΣΤΙΚΟΙ͂Σ, φμὲ ἐδέ ἔπη,» 
»εαϊ»εεκπέο, οἱ εδὲ υἱς ἐπιρεαίοηαἶδ. 4 
Μδος. 1. 4. τῶν τῆς δικαιοσύνης ἐμυπο- 
ἀιστικῶν σαϑϑῶν, ἰ. ᾳ: κωλυτικῶν ν. 8. 

᾿ΕΜΠΟΔΟΣΤΑΤΕΏ, οἤδεπάο, ο. 
υἱναϊοιεῖο 8. ἐπιρεαπιοπέο δέ. ψ 5 

γ 2 ΗἸΡΗ. ἀορτίπιεπάο ἀερτίπιο. 

ϑγτοχα, Ψψυά. ΧΙ, 86, ἐμπεποδοσγάτη- 
κάς μὼ, ὑπρεάϊπιεπίωπι πλὶ βιδί: 
ὩΣ σῆς τὰ Ηδχ. νἱῦοσϑο ἰεριίυνῦ 
ἐμπεδοστάτηκας. ϑ.Βοὶ. οα,. στα, 

᾿ΕΜΠΟΔΟΣΤΑΊΎΤΗΣ, φιὶ οὔονά!- 
οο εεὶ, φμὲ οὐείαὲ εἰ ἱπιρεάϊπιοπίο 7 
6ε,. ὦν» ἐμτδαίογ. ἴῃς, 1 Αγ. 

Ἢ 7. ῬΒανοῦ. ἐξυποδοστάτης, ἐμυποδί.- 
ων. 

ἜΜΠΟΙ ΕΏ, ἱπάο, ἑπάποο, ΟΡΕΙῸΥ ἐπ 
αἰέχιο, βέπρον, ἴϊ, τείδπιοο. Ὁ ΓΙΌ» 

Ηρ. αἰέοϊϊο πιε. Ἐχ. ΙΧ. 18. ἔτι 
οὖν ἐμποιῇ (αἱ. [0τὶ ἀντιποιῇ) τοῦ λαοῦ 
μου, τοῦ μὴ ἐξωτοστωλαι αὐτοὺς ; πυχη 
ἰσίτςας δάδυς γεξπεδὲς ἐπ ἐμὰ ροίεε- 
ἑαίς (ἴϊὰ αἷς. ϑγτηαμιδοῖ. χατέχεις) καὶ 

Ῥυΐϊυπι τηδυσὰ, υὐ Ὡοπ (ἰπλ 85 
11} 3 Εδάν. Υ΄. 60. οἱ ἐμυποιούμενοι 
ἱερωσύνης, υϊ “ιπροδαπέμν Βεοοσγάο.- 
ο. ὅδισυ. ΧΧΧΙΧ, 14. ἐὰν ἀναασαύο 
σεται, ἐμπομῆ αὐτῷ. ἸΤιαίτυβ νοσίξ: 
δὲ τεχμευετίέ, ργοάεγί ἐ{}. Ἡ  βγςοΒ. 
ἐμποιῦ, χγτᾶτα;. ϑῖν. ΧΙ,11. 938. οὖχ 
ἐνεποίησε τοῖς ἁγίοις, ἐκδηγγήσασναι, «ἀν- 
τα τὰ ϑαυμάσια αὐτοῦ, τοι ορεγαίεμα 
ἐδί ἵπ βδησίίβ, γ6]: ποὺ ἐμδρίγαυϊ 
βασι ΠὨοχηϊηυ8, υἵ ΘΠΔΙΤΑσοηϊ οἿ- 
ὨΪ8 ΣΩΪΡΑΡΙ114 68 Ὄροζα. 

᾿ΕΜΠΟΛΑΊΏ, φβδῦοοῦ, ποροζιογ. 
Ἔν ΗΙΡΒ. νεπάο. Αταοβ Υ11]. 

δ. ἐμπολήσομεν. ῬθΔγνοΟΣ. ἐμπολήσομεν, 
᾿ ἐμπορευσόμεϑα, συνάξομεν πωλήσαντες 

τὸν χαραύν. Ἐεβγςοΐ. ἐμπολᾷ, περιέρχε- 
ται, τρωγματεύεται. ων» 

᾿ΕΜΠΟΛΙΟΡΚΕΊΏ, οἱγομηιηιμηῖο, 
οδεϊάεο. "Γ5.ν Ῥεγουέίο. ὅο8. ἼΙ. 

8. 866. (οὔ. ΑἸοχ, υδὶ ἰῃ 4}118 10 σῖβ 
ἐκαολιορκεῖν Ἰερίταν. Οοηξ, (08. Χ. 4. 
5:1». Ι,. 4. 00] οὐτὰ φολμρχοῖν ρασταῖ- 
ἰαΐυΣ ἴῃ Οὐ] οΙΡι8. 

Φ'᾽ ἜΜΤΙΟΝΟΣ, ρζ. ἰαδογίοξιιδ, ἰα- 
δογεπι ραίεηδ. ϑεὰ 8 Μδβος. 1. 28. 
01 Ἰαρίταν ἔμποιος χραυγὴ, 6Θδβῖ υελε- 
ππιθη2 γοοϊετζαῖο, φυετηδατοοάυτω οἱ 
1,αἰἰη8 ἐαδοτίοδωπι ἀϊοϊταΣ, φμοί ποπ 
δίπε πιμΐίο ἴαδοτε Πὲ. 

᾿ΕἘΜΠΟΡΕΥΌΜΑΙ, πιεγοοῦ, πόρο- 
ἔργ. "ἊΝ οοηατέβο. Ῥτον. ΝΊ. 8. 

ἐμασορούιται δες. οοὐ. Β΄ δε δίΔΕ]. Ὁ] 
ἰτηργοδαὶ ασοιρῖγαι ὨαΡαπΐ. ---α 255}7 

58Β 4 

ὧν» 

ἂ 



᾿Ἐμαορία. 10 ᾿Εμπορκάω, 

α ΡΒ. α 9.» ἀρρονγίο. Ἐῖοο. ΧῈΕ 

1. "τι Δ.» ΗΙΡῈ. σεπάθ. Ατλδοβ 

ΨΠΙ. 6. --- Ἴπο. Οἱ ΤΟ ΉΙ6Ο, ΠΙΕΤΟΟΤ. 

ἀεη. ΧΧΧΙΝ. 10. 41. ΧΙ.11. 84. 
ψεγεα. ΧΙΥ. 18. Ηϊης χποπᾶο 
ΠΡεσδηὰ8 εβέ ἰοοὺβ Ψ296γοὰ. ΧΙΝ. 
18. υδὶ ἐμπορεύϑησαν Ἰερεπάυτα νἱ]- 
ἀοίυγ, Πποη ἐπορεύδησαν. -- ῦ. 
πιεγοαίωεγα. Ῥτον. 11]. 14. ἐμαορεύεσ- 

ὁ ϑὼμ σοφίαν, πωϊίὰς διρπείδις ρατγοοτε 
δϑαρίεπέϊε ἀοφμίγοπ εἰ αἀμροπὰ 
δταΐία, “011. Μεῖἢ. ΧΙΠ]Π. 45. --- 
ἍΓῸδ. "πεγοαίοτ. 9 ῬΑΣ ΙΧ. 14. Ῥτον. 

ΧΧΧΙ,. 14. Ἐχζοοῖ. ΧΧΥΤΙ. 91. ---- 
ΠΠΌΦ, περοιαίο. 1 Ἀερ. Χ. 15. 

8306. Οοεπιρξαξ. --- δὴ), πισγοαῖογ. 

1 Βερ. Χ. 16. Ἐχ. ΧΧΥΊΤΙ. 13. 
᾿ἜΜΠΟΡΓἊΑ, πιεγοαίμγα, περοέϊα- 

ἔϊα. ἽΝ, οοπιπιεγοίμπι. ἘΣΖΘΟΝ. 

ΧΧΥΙ]. 18. --- ΠΟ. [66. ΧΙ. 

εἶ ἼΠΌ: ἴε8. ΧΧΠΠ. 18. -- 

ΓΎΤΟ: ἘΣ. ΧΧΥῚΙ. 15. εἰ 18. θες. 

ΟοΙΏΡ]. υδὶ ἐμπορία τοοίο Ἰερί τὰν ῥτὸ 
ἕμπορω, αυοά τεϊφαΐ Πρτὶ Βαρθῃί. 
Αἀάθ Ααυ. ϑγιωη. Τμδοοά. σον. 
ΧΧΧΙ. 18. υδὶ ἐμπορία δαΐ 681 56- 
ἀμξέας,, δαξ περοίδεηι, γεοά αἰῤγωὲς 
ἐγαζίαι. ἸΙΧΧ ἰργάξιαθαι. Οοπε 
Ι͂οχ. Ν. Τὶ 5. ἢ. ν. --  Ὰ 5|5} 7567.- 

οαἰγίΣ. Ἑποςμ. ΧΧΥΤΙ. 16. ---- "3ἢ, 
ῬεΤΟαίοΥ. ἘΣ, ΧΧΥΨΠ. 24. ΝΑΙ. 
1Π1.16. -- Π)9» περοίῥαξο. Ἐπ, 
ΧΧΥΠΙΙ. δ. 16. 18. --α "9 (ὦ 
ῬῸ Ὁ) μασί. Ῥαῆ. οδέεσέκηι. Ὠουῖ. 
ΧΧΧΠΙ. 19. υδὶ Ἰἤνοτε ἃς βουϊοὶ 

“ οὔδιίοηϊ οομνδηΐϊθηϊζορ ἰταπβίυ]6- 
ΤαΗ. 
᾿ἘΜΠΟΙΟΝ, πιογοαίης, Όγωρει 

ἠπηαπαρένηι. ΤΑ, περοιταξίο. 

Ααυ. ϑγπιη. 168. ΧΧΠ]Ὶ,. 18. υδὶ 
ΠΧΧ ἐωσορία Βαθαηί. διρπίῆοαι 
δυύετῃ [Ὁ] ἐμαύριον χιασίισπ εἰ ἐμογεπηι 
ε »πιεγοσίμγτι. --ο ΤΣ, πιστοαίγίς. 
Ἐς. ΧΧΥ͂ΊΤΙ. 5. --- “θ, Ῥατῖ. 
Ῥδὶι, οδίδοίμηι. Ἰγευϊ. ΧΧΧΙΙΙ. 19. 

ὦ 

υἱοὶ υἱάε νασ. Ίθσὲ. ἰνίποσσηὶ ἢ 
τολβῖΒ αὐδῶ γοξίεσζυμί. 

. ἘΜΠΟΡΙΟΝ ΕἸΜΙ, εἐππροῦμα 
γ6} ϑῦγηπι πμπαϊπαγίμπι δεπὶ. ΠΣ, 

Φοογέοτ. ἴοβ. ΧΧΊΠ. 17. 6. δῖ. 
ἐατὲ Ὦ. 1. υποίδῖ πεεγοαίμγαπι ἐσεγοίτο,. 
υἴ φορύεν Αρος. ΧΥ ΤΙ. 8. οὐ. ν. 
238. (ὐομπέ, ποίδίδ ἃ τὴ6 ἴῃ [μὲσ δ. 
Τ] 8. ν. πορνεύειν. ---- “ππῦ; πεῦο 

ωῖο. ϑυτθσσδοι. 168. ΧΧΗΙ. δ. 
Θεὰ εχ Ῥσχοθορῖο σεροπεπάυμι ἴμ᾿ 
εξ ἡ ἐμπορία. : 
ἜΜΠΟΡΟΣ, ν»πογοαίοτ, περοίιαίοι. 
2» Οκπαπθς, ἰύοτα πέτα 

ΡΟΙ δηίοποπηδβίατα, ατιΐα ΟἌΠΑΠΖΙ 
Θγαηί πογοαίοτες οεἶφδεγτίπι. Αι: 
Ζδοι. ΧΙΝ. 91. εἰ ͵ε6. ΧΧΠΙ. 8 
- ὙΠῸ. περοαδο. 1 Ἐερ. Χ.15.-- 

ἽΠπῦ: »ιογοαίογ. ΗεὮ;. εἰ 8γι. Ἐξ 

ΧΧΧΥΠΙ. 13. 1,ΟΧΧ ααι. ΧΙΠΙ. 
16. 2 Ῥαγν. 1. 16. --΄ ὙΠΟ εἰ Ὑ2 

)αποιέπι. Ιε6. ΧΧ]Π]. 8. --- ΓΟ 
πιογοαίγίς. ἘΣ. ΧΧΥΤΙ. 13. 18, -- 
05), πιετοαίοτ. Ἐπ. ΧΧΥΙΠΙ].15.}1 
90. 233. 28. Ῥτεῖεδσοα Ἰορτίαγ ἀπκεὺ 
1. 4. υϑὶ ἰδτθδη ἔμαυρω ἰῃ (πρὶν 
οἱ Ουυῖ]ο ᾿ῃ ἔμσυροι τηπίαπάυπι ε΄ 

ἘΠ ΈΜΤΠΟΡΟΣ ἜΡΧΟΜΑΙ, π' 
οαίογ ὈσπῖοΘ. δ, ὑὉεηπῖο. ; 
ΧΧΧΥΊΙ. 3δ. βεο. ΜΒ. Οχοι. υἱἱ 
11υα ἔμαορω ἀδ δαο δα ϊάογιπί οὐ 
ϑϑαυσηίία οἵ ν. 48. 

ἐτλήρε ὑ θιιυῆς δὲ εἰ ᾽᾿ἘΜΠΟΡΠΟΩ, 
υ,έδαεϊα αἰϊῆσο, 4. ἃ. ἐπ ΟΟΝ μπξ0, 
ἐπάμπο. 1 ἤμες. ΧΙ. 44. εὐρ λα! 
αι: φύραην χρυσῆν, ἐπ) ῥεϊατὶ 5. ογμπς 
πε ἑ μάν μὴ Ἠεεγοῖι. ἐμπορσούσυα, ! 
φΦιβλοῦσϑαι. 8 Μᾶτςο. ΥἹ]. ὅ. μὴ 
Σχυϑῶὼν ἀγριωτέραν ἐμπεαυραημένν 
φητὰ, Ὦ. Ἂ τῖς Ατῖβ, ἰθρὲ 5. οπῖνς 
ἐμᾶίπε δεψίλαγμνι γενούίογει δὰ 
δεία φιασὶ αὐἀειτὶπρεπίεε ογαθολι 
ἔεπι. (οπέ, Ὀγαβὶ! Ῥγονεῖβ. α 
ΓΝ. ΤΔΡ. ΓΝ. π. 17. ὅϑιπηϊθοῦ ἢν 
κομβώσασϑαι υδυγραῖ Ῥεῦτυϑ 1 Ἐρ 
Ν. δ. Ζοπᾶγαβ ἐ 5: οοἷ. 711. 

ὦ, τὸ συμβάλλω:" χαὶ ἐωφορτοῦεναι 
Ἰάετα οοἱ. 745. ἐνεποραήϑησαν, υηβλπ, 
)ησᾶν. 



"Ἐμπράσνο. 

Ηρ. )αοῖο. Ἐχ. Χ. 4. εες. ᾿ἴθτοθ 
ΣΝΟΠΠΌΠΟ8 ἐμπόέπραχα, υὔΐ ἈΕῚ ἐπ- 

.2ντε, αἴῆοσενε τεἀἀεπάσπι νἱἀείαν, 
οἵ τεϊϊχαὶ ΠΡτὶ Παρϑοης ἐμκέπαιχα. 
Ψιᾶα βυργὰ 8. νυ. ἐωποζω. 

᾿ἘΜΠΡΗ ΘΩ εἰ ἘἜΜΠΙ ΜΠΡῊ- 
 ΜΜΙ, ἑποενάο, οοπιδωγΌ. δ) δ» οἄο, 

. ΦοΉδιπιο, 88 ΥῸΧ Βδιιᾷ ΤῸ ἀδ 
- ἔρτιο δι θείαν. Νοῆ. 1. 3. ἐνεπρήσϑη- 
; σαν ὃν συρί. --- ΥΝ» ΗΙΡΗ. ὁ γν 

ἑποσηᾶο, ασοεπάο. 08. Ψ]111. 8. 10. 
7 υα, ΙΧ. 40. 4 ὅαπι, ΧΙΝ. 80. 31. 

Πα δ» ΗἸΡΗ. αἄάγεγο.. 1 Ἐδρ. 

ΧΥΠΠΙ. 10. ἐνέπρησε τὴν βασιλείαν. 
Ψιαεηΐωσ 1π τηθηῖβ ΒδὈυΐηθθ Ἃ..} 

ὥώ “.σ 

᾿Π ΆΤΒΌ. ψν, αοοοηἶδέ, δυϊ αχὶοι- 

᾿ χρδβ86, ὩΝΑΤΥΓῚ 6866 Ἶ. α- ΣΟΥ Ἵν 
ἐ φακεοτατὶ, ἀἰτὶε ἀευουετε. ---- "ΝΠ; 

᾿ ἐγερῖεο. 1.8. ΧΊΠ. 22. υδὶ ΝΣ 
 ἐμυπρησϑήσωται, φυοά δδβῖ ἴῃ δα, Ῥασίβ., 

τωτιϊβηυτο οβῖ ἴῃ ἐμπλησθήσονται. --- 
τυ» ΝΙΡΒ. τίζορ. ϑγγασα. Ῥβδ]σω. 

. ΕἸΧ. 2. ἸΓἧΝΙ2, ὁπότε ἐμπρήσας ἐ 

ες ὯΙ εἶπα ἀυθῖο βου βαεπάυτα ἐνέπρη- 
Γ δας, δῖ Ῥο[ίι8 ἐνέπρησε. ΝΟ Ἰορὶέ 
: ἢ ΓΟ» υἱ ἀδαποκίυτ 8 δ» Ὥδια 

, εὔδπι; ἊΣ μαθοῖ ἰὨ )έηρ. οΥἰθη δ] ἴθι 

, ποδομοιι ἐποεπάθηαι. ---- ΥὮ} ἀε- 

φίγμο. ὅοτ. ΓΝ. 96. -- πῦν, γείίο, 

᾿ 86. ἐπ ἐρπεπι, 00]]. Ῥφ. ΤΧΧΠΙ. 8. 

πὰ. 1. 8. ΧΧ. 48. Αγαῖν ς λου, 
ἐπσπὶέ ἰρηξ. --- ΠΥ. Μ7Ὸ, οοπιδτζο. 

Νυμ. ΧΧΧΙ. 10. Ὅευι. ΧΠΙ. 16. 
.108. ΥἹ. 44. 
᾿ΕΜΠΡΗΣΤΗΣ, αἄπμγεηδ. ΝΣ 

σεγαδίοε, δὰϊ 860. 8]108 ργεδίεγ, δῸ 
ὠτεπάρ. Αὰ. επί Ψ11]. 16. 

ἜΜΠΡΟΣΘΕΝ, απέε, ρτέι. 
ΓΝ, Ῥοσί. 49. ὅατα. 111. 81. βες. 

6 ΟΟΏΡΙ. ἕμσπροσδεν Υἱῦοθθ, αὐυοά εϑῖ 
ἰηάδ, αυἱα δοϊδοθδδοσαῖ κόσεεσθε ἔμ- 

προόλεν ᾿Αβινὴρ, ρίαπρίε απίδ οερεφαία, 

ἼΘΙ 

“ἘΜΠΡΑΎΊΣΩ, ἐβιείο. ΟΌΨἸΝΤῚ; 

ΓΕ μσροσϑ εν». 

Αδησν, αἱ ϑυϊκοῖ. υὐαπρδίυ τ. ἴδ: 
μεἸἸορίταν οδάδνος οὐ οσυ]οθ 
ἴαμπι. Εἰ σΟΠΤΑΣῖο 1 ἔσοσ. ΧΙ]. 80. 
εὦ. ὙΥροβεϊίαπα ἰαρος ὀπίσω ῥγὸ 
8}: το ον» λενὶ. Μιςβ. 11. 8. 

γοχ Ηδῦτ. ἀθ φυονὶϑ [ΘΕΩΡΟΙῈ ῬΓδῈ- 
ἰεγιίο ἀἱοϊτογ. --- "ὋῚΡ 2» ἀϊεα 

φκοπάαηι. ΤὭροα. ὅεν. ΧΙΝῚ. 96. 7 
καδὼς ἔμπροσδεν. ----- δ᾽ ΠΡδ᾽» γατπι 

μδ΄ ἑσπεῖ. Ααι. 200. ΥΠΠ. 16. 
ἐμπροσλεὲν αὐτοῦ 866. οοὐ. ΟὈἹΡοτί. 
ἘΠ86 Πδῆς νϑυβίομθιη 8 ἰεχέὰ Ηθρυ. 
ἈΙΠΙΘπατα, νἱ δ αὐάεπι Μοπίβαυ- 
οομΐι8, θ64 ηυἱὰ Ἰθροτῖς Ααυΐ]α, 96 
ἸΦΏΟΓΑΓΕ Ἀ58:18 εβϑί. ϑροῃΐθ {βπ] 6 
Δρραΐθῖ, Ῥόγτίπεγα ες νεῦρα δὰ 
Ῥτοχῆηθ απ ΟΘ 6 Ὴ9 ΩΤ “Ε)}»» ἃς 

ΒΟ ρο πὶ δ656 ἤμπροῦϑεν ἥλιου, τα 
δὶς νϑῦβὶο ϑγυσσηδοῦι, ο0]]. Ῥβαίγῃ. 
ὨΧΧΊ]. ὅ. --α 9.» Ρἷυτ. γαοίεν. 

9. Ῥαγ. ΧΙ]ΙΠ1. 14. ΕζΖοοι. 11]. 10. --ς 
ΡΟΣ ΤΒοοά. 9200. ΧΙΜ11. 11. 

.,ΧΧ᾽ Ἐυι1}. ΝΡ΄. 7. συ4. 1. 10. 1], 
Τυ. ΠῚ. 2. οἱ ἕμνπροσϑεν αὐτῶν, 86. γενό- 
μενοι, πια)ογῈ 5 ΘΟΤΌτΩ. ---- ΡΝ ΠΟΠΒ(Γ. 

Κ΄ τητα. Ρᾳ. {ΧΧ]]. δ. Οομβεὶ. Χ. 
δ. ἐξ ἔματροσϑεν. 708. ΙΓ. 11. ἔμροσ- 
εν αὐτῶν, ργχαὝεγεδαπίμν τ9. 1ΧΧ 
σερη. ΧΧΙ͂Ν. 7. ΧΧΧΙΙ. 8. 16. 
Νυμ. ΧΙΝ. 48. ---- )}. 906. 1]. 

48. .1. -- ΌΕΡΟ. 68. ΧΙ, 46. 

--Ὁ1» απίϊημε, οἴζη. 2ο». ΧΧΙΧ. 

φ. ΤΉγθη. Ψ. 91. [πὸ. εἰ ΤΧΧ 
ΜιοΝ. Ψ11. 20. --- ΜΡ: Ἐς. 

ΧΧΧΨΥΙΠ. 17. Μαὶ. 11... 4. -.ὄ 
Γὰδ» ἣπ οσομγδιηι. 2 Ἄερ. ΙΧ. 

17. -ἧὐνν φῃτγίοτ, ρὑγήπι. Ζυὰ. 

ΧΧ. 89. Ηερρ. 11. 4. Ζαςβ. 1. 4. 
ἘΞ ἡ ἴῃ ργίπιο, ργίπιιπι, Ψοξ], 

11. 248. καϑὼς ἔμπροσθεν. 1, Ἔροτυμπὶ 

σαχθ ὅῬυ1ῖὸ δ ὕα]β. ἡ) Ν Ἢ 5. 
ἡ » ς0}1. Ζυά. ΧΧ. 582. .... 

ΓΙ ΟΝῚΣ 1709. ΨΠΠ. 6. ΨΖυά, 
ΧΧ. 82, ες. 1]. 11. - ὐυνν 

9 

ἃ" 



᾿Εωπρόσϑιος. 62 Ἔμφανι. β 

α Ῥίυτ. »γπιογάϊα. Ἑς. ΧΧΧΥ͂Ι. 11. 
- νον Ῥνιπούρειῃι. Φον, ΧΙ, 

12. ᾿ 

ἘΜΠΡΟΊΣΘΙΟΣ, ργίον, απίογίου. 
4 Μδαςς. {Π]|. 95. τὰς ἐμυπροσλίους ὁσ- 

λὰς, απέεγίογες υἀὐσυΐδα. Ὗ΄. 8. νυ. 
σταϑμός. 

᾿ς ἘΜΠΤΙΊΣΣΟΜΑΙ, ρίέπεοτ, ἐμπάογ. 
ΓΘ ὅταπα οοπίμδα. Α΄ὰ. ΤΒοοά. 

Ῥτου. ΧΧΥῚΊΙ. 99. ἐμυκεισσομένων. 
᾿ ἜΜΠΤΥΣΜΑ, φρμέμηι. οἷ» Ἰάδτη. 
Ιε8.1,. 6. , 
᾿ΕΜΠΤΥΏ, ἑπδόρμο, σοθδρμο. 

ἰάεδα. Νυΐι. ΧΙ]. 14. ες. ΧΧΥ. 
9. 
᾽᾿ἜἘΜΠΥΡΙ ΖΩ, ἱἐποονάο, σοπιδεγο. 

ΑΝ νυϊάε ἱπδεοίογ. Ῥβαῖτα. 1Χ., 

238. ἱμαυρίζεται. Ααυϊ ἐκκαίεται. ---- 

Δ, Η;ΡΗ. ἑποομάο. 7υὰ. ΧΥ͂. 

ὅ. - πν Η:ρδ. 8 ΓΝ» ὁετίο. 

Σ Ῥε. 11Χ.1. Νου Ἰεροτυῃῖ ἡ νον 

αυδδὶ εβδβεῖ ἃ χηνν» Ὥϑυη εἴίδτι [γν} 

ἨδΡρεῖ ἴῃ Ἰηρσυὶθ οὐἱθημίδ! θυ8 ποίϊο- 
ποῖ ἱποοπάοησιί!. ΟΟΠΕΣΓ ΒΌΡΓΑ 8. 
ἐμπρήδω εἰ ἐμαίμπρημι. --- ΓΝ: 

ΤΟΣ, Καὶ εἰ ΗἸΡΗ. ἑποοπάο. (6γ. 

11. 80. ὅδ. --Ὑ ἀεείγμο. ΑἹ. 

76. ΓΝ. 26. ἃς 8ὶ Ἰορίδϑθηϊ ἢ Γλ)» 

Δ ΓΝ, ἱποεμάεγε. --- πνῷ» τα- 

δρίοὶο, ἱπορὶοῖο. ΤΠοοά. Οεη. Γ΄. 4. 
ἁ ἐνεεύρισεν, ᾿Ἰηβατητηανῖ, ἢ. 6. ἐρπε 

οαἰμως ἀδνιΐδδο 46 φγαίμπι λαδεγε 
φ'ις τρὶς ἀεοίαγαυϊξ. ΟΟμΒομΌϊΣ 
ἢδο ἰῃ τὸ ουπλ ΒδΡΡίὩἶβ αυϊδυβάδμι, 
χαὶ Ῥυΐϊαπε, Οαΐπυπι ἵπὰδ Ῥεσοθρὶδ- 
86, βαουβοίυται βαῦτι ΠΏ 60 ΠΟῺ ἔι1886 
δοοορίαα, αυοὰ νἱοίίγαδπι ϑβυιδι 
ἴσῃθ δρϑυχηΐδῃ!ῃ πὸη Υ]αϊβδεῖ. 
Ὑγοβθοηΐυβ ἰπ Τοπίαδτοϊμα Ρ. 69. 
Ρυϊδαῖ, οαταὰ ΟΒδά. μ᾽ 7» δὲ} δυΐ 

εἴν σοοεπάεγε, ἱηπβαπιπιαγε, δὰ 

Ῥατίδβ νοοδϑβθ. Οομῇ. δὰ ἢ. 1. Βο- 
οδασεὶ Ηίοτοσ. Ῥ. 1. 1. 11. ᾿ὰρ. 
46. μαρ. 589. --- δ᾽ τ» ημέΐο 

ἐπ ἵσπεηι. Ῥβ. {ΧΧΤΙΠΠ, 8. --- γ Ὁ. 

Ααα. ϑγιστα. Τμοοά. Ρ6. υΧΧΠΎ]. 

8. ΥΧΧᾺΊΙδν. Χ. 6. 16. υε. ΥἹΙ 
948. Ζυά, ΧΙΝ. 18. -πϑῸ, αι» 

διιίϊο. 7... 1,1. 45. δῖν. Υ1ΠΠ. 13 
ἐμαυρίζισλα, ἐκάϊ, ἀείγ επί αἱ 
οἴρεγε ποίδϊ. , 

ἘΜΠΥΡΙΣΜΟῚΣ, ἐπνοεπεο, ἱπος 

ἀϊωπι, οοπεδιιείο. “ι  ,» ̓ ππι. ὅν 

ΨΙ. 44. δες. ἴργοαβ ποπβυϊὶοι, υὐ 
ἰδτηδη ἐμπυρισμῷ ΕΣ ἐν αυρισμῷ οταο 
6686 νἱάείυτ. --- ΒΦ, τοί. ] 

Βερ. ΝΠ. 87. Τυπρυπαπ "ὶ 
ἐμαυρισμὸς εἰ ἐρυσίβη, αἱ δρυὰ ξεὼ 

ϑοοῦ. Ὠ14]. 1Π]..11.. ἐπίχαυα; εἰ ἦν 
σίβη. -- ΓΈ» Ιου. Χ 6 - 

ΓΙ. ἐταγεῖο, πιοτρεπ Ἰοεὶ Τοῦ 

δεέγα. Νύχτα. ΧΙ. 8. 
ΦΕΜΠΥΡΙΣΤΉΣΣ, κεἰμίαίοι. ἡ 

Μδοο. ΥἹΙ. 11. Οομξ, Απὶ. δεῖσαι. 
ἂς Ματίγτυτα ΟσυοίδαθυἌ ἱχππῦ 
Ρ. 338 864. | 

ἜΜΠΥΡΟΣ, ἐρπέέμε, ἔνε 
ἌΡ ΣΙΩ αὦ οονεεενάκηι. ἵπ’. ἘΣ 

ΧΧΠ]. 87. δὲ ἐμαύρων, ἀν ὶ τυρὶ» 
ἄυπι ϑυμάσων δαΐ ἱερῶν. δον ἱμαί 

ΤΆΤΟ ὧδ ἵἴρτια δὰ! οτὶ 8818 ποῖττ' 
εει. Ιροριταν ῥγείεγεδ ᾿πιὸβ ᾿. 
ᾧ. 8βες. οοἂ. δαϊ. υδὶ ἔογίδϑε Ὁ 
πολ α" τεδροπάεῖ, ῥχὸ 400 ἱ|' 

ῬτῈβ ΡΕΨ θη οοπῇαιὶ, ἴἰκη 

᾿ὐβηθροκίτίβ Ἰερετίε. ϑειιιετ δ΄ 
Ἐρ. Οσῖξ. δὰ ἢ. 1. δὰ ΣΕ τοῖσι 

νἱἀεέαν, φιοὰ αἸΐπι8 γρεῖ ὑπυκανμδα 
ἐτδηρίυϊι. 
ἘΜΦΑΓΝΩ, ἐδιιείγο, πιαπίίσβι 

οεἰοκάο, ἑπάϊοο, εἰφοίβοο. ἜΜΦΑ: 
ΝΟΜΑῚ, ἀρρατγθο. γε Ηρ" 
»8ν “ρἱεπάεο. Ῥβ. 1, ΧΧΙΧ. 3 Ψ' 

φάνηνι, ἄἀρρατε. 39 δος. ΠΠ. 16 

φαΐ τὴν κατὰ ψυχὴν ἀγννείαν, ἐν 
οἷαγαδαί δατα αιθὲ ἴῃ διίπιο Εἴ 
τυτϑαϊίοποτα. Η68. ἐμφαίνεν, ἐνδέαμθ 
8α;, σημαίνειν. Ἰάστα: ἐμφαίνων, ἀμ’ 

γύων, σημαΐνων. ᾿ 
ΜΠ Ω 



Ἐ μφανῆς γίνομαι. γ 

᾿γοίγοηην, ΟἨΠγγβοοῖ. φανερῶς. Ε0- 
Σότυβ ἴῃ ΟἸΑΥ Ρ. 40. οχσἰ ϑυτηδί, 
Ἐαχῃ ἰεβ1886. ᾿νε} 4» υοΐ Βαροτεῖ 

1. 1. υἱκι δάνθθι, υἱ Ῥρ, ΧΟΙΨ. 1. 
-- ἢ13) Ρασί. ΝΙΡΗ. 8 132». ἔγνως, εἰ 

Τὰ ϑεΠοΥΘ οπῖπε, φμοα εεἰ ἐπ δ βὲ- 
167 ἱπδίσημα. ἴθ. 11. 2. ἐμφανὶς τὸ 
'ρος, ΤΩΟῚΒ ἐχοείδεσ, αἰξῥδείπενδ. Ὑ τὰθ 

ον. Υ-. 18. δα 0. Ι. 21. υδϊ γὕγοὸ 
μυφανῆ Υ υἱραϊυβ))λορῖαδο ν]ἀοῖαγ ἀφα- 
ἢ» υἱ τοοῖβ Ἰορίτυῦ αρυὰ Επιδοῦίατα 
ΡῪσερ. ἔν. Δ. ΧΙ. ς. 7. Ρ. 621. Ὁ. 
 ὁταϊ εἰπὶ ἐπεργουῖδα. Νἰδὶ δἰδίῃο ο 
Χ8]16, ἐμφανῆ Ἀ. 1. νοσαῦΐ 68, αι 
πιο νοὶ ἱπορίπαίο ἱποϊἀππί, εἴ οχ 
ΚΩΡΓΟΥΪ8Ο Δρρδζεης. [0]4. ΧΙΥ. 17. 
μυφανὴς εἰκὼν, αὐ υἱυμῆς ἐὐργεῖδα 

τααρο. Ἐπ. ἐμφανὸς, φανερόν. 
᾽᾿ἜΜΦΑΧΗΣ ΓΙΝΟΜΑΙ, "παπϑε- 

4.30. γ1λ ΝΊΡΗ. ἃ »» ἑπποίδεοο. 

ὡ χοῦ. ἢ. 14. 
᾿ἜΜΦΑΝΙ ΖΩ, ἱἐμάϊοο, πιαηπὶξεείο, 

ἰεοίατο. ἽΣΜ» αἴοο. Ἐδῖμ. 11. 29. 

-᾿ νὴ} ΗΙΡΒΝ. ἃ γ»}» δοῖγε ἡ ποῖο. 

Εχ. ΧΧΧΠΙ͂Ι. 13. ἐμφάνισόν μοι σεαυ» 
γὸν, πιαπέϊεδία ταῖῃὶ [6 ᾿ρϑύτΩ. -- 
ἸΓῚ:» ποι οεἶο. 168. 1Π. 9. Ἠεεγο. 

ἰωφανίζων, φανεροποιῶν. αν. ἐμφανίζω 
ΤΟ], Φανερὼς σοι δείκνυμι. 

᾿ἘΜΦΑΝΙΕΖΟΜΑΙ, αρῬατῦεο. 

"ὙΠΜ» ἰάοα. Ἐχοα. ΧΧΧΊΙΠ. 18. 

ϑαρ. ἴ. 4. ΧΥΠῚ. 4. Ἡεεγοΐ. ἐμ- 
δοινοϑήσονται, φανήσονται. 

᾿ΕΜΦΑΝΙΣΜΟΙ͂Σ, ἀεοϊατγαίίο, ρα» 
ε7αοῖϊο, ἑπαάϊοιη. 9 Μδος. 11]. 9. 

᾿ΕΜΦΑΧΩ͂ΣΣ, πιαπἐ εείε. γἰγ) Ῥατί. 

ἔλοπα, φωδεϊϊεησ. Βορῇ. 1. 10. ἐμ- 
ῥανῶς, ὍΌΙ χυϊὰ τοσροχεσιπῖ, τὴ ἱρ- 
ἸΟΙΈΤΘ ἔδίβοσ, Οδρρεῖυβ οοπέετί 
Αγ. ) ἬΩΜΕ δΈΓΡΕΤΕ, ΤΩΔῊῺΘ δ- 

δὰ Οἶδτυτι ἐδ οἱ ᾿ποϊάυτη δο τηδ- 
πξδβζυχη : αποα ΤΩΣΉΪ Ηἰτηΐβ σΟ80- 
ὭχΩ ὙἹΘ(ΟΣ, --- ΒΓ ΗἸΡΒ. ἃ »Ὀ» 

»ίεπάοο. Ῥε. ΧῚ ΥΧ. 8. ἱμφανῶς ἥξει. 
ἼεβΥςοΝ. ἐμφανῶς ἥξει, φανερῶς ἵἴλϑοι- 
-- τὶ» ἐσοείδεηι. Ῥτονυ. ΙΧ. 14. 

λαἀθ ϑορδοοὶ. ΑἹ. 459. εἰ ΕυνΡ. 

68 ᾿Εμφράττα. 

Ἡετδοϊὰ, 67δὅ. ϑιαρίυϑ φυοχυθ δος 
δάνεσοιο, αυοα ἰπ Κιορθδηο ἰδη- 
ἴππι ὁΧχ Ἡδγ οἷο ΡΟΣ, 808 εβὶ 
ῬΏΪο Ψυάεειε, ν. ο. ἀ6 
Ὁ. Ῥ. 184. Ε. εἴ 609. Β. 
ἜΜΦΑΣΙΣ, δρεοῖεα, γεργαϑεηίαίίο, 

ἱπαπὶ τεὶ εχἠϊδιιο, ργαίεχίμ. 4 
Μδος. 111. 8. τῇ μὲν ἐμφάσει, φρεοὶδ 
αυϊάδτη, δε δέριμίαπε. ῬΟΪΥΡ. Υ. 
110. ϑυϊάδβ : ἔμφασιν, προσποίῃσιν. 
᾿ΕΜΦΕΡΟΜΑΙ, ἥξγον ἴπ αἰέσιφηι, 

ἀρρτεάϊον, ἴγγμο. ἃ Μδος. ΧΥ͂. 17. 
γενναίως δὲ ἐμφέρεσγαι, φεπέγοδε 8. [ῦγ- 
ἐδ ν διΐδτα ἐπυεἠὲ ἐπ ἀοδίεε. 

; ᾶ 
᾿ἘΜΦΙΔΟΝΕΙ ΩΣ, οοπίεηξϊοεε. 

ὙἼΩ» ἐπ ΟΟΟΏΤδΙ, 8. ΡΕΥ ἀσοΐάεπα. 

ΞΒΙΏΔΡ. 860. βο οὶ. ἘΔ, Ηοαι. 1,δν. 
ΧΧΥῚ. 24. 
ἜΜΦΟΒΟΣ, "πείμεη ρεγομίφμς, ἐΖ- 

ραυείαοίι5, ἐπιάμα. διτ. ΧΙΧ. 40. 
ὉΔῚ ἔμφοβος εεἰ, φιὶ εμπι μὲς εἶ 
δαποίε οοἶδί, οἰ ορροπίϊῃς τῷ «αρα- 
βαΐνοντι νόμιμα ὑψίστου. 1 Μδοο. ΧΙΠ]. 
ῷ. ϑόρᾷ. (ξ. (0). ν. 89. 
᾿ΕΜΦΡΑΓΜΟΣΣ, οδείγμοίο. “1}» 

ἐμγηια. ΜΊοΝ. Υ. 1. Ιϑροσγυηῖ ἡἽ » 

Βοθοὶ Ἰοοο ΠΑ θτἢ ἴῃ ἔπεα. Οεεΐοσυτι 
ῬῖῸ ἐμφραγμῷ τεροποπάμπι Ὁ οσὶξ 
ἐμφραγμοῦ. δὲν. ΧΧΥῚ], 14. ἐμφραγ- 
μὸς ὠτίων, οὐείτιωμοίίο δυτίυτη, ἢ. 6. 
αδιοὶς, υἱ 411} ὁΧ Ρμυάοτα δὲ Βοιτοσο 
δγΟ8 8088 ΟὈϊυζοηΐί, 8. οὈτυπάϊι 
δυτοθ. Ηξς8. ἔμφραξις, «φόνος ὠτίων. 
ἘΜΦΡΑΎΤΩ, οδείγμο, οὗέειτο. 

ΓΛ ὙἹ» οἰγοιπεδερίο ἰαριάε ἐ:- 

εὅο. Τθγοη. 11]. 9. ἐνίφραξε. --- 
ὙΠ Ηρ. ἐπκγηπιαξένε οοπυεπὶο. 

Μίῶν. Υ. 1. ἐμφραχϑήσεται. Τ,δρο- 
τὰμξ ὙΠ» Ἀδβοῖ ῥσὸ ἴαθῖι ἴῃ 

βπ6, δαξϊ 860. Οδρρϑί]υτα υὙ7) 7. 

48 γτοχ Ὠοΐασο ροΐδεϊ δέρε οἰτοίπι- 
οἰηρί, ---- 5). ζιρ'ο. ϑγυήτα. ΧΧ 
εἰ οἱ λωποὶ Ζαοῦ, ΧΙΝ. δ. ϑ8εῖ. 

Οριξ ν. 29.» 

Α 

ὩὩΓΌ)» “μιοίι», ἀοτϊνασαης ἃ νοῦ κα 

ὩΙΌ. οοοἰμείί, οὐείγεαὶ!, οδίωγαυϊέ, 

ἰεροπίεβ 0). Ηΐεγοῦ. ἐμφραχ- 

ϑήσετα! ΘΧΡΟΙΪ : οδέμιγαδὶῥ εἰ τερίε- 
διτ. Οοπέ. Ὠγυδὶὶ ΟΡες. 1.1». ΧΙ. 



᾿Εμφύρομαι. 

α 0. 38.- Ὁ Ομα]α. οἷαμάο. Ὦδῃ. 
ΥἹ. 29. --- Ἵ ΡΙΆ. Ῥ8. {Χ1]. 10. 
Αι. σευ. 1]. 1. ἐνεοφράγηφαν, οὔ» 
ἐμταίὲ σιπέ. -- ΩΓ» οὐδίγοο, οδίμτοι 

ὅεη. ΧΧΥ͂Ι. 1ὅ. 18. 2 δσ. ΠΙ. 
19. 25. ---Ὑῷ}» οσοίμαάο, οδέμτγο. 70Ὁ. 

ν. 16. Ρε. ΟΥ̓Ἱ. 42. --- Ωγ) ΠῚ» 
ο ρομο, 85. οαξίγα, Ὦ. 6. δὴ 

δἰάεο. 165. ΧΧΊΙ. 7. -- ὍὉὉ Ἴ267- 

οεάεης ἄο. ϑγτατα. Ῥγονυ. ΧΧΥΙ. 10. 
ὁ Ἰδρῖς ἡϑὸ: -- ὌΠ» αρετγίμε. ΟἹ 

λοιφοὶ Νυτι. ΧΧΙΝ. 8. ἐμπεφραγ- 
μένοι, 85. οἱ ὀφθαλμοὶ, οσμῖίξ οἰακιδὲ. 
Τιαρεγαπῖ οὐτι ϑἰπ Ὁ Γι), οἰαειδειδ. 

4 Μδος. 1]. δ. τὴν ϑύραν ἐνέφραξε, 
οϑζίατα οἰαμάεδαί. Ἠδγεΐ. ἐνέφραξε, 
συνέκλεισε, περατείχισεν. 
᾿ΕΜΦΥΡΡΟΜΑΙ, ἐπιηιίδοξο, δμδὲρο. 

δ» Ιάοπι. 1κον. ΧΙΝ.. 41. ἐμπιφυ- 

ἐδμάνης 8ε6. Α]ά. υδ᾽Ά τοϊϊααὶ Πἰρεὶ 
ς πεφυραμένης ΒΔΡεηῖ. Αἀὰς 1 ΟΟΡΒ». 
ΑἸοχ. ν. 1880. 
᾿ἘΜΦΥΣΑΏ, ηβο, ὑνειθῆο, ἱπ- 

“Ρίτο, 4βῖο. "γ)» επραπάο πιε. πο. 

2. Ἄορ. ΙΥ̓. 35. ἐνεφύσησεν. Ῥοϑαϊξ 
ἤμποηη βδοϊίοηϊβ ὕγο δοομπ 10,88. 
Ι͂ᾶἄδο δηΐπὶ ἘΠ]18α 86 ΒΌΡΟΙ ῬΌΘΓυΤΩ 
Ἰεύηο: ἜΧρδηάϊς, αὐ Βαϊ τατα νἱῖα- 
6Πὶ ἱρϑὶ ἱπβρίγαγεῖ. 146 δὰ ἢ. 1], 
ποῖδβ 1.. ΒοΒ, 80 ΒΌΡΓΑ 8. Υ. ἐμαγέω. 

ἃ --- ΤΌΘ ΗΙΡΆ. ὁ γὴξν “710, ἐ:- 

5.970. Εκᾷ. ΧΧΙ. 81. πο Ὑ Η!:»Β. 

8. ΥΒ, ἀδρεῦβο. Ναὴ, 1}. 1. υδὶ 
ῬΙῸ γΘ) Ὁ Ἰερόκυσι γ7}})}» αυοα 688 

αῇέαπε, ἐπειβίαθ. -α ὙΤΟΓΣ 

ἩΠΩΡ. ποῆου πιο. 1 ες. ΧΥ͂ΙΙ: 
21. Οὐοπέ, βύμτα 8. Υ. ἍΠ).- ΝῸΣ 

ΝΙΗ. ἐγαπδίεσον. 7οὉ. ΕΥ̓. 21. ἐνε- 
φύσησε γὰρ αὐτοῖς κ- τ. Δ. ΓΑρόγυκ 
γψεγίβηϊεβ υδἱ ϑπῸ ἱπηδρίηθ, αὐ ἀθ5 

Ἔ βιιηγία ομὲ αχ ἴεβ. ΧΙ᾽ 94. ἔσνευσεν 
ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἐξηράνϑησαν. ΝΠ Π]18 
Ἰορῖβθα νἱἀδηϊαγ 5}}}. --- ΠΒ)» Φρίγο, 

ἐπῇο, σιῇο. Αᾳα. εἰ ΟΕΙΧΧ σεη. ἢ. 
η. εἰ ΕΖ. ΧΧΧΥΊΙ. 9. ν᾽ χυσαὰθ 
ΒΡΧΙΆ δ. ν. ἐχφυσάω. 

164 
ΝῊ 

᾿ΕΜΦΥΊΗΜΑ, ὑἐπηέγαξο, ἑμμ. 
ἡβαδο. " ππΡΟ» ἐπδατοια 8. μυὶ 

οὐ δοαδὶς ἐπξεοία. σι. ὁ 
ϑψτησα, [μεν. ΧΙΠ. 7. υἱὸ ἐμφίσραι 
ἀε μεεέμε, αυδῖοβ. Παῖνεῖ Ἰδρτοταιὶ 
ἐχρ]οαπᾶάυτα εβδῖ. Νόοὺ σρυϑ δ: 
εγῖξ οὐαὶ Μοηιῖ, ἔχφυμα Ἰἰορετε. - 
πρϑ» “ αίωε, καίμωε. ὅγαν. δὲ 

ΧΧΧΥΙΤΙ. 10. 
᾿ΕΜΦΥΣΙΟΊΏΩΤ, ἐ. ᾳ ἐμφυσάω͵ δὲ 

ἐπορίγο. 8 Ἐδβᾶγ. ΤΧ. 40. ἐμξυεῦ 

σις ἅμα τὴν ἀνάγνωσιν, ἐτρίιοι!α 
ὁ. δπροπόνίες αἰγα γα θοίβ. ̓ ὲ 
ν. δ0. ἐνιφυσιώϑησαν ἐν τος ὅι» 
σιν, δαγηοάυτα γεογεαίδ, ἐσλνονα 
αο εοἰαίδο αἡεοία δυνά νοτθὶβ, εὐ 
ψυρ. »ιαρηΐ σε ὁπαϊαὲ τκαὶ. ΤΣ 
Βγϑιϑο ποι ἀθσσα ϑ' 61]. Ὁ. 95. 

ἜΜΦΥΤΟΣ, ἐπεέξεσ, ἱππαία δ 
ΧΙΙ. 10. ἔώρυτος χαχία, ἑππαία, δ ἐ 
παϊμτγαϊὶς ταλ]ϊεῖα. ΑἸεῖρδτ. [Ὁ 
ἘΡ. 81. ἔμφυτος ἀμαϑία, υἱ τὰ 
Βεγρίεγυα. Ἠδσογοῖ. ἔμφυτα, ὃ π 
φύσει. ϑυϊ. ἔμφυτον, ἐγκάρδια, ἐκ ὅτ, 
σεως. Ο]ο588. ἔμφυτον, ἐποίξηπ, Ἀ5αΡὶ 
ἐμπι. Οοηδ Ιοχ. Ν. Τ᾿ 6. Ἀ. Υ. 

ἜΝ, Ργϑροϑ. ἐπ, σὰ, εἰπε, παῖ, 

)ιυχία, Ῥγο, ργορίεγ, ρεγ, σά. 
ας. δ)). 1 βατι, ΧΧΙ, 3, ὁ τῷ πῦρ 

ἴῃ Ἰοοο. - τὸν» αϊσὶ!. ϑγπιι. ἰὼ. 

Π1|. 8. ἐν ἦ, ᾳφυδεὶ Ἰοοο ον [55 
ἽΩΝ τὐὰὰ ἃ Ργεῆχο, δὶς εὐἷπι δ» 

ἴΌΘΓΟ ΤΑ0 οὑπὶ ἰΘρῖθδρ, αῖπι σὲ 
δθπβιη (6 βϑῆβυ θχργεβείβθο, (ἢ 
δηξεοθάθηθ Ἀ δεἰίδπι ἴπ τρϑηῦ! 
φδσυμπᾶο Ῥγροπόυιθη ἀσείϊογαιο τς 
αν. --- ἡ γιωῆχ. Αφὺ ὅγπῶ 
ΤΒοοά, Ρῥχου. ΧΥ͂Π]. 10. δ δὴ 

δραμεῖται, Ῥτὸ δραμεῖται ἂρ 
ΤΧΧ Ὅεας, ΧΧΙΝ. 106. ἵχαστ;" 
τῇ ἰαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ἀποϑανῶται, ὙΠῸ 
αυΐοαυθ. ργορίδυ' φανπὶ ἰρβίμϑ βδὸ 
ῥδέαπι τηοτίείατ. Ὑ᾽ά6 εἰ ἐδὲΡ 
ΤΧΥ͂ΤΙ. 19. Ηοα. ΧΠ]. 19. εἰ (αἱ 
Ἐδβ56}}} Αἀν. ὅδον. [}. ΥἹ]]. ο 5 

ξ. 8. Ῥ. 485. Τυὰ. 1.14. ὁ χ 
ῬΓῸ εἰς χεῖδας, οὐ]. 1. 2. 9. εἰ 
με]. ΧΙ. 14..1 85. ΧΥ͂. ὁ. 5." 
χωμάῤῥῳ, αὐ βανῖαπι. Υἱάδ Ῥεπροῦ 



- 

Ἔ». 

κἃ 32]. Ψ. Ἡ. Π1. 45. ΧΗ. δΎ. 166. 
ΧΧΧΥΠΙ͂. 10. «ορεύσομα, ἐν αὐλαις 
δου, ἴρο οὐ ἰβογτ!. Οοπᾶ 
ῬοτσίὶζΖ. δὰ 2Ε]. Υ. Ἡ. [ἵΝ. 18. ϑυϊάμε: 
ἐν ἄδου, οἱ ᾿Αττικοὶ χρῶνται τῷ ἐν ἀντὶ 
«οῦ εἰς. ἐν διδασχάλου, ἐν κιϑαριστοῦ, 
ἹἽ Ραγ. ΧΧΙ. 422. ἐν ἀξγυκίῳ ἀξίῳ δὺς, 
Ῥ το δυβεπῖο ἀΐρτο 8. 146 αυοαπα 
ν. 94. 2 ὅδ. {Π]. 14. Οδπι|. 11]. 
7. Ῥβ. ΧΙΨ. 8. λαλῶν ἀλήϑειαν ἐν τῇ 
καρδίος αὐτοῦ, Ἰοαπδῦθ νοτϊϊδίομι ἐς 
σογἄο, τῷὶ ε δηΐϊπιο 500. βαϊτ). 
ΧΥῚΙ. 82. ἐν σοὶ ῥυσδήσομαι, ΡῈ’ ὕε 
ἩΙΡεγαΡου. γὼ6 αἀυοαὺυθ 1 ὅδ. 
ΧΙΝ. 6. εν, Υ. 7. Ῥβ. ΧΤΙΙ͂Ν. 14. 
ἐν δώροις, σωπι ταυποσῖραβ. 8. 1. 
“32. οχίθηοδδῖ σαδηυμὰ ἐν τῷ ἀποδι- 
δόναι, αὐ τεισὶθυσηάυτη. (οδεὶ. 1. 
1.3. ἐν σοφίᾳ, 5ς. ὄντας, εαρ! οὨΐα8. 6 
ΟΝ εΪ. ΥἹΙ. 94. οἱ Ἠεΐδβεῃ. ἴῃ ἘΡ. 

Σ ἶδο. Ρ. 638. ΟΟ}ε]. Χ. 17. οοτμθ- 

Δ 

ἄυηϊς ἐν δυνάμει, αὐ τοῦτ. ὅ':1ς [λις. 
1. 77. ἐν ἀφίσει ἁμαρτιῶν, αα νοὶ ἐπ 
χοταϊϑδίοῃοπι ροοοδίοσιτο, αὖ Ὀ6Ώ6 
Μυϊκαῖι8. [.6.ὄ ΧΧΙ. 18. τὸ ῥῆμα τὺ 
ἐν ᾿Αραβίῳ, νεῦρυχα αὐυεγεμα ΑΥδ- 
Ῥίδιη. ΤΏσοα. 111. 8. ἐν ἐμοὶ ἐσίστρεψε 
χεῖα, αὐθεγδμδ τὰ 6 ΘΟΏ ΕΓΕΪ ταδῆυχω 
ΒΙΙΆΣΩ. --- }» ἐπ πιαπιι. ἔχ. ΧΧΙ. 

17.1 ὅιιι. ΧΧΥῚ. 18. --- Ἵ, ἐξ 

4μ0. 1 ϑδτη. 1. 7. 2 Ῥασ. ΧΙ. 11. 
- ΣΟ Ρίυν. οἱἰγοιίέως. ΝΌτα, 

ΧΙ]. 80. --- Πγ» ἐπι ἐσπέρογε. 8 Ῥασ. 
ΧΧ. 28. ΧΧΙ͂Σ. 427. ἐν τῷ ἄρξασθαι, 
εὐπι ἱβοὶρεγεηί. --- χρῷ, σά ἐεπερνε. 

1 Ῥαγ. ΧΧ. 1. .- δ ρν ἐπ πιραϊο. 

Ἐχοὰ. ΧΧΧΙΥ͂. 10. Ναπι. Υ. 27. 
ΧΙΨ. 14. -α δ ἰάοτα, ὅφῃ. 

ΧΧΠΙ. 6. 9. Εχ. ΧΙ]. 49. --- Ὦ, ἐς. 
Ψψυά. ΧΙ. 89. υδὶ᾽ ροδέ εἰσυϊβοαῖ, Ρε. 
ΠΧΥΤΙ]. 28, 664 101] ὑτὸ ἐν βυϑοῶς 
τοροῃοπάυτο οὶ ἐκ βυϑῶν, υἱ ἰεχίτυΓ 
ἴῃ γϑῦβ. Ασα. ---- ῶν. οιοη. (ΠΕ. 

1. 16. Νοπ «χδ]Ὲ αποιᾶ δβεπϑύσω. 
Ηοι. ΧΙ]. 185. ἐν αηία ᾿Εφραὴν ἀεἰοη- 
ἄυπι οἴ. ΟΥΐυση οβῖ οχ δηϊδβοθάείθ 
ἐϑύμωσεν, αἱ αἄθο ἩΡΤΑΥΙι15 οϑο ΠΟ Γ 
15 βεσίρβουιε ἐν. δὲν. ΧΧΧΙΙ. 94. 
ἐν τῷ σοἰῆσαι. ας. ροεέ ἴδλοΐυτα. 

Ἵ6δ Ἔ» 

[υἱ. ΧΧΧΠΙ͂Ι. 84. ἐν ἐκκλησίᾳ ἱξαχ- 
ϑήσειται, οἡ οί δῷ φοοϊοβία. Ὗ'. 
ὅγε. εἴ Ασὐ. Α]1 τλ816: ἴῃ δοσϊδείατα 
ΨΩ ΤΑ Οοπέες Οσυροῦιὶ ΟἸ 88. 

'0. 11. ος, 8. εὲ Βυϊδπη. δά 
Ῥηαάτ. ΕδΡ. 95. ϑ:ν. 111. 7. δουλεύ- 
σοι ἐν τοῦς γεννήσασίν σὸν ῬὉτῸ ταῖς γεννή- 
“ασίν σου, 00]]. οι. 11. 6. δίν. ΓΝ. 
88. ἐν τοῖς οἰχίταις σου, ἐπέεγ Βοι ἐγρα 
ἀοταοϑίοοβ ἴὰοα. ϑι:ν. ΧΙ]. 49. ἐν μωσ- 
δῷ εὐσεβοῦς, ἱ, α. ὁ μωσϑὸς εὐσεβοῦς, 
001]. ΧΙΧ, 7. υδὶ ἐν ἐλαττώσει; Ῥτο 
ἐλάττωσις ροδιίατῃ εδ. ἴπ υποαπ 
Ἰοοο ἐν, υἱ Ηοῦτ. ἡ, δβῖ ποίΐδ ποιηῖ- 
ΠΛΌΥ!. δὲς. ΧΥ΄Ι]]. 8. ἐν ἡμέρῳ αἰῶνος, 
φοῖίαίε αὐ ογλτιότα Υἱῖοο διιξυγε ἐρίου. 
πιϊαΐδα. δὲν. ΥἹ1. 18. ἐν χρυσίῳ, ΡΓῸ 
ΔΌΓΟ 5. ἴροο δυτὶ. 8 Ερασ. Υ'. 64. υδὶ 
»γορίεν ποϊαῖ, δς Ηεργ. ὃν τεϑροῦ- 

ἄες. Ἐϑάν. 111.11. Οοηΐξον ϑίν. 11]. 
18. εἰ ΓΧ. 17. 8. 94. ἐν χειρὶ σεχνιτῶν, 
»γορίον ἱπαπυιδισίδτα "οἴ δυΐδηι 8 Πι8 
δλδουτα, ὕυἢ. Υ]. 2. γαϊοἰπδῖι 
68 ἐν ἡμῖῆ, αὐυεγδιια το8, 00]]. Χ20η. 1. 
9. Ὁδὶ τῷ ν τεβροπαοί. Το. ΧΙ]. 

8. δ. ἐν αὑτοῖς, ἐπΐεν 608, ο0}1. δ ἢ. 
ΧΙΨ. 7. εἰ Ϊ. 8. β6ρ. 11. 1. τεῖϊθθ- 
αἴτστη ἐν τελευτῇ, σοπίγα ΟὈϊτυ 5. 
τηοσίοιῃ. 8 Ἐπϑαγ, ΓΧ. 4. ἐν τρισὶν ἡμέ- 
ρας, ἱπίτα ἴγε8 ἀϊε5: ΗΦΌΡ. ἢ. Ἐπάν. 
Χ, 8. ὅδ. Υ΄. 15. ἐν χυρίῳ, αριᾶ 
Ῥοῦτα. 1 Μδοο. ΧΥΙ. 8. υδ]᾽ οβὲ ἵ. 
4. κατὰ, γχιοά αἰδηεί, τεδρεοίμ, Βοος 
ΒΘΏΒΙ : γ0Ὸ8 ΠΟΙ ϑοϊυτα αὐυοά δἀ ρΡ]16- 
(δίοτα, 56 οἰΐβι αποᾶ δα ΔΠΠ08 αὖ- 
τἰποῖ, ἰάομποὶ οϑεὶβ. σους ὅιν. Χ]ῚΙ. 
16. συάπ. ΥἹ. 12. ἐν λῦϑοις Ῥχὸ λί- 
ϑοὺυς, (01. 8 Ἐϑάτ. 1. 61. ϑρ. ΠῚ. 
18. χοίτη ἐν παραπτώματι, οοποιδέξιξ 
ἐϊοραίι. ΤΌ. ΧΥΤΙ]. 9. ἐν ὁμονοίᾳ, κῃ, 
απὲρεῖδ. δίς. 11].11. ἐν ἀδοξίᾳ, 1. ᾳ. 
ἄδοξος. 10. Χ, 6. ἐν ἔργως ὕβρεως, οο.- 
ἔγα ἰπἦυτίαπι οἵ οοηταπιθὶ σα ἘΡὶ 
Π]αΐδη. Νοι Ῥδῖ ῬΑ σοἀθἀυγη 
οαι. [014. ΧΧ. 9. ἐν χακχοῖξ, Ῥτο εἰς 
καχὰ, αὐ τηλὶῖα νΕΥΡ 6 Ώη8. δδρ. Γ΄. 15. 
Ὁ], υὐ Ηδφρτ. ὃ, χρυ ἀδανιχα 

ΘΟ ΟἿ, οΟΪΪ, σιν. 171. 7. 1 Μδος. 
ΙΧ. 929. ἐν τοῖς ἐχϑραΐνουσι, οοπίτα ἰηὶ- 
τηΐοοβ. Ζυ 61. 71. 9, ἐν εἰρήνῃ, Ρδ- 
"σο.ϊ ροίθΘηΐθ8. 

ἵ 

1 

ἂν" 



Οἱ ἐν. 7600 ἜἘνολλάττι. 

« Οἵ ἘΝ 8} πρβο οὲ πρὸ ἐπυεγείονδε, ἀπε 586. 8ε Βοδίοι πὶ 
4επί. Ἰϑῦ: Ῥαγῖ.. λαδίίαμε. 168. Ῥεχπίοίεπι [γα δἸτταταπι ματαυεταν, 
ΧΧΥ͂Ι. 19. 68 ἴρβα ψεσϊξ ἴπὶ 1Ἰ οσιτα τοίου, 

ΨῈΝ ΣΟῚ, ἝΝΕΚΕΝ ΣΟΥ͂. ϑορῇ. εν γ. 16. Ξν 146 ὑγέσὰε ̓ε ἦς 
ΠῚ. 19. »γὸ ΠΡΌ 3. Τλδὰ» σπεπδε ΕΙΣ θα}. χν, Ῥς τω δ τὰ 

αἰπίρεπίεείε, ἐροτυτι λυ ν Οὗ ὝΓΙΣν γὴ, βοποτίβ ουπενεμέαϊδο, ῬΕΥγετοα αὶ 
90}. 1 Ῥασ. ΧΥ͂ΤΙ. 10. Ρε. ΧΧΧΙΠ, Ῥγδανα οομπουβέξιμι ἐχογοδηαϊ τεῦι 
δ. Ῥααογδδεία, χυεεααο ΕΪ8 δαπὶ εἰπῆς 
᾿ἘΝΑΣΚΑΛΙΖΩ, ΟΜΑΙ, ἐπ κίμαε βαρίτα. σου, Β οι. 1. ἘΙΗΝΡ 

οαρίο, εἰἷπὲς ἰέπεο, απιρίεσογυ. Ὁ ἘΝΑΛΔΛΑΚΤΗΣ, φιὲ 9ε πικίαί γα 

ὁ οσπερίϊοαιῖο. Ῥτον. ΥἹ. 10. ΧΧΊΥ. τίρεε εἶ ἐκγρίκάΐησε ἐεετοέ, εἷς 
85. --- τ κ» αἶα, Ῥέππα. ὅγτατα, οὐ γον ΓῚ ρίαν. γαοίπογοιί, ἱμάμων 
700. ΧΧΧΊΧ, 18. Βεθρεχὶξ δὰ 1, ς τω. ἄχα. [εὰ. 111. 4. ἐναλλάκο, 
αὐα Ν εἰατάβοας ὑγαολία, ἀτρέμα, (0]}. ν. 12. λα τ8ὲ1 γεγροιπαη ἐν 

ἅλας. τς Ὅδεκμαξ ἴπ γε υεπεγεα ΟΟΌΕΥ ϑῖπμΕΒ 
“ΕΝΑΘΛΕΊΏ, δζοόγοδο δ ἐν αἷ- 1,6χ. Ἡσῦτ. 8. ν. δῦ γ- 

ψια τε. 4 Μδεος. ΧΥΙΙ]. 13. ἐνήϑλει, ΦΕΝΑΛΛΑΚΤΙΊΚΟΣ, ."" 

οοποενίαἰτὶς ἢν τ : : γέωμς. 46 864. ἐνάλλακτος. 
͵, ἘΝΑΚΟΥΏ, ἑπαιαϊο, αμάϊο, οὗξ- ΑΝ ΑΓΛΛΑΚΤΟΣ, οωπικμίἝαίσίαι 

ἔπ: ΠΡ ΕἸΔ, αβῆερο, οοπιρτίπιο. ΝΑΙ, Τῶν, οοοαδίοπες, ὀαιιξαίίοπει. λν 
ς ἷ. 12. ἡ ἀκοή σου οὖκ ἐναχουσϑήσεται ΣῈ . . 

ἔτι, ἕλτηδ ἴῃ 8 ΠΟῚ δια] 8 σιμά είμν. ᾿ τῷ ἐὐλίενει ΚΕΝ ἐρανόνορα θη ἦα 
8 Ἑδάν. ΤΥ. 8. θο. ὅαξ, εἰ Οοταρῖ. 1 κατα, οαίαχεμίσο χαύρδεία ἱπρε 
τᾶν, ὃ ἐὰν εἴπῃ αὐτοῖς, ἱνακούουσιν, οτας ἃ] ἰες. ᾽Ἴ, Ορὰ, 108. Ηέοϊαι. Ἰερῖα 
χὰρα8 6718 αἰσίία οὐεάφωεπί. Ψα]ρ, ἐναλλακτικά, ΨΙΔΘ Βαρτα ε. Υ. ῥεὺ 
“Ζποἰμπές ἀπᾶ6 οτέυτα νἱἀδίυΣ σποή- λάκτρς 
δουσὶν αἱ ποιοῦσιν ἴῃ ΑἸΘΧ, εἰ ΑἸ. 10. “ἢ ἘΝ οὐ οὶ 
ν. 10. ἐνακούουσιν. υϊο. οδαωάὶμηξ. ἀγρὸν καχο σὴν 
Οδακαϊγε Ῥχγο οδεαΐγα Ἰερσίξαν δρυά 2 Ὁ ΠῚ ἐπιεϊϊερ πίε ἀρο. 06: 
Τοτίυ}}. δάν. Μασγο. 11. 2. οχεν. ΧΙΨΙΠΙ. 14. ἐναλλὰξ (0. ἐσίβαλὴ 

ὰ Αἀ46 ΗἸΡροοῦ. ἀδ (ογάβ ρ. 469. τὰς χεζας, ἰΓδηϑθνουβίτη ἱηροθα! Πι 
47. Π8, βειι ἀεοἸοσία δα θἱζο οουησῖ. 

᾿ΕΝΑΛΑΛΑ΄ΖΩ, λ}ιδέϊο. ΟΝ ΓΥΣῚ Υἱξ τῆδπβ. ϑβῆβαῃι πιλρίθ (0 

Ηρ, ἐπκάο. Ααὰ, 1 856πι, ΧΧΧΙ, τορτίασα νθηβογωαε αἰρτίβοιυμσ, 
4. ἐναλαλάξωσι. 01 ἴδει Μοηῖ- Ἀπὶ νυ αεαδοι κλὰ ἐπ Μ5. ᾿ νοὶ! 
[λυοοπῖο νἱἀθίυν Ἰεροπάυτι ἐναλλά- “ἶ “Ὁπιρὶ. ἱεριζας ἐναλλάζας, 4 

3: Ῥγεΐετο. ΨΪς. οονενεκίαης πῦπῶ, ξωσι, αἴ φῬγόῦαγα οἱ νἱάθηξασ ἀπε δυίᾶδε. ἐναλλὰ αν πὰ: 
γοοα8 βεαιεηΐεβ. γόον! οί αὰϊ- τ οΔδ: παλλαξ, ἐνηλλαγμὲ ΡῈ 
ἄστη ταυϊδτίο, βοᾶ χυΐα δεΐδι ϑγω- ἘΝΑΛΛΑΎΤΩ, ἐμεσειίο. 1} 
ταβοθὰβ ἐμταίζειν διαϊναὶ, δίαβζιθγθ ἱπέοϊορεπέεν αρο. ΑἹ. σεα. ΧΕΙ: 

ε ἸΠΔΙ]ετ, ἐναλαλάζειν 6886 ἡμόέϊαπαο͵ 14. ἐναλλάξας. Ψιάε 8. ν΄ : 

εὐμάετε αἰέφιεπι. -- Π.Ψ, "πμίο. Αααιυ. 1 ὅ86πι. ΧΙ 
᾿ΕΝΑΛΔΛΔΑΓΗΙ, νιωξαίίο, ρεγγιμία: 19... ἦν τσ, Ααα κα 

εἶο, οὐπεπμέαϊο, πιαολίπαίίο. “ὙΌ, ε πο 
πιογοαίον. ΑἹ. 1ο6. ΧΏΜΤΙ. 16. 86. δ ηλλαγμέμν, εχ σα τὰ ἰροῦο δαί 
ΤΩΘΤΟΑ[ΠΤΕ Οἰἶτα οταΐ ἴδωξαχη ῥοττηὺ- ροζεϑὶ ἐνδιηλλανγ μένων, υοί γί: ἵν 
ἰλτῖο τπϑσζοίυμη. --- ΓΙ δν» αοἰϊο, 6... ΝΙὰΑ ἀυσααθ 8. διαλλάφιν, εἰ 

ορμδ, Ααυ. Ῥ5,. ΙΧ. 12. Νναλλαγαὶ, Ὀγταδίαχμα ἴῃ Ἐγαρτη. ῥ. 690, 



᾿Ενάλλομριαι. 

ΤΩ δηλλαγμένοι Βαπὶ ἢ. 1. ποτ}. 
λῖ9 υἱγὲ ἐπρεοίϊ, αἰοιἡ »εμέαϊῥ, αυοά 
ΘΌ21) ὨδιΌΥΔΙΩ τηπἰλνοσὶηΐξ, οἱ ἐδ ν]"- 
ΤΪδ ἴδοι! δίς ἔωσηΐηθ. 

᾿ἜἘΝΑ ΛΔΟΜΑΙ, ἐπδο, ἐπεωΐίο. 
ΓΥΝῊ ΒΙΡΒ. ἃ 3» ἄγξμο. “οὉ. 

ΧΙΧ, δ. ἐνάλλεοϑϑε δέ μο; ὀνείδει. 1.1- 
Ὅοτο (ἀππείυϊοσυπί. --- ἽΔΠ ΡΙΒ. 

σοηἼμπρο. 200. ΧΥ͂Ι. 4. υὐ οοπρό- 
τ οοπίτα αἴἶχωεηι υεγδα εδὲ οοη- 
οἱοὶδξ αἰημεηι ρῥγοεοίπάεγε, ἰνάλλεσθα 

΄ “σ““».“ 

τιν! ῥήματα. ἴῃ 1. ΑΥ̓ΔΌ. ποῖος 

υαγὴῆς ποίαγε πιπομίϊ. ὕίις. ΟΟΜδ0» 
ἔαγεῦ εἰ ἐβὸ υος εεγοιοπίδεα. ὙιΔοῖΩν 
ἰερίδια παρακαλεῖιϑαι. --- [γ 5» 90- 
“ἰο. 7οὉ. Ί. 47. ΑΥΔΌ. ̓ Ξ Ππο- 

ταὶ ἐπρδνε, ἐγΤ ΕΓ. -- Ὁ", ἄσαο. 

,70Ὁ. ΧΥΙ. 10. ἀχίσιν ὀφϑαλμιῶν ἐγή- 
Λατὸ ὄξει, δεῖ οευϊοσαπι 1ηδυ] αν 
8.. Ὁ Μομε. τε απ, ἐγγιζ. ϑοα 
ὩΟῺ οοποῦθ 16 ἀἰοίξιν. ΜΆ] οτὴ 
Ἰερετο ἐνήλωσε, υὐἱ ΤαΒροηοαῖ γναΣ- 
πιδουϊο: εἴπεπ πίξ σεν παε 
Ἡπιεϑοίεει, οὐεῦ συαυτεθδοῦτεπ 
Ἰθσητπ’ Ὁ οι δ΄ ἘΈΘΝΡ ΒΡ νον 
πος Εν, λἴπε ἑλγουρὴ εὐ γον 
ἔγψε:, ἐπέεπεϊ νεὶ ἑεγγ διϊέδως 
οομὶς αἴέφμεπι ὅγε γεὶ ἱπέμεγὶ. 
«ἃ νας. 1 Μδος. 111. 28. ἐνήλανο 
εἰς αὑτοὺς ἄφνω, ἱγγμὲξ ἴῃ 608 δυο. 
Θὶς βοόορῆ. αἰ. Τγσ. 1261. ΖΕ δον]. 
Ῥεγ. 518. 

ΦΈΝΑΝΔΡΙΣ, 1, α. 5βίγωρίοχ ἀν- 
δρὶς, υἱγα, υἱγαβο. πν» Ἰάδτα. 

ϑγτασῃ. ὕδηβϑ. 1]. 28. 860. (οἱδὶ. 
ΕΝΑ ΝΤΗΣΙΣ. 8 Μδος. Γ΄. 2. 

ΠΣ Ρτο συνάντησιν ἴῃ 64. ΑἸ]ά. ν]οδα 
Ἰερίξας ἐνάντησιν. 

"ΕΝΑΝΤΙ, οογαηι. ὩΠν ἐπ ατγὶ- 

ὄμε. Οαι. ΧΙΙΝ. 18. “- ν, γα. 

7ετ. ΧΗ. 18. Αὐοοθρεγαπί ΡΓῸ "5, 

ηυἱα ̓κὶ ἰπίογάυτα ἰάοπι εβὲ αὐοά 

3» -- -τοὐ (κε ον. ΧΙΠ]. 7. -- Ὁ 

Ῥτϑξ Νυα. ΧΧΧΙΙΠ. 97. --- ἽΔ)" 

οογάημι. Ὦδυϊ, ΧΧΧΙ. 11. 2 Ραχαὶ. 

"61 
ὔ 

᾿Ενγαντίον. 

ΨΙ. 13. πο 2 }8. οσποῖτ. ἐπ οου. 

Οεη. ΧΧΧΥ͂ΤΙ. 7. Ἐχοά. ΓΝ. 80. 
ΧΧΙ͂Ν. 17. -α Ὁ» ἴδει. 1ονϊῖ. 

ΧΧΥ͂Ι. 45. Ηοϑ. ΠῚ, 10. -Ὴϑ ἣν 

αὐ [αοίδηι, πα 7αοῖε. Οεπ. ΧΙΧ. 18. 
Ἐχοά. ΧΧΧΙ͂Ν. 94. --- Ὲ})» ἰάσπι, 7 

Ἐχοὰ. ΧΧΧ. 8. 16. δὲ 4110] διρίυβ. 

᾿ἜΝΑΝΤΙΟΝ, οογαπι. ΡΣ ἐπ 

αὐγίδιιδ. Οεη. ΧΙΙ͂Ν. 18. -ἰπυνν 

αὐ. 200. ΧΙΠ. 8. --ἧδπν᾿ν ἐπ 

ραϊαξο. 2 Βερ. ΧΥ͂. 425. ἐναντίον. 
Ἑοτῖδ μζὸ ἐν ἄντρῳ, δἰουξ 1 Βερ. 
ΧΥῚ. 18. Ἰορίταν εἰς ἄντρον. --ο δ 
ἐπ ἑεγτα. Ἐχοὰ. ΧΙ. 8.---ῷ ἀαῖ. ἃ 

Ρας. ΨΙΙ. 6. [πο. 70». ΧΙΠΙ. 7. -- 

"0, ὀρροεϊίμπι, ρατε ορροείία. κ 
Αᾳυ. 8ες. οοα. 108. Ηοῖὶπι. [δι 
ΙΝ. 46. --- Ἴ 2}, σεπεβ. ΧΧΧΙ, 82. 

87. Ἀυτ, ΙΥ̓͂. 3. Ρε. ΟΧΧΧΥΙ͂Ι. 
1. ἐναντίον ἀγγέλων, ἔα πὲ ομπι αηρεϊὶς 
οεγέαπιοπ ἐπεαᾶπῖι. ---- ΓΤ} Ῥρ ΟΧΥ. 

ὅ. 8. -- Ἴ))": Νυ. ΧΧΙΙ. 84, 
706. Ὑ. 18. Ρεαῖω. ΧΧΧΥ͂ΊΤΠ. 
1. πο Ἴ)0: Νααι, 11. 2. -- “) 
ΝΙΡΒ. ἐδωπάο τε. Ῥε. ΟΧΧΨΥῚ. 2. 
Ῥγο ΓΤ} Ἰοχεσυΐί ΓΤ)» Βλαϊεῖὰ ἃ 

ῬΙΟ. Ἀρβςῇ. --- θ᾿ γεοίιι8. Αταοθ 

111. 10. ὦ ἔσται; ἐναντίον αὐτῆς, ζαία 
ἐπυπέποπέα. 1 ορετυπίὶ ΠΠ2» 8 

ΤῸ» αυοὰ ποῖαϊ ἐς αάνετεο, ἀντικρύ. 

-- Ὁ» ἐπ οομΐ. Οφηθβ. ΥἹ. 8. 

ΧΥῚ. 4. ὅ. πολυ» ἰάθτ. ὐδποβ. 

ΧΧΠΠ. 11. 18. ΧΧΧ, 49. --- Ὅν. 

Αι. Τμεοὰ. 1 ΧΧ 90}. 11. 1. ---- 
ἫΘ οοπεῖ. 7,αοἰεε. αεὰ. ΧΧΧ, 41. 

-- 9 ὮΝ: δμπεβ. ΧΙΧ. 27. -- Ὃ 

ΣΟΥ Οδοη. ΥἹ. 11. 18. Ἱ]. 1. οἱ 

ΑἸΟΙ βαρίυ 8, --- 25. 2 Ῥαγα]. 

ΧΧΧΠΙ. 28. --- }}5 ὃν. ἴθ. ΠΟΕΧΥ. 

8. --- ΤΡ» ἐπ ὁσσμγξη. 1 ῬΑΥ, 

ΧΙΧ. 10. -- ἊΨ λοείς, ϑγτωμτι. 



Ἑὶς ἐναντίον. ἼΟΒ ἹἘκερίϑμια, 

α «(1οῦ. ΧΥ͂Ι. 9. οἱ ἐναγεῖον μου. 8 ἘΒαΥ. Ῥεορτ. διίμαῖ. ϑγταυι. θε. ΧΧΥ͂Ι 
ΝΠ]. 17. Ομαὶά. Ὁ) Ἐδᾶν. 1. 22. εάαχᾷ 4 Ἰ5Ὁ. οὐσεττατ ὦ 

19. Φυάιει, 1. 11. υδὲ ποῖαι ἡμαϊοῖ, ᾿ἘΝΑΠΈΡΕΤ ΔΟΜΑΙ, εἰαδεϊο, ἱκ 
1. ᾳ. ἐν ὀφϑαλμοῖς. ὅδ. ΧΙ. 22. ἐναν- 3,50, τείογᾳμεο. 8 Μδες. ἸΧ. 4. ἐκ: 
τίον σου, 8ὶ οοπιραγαίμν τεουτ. [0] ἃ. ερείσασϑαι τὴν καχίαν εἰς τοὺς ᾿Ιωδαίε.! 
ΨΙ]. 9: ἐναντίον αὑτῆς, ἵπ οοπιραγαίίοπε τείογχμεγε ἰπ]υτίδτη πὶ 7 πάροβ, ἤρ 
εὖἦι5, 1. 4: δηΐρα ἐν συγχρίσει. Ἡοαγο. ἀνασερείσασδλαι, ἐμντῆξαι, στῆσαι. 
ἐναντίον, ἐνώπιον. ᾿ ΦΕΈΝΑΠΟΘΝΗΚΩ, ἔπιμοηα.' 

ΕΓΣ ᾽᾿ΕΝΑΝΤΙΌΝ, ἐπ αἥνεγεη. Μδοο. Ψ]. 80. ταῖς βασάνως δατὴν 
Ὀη ὃν» αὐ ραγίοηι ορροδίξαπι. 1 νιν, ἴπ τα 15 ογιοἰδείθυβ Υἱΐδπι ος 

ὁ ὅδπι. ΧΎΤΙ. 80. Ἰδοξτς ἐθουθηματα γεν, Σθτντιν, 
᾿ΕΝΑΝΤΙΌΣ, οοπίνατιιε. δον Ὁ, ΒλΠ18. ΨῸΣ εϑί ἐνασυψύχω ἐβ: 

το Εζστα. Μ. ς, 387. 31. 

πεημαπι. ΝΑᾺ. 1. 11. βουλευάμεος ΨΕΝΑΠΟΣΦΡΑΓΙΖΩ, ἐπρημοτο 
ἐναντία. ---- ἐπ, πον ὄοπια, ἘΞ. ἐμὲ ἐχι οεγατι. 4 Μδος. ΧΥ. 4. 
ΧΥΉΙ. 18. --αἰ 525) οὐγάσε, οἰ ἜΝΑΡΑ, ΤΑ", δσαυΐα, "ὦ 
οοπέγα. ϑγτθτα. ον. ΧΥ. 4. ἐναντία Ὁ)» Ρίωτ, ργίπεῖρεε, 108. ΧΠ 
τῷ ϑεξ, --- 2)» ἐ γέρίοπε. Ῥτον. 41, Ἰαχία δὰ, Ἐροτι. ἕναρα Σὺ Φ» 
ΧΙΨΝ. 7. ---. ἊΨ λοείδφ. ϑγτηχα. Ῥβ. 118 ὅϊοι. ψιάθπῦαν ἰερῖβθε ἢ ἰωω 

ὌΧΧΧΙΧ, 90. --- 5,21, ογίομε. “2. ΤΌΣ δδὲ ΠΘΟΥΕΝ ἜΣΕΙ ἐὰν 
συὰ. ΨἼΠ. 10. τῶν ἐναντίων 5δ. ἌΜΑμοὶ ΠΡ. ἜΝ λαμ 

ς Ὅχοῃ. Ἐεβροχεγυηζ ποϊίζοποπι ἤθθ- πὰς δὔρες ϑαΐαδδ ἱπν. αι Μὰ 
ἐΐς 8. ααὐυεγεατίὶ ἐπ ρερπα, ἀθδτα μδ-' πὰ παρὰ, ᾳαρὰ Ὠδμοὲ Ὦ. 1, ἴμο ἵν. 
Ῥεῖ νοχ Ηδργ. γΊ1άς βαργᾶ 8. ν. ἀλ- 4 λα πα" λόφυλος ΤΟΣ Ῥδιρθγασα ἔλοϊωκη 6886 Υἱώδιι! βΗΣ 

"ππ ἽΡ᾽ οοοπγεῖυε, ἐς αὐνεν. “ΕΝ ΑῬΡΕΤΟΣ, υἱγέμίο ρπφέμμι. 
40. εν. ΧΧΥῚ. 28. -- Ἰὰς ατὸ- οοπυπεμκάαδιϊὲς υὲγέμεϊε εΥξο. ὁ νων 
406 ἐπῆγα 8. ν. ἐξεναντίας. . ΧΙ. δ. ἐνάρετον νόμον, Ἰοσοῖα αν 

ἘΝΑΝΤΙΟΏ, ΜΑΙ, αἀυεντον, γε- ἴβᾶπι, ῬΒαν. τας 680. ἐμ. ἐρῶ 
ρπρηο, οὐδίο. οοσμῦσμς. ΑἹ. ἣν ἀρετὴν, ἀντὶ τοῦ ἀνάρετές ἐστη 
ἐει Ὁ : Ὁ αν. δ. ᾿ΕΝΑΡΥΘΜΗΤΟΣ, ἀππεμσπι 

. ΨΗ. 19. ἐναντοῦσϑω. αλα. ὁ Μέρος, ΠΠ. 6. υἱοὶ ἐαπιεη εἶ! μὲ 
οὐπέγατμιπε, ---- ΤΠ)» οὐϊο ργορε- ἐναρί μητὸν τεσδαα Βαρθαὶ ἀνιδμ; 

ἀ φιοῦ. ϑγτησα. Ῥβ. ΕΝ. 4. .-- Ἰϑφν» το 

αὐσεγϑαγέμδ διπι. ϑγτητη. Νατα, “ἘἜΝΑΣΡΓΘΜΙΟΣ, πμίωμα!τ 
ΧΧ]]. 959. Ὁ, 98. ; αἀὐηπηιογαμείϑ, ἔπ ΠΕΚΕΤΟ 

Ὡς ἕὰ Ἡὰ πον ὀνδενυ δὲν. ΧΧΧΥ ΤΠ 82. δὶ νεπιο δ 

ΟΥ̓Κ ᾿ΕΝΑΝΤΙΟΌΜΑΙ, πον αἀ- ἀν μὴ ἀν ρα : ἐμέναν ΝΠ 
ἄϊερεν, ΡΠ ΟΝ ὕ, ἢ. 6. 

ψέῤνοία ΤῊ ἘΘΙΘΙΤΡ δ. ὙΨΟΥ͂. εὐ φδὸΝ πηηέγης σΟΉ ΠΟΙ. γυὶ:" 
ΧΧ. 8. Ι͂Δθεγὰὲ νεύϊογσωηί, δὰ 6 πρρμόγο δὶ οπιηὶς ορεγαίο ει. 

ἀυχογυπί 8 5»}- ἀνε !]6 φαϊάοπι νογαί: ἴῃ μυΠο μ’ 
ΦἜΈΝΑΝ ΤΙ ΩΣ, ΠΟΆΪΥΩΤΊΟ. ΡΟ) ,) 0. τχΏΡΓΪΟ 8. Ρτεοῦθ οεῖ Ορεγϑῦο ει}, 

γῶπι, ΤΙ ΧΧ βος, Ηεχ. 708. Υ11. 6. ὕμπο Ἰερεπάστα εβρεὶ μὴ Ι 
ὁ αδί ἐναντίως ε86 νἱάοίας 1. 4. ὕνανει δαξ οί ἀνάρϑμος 5δὺ ἀπῆν 
ψοὶ ἐναντίον. Ηε8. ἐναρίθμωεος, συμιψηφισθείᾳ, κατα 

᾿ΕΝΑΝΤΙΏΣΙΣ, γερωρπαμέία, οοη- μηδείς. ΝΊα6 αυσσυε Ῥίμαν, Ῥ4 
ἰγαγίείας, οοπίγααϊοίϊο, αἰεγοαίϊο. Μίδᾳ. Ὁ. 30ὅ. εἴ ΤΠΟΕῚ 1ωχ 1Ὰ 

᾿ β ιἵ 
2» ἐπ ὀοσιϑα. ἔπι. 1εν, ΧΧΥΊ. ῬΌΧ ἐναρίμμος Τοροτίιῦ εὐμα 

ἰτε , : Ἐτηροάοοβ (στη. ν. 49]. υϑἱ τὸ 
34. 38. ἐναντιώσει. ---- Ἱ Ὦ» ἨοΙα. Θοῖ υἱὰν: 



᾿Εναρμόζω. 

ι. ᾿ΒΝΑΣΜΟΊΖΩ, οὐποίαπο, αὐαρίο, 
πιοάυζαν;. τλαϊαι, ΧΥ͂Σ, 1. ἐπωρμάδασ- 
ὃ. αὐτῷ ψιαλγοὸν καὶ αἶμρν, «ποὐιϊαπ οὶ 
θὶ ἢ δἱ δα μΣ δρίο᾽ 4Δ Ὠΐπ- 
ΣΆΘΙΘΒΟ ΘΟΏΘΘΏΙ. 146,05 6}0.8. (81 
4 Μβος. 1ζ. ὦ ᾿λρυρ αν ᾿ 
πλεμο ἰός, σἀαρέαξι8, -60ν- 

οἰππιᾷ. Ῥτοῖορ. ἱῃ 5:ῖτ86. 
ΞΈΝΑ' ΡΜΟΣΤΡΣ, ὁ ἱπημᾷ, α 

ἐδ οοτηροδιμᾳ. 4 γος. ΧΙ ν.8.υ 
᾿ ῬῖῸ ἐναρμόστους 811] ἁρμονίους ΤΩΝ 
ἊΒΡ Η. βίορμαπο εἷπὸ υἱἷ]ὰ ἀμοῖονί- 
αἴδ ργοξοτταν Βοος δαϊθοῖγωμ. Ὑ1486 
αἰ θαῦς ἵἹμῖς δὰ ΓΕΉΡΙ Θηραι, Υ͂. 

Ἰὰν ΡΧΟΜΑΙ; ἐπεὶ 
ι.9. ο"" 

ΧΥῚ. 47. ΒΈΝΑ, τὴ ῷ4. 4. ἣν πε 
Ρῥτίοζε Ἰοοο Ἰερίτμτ ἐγῆρχτο ἡ φραῦσς, 
ἱποϊρίεραίς Ῥ]αρὰ. Οοάοχ αὐμάηκι 
Βδμίβθα ΥἹΩ͂ΡΓΡ φῆεκται: Ιπᾶθ 
110 8,. ἵμ Οοβδι.. -ἐνῆρχται ἡ ϑραῦσιρ, 
Ἢ ξατο ἢ σληγή. Ηδε8. οἵ Τεχ. (γ- 
ΐ ΜΕ. ἐνῆρκεσαι, ἀρχὴν ἐποίῃφῃν, ἐνῆ 

ἔμ ὃν ΨΧΈΥΙ ἂν, ΧΧΎΝΠΙ, 
16. 1 Μρος. ΓΧ. 84. 
ἜΝΑΡΧΟ ΜΕΝΟΣ, ὶ ἩΘΡΝ [ὼ 

σέρε. ἡγδιξ »ηέπιμα. Νυτα. 1 

-- ᾿ἤώση: Ἐχ. ΧΗ. 18. ἐθ 
νοί 8Β6ς.. οὦ. Βσω. υδὶ ἴδιπθῃ ὅχ 
Οοταρὶ, σοροποινάυτη ἐνάρχομένῃ, χασὰ 
ταρ!ὺ8 τοδροπᾶοϊ Ηεργαῖοο, ᾿ 

ἸΕΚΝΑΡΧΟΜΕΝΟΣ ΒΟΗΘΩ͂Ν, 
Ηδθρτ. [λ. ἐηβνπιίέαε. Ῥχὸν. ΧΊΗ, 

12. 1,ββδνυπι γε] ἌΡΕΙΟΝ ἀδεπιμίῤοῃιε 

ἐὰν ρν: υἱ ἐναρχόμενος βοηϑῶν πὶ 1. 
4: βοηλῶν, κυὶραΐα [πι ἄρχοροαι εἰ ἃ αἱ. 
οὐρὶ ρμευρἢγαβὶ, νϑὶ ὈΓῚ) 8. ΧΡ πῖ 

βοηϑῶν καρδίᾳ βὀείβέαὶ: φ ΕΝ γ6- 

Ῥύτα ᾿ἀροἰ πίστι ἃ 3 δ ΤΕΌΥΘΩΤΕ 
απῖρριηη. με τορίδ 46 .}. }ιάϊοκῖ 
ἡκειεευμ 

ἘΝΑΡΧΟΥ ΝΟΣ, Ῥγίηιρεξ. 
ἕῳ» Ἰάοχῃ. ζ0β, . 94. 1τὰ ΒΙς|1μ8. 

Βοὰ βου]δεπάπτο ρσαῖ ε οὐδέ. ᾿ΕΝΑΡΒ- 
ΧΟ ΜΕΝΟΣ, ἐ. α: ἔναγχος. (αν. 
Βιειοενὶ ΤΏε,. Ἐοῖθβ. 8. ἢν ν..,. ὦ 
“ἜΝΑ ῬΧΩ πο ΧΧΧΥΙΙ. 

Ψοι. ἵ. 

769 Ἔυλδεια. 

16. ἔναρξε ϑρήνου. ἜΝ βἷο ἀἰοϊιὰν 
ἄρχω Ῥτὸ ἄρχομαι, δρᾷ. ἐξάρχω 5Βεε- 
Ῥἰμε] ἴᾷ ̓αἰφίτα, ἢ γ.-ς. ᾿ 4 Μδ8ος. ΤΥ. ͵  

Θ᾽ ἘΝΑΣΕΛΓΕ Ω, ἐᾳεοϊυϊο. ΖΡ, 

Ηϊῖρ. ἑμιάο. Α4υ. 866: ὑλατρ.. οοὐ. 
108. ΡᾺ ΧΙΧ. 45. ἑνησίλγησεοω, 
ἰαδοϊυϊετιρῳ ἵπ ἐα. ὅγτ. Βαυ. ΗΘ. 
᾿Ἑνασελγαίνιιν Ἰερίταν, δρυα ῬοΪ]ας. 
Οποαι. ΓἼΙΠ. 785. 

ΦἜΈΕΝΑΤΕΝΙΖΩ, ἐπίεπδδε οομῖδε 
σαὐδριοῖο. 8 δου. Ὗ. 80. ἐνατεήσας 
ἐμτὰ ἀπμλῆς εἶπεν, οὐμἶε ἐπ ἔμπα 44. κα 
πεεϊϊς, ᾳ γαϊπαίαρ οαῖ., διῖάδε : ἐνα- 

᾿ τρΐζω, δογικῇ. βλέπω. 
ἘΝΔΑΥΛΙΖΟΜΑΙ, ἐπλαδί(ο. τὴ 

ὅγγιο, ἱπυαάο. Ααμ. δυά. ΧΙΝ, 1Ὸ. 
1. ὅδ. ΧΥ͂Ι. 18. ἐηυλίϑη, ἐπλαδιξὰ- 
δαί. ϑοίβυχα βεουζυβ δέ. 

᾿ἘΝΑΦΙΉΜΙ, ἐπιηηξο. ΤΥ» 

ΗἸΡΉ. δ ΤῸ» φκέδερογε Κμοῖρ. ἘΡ. 
ΧΙ. 17. ἐναφήσοι τὸν ϑυμόν μου, ἐγτὴ- 
μΉ [3.8 ̓σϑὴηλ γρδϑεῃ. λ 

: ᾽ἘΝΔΑΦΙΖΩ, ἷ. ᾳ. ἐδαφίᾷω, δὲ 
αἰμιάο εἰ ὥῃμο. ον λμηιῖ φέογηο. 

4 Βρᾳ. ΨΙΠΠ1. 19. τἰἰδὶ  ογίβδϑθα δὶ 
βιὰ ἐνδαφιεῖς Ἰορεπάυχη ἐδ ἐδαφιεῖρ, 

ἘΝΔΕΕΙ͂Σ, ἐπαϊρεηξ, ἐβεηνΣ, Ῥαῆ- 
»ΕΊ' Ἰ)3Ν» Ιάοῃ. Ποῦ. ΧΥ͂. 4. 7. 

11. ΧΧΙ͂Ρ. 14. 1.85. ΧΙ]. 17. «- 
Ὁ» ἀονιίπια. Ῥτον. 1Π1. 27. ὅς. 

ὃν Ἀ. 1. ποῖαι ειρα, σμὲ ἀσδείῃν 

δεπε βοῖμηι. --ττο ὌΠ ἑπάϊρσοπε. Ῥτον. 

ΧΧΥΠΪΙ. 16. -- ΠῚ ἰάθμι. 

ὄγτητω. 4 ϑδτα. 11]..90. --- δον ΟΣ 

ἐξ φερηδάν Ῥχον. ΧΧΙ. Ἵ7. αὶ Ροβῖ 

ἐνδεὴς 1 ηξο!]ορεμάυχα αϑὲ ὕσται. ---- 

1} ἐδετίοπς. ΑἹ. Ῥτον. ΧΧΥῚΙ. 

΄. ἬεγοΝ, ἐνδεεῖ, χρμαν ἔχοντι; στωχ
ῷ. 

γιᾷο 4ροαψθ 8. φρὴν εἴ ψωμός. 
ἜΝΔΕΒΙΣ ἐν ἘΡΕΉΡΗΝΙ ἐπάι Ἢ 

«Ἴο. γον ἴάειμ, ἘΣ. 
ΧΥΙ. 8. 

ἜΝΔΕΙΑ, ἐπβισοπίξα, ἱπρρία. ΓΑ Ἵ 

απαὶείας. Ἐπεοῖ. δὲ 16. ΧΙ. 19. 
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Ἔν ἐνδείᾳ. 

α Ἐσοτίαβθε Ἰεχεγαηξ Σγ. Ὁ)... --- δ. 
Ηρ. ἐσιπείδοδο πε. Ῥτον. ΧΥ͂ΊΙ. 
14. Ψυϊραῖιβ Ἰορῖβϑδε νἱ δίας ἐση- 
εθΐας, οοπέιαπεῖμα. Ζϑεβεγυθ δὰ ἢ. 1. 
βου ραπάστα ἰυάϊοαί ἀναιδείας, αυο 
οὐσία ἀυοὶς σοπυῤοίογμηε οὐδεοωπῖέαξ, 
αυδηι ψ σΡο χἷ. ΓἽ ἴπααθθα ϑομυ]- 

(οηδ108 ἀοουϊ. Ναχη ἔογίαβϑο 16- 
βενυηῖ ἋΡΣ ΤΠ» ἃ Ἂν; » πεάμηι 7- 

οὐ 8 ΤΑ ρίοθοβ Βουλῖτθβ βερρα (0Π- 
ὃ βεαυϊξι ῬΔΟΌΡΘΓΙΔΔ. --- ΠἼΟΠ νεῦ- 

“Βαχα, ἀφῇοῖο." Ῥτοόνεσν. ΨΊ. 82. δι 
“ἔνδειαν φρενῶν, Ὦ. 6. ἱπίογργοῖ Ἐ16- 
δ ΟἾἴο, διὼ μωρίαν. ---- ΤΠ. Του. 

ἼΧΧΥΊΤΙΙ. 57. Ατηοβ Ι. ἃ.... "ἼὮΠ' 

166. οΕ 1,ΧΧ 900. ΧΧΧ. 8. ϑγτηπι. 
Ῥγον. ΧΧΥΠΙ]. 92. --- Ὁ Ὅν ὧε- 

οίες οογαϊε, ἀεπιςπίϊα. Ῥτον. Χ. 92. 
ἐν ἐνδείᾳ, αΌἱ ἔοτίδβϑα φρενῶν σα] ρα 
᾿τδσιογανα χοάς. Οοπῆ. Ῥτγοόνεγῦ. 
ΟΥ͂Ἱ. 82. -- ΠΝ» "παἰεαϊοίίο. Ὠοαῖ. 

ΧΧΥ,ΙΙ. 20. ᾿Εβδεοίαπι Ῥοβιδγιπῖ 
ῬῖῸ οαῦδβα οἰθοϊεπία. --- ἽΡΤΤΩ. ἐμ- 

ἀϊσεπέϊα, ἱπορία. Ῥτον. Υ]. 11. ΧΙ. 
85. ΧΧΙ͂Ν. 54. --- γῷ, αηρωδίδα. 

165. ΧΧΥ͂. 4. 1,Δπὶ| αυοαὰς ἀδ σὲ 
απραεξία ἀοπιξ Ἰοχαυυπίατ. --- 9) 

οοπποίίο. Ἐπ. ΧΙ]. 18. 5β6ς. ΑἸ]ὰ, 
Οοπέ ν. 196. Ἰρογυηῖ ὩΚῚ δῖ 

τῦναν οἵ οὐτὰ δὲ» ὗν 7 Ῥτον. ΧΧΧ, 

ἀ 8. Ἤσο. ἔνδεια, «ενία, πτωχεία, 
«εΐνα. 

ῈΝ ἘΝΔΕΙ͂ Α, 86. ὧν, ἐπ ἐπαὶρεν- 
ἐϊα, ὨΕΙΊΡΘ οοπείμἐμέμδ. νν ἐδω- 

γίεης. Ῥτου. ΧΧΥΙΠ]. 7. 
᾿ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΙ, οείομεο, ἐσ λέδεο, 

εὦο. δ)» γεροριο. Οδῃ. 1,. 15. 

κακὰ, ἃ ἐνεδειξάμεϑα αὐτῷ, τααῖα, χα ΡΕΡ 
ἐχἠλεδιέηιις 1111, 60]}. ν. 17. εἰ 2 Τίμα. 
ΓΝ. 14. οἱ Οδηΐ. Ττ. Ῥυοτγ. 18. --- 

ε ΓΝ ΗΙΡΒ. υϑάετε ποῖο. Ἐχ. ΤΧ. 

17. “-τ Ἴ2 οαρῖο. ὅο8. ΝἼ]. 14. 155 

᾿ (υδὲ ἀεπεηέέατε, ἀφήεντε ποῖαι. σοπξ, 
πέτα 5. ν. ἐνδείκτης.) 16. 2 Μδοο. 
ΙΧ, 8. ΧΙΠ]. 9. τὰ χείριστα ἐνδειξόμε- 
νος τοῖς ᾿Ιουδαΐοις. 
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᾿Ὁ1Ὲ δροὶ]α 

᾿Ενδελεχσμὸς. 

. ἘΝΔΕΙΚΤΗΣ, ἑπάος, ἀείασέον., ᾿σο- 
ἀδον. 4 Μδος. ΙΥ.-. 1. Ῥίπμανοσ. ἐνδεξι- 

᾽σαι, οἱ κατήγοροι καὶ συκοφράντοια.. 
ἝἜΝΔΕΚΑ, εἡπαάεοξηι. ον ἽΠΕ 

εἴ τὴν ΠΝ: σε. ΧΧΧΙ͂. 9 

ΙΧΧΧΥ͂ΠΙ. 8. Ὀευξ [- ἐλ ΕΣ 
πυ- Εσ. ΧΧΥ͂Ι. 1. 8. ΧΧΧΥ͂Ι 
14. 18. Νυπι. ΧΧΙΧ. 90. 

᾿ἜΝΔΕ' ΚΑΤΟΣ, ππάεοιππμα. γχοὶ - 

ΡΥ. 3 Βορ. ΙΧ. 59. Ἑκοὰ 
ΧΧΧ. 90. -ππν εἴ ων ὙΩῚ 
ἽΝαμα. ὙΠ]. 7γΩ. Ὁδας. 1. 8. 

᾿ἜΝΔΕΔΕΧΕΏ, αεειάάμεις και, 
᾿οοπίξπεο, ογεῦτο μίογ. ὅδῖσ. ΧΧΧ 
ἐνδελεχήσει μάστιγας αὑτοῦ, σοπέπα:: κα 

οἷ, 8. σὕσεῦσο δαπι 02:- 
ραθις. ΗθγοΒ. ἐνδελεχεῖ, αυχηέξδε, 
.Αάχωνες. 

᾿ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ, αἀξεϊάειε, ονὸ- 
πμ8, πΟΝ ἐπίογηιειια. 8. ἘΠ5ν. ΤΊ. 
34. διὰ πυρὸς ἐνδελεχοῦς, Ρετ ̓ ρῦστα 
οοπέέπμμπι, δῖιν. ΧΨΙ. 14. οἱ ὁξ5α)- 
᾿μοὶ αὑτοῦ ἐνδελεχεῖς ἑα) «εὰς ὁδοὺς αὐ. 
τῶν, οου}} εὐ ἱποβί ποῖαι χερί 
οἰαπ δὰ νἱδβ ο͵υβ. ἰ 

᾿ΕΝΔΕΔΕΧΙΖΩ, σῆς αεειάκκι, 
᾿οοπένπεο, 1. 4- ἐνδελεχέω. ὅσσ. ΕΙΣ, 4. 
μετὰ ψαλλούσης μὴ ἐ ἐνδελέχιζε, αἱ 
ΟΔΠΔΌΤΪΟΕ Ὧ6 ἐεδίο ἀεϑιδμεις, 8. οἷς [Ὡ- 
πιδίατιε. Ῥοβϑεῖ αυοαὰς Β. 1]. 
αἰεπίε αμάϊγτε νετῦ. ἴῃ. ΧΧΧΥ͂ΙΙ. 
15. ΧΙ]. 8. τῷ ἐνδελεχίδοντι εἰς καχὸ, 
φμὶ τῇ Ὰ}}8 ἀδευείμς εεἰ. Γυϊὰ. ΧΣ. 
10. 94. ἐν στύματι ἀποωωδεύττῳ ἐνδελε- 
«χισλήσεται, ἴῃ ΟΥ̓́Θ ἱπα ΟΣ τιαῖο ἄπο ι 
νιογταδίεγ. ἩΘΒγΟΒ. ἐνδελεχυσϑήαντο, 
ἐμβραδυνεῖς 

᾿ΕΝΔΕΛΔΕΧΙΣΜΟΙΣ, ἀςείαωέίαι, 
οὐπίἐπμαέϊο, ρεγηιαπεῖο. ὝΩ χν κα, 

ἐππῖβ. Ἐχοὰα. ΧΧΙ͂Χ. 49. Ἐπών. 
ΠΠ. 5. Νβἢ. Χ. 88. ϑυσία τοῦ ἐνδελι- 
χισμοῦ, βαςτὶβοίατα “μεσ δὲ οοἐέάϊα- 
πηι. ΟΠ γγβοβῖ, Ἡόοτ. Π|. Αὐν. 
Ψψυά. ἐνδελεχισμὸν λέγων τὰς συνεχιΣ 
ϑυσίας χαὶ νὰς, αἱ 
ὙΟΟΘΔΠΓΌΣ ἃ «900 βορῆὸ Α. . 11]. 10 
38 Ἐπδβαγ. Ν, 75. ὅι:. 11. 14. Ηεγοὶ. 
ἐνδελεχισμὸς, ἐπιμονή. ϑ' (488 - ἔνδελε- 

 χισμὸς, ἐσιμονὴ, ἢ συνήϑης ϑυαίκ χαὶ 



Ενδελεχισμὸς διαπαντὸς. 11] Ἰυδιαβάλλα. 

ιαὐϑημερνή, δος γὰρ ἦν τοῖς ᾿Εβραίας 
} καὶ ἐν ἱσκίρες χαὶ χαϑ᾿ ἑχάστην 

ἱβεέραν τῷ Θεῷ ϑύην. ΟΟΒΙΕΣ ΒΟΠΗ͂ΓΟΣ. 
τι Ἐχοά. 1. 1. Ρ. 588. 
᾿ἘΝΔΕΛΕΧΙΣΜΟῚΣ ΔΙΑΠΑΝΤΟ Σ, 

ιϑοιμδαδ ξόΉΈΡΕΥ. ΘΓ. φέρετ, 7. 

γέζογ. Ἐχ. ΧΧΧ. 8. 
᾿ΕΝΔΕΒΔΕΧΩ͂Σ, αδεϊάμε, οοπέϊπμδ, 

γε εδίπεηίεγ. δὰ ὙΓΊΓΥᾺ Ομιδ]ά. ἐπ α:- 

ἑάπίιαίο. Ἰ)αι. Ἱ. 16. 90.ὕ - Τῷ 

ὠρίίεγ. Ἐχοά. ΧΧΙΧ, 388. Νυχι. 
ΚΧΥΙΙΠ1. 8. 83 Ἐπάν. ΥἹΙ. 80. Βι[ν. 
ΚΧ. 96. Ηξεβγοῖ. ἐνδελεχῶς, ἀδια- 
ιδήατως, συνεχῶς, ἐσιρύόνως. 

᾿ΕΝΔΕΌΜΑΙ, ἑἐπάϊροο. Ἵν 

ἄεια. Ῥευς. ΨἼΠ. 9. --- “ἸΌΤΌ, 

ναἰσοηίία. Ῥτον. ΧΧΥ͂ΤΙΙΙ. 47. ἴ6- ὸ 
ΓΙ Ῥτγεεΐοσθα δρια ϑγτησα. βδ[ηι. 
ΣΧΧΧΨΥΙΠΠ. 16. ᾳαΐ εἰδὶς ἐλ] 

τὶν .» δὲ ποθ πῆι ἐπ ἐΐδ, ξαπεῖα- 

ὍΝ ἐνδεούσης αὑτοῖς οὐδεμίας, πεῖϊα - 
᾿ ἀεποίεπέε: αθὶ νοὶ Π]υα ἐνδεού- 
ἧς ἀ6 βὺ0 δάαίάϊξ, ναὶ μοῦ Βδββοῖ 
ορῖς ΠΝ απο ροδίογιιβ ΤΏ] 8] 
ὩΑΡῚΒ ΡὈἰδοοῖ, 

᾿ΕΝΔΕΌΜΑΙ ἈΓΑΘΩ͂Ν. ὃν 

ΌΤΙ» υἱῦ ἀοξεοίν. ΥΤΏΣΗ. Ῥτον. 

ΚΧΙ, 17. β'διδιτι Θχργεβϑὶς. 
᾿ΕΝΔΕΣΜΕΊΏ, ἐϊσο. ὝΝ» απ- 

γμδίϊαίον, ἐπέριίοια. Ααα. Ῥᾳ. ΨΊ. 8. 
ὙΣ Ὁ5}ν αὐ οπιπέδιιδ λοείέδιι πιεῖ, 

ν πᾶσι  ΟΝΩ με. ὃ. Ὑν υἱ 

ΔΙΒΌ. ψ 68 ΡὈΓ. αγοίε οοπιδίγίπαϊξ,. 

. οοἰϊσαυϊ. Ν. Αι. Ῥε. 1]. 7. 
Δαιι. ἔχ. ΧΧΙΠΙ. 99. ΟἹοβδ. Ν οἱί. 
νδεσμῶ, ἔππεχο, ἐπποάο. Ἰὰ. ἐνδεσμῶ 
ν οὐρήμό γι, ἐπυρίίοο, πέζΟ. 
ἜΝΔΕΣΜΟΣ, ἐδϊρσαΐο, οοπέσπα- 

ἰο, Ἀ᾿. Μαροϊοιιίεα, ἰοομέμα, ογιμπδηα. 
Ὃν ἄσημα, Α]. 1 Βερ. ΥἹ. 10. ἐν- 

ἐσμους. (οπέ, δῖν. ΧΧΙΠ, 17. 1ὰ ν. 
νδέα). ----- υνῶν “ἰγαίμηι. 1 Βορ. ΥἹ. 

0. Οὐπέϊρπαίο σοτανλοάθ δέγαξμηι 
ἰἰςὶ ροϊεδέ. --α 55)» φημι. Τοοά. 

ΗΔ}. 1]. 11. Βεοραχεγατέ ΠΟΌΟΠΘΠΙ 
οοπερέοαπάξ 6ἱ σοπίγα φηάὶ, αὐδσα 
νΟΧ Ὁ) ἴῃ χε] ἰχυΐβ Ἰϊπρυΐβ ΟΥ̓ θἢ- 

ὯΔΙΡυ5 Βαρεῖ. Οομξοσ σεϊΐαυοβ [πί|ϊ. 
-- Ὁ ΩΣ Ρἱυσ. πιαδθῶ μυατεπι 

Ῥαεφαγμηι. ἴῃς, 1 ὅδ. ΧΧΥ͂. 18. 
8] ροεῖ ἐνδόσμους αὐ ἀδπάστα εεξ στα- Κ 
φίδων, ραίμγας μευ ρασϑα, αἱ Ἰερὶ- 
αν ἀρυὰ ϑγίητῃ. 1 ὅδ. ΧΧΧ. 12. 
-- ἢν ]αεοϊοιεῖμα, ἰοομίια. Ῥτον. 

ΥΙ1. 20. ἔνδεσμον ἀργυρίου λαβὼν ἐν 
χειρὶ αὐτοῦ, Ἰοουϊαπι ἀΥρθη δοοὶ- 
68 1π ΣΩΛΔΠΙΙΠΏ διιδίη. 560}. 10] 

ἐγδεσμον ἐχροηἱξ βαλάντιον. 81. οἱ 
δισμὸς 60 ϑθῆδιι χρρεσιαῦ Οεπ. 
ΧΙ,ΠΙ. 885. 
ἘΕΝΔΕ ΧΟΜΑΙ, σαπιμέο, τεοὶρῖο. 

2» )αεκγμδεο. ΤΙΧΧ βεο. Ναὶ. Ρε. 

ΟΧΥΠΠ. 122. ἔνδεξαι τὸν δοῦλόν σου 
εἰς ἀγαϑὸν, 0] οϑὲ 1. ᾳ. ἀναδέχεσϑω, 
ϑυφοίρετε, τεσίρεγε ἐπ γε ϑαηϊ. 
᾿ἘΝΔΕΧΟΜΕΝΟΝ ἜΣΤΙΝ, ,ἡῇενὶ 

»οίεδί. 2 Μδοο. ΧΙ. 18. ἃ δὲ ἦν ἐνδε- 
χόμενα, 86. “τάγματα, συνεχώρησεν, 

αυῶ ΨΘΣῸ οτὶ ροίοταπί, φοποθάθ- 
μαΐ. 

θυ 

᾿ἘΕΝΔΕΧΟΜΕΈΩΣ, φιοαά ε7μ8 ἃ 
υδετὶ ροίεεί, οοιπππιοάε. 4: Μίαςο. Χ1Π]. 
96. ἀπελογήσατο ἐνδεχομένως, ρτὸ υἱΤί- 

. ὅπ ἀοίδπαερθας. Ὠιοά, 516. [4Ὁ. 1]. 
Ρδῷ. 112. «αρακαλέσας ἐνδεχομένως, 
φιαπίωηι ρμοίεταί, Ἀοτίδίι8. 

᾿ἘΝΔΕΊΏ, ἡδβρο. ΠΩΟΌ» ορεγὶ- 

"πεηέμηι. Ἐ. ΧΧΥΠΙΙ. 16. ἐνδέδεσαι, 
φυοᾶ εοάδπηι τραϊξ. .--- π}ιοο,). ἰρῸ. 
Αι. 168. ΥἼΠ]. 106. ἔνδησον, 866. 
Ἐπδοϊῖυμι δ. Ενδην. ΓΧ. μᾶς. 
45]. ἃ. ϑ'γτασωδοθαβ ἰδὲ βίγαρ]οχ δῆ- 
σὸν Ὠαρεῖ. --- Ὑ» ἰάθη. Τῇοϑοά. 

Ηοϑ. ΧΙΠ. 19. ΟΧΧ Ἐκ. ΧΙ]. 84. 
1 ὅτι. ΧΧΥ͂. 99. --- ὙΡ, αἰῆρο. 
ὄγτησα. ὅθ. ΧΕΙ. 80. ρονοιϑ. 
ΧΧΙΤΙ. 1δ. 5:ν. ΧΧΙΗΠ. 17. ἡμάντωσις 
ξυλήνη ἐνδεδεμένη εἰς οἰκοδομὴν, Ἰογδυθῃ- 
ἴυχα ᾿σπιοῦτα ἐδέρσαέεπι ἐεά !Βς!ο. 

᾿ΕἘΝΔΙΑΒΑ΄ ΛΛΔΩ, ἐγαάμοο, οΥγπι,- 
ΠΟΥ, ἴῖ. σανεγθογ, ἐπίπεῖοια δμΊΗ. ἰδ» 

αὐυεγεον. Ῥδ. ΧΧΧΥΙΙ. 41. 0] πο- 
δῦ 4 



᾿Ενδιαλλάττφω. 
Φ 

ἰδὲ αἀυόγϑατὶ, οὐπέγα, πιο. Γιδὶ. 
ἱπί. μεδεΐ: ἀείγάδογε: ΤΡ. Ἐ ΧΧ. 14. 
ΟΥ̓͂ΠΙ. 5.10. 58. --- γρῦ, ἀάοον- 
ὁαγίμς. Ναπι. ΧΧΤΙ. 29. ἐνδιαβάλλεν 
αὐτὸν, αἵ οἀϑενεαγεμιν 1111, 
᾿ΕΝΔΙΑΆΔΑΎΤΩ, ρεγπιωΐο, ΠΡ 

πιεγείγίς. Ααὰ. ὅεη. ΧΧΧΥΠΙ. 41. 
Ὅσαι. ΧΧΙΠΙ. 17. νδηλλαγμένη. Ἰγα- 

« ἑηυϊκίδηι νδοδί Αυΐα, χαρά τρϑρα- 
ἐτῖοθβ γϑβίοιῃ ἐπι 876 5 αρθης, πὶ 

ὁ γεὶ «ἃ ργοθάθυϊα νοὶ δὰ Ἵοηϑυτυνα 
Ἰοοῦ οοὐποεάογομί. [01 Μοπῦ [μοκ. 
Ηεῦτ. 5. ἢ. νυν. --- ἘΣ ἽΡ. δοογίαν 

ἑοτὸς. Ααὰ. 3 ἥερ: ΧΧΙΠ. 7. ἐν- 
διηλλαγμῖνι. Ααυ. Ηδσςε. ἸΡ΄. 15. δὰ 
4ύρτα ἰοσυπι ΗΠ ΕγοσγτπὰΒ  Α. δ- 
ἕδη ἐνδιηλλαγμένους ἸῺ 8, ἤηε- 
ἔσίσξ, Ὦοὰ οοοπάεγε νοϊυϊ, αυοᾶ 
δυδιῃ ὨδΌΡασα [ΌΑΥασΙΐ, δὲ ὧδ 
υἱεῖ ἴϑς εἰπί ἔουαῖπ. 

ς ᾿ἘΝΔΙΑΤΡΙΒΩ, ἐμέεογονυῦ, σΟΠΌ6 
Φοὐ. ἐκ εεο. Ῥτον. ΧΧΤΙς 16. 

ἐνδιατρέψει, αὐτὶ νοθθηῖ, συγ ΘΧ- 
ἀργὰ Ῥἶδηθ ἠὺ1 φοβείς, Οταρῖθθ 

ἰοῦ. ἰ ΓΧΧ Ιηξ. Τ΄ὸ ΤΥ̓́Ξώ τ 4. 
δ. 8. τεοῖθ ἴῃ ἐνδιαϑρύψει ταυϊανΐξ, 
ύδτα Ἰεσίοματ οἰΐδπι νεγβὶο ϑγτω- 
ὙΩΔΟΝ; τοῖο, χα γαυῤιάδουδιν οἱ ν΄ 
φ ϑΐ μου, ἀπἄθ δἴγπαὶ Ἐρραγεῖ, εἰίδτη 
ἴηι 864. Ἰοοὺ τὰ δὰ χολη τοροπεπάδυνὰ 

ἀ 6886 τὰ ἐμὰ χείλη, αἱ Ἰοσὰδ ἰπίεῖ78- 
βαῖυν ἀς ἀρ ἶὰ ραϊγΣ ἨῈΡ υεγδπ ἴαὴ» 
και ΡΥ σίρηα ὅΈΣε Ἐσδογ πα δὲ ρα. 
ἐρίποϊεπέε. Ῥταίετεα Ἰορὶτατ ἢ ππασρ,, 
Οὐἰεὶ. 906. Ψ. 6. ἐνδίσραψεν ῬὉχὸ 
21, ᾳυοὰ οτῖε εο᾽ Τποοάοζομλία. 

ἘΝΔΙΔΑ ΣΚΩ, ἄσοοοο, ἐγπα. 
ϑαρ. ΝΠ. 8. υϑὶῖ 4} δ γὶ ἐχδιδάδϑη 
Βαδεπί. ᾿ ΣΝ Ὡ 
. ᾿ἘΝΔΙΔΥ ΣΕΏ, ἐπάνο. δ» Ἰάοτα. 

ε ἃ ϑαϊη. 1. 94. ΧΙΠ. 18. Ῥτοὺ. 
ΧΧΧΙ, 321. Ψυάίτν. ΙΧ. 1. δι». 1, 
12. ἐνδιδύσκοσγο. ΨῸΪς. υεεί τὶ. 
ἜΝΔΙ ΔΩΜΙῚ, γεοναλέο, ἴα;ο, ςεύο, 

ἢ]. 11. ἐὰν ἄρα ἐνδῶσι, αἱ ῬΟΙῸΒ γε- 
πιμίαηέ, νοὶ: οδάαπέ. --- ΦΥ͂, ο6- 

ἀΐδεο. ϑψιωτα. 500. ΧΥΤ. 10. οὐκ ἐν» 
δώσει ὁ φόνος μου, ὨΟῺ τεπεέεὲ ἀο]αΣ 

5 

Ἵ12 "Ἔ δον εἰμὶ. 

τθυβ. ΠΥ οἷ, οὗκ ἐνδώδει, οὗ χανε. 
δει. ὑπ 1) ἀδηοῦεον. ΞῬτον. Χ. 8]. 
οὐχ Ἰνδώσει,, πο ἐῤεέ ὁ. σποσικὸσ 
απῆπιο, 8. δηϊστηὺ ογεζίο εἴ Σποστσος 
50 εὔἱξ, ϑδυϊά, εἰ Τίτδοτι Κς. 75.Ὁ 
δοῦναι, «αραδοῦναι ἣ καὶ εἶξα;. Ἑοττις 
Ἰοφυθπάϊ οἰ] ροατα 6886, πὶ πὰρ 
λακὸν τὶ βυραυάδεῖαν, ταστέῖς [5 
τὸν οὐ Βοεὶ; ἘΠ. ἡ. 1928. Δός 
Φομεῖὶ [,βοῖς, ᾿μθσσαῃ. μξ- 938. - 
ΓΠΡΌ: ἐπλανεπῆα, εοαδέες, μαστ 

ἴπο., εἴπ ἀυρὶο Τμοοά,, :εν. Τὶ; 
56. τοῦ ἐνδεδωκόεος - αδὴὲ δαυμῖεσι ἱ 
ετα τΩΔΊ]ομα ἐχδοδωχότος. ---- [γι 

γοηδο. ἴῃς. 1 ϑατω. ΣΙ. 8. μὰς, 
οοποεᾶε, μεγτεδέίε. Βλεῖστια : ρρακτξ. 
ϑυϊάδε: ἐνδώσειν, ὁρίσαι, «προστάξαι, εἰ 

ψεῖθα δες 6ΧΣ δηξίίαυο ϑετιρίοτε οῦ- 
7απρίε: καιρὸν δὲ τῆς διαββάσεως καὶ τό- 

φὉν αὐτὸς ἐνδώσειν ἔφη. ---- γ} περτ- 

ἴόγ. Ὅεη. ΝΊΠΙ. 38. ἐνεδίδου τὸ ὕδωρ, 
γεηεἑεδαὶ δαύὰα. Η ἐκδίδι, 
ἐχαυνοῦτο. 8 Ἐπάν. Κ΄. 6. ' 

᾿ΕΝΔΟΓΕΝΗ͂Σ, ἐπέμς παῖμε, ὦ 
"πὰ ρεπέεδ. ΥᾺΝᾺ Ὁ. κεὐὰ 

ἀονιῖ. 1ν. ΧΙ]. 9. ἐνδοόγενοῦς, τὰ 
οἱ ορροηϊίυν ἡ γεγενημένη ἔξω. 

"ἜΝΔΟΘΕΝ, ΠΗ ΣΕΟΩΣ, ἵπέν 
ΟΡ, ἰάσι. Αι. ὙΒοοὶ Ὶ 

Ἑδ. Ί. 19. Μιάθ εἰ ϑαρ: ΧΥ͂ΙΣ 
18. 
ἜΝΔΟΝ, ὑπέε. ΤΠ 88» ἐπ πος 

ἄϊιθα. ον. ΧΙ. 58. δας. ΧΕΙ. 15. 
ΧΧΊΙ. 2. -- " ὅγιισα. Ῥβεΐπ, 

ΧΙ, 9. -- Τὴ» ἐπ πεεάξο. ἴα. 

ΧΙ. 838. --- ΠΡ.» ἰάεττι. ϑγπια.. 

Ῥεαϊω, 110. δ. -- δ, κῶς 
ϑγτησω. Ῥρδαϊζω. ΓΝ. 9. υἹ8, τὰ δὲν 

βου. Ηϊεσαγεπι : ἀπέσνθονα ποῦ 
Ἐχ ϑευθεπεῖβ ἔδοβααπι Ὁ] αεὶ ἴῃ ϑεμοὶ 
δ ἢ. 1. εὐἰδυδειιης ἐογίασθε 1) ὅν 
ἄσπετα ῥχοχίτηθ θεαυσπεῖς ἼΜ" - ὦ 
ὙΠΟ. φιὶ ἐδὲ ἐπέν, ἐπίέρειε:: ΑΔ. 

ὙὝπεοδ. 1 ο;. Ὲ 18. Αὐάε 
Μαοσς, ΥἹ. ἃ. εἰ Χ. 34. 

ΜΈΝΔΟΝ ΕΜ, ἐπέως τω 



᾿Ενδότερον. (ὰ [] "Ενδοξος χαὶ ἑξαίσιρς. 

ε 2. ἀνένο. Ἑὰ. Ουππία σε, ΝἾΊΙ. οΟἸΧΧ Μυὰ. ΧΥΤ1].21. Ἰρροσυηῖ 
“125. εἴ Βος γοσδρυϊυση οὐ 8ῃ- 

᾿ἘΝΔΟΤΎΤΕΡΟΝ, ἐπέσγίιε. ΧΩ τροάοπεο ἘΡΡΥ, χὼ Ἡδϑάϊκάγῃ 
4 ΞΕ Εχ. ΧΧΥ͂Ι. 83. ἡυπχεσιης, πἀπᾶδ οὐδ οϑὲ νοχεὶο: 
ἜΝΔΟΞΑ 20. εἰσηβο ἘΠ πα φῇ: τὴν χτῆσιν αὑτοῦ τὴν ἔνδοξεν. Ψυϊᾳ. εἰ 

οἷο..  ΘΔΟΓΝῚ πῆρ. φίοτίοτ. ἴδβ. ύριπο, φεοά ἐγαΐ ργείδοσιια. ---- 7}. 7 
ΧΙ, 56. τι ἼΜΒΠΠ ΒΡ. ἴοι. πιιϊέωπε, εἴ οπῖμέ, φυοά ἵπ δμὸ ἀρ 
ΧΙΧ. ἐπ τ Ἔτο Σαν. Χ, 3. ἐπὶ ἀμῤοξα εἰν ἡ. τρῃοεις 5 

ΧΡ. 5. Ἐπ. ΧΑΥἾΪ, 40. Ὁ ἢ. γίωπ, ἴε6. ΤΙΝ, πε αν ον μας 
“ ΧΙ. 10. ἐνδοξάσϑηνν. Ψυὶρ. πο ΝΊρΒ. ἃ μὴ», ἐγειμεπάνε, Ὅσοι Χ. 
᾿ γηβὶδ το μεδειῖ : σοπέενμε ὀεῖο ρίογία. κ᾿ Ἔν ΤΥ ΡΝ ἡμδόουνα 41. “ἢ εβθήιν -τ 33) Ρταῖ. 

τατος Νὴ ἡνβιδοληδν ἐπ μῆσι, Ὁ ΒΒΆΤΕΡΣΣ 15.-Ὑ}}}) Ρατί. 
ΠΧΧΧΥΙΠ. 8. ἐνδοξαζόμενος. --- ΝΙΡΒ. 1 ὅϑδζω. Χ. 6. ΧΧΙ]. 14. 1 
5) ΝΙΡΉ. δερατοτ, εἰ Ὦ. 1. εἰηρι.ς δε. ΓΝ. 9. -α ΓῚΝ.92 Ῥασί. ρ]υγ. 

Ἐρο ΛΝ δῆ φνατοραξίυαπι. Ἐχοὰ. ΝΊΡΒ. ἕατη. νόγαπάα, νναδίϊα. Ἐκ. ἐ 
“ΧΆΧΠΙΙΙ. 16. Αἀάο ϑι-. ΧΧΧΥΠῚ. ΧΧΧΙΝ. 10. 905. '. 9. --α Π᾽γ, 
τ ἀρυ εν ος εἀρϊξοιο νων, ποΐπας, ορια. 1ε8. ΧῚ]. 4. -- ΝὉ 

ΝᾺ» 
Ν᾿ εἰαίϊο πασπα, ἴίοσω ζαδίμε, ἰδ ἄπ. ῬΙΒ, ρίογίλοο. 168. 1,Χ. 9.--ὐ ΠΝ. 

»"ἷ. ϑγταχα. Ῥβ. ΧΕΙ. ὅ. - Πη δ)» απειδ. 1.8. Χ. 88. Ἐαιοπενα ἢ8- 

ᾷοιι, ΠΝ Ῥε. ΧΙ,Υ͂. Φ.  ἔ{ἧὖ. ιεγυπί οἰγιιοϊορίε ἃ ἘΟΡΩ ̓Ἔἰοη: 
- ἜΝΔΟΞΟΣ, μἱονίοσιο, ἀομσνγκέις, «ἤοο., ΠΣΝ ἀϊαάεπια ᾿ῬῬουλαΣ ὍτΟ 

᾿αὐπεγαδὶδίε, «ρου μδε,, ΤΩΝ ραρρρλρρ, ὄμως ΜΝ ορπει μέ 

4. τῶν ̓Ἰνδόέξων ἀπὸ τῶν υἱῶν Ἰσραῆλ. φεγοδ. Ἐπιμστ. ̓. 8. ΧΙ. 9. -τλη 

ἘΣεῖνον 1 ἀαψεγο, σαισετε το- ᾿ογπαπιεηξιπε.. ἤε5. ΧΧΠΙ. 9. --- ἃ 
δι, αὐ Ὅθῃρ νυϊφ, (δῶ αυὲὶ δ}}- ἮΝΝ ΤΠΝΘΠ δ Φνπωνεπέψαι, 
αυοτα ἀεὶῖσις ἀ6 ρΡ᾽ανῖθτ8, οὐτὰ 0" 

εἰ Ῥεῖ ραγδίατη εβϑε ἀᾶ «Ἰαυἱὰ μν δὰν ἄσοσρ, δμρετ ϊα ὁμποίξη. ἴε6. ΧΗΙ͂. 

ἔυγα,}) ἰσβηδιυι, δο ΩΧ Χ ῥυίατικης, 1ρ. το θαυ! νοἰνίσίίο, 1ε6, ΧΧΤΙ. 
-«ἤΖοεκυκτα ἐμιοεῖδδε πεταδποσθ γεϊμσ- 18. τὸν σνύφανόν "σευ. τὴν ἔνδοζον, οὐτο- 
Ῥϑε, σί εχ δ ἀποΐεοίτι οί δ, αε- Βμρμιΐμαγα 0 ἰεηάϊάαν.. 1ᾳρῷ ἴο- 
ΟΡ ΒΣΙν 1886. .--- ἼὮ» ἄεοογ. ἴε8. . ἴκαρο ΤΉ “τ ἽἼ. Ῥτγίποερβ. 3 

1.4. ἴῃς, ἤνον. ΧΙΧΤΙΠ. 40.-ι πτι Ῥας. ΧΧΧΥΪ. 16. - πὴ πῆν κῃ. 

-ἱπῆσι. ΗΒ, ιφῆτ οαπάο. 8. Ῥατ: Ἱ1. 10. ΧΙΥ͂ΤΙΙ. 9..-- νυ ἢ, ̓οἷαπ- 

9. -- "ΓΕ Ὁ» Ῥνειβοείἑαίοε. ἴπιο. τος. Νιάα. ΧΧΠῚ. 21. 1αρετυκὶ 
Ῥπαῖα. ΧΙΙ͂Ν, 10. - Ὃ» δταυΐ. ΓΜ». »λα)εσίαΣ ρτὶποίρᾳία, 6. { 

ζει. ΧΧΧΙΙ. 9. τὶ τΔ22, φίσίᾳ. τ ππ--- 

“ Αχα. Ῥεάμι. ἵΝ. 8. ἔνδοξά μου, 1,6- ΠΤ ιφόντον,, φυῇ οτω- 
δἰ τ9.- ΚΧΧ Ργον. ἈΧΥ. 48. τὸ ἀϊφηίοιξε επλλποῖλαῖ. ῷ 

Σ. καὶ ἜΒΛΊΣΙΩΣ 
λόγους ἐνδόξους, , ἀορίσιπδτῃ ᾿γασίαη- ἜΝΔΟΞΟ Σ 
ἐδίι: ἸΤμοο, ἀμμξαψών. -- τλν, «ἰονίοει. δ Ἰέξυμενε “2, ᾿οἰάιω. 
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Οὐχὶ ἔνδοξος. 

α γατῖ, ΝΙΡΒ. ἔστι. "γαπάα, νεϊταδεῖια. 

70". Υ. 9. 
ΟΥ̓Χ ἜΝΔΟΞΟΣ, πον ρίοτίοειε. 

ΓῸ)»» Ρατί. ρματῖ. Νιρδ, υἱῆδ. 1 ὅδῃ. 

ΧΥ͂ΤΙΙ. 93. 
᾿ΕΝΔΟΞΟΊΎΤΑΤΟΣ, ρίογιοεἰεσίπ,ε, 

λοπογαϊιδείπετδ. Ἵ22) Ρασί. ΝΙΡΒ. 

λοπογαίμε. τη. ΧΧΧΙΨ. 19. βϑγκησα. 
ῷ ϑδιυ. ΧΧΙΠ. 18. 

ΦΈΝΔΟΞΟ᾽ΤΕΡΟΣ, ργαείαπέϊεεῖ- 
δ μος, μωεϊολεττίπιια. ΗΪεῖ. 805. ν. 4. 

ἜΝΔΟΞΩΣ, ρίογίοεε, λοπογίοε. 
ν᾿)» πὲ ἐσορίεπάο. Ἐχ. ΧΥ. 1.21. 

δες. Ὅομρὶϊ. εἰ ν. 91. ἢ δη. Ι΄. 84. 
δες. (8. Του. ΧΙΠ. 6. υνὶ ῥτὸ ἐν- 
δόξως (ΟὉ δηϊδοθάθῃβ χαλόν, Ψυ]ρ. 
λοπογίβομη εεἰ) τοροῃοπᾶυσα ἔνδοξον, 
υἱ Βαρεῖ (οιρὶ. εἰ Ευδερίυδ. ΤΡ. 
ΧΙΝ. 16. 18. 1 Μδος. ΧΙ. 60. 
᾿ἜΝΔΟΣΘΙΑ, ἱἐπίοείμα, υἵδοογα, 

“ ἐπίετίογα. ἘΝ, ἰάεμι. ὅντα. Ἐδ. 

1 ΧΧ. 6. -- 2» πιεάμπαη. Ἐχ. ΧἼ]. 

9. [εν. ΤΡ. 8.01. 833. Ηδβγοὶ. ἐν- 
δόσϑια, ἔγκατα. 
ἜΝΔΥΜΑ, ἐπαιρηδηέμηε, Ὀσε ἡ η- 

ἔπε. δἐ[θ)}ν Ἐρλοά, απιβοκίωηι δα- 

οεγάοίαἶε. Ἰὰς. “υὰ. ΧΥ͂ΙΙ. δ. υδὶ 
Ῥοοΐ ἔνδυωα δἀδοπάνη, δερατικὸν 6 
γεσβ. ϑγτωσαδ οὶ. -Π ΠΝ» »αϊίξεπι. 

ϑγτησω. ..00.6. ΤΙ]. 21. “τ ὭΣ, ναέξεν 

4 1ε5. {,Χ1Π]..3. --- γ}}) ἐμάωπιδη- 

ἐεπι. 4 ὅδτη. 1. 94. ΧΧ. 8. ΤΉτεπ. 
ΙΥ. 14. ---- ΓΤ. "ιόνφασα, 1, υεπέίε. 

Ααᾳιυ. ΤΒεοὰ. εἰ ΤΧΧ ΡΕ. ΟΧΧΣΠ. 
8. ἴπο. Ζυά, Π|. 16. -- τὴ)» 

σεεεἐπιοπίωηι. ϑορᾷ. 1. 9. --α Ὀν Ὁ, 

᾿ραίδεπι. Α4υ. 200. 1. 20. -- υὐνῸ, 

ἰἄστα. Ααυ. 1εν. ΨΗΙ. 7. 1 ϑατα. 
ΧΥ. 97. 

᾿ἜΝΔΥ ΜΙ͂ΟΣ. ὙΙαε Σδ μι; 

ε ᾿ΕΝΔΥΝΑΜΟΊΏ, σδογτοδοτο. 3» 

ἑπάμο. Ζυἀ. ΥἹ. 84. δὶ ἐνεδυνάμωσε 
δα αἰΐυθ ἱπίοσργει8. ΟὐποΣ [δὶ 
Ησχαρὶα Μομεῖ εἰ δας 1 Ῥαγαὶ. 
ΧΗ. 18. -- ἢν, τοδισέμα εἰ ἥγπιι ὦ 

30. Ῥα. 1,1. 7. 

114 
Ἔν ΄᾽ 

ἘΝΔΥΝΑΜΟΥἍΔΙ, οὐντοῦύοτγα. 
ἐπυαΐίεξοο. Ἵ» ἴσα. Αχα. σε 

ὙΠ. 90. 94. ὑδὶ Ρῖο ἐνεδυναμωδηε 
οοἷὖ. Μοθαι. Ἰερεπαυξη ἐνεδυναμώδκ 
σαν 860. ἰδχίυπι ΗΘ ΌΣ. : 
ἝἜΝΔΥΣΙΣ, ἐπωπεεπέεε, ὑξείτσιεε- 

ἐμπι. 5», Ἰάδι. 70. ΧΙ. 

Αφι. Ρε. ΧΧΧΙ͂Υ. 15. ΧΥῚΠ.13 

ΕΈΝΔΥΤΗΣ. ἼῺ. ὑεείξς. Αης 

1 ὅδιη. ΣΎΥΠΙΪ. 38. βεε. Ἵοά. ες 
εἰ (οἱε!. Μοημίδβυοςομίο τ Τκὃσ. (Υ, 
Ὦδοο ΝΟΣ βυδρεοοῖδ εϑί. Ζισαχησσιοσῦ- 
ὯΟ ἐνδυτὸν γεῖ ἐνδυτὴν Ἰεχϑιιάττη νκῖὶὸ- 
ὮΓ. 

᾿ΕΝΔΥΏ, ἱἑπάμο, 1ϊ. ἐπιοτείδον, ἀρ Σ 
ΒΕΤΡΌΤ. Ἄλτιν οἴπρὸ. 39 ὅδσα. ΥἹ. 14. 

Οἱ λοκοὶ 1 ὅαα. ΧΥ͂Π. 39. υἱ ἀς 
κἰαάϊο ϑεῦτωο εϑῖ----- Ὁ)5}» ἑπάϊακο. 

ἐμπι. Ῥε. ΧΧΧΙΨ. [6. 65.1.9. 
--- Ὁ". ἑἐπάμο. 7υὰ. ΥἹΙ, 384. τὰς, 

᾿ἐπυαδιί. 9200. ΨΙ1Ι. 492. ἐνδυφατε; 
αἰσχύνην. Ἰθιὰ. ΧΧΙΧ. 14. δππακε» 
γὴν ἐνεδεδύχεν. ῬβΆ τη. ΧΟΤΠΙ]. 1. ἐπὰζ- 
σατο δύναμαν. (Οοπῖ, [6χ. ΝΝ. Τ᾿ 5.Ἀ 
ν. Μα]. Π1|. 16. υδὶ᾽ ἐνδύεσϑϑα;, φοοῦ' 
.«ἀδ φμαυὶς ἀγοίδογε οοπγεροξῖοκπε ἀμκν 
ἴυγ, δαὰς δ Ηορτ. τῇ 53)» εἰ Απὸὶ. 

ων" (Οογ. ϑδυγ. 11. 1838.), ἃ 

οὐδε οχρ ϊοδπάπτη εϑὶί. -ς--- τὴ) 

ΟΒαδϊα. ἤδη. Υ. 7. 31. ----.ὄ “π 

ἐαπερας. ὅϑγτασι. Ῥβαῖτα. ΧΥ͂Ι. 14 
ἀκὺ ἐνδεδυχότων, ἃ ἀενεεγεῖε. Ἐχρ]ον- 
νῇῖ νοοεῖα Ἡερσ. ἃ Ὁ, αδιδοοπάσει, 

᾿ᾷδ νιογέμὲξ, φιὲ ἐπ ξορμίογο ἔαξεπί. --- 
ΠΡ ν» αεοεμάο. Ἐς. ΧΙΙ͂Ν. 17. θεθε: 

«υοδα βεηϑιν, πῶ Πυοα αὶ ἱ᾿- 
ἄυϊ, Ἰὰ δβοεάοσε τα 8,ίᾳυεαι 
ἩδφΡγεοῖβ ἀἰϊοϊίυτ. --- » Ῥύπὰ 
ἘΣ. ΧΧΙΠ. 44. υν]᾽ πδία αἰ υῖ 
ὧδ ἀγπαὶβ ΒΟΣΊΩΟ οϑῖ, δεηεγο, ιν δικά 
ποῖδῖ. ὅδρ. Υ. 10. ἈΕΉΡΕΡΙΙ 
δικαιοσύνην. δ᾽ιτ. ΧΥ]]. 8. ἐνέδυσεν, ὑ- 
δίγωσιί. 1 Μδοο. 1. 90. ἐνδύεοϑαι 

᾿ αἰσχύνην, ρυάεπετγὶ, 

: ᾿ΕΝΕΓΓΤΥΑΌΜΑΙ, δρονάρο, Μά- 

2μδεο. Ὁ ΤΊ, Ρίβπεγο. Αχα. ϑπηπ. 



“Ἐνεγκανίζω. 

ῬΒΠοχϑηὶ : ϑρορομαϊ, ὑπέσχετο, ἀντ- 
εφώνησιν, ἐνεγγνήσατα. --- “Δ δροπ- 

εἶεο. ϑγτώτω. ὅδ. ΧΙ ΙΝ. 82. ἐνεγα" 
[4 οπΐτη βου Ροηγη οὶ “γυήσατο. 

Ἴοοο ἐνεγυήσατο, αυοά 6 (οά. Οοἰβἰη. 
ταὶ οαϊὰϊς Μοηῖϊξ,. ἃς ρμοϑῖ οὐχ 
Βδηγάδυϑ8. 

ἘἘΝΕΓΚΑΙΝΙΖΩ, 1. 4. δ Ϊοχ 
ἐγκχαινίζω, τέπουο, ἐπδίαμ 70, ΘΟΉ 56ΟΤῸ. 
ἘΠ Ἰάθγα. Ἰλεας, ΧΧ, δ. ἐνογκαίνισε 

5866. (αμρ]. ὉὉ1 τοῖα! 1ἰὈτὶ ἐνε- 
᾿καΐνισε ΒΑΡΘηϊ. Β΄111}18 νῸχ δϑὲ ἐνεγ- 
πκωμάζω δρυὰ Ὠϊοα. Κβ΄ῇ᾽:ην. εἴ 86- 
4ῃθῃ8 : 

Φ᾿ΕΝΕΤΚΡΑΤΕΥΌΜΑΙ, οὐπῆποο 
5π6. Ἐκ Ψ. 10. ἐνεγχρατεύσατο δος. 
Οείρεῃ. δ] Ηθργαίοο ἜΡΣΜΆΝ υἱηι 

σἰδὲ ἤάοεγε, τεβρομπαεί, 
, ἘΝΕΙΔΡΑ, ἐπεοιαΐαν. "γὴν μα, ἰω- 

"ποπ. ἴον. ΧΧΥ. 8. ἐνέδρα «παρ᾿ αὑτοῦ. 
Ικοοο ἡ; : ὁμιδ, Ἰορεταπῖ 

ὙΠ, ἡ ὦ ἋΡ ν᾿ να] χγνν ἐπδῖ- 

ἄξα, διΐ ἴα νογίογιπῖ, αυΐα δῆς 
ψοσϑ δὰ δρτηΐῃδ 8. δχδζοίζυτη ἴῃ 
διϊθοθθπ δι τϑζα]οσιιπί. ---- ἡ Ν» 

ἑποίάϊα. 208. ΝΠ]. 7. 14. --- γ 75» 
αμοερε. ϑγτάτα. Ηοϑ. ΕΧ. 8. δ] ποη- 
Π}}}}} δἰασιασις ουτη ἸερἾβθα τ Ὁ» Ἀ. 

6. ἰαφιιδμδ, φμο αυἱδιιδ ἐπδί δ δίγιιη- 
[ΩΤ : 864 ῬΧΟΡΔΌΙ 8 6ϑξ, ἐνέδρα ἢ. 1. 
δα τοΐδχῃ, ἔοστωυ δι ΠΑΡᾺ ΤΡ Ροῖ- 

ἄπιεσθ. --ο 2 ΜῸ» ἰοομα ἑπείάϊατωπι. 

ὕο8. ΨῊΙ]. 9. υδὲ ῥγὸ ἐνέδρα γε] 16- 
σεμάυτηα δὲ ἐνέδρῳ, νοὶ ἐν ἐνέδρο, αἱ 
δΒαρεῖ σορ!. [πῃ Α4υ116 νϑγ8. ἰθρ]- 
ἴ αυοαὰδ ἐν ΡΡβαΐτη. ΓΧ. 80. 
ἴῃς. ΨΦυὰ. ΓΧ. 45. υ]᾽Ά ἐνέδρα Ῥοπὶ- 
ἴα θὲ ῬΓῸ ἐνεδρεύοντες, αυλτη ΠΟ- 
Ὀσποιι αυοηι6 νοχ Ἡθῦγαῖοα μαροῖ 

: ὦ Ῥασαὶ. ΧΙ]. 18. -- ΠΟ» ἀοΐωϑ. 

Ααα. νοὶ ροϊϊβ ϑυτωσηδοδυβ θη. 
ΧΧΥΙΙ. 85. μετ᾽ ἐνέδρας, δαῖ δύ ἐγέ- 
δρας, αὖ Βαρεῖ (οά. Μοραυ. --- 
: ΠΣ» ἴοσι οαπιρεείτὶδ. 708. ΤΙ]. 

14. ὥς. ἰῃβιάϊωῳ ἰῇ ἴοοὸ σὨΠΙΡΟΒΌ 

15 

Τδοοα. Ρεσν. ΧΧΨΙΙ. 19: 6]οεϑο 
βιαδογυμὲ 111δτὰὰ νόσοι οἴτα ἌΣ: 

Ηφέγοῖ.. ἐνέδρα, ἔγκρυμμα, δαλορὸν ὑπο» 
χάϑισμα. 
ΦἘΕΝΕΔΡΕΥΤΗΣΣ, ἑπδίἀαξον. Ὑγγλν» ᾧ 

ἸΙάθσα. ϑγτωτη. 1 ὅδια, ΧΧΙΙ. 8. 
ἘΝΕΔΡΕΥΏ, ἐπείαϊον, ἐπϑὶιαδ 

οὐΐοοο. δν Ἰάρα. αι. ϑ'γτηιη. 

2000. ΧΧΧΙ. 9. Ἰἰάρτι δ Τμοοά. 
γον. 1. 11. ΟΧΧ 1 ὅδ. ΧΥ. ὅδ. 
ἐνήδρουσεν ἐν τῷ χειμάῤῥῳ. Ἰηοοτίυτα 
10 ἐνύδρυσον ΒΑΡ ΘΓ ἀοοοῖ Μοπίξ, 1,6χ. 
εκὶ Ηδχ. χυοά ἴδτηθη σογγαρίμτ νἱ-- 
ἀδίυν ΒΙ6]1ο 6δχ ἐνήδρευσεν. ἴῃ τοχία 

Ἰερίξαν ΒᾺΝ Ω ,) εἰ οοπέσηαϊ!έ, αἱ δᾶθο ἃ 

"Ενεδρον, 

Ἰερίδθε ν᾽ ἀδαπίως ἡ γ 4»): Ῥβ. 1Χ. 81... 
Βτον. ΥἼ1. 19. --- ἤἡπην» ὑπσίάϊα. 
700. ΧΧΧΥΤΙ. 40. ““ "Δ φῶ» 
ἑποίαϊα. - ἴπο. Ῥ,, Χ. 8. δον δ 

ἐνεδρεύων. --- ὝΓΕΣ οἴσιηι ἐαρτγέπιο.. 

900. ΧΧΊΝ. 11. νἹάοπῖαν Ὥν Ρεῦ- -" 

τηυΐδ886 οὑπὶ Ἢ) 86 ἐποιγυαγο, 
“τ 

ᾳυοά ἔδοοτα ϑβϑοϊθηΐῖ, αυΐ ᾿ῃβί ἀϊοβα 
Α11ο8 ΟὈβοσυδηῖ. --- ΤΠ)» ἀ6δ06- ες 
ἀεηΐοβ, ἀσηϊνδεῖ. ἴῃς. 2 δες. ὟΙ. 9. ἃ 

Οοπέ, ᾿91 4, ν. 8. --- ρὸν ΡΙΒ, ἀδ- 

οἱρίο, ξαϊϊο. Ιπς. Οαπεβ. ΧΧΙΧ. 95. 
Ρτον. ΧΧΥῚ. 19. --- Ογδλ, ἐπ σατο 

φιλιαίο. 4. ϑατα. 11.297.  οχ Ηθῶγ. 
ααοαας ὠεοερέϊοπεηι; 7Γ σμίξη ποιεῖ, 
οἱ σϑᾶϊχ ποῦ ἐπ ΟΥΤΟΓΘΗΙ οἐπμοεγε. 

ϑὲσγ. ΧΙΝ. 28. υδὶ ποῖδϊ αὐξεπέμη αὐ 
υἱρέίενι επεεὲ λαμα δεομδ αὐ ἰδ, γιὲ ἐπ 
ἐποια ἐδ δεάεπέ. Ψρ. σοπδίδέεγο. 1ὰθ 
ϑρίο]οσ. [. Ρ.. 44. Ηε8. ἐνεδρεύε;, δό- 
λον μηχανᾶται, ἐγκάϑηται, χατατηρεῖ 
εχ. Ουγ]}}} ΜΆ. Βγεζα. ἐνεδρεύει, ὃγ- 
χρύπτεται. ὭΣ, 
ἜΝΕΔΡΟΝ, ἰ. ᾳ. ἜΝΕΔΡΑ, ἐπδὲ- 

ἄϊα, εἴδλταη ἔοομδ, ἐς ἐπεί μα 
εἰτιιεπέωγ. ὙΦ, ἱὑπειάϊω. 306. 11]. 

4. 12. ΧΥ͂Ι. 9. ΧΧ. 20. --- δ 

ἴοοα ἱπδίἀαγπι. Ζυα. ΙΧ. 86. 4 
Ῥᾳχ. ΧΙΠ. 18. “ἝΞ ΔΟΝΩ» Ῥασί. ΡΙΗ. 
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"Ενεδρον «οιξα. 

α ἐπείδίαν.. 1πἃ. ΓΧ. 45. ἃ Ῥαν. ἘΣ. 
48,.... Ὑ “ἴοι. ΑΒα. ν.᾿ 7. δὲ 

ναὶ ἸΡετῈ νασξοσησις, νοὶ Ἰοροσααὶ 
ἜΣ, δας βίστη!]θ φυϊά. --- ὈΞΦΌ: 

ἡ υῥοίετα. 1 Ἀε. ΧΧ. ἐεὰ ΧΧΙ. 20. 
ἰδοὺ καὶ τὰ ἕνεδρα κ. «. λι, Θσξα ἴρθ8 
δ ὨδεΊυ ΟΣ ἔπ Υἱῖδ8 Ὅτε Ἰῃβί ἀἴα8 
ΒΩ ΌΧΙ. Εοάδηᾳ δεπβϑὰ ἱπ ἐεχὶμ 
Ηερτ. Ἰερίζων: ἐρε ἐπ ἐξ ϑεηίεπίδαηι 
ἀἰαλ οὶ. -- Γ.ν Ἱηεϊαία. Νύνη. 

ὃ ΧΧΧΥ.. 90. 32. ᾿ΒΔΡ. ΧΙΨ. 41. ϑὰξ 
Νἰἰφωΐωενε, οσεδα “Ῥεοοαπμαϊ εἰ αὐ 

ἑἀριοία ίαιν ἀρ Πεοίακεδ. δὲν. ΨνΠ.. 
- 8] ἔνεδρον εοἴ ἑπειαἀἰσίοτ', δ τὰν. 
Ὀρπ6 {τδῃβία τ. ἸΣ ποαυδ᾽. 
Μδος. Χ. 80. εἰ ΧΙ. 68. δρ. ΤΡ ᾿ 
᾿Βῖοθ᾽ ἀϊοὐπίατ, αὶ “6 Ἰσοὶβ ὀῤοα εἴθ 
οοὐδόίοδομι ποοθθθὶ αυφγιίηϊ. ΟΣ 
Μβοοδρ, ΓᾺ, 40,, υὐ 1.δῖ. ἐμείάμα, 
ἔσσιμη πιοῖαϊ, ἐ φιὸ "μπὲ ἑποίαϊα. ὦ 

ὁ εὐ ἘΝΈΔΡΟΝ ΤΙΟΙΈΩ, ᾿ρίαϊας Κὰ- 
οἷο. ΦΉΣ Βὶ Ὡς. οαϑέναπιδεαξίο. 

Α]. 9 Βογ. ΥἹ. 8. Βεπὸ αὐσβᾶ δόπὲ 
5|}πι. Οομξεσ ν. 9. υδὶ χέχρυσται 16- 
διίυτ. 

 ΦΈΚΕΙΔΗ Σ, ΠΝ ἀϑῶν δοηιξ 

᾿ἀρρεοίψ. ἴλη. Ι. 4. βες. ΟΠ ϊ9. ἐνειδεῖς, 
Ἰογῖ ΟΥΤΟΥῸ ῥτὸ εὔειδεῖξ. 

ἜΝΕΓ ΔΩ, ἐπρρίοιο. ἔχ ; υἱάρο. 

Οέμει. ΧΧ. 10. σί ἐμδῶν᾽ ἐποίησας 
ἁ τοῦτο; φειὶ ὶ ἰδὲ Ῥοίελαπι "πὰ ἴῃ μιξῃ- 
ωλ τὸπὶ γε. 
“ ἘΝΕΥΛΈΩ, Φιὺ ῥὸ. ἘΓΗΣ ὀβογίο, 
οδυνδίῦσ. 1 ϑδγα. "ΧΧΙ, 0. ΑΝ 
ἐν: ἡμαείῳ;, ἱπνολυΐα ' γεβτησηή. .»-- 
ΓΟΙῸ οομερτεκεπάξης δε. ϑγιῶτθ, 

πα: Ὁ ὟΣ βαιλούβεμν: ̓δεϊίθὶι 
οὐθπι. 

᾿ ἈΡΕΜΝΕΙΗΙ, προ. ̓  .» ἕῃ γπ2. ΨοΌ. 

ΧΧΨΙΙ. 3. δούσης. --- “- τύλγ» ἀξοόῃ- 

“ ὦπα ζπόδὸ..- Ἄξερ, Χ. 17. ἘΝῚ ἕυπι 
ἔσεμι φετίαυαζξαν, ᾿ς Ἑραϊδοευτα 
δηδεηιὲ τοϑροπάεῖ. Σ Μαδόθ. Ἦ. δ. 
τοὺς αύργους αὐτῆς (ες. αὐτῶν οὐπὶ 
γαϊραι.), σὺν πἄσι τοῖς ἐνοῦσι. 
ἜΝΕΓΡΩ, ἐμπϑοῖο, ἔπδιο, οὐηλμηβο. 

ἿΞ (ὦ Ῥτο Ὁ), ἑεβο. 700. Χ. 

116 ᾿Ενεκεὶὶ, 

υἱνό όκοις 5.86, ἐπεκρεσίδταν μα 
᾿ εαὶ ἴως. ἔπά. θὲς 

Ηεχϑρία. Ἤδργει. ἐνιξας, ἐέῤῥα ψας 
ἔβαλες, ἥρμοσᾳς, σ ᾿ 
ἝΝΕΚΑ εἰ ἝΝΕΚΕΝ, χορίει. 

ορυϑᾶ, ρτο. ΓΤ 20)» ῬγΟρέες ὁοα. 
δἰσήεὶ. Ἐχ. ΧΥΤ]Π]. 8. Ν υσα. ΧΙ. 
-τ- ἃ Ῥγαξ. ἴεβ. ΧΙΨΙΠ. 10. ἐλ 
ἕγεχεν ἀργυρίσυ, ἡ οᾺ Ῥ᾽Ὸ δυρτηῖο. 6: 
ΧΥΠῚ. 28. ἑνέχὲν τῶν πἔντε, Ῥχορῖα 

φαΐπηιε, -ἐ- ὅ2.., Ῥσορέεν. ὅκα. 
ΧΙ. 13. Ὄϑας ἈΝΤΙ]. 19.:-Ἴ}}5 
Εχ. ΧΥΤΙΙ. Ἰωὰς Ὅν: ὕαι 

ΧΧ. 11. 18. Νυα. ΧΥῚ. 49. .- ̓ 
ΤΡ» (ἃ. θεὴ}Ἕ.Ἔ 1. 30 -- 
- ΣΝ Ῥγορίεν. χα. ὅσα. ΠΕ 

1. 4 ϑδτα. ἘΠῚ. 85. ν ΛΟ 4 
ἐγαπεεωπᾶο. ΤΏτεπ. ΤΙ 1.5. Ἴες. 
ἜΣ τ Ὁ» Ραχὶ. ῬΩ» γίωτ. 
σΟΠΒΈΓ. ᾿ ἔεν. ϑορῃ. 11|. 30. 

Ῥεμὲτ ΠΝΝῸ} πὲ: Ξ - 2 
188. Ν. 5. π νϑ δ, α 78 άε. 1: β 

ΧΧΥΙ. 8. -π- 5523; ἐπ πεάξδο. αι 

Ρ9. ΟἿΧ. Ὁ. 56ὰ τΐδὶ σψασεῖο Αα-᾿ 
ἴξ ἀλη πεσα Ῥγρΐαϊες, Ἀ. 1. ἃ 
τὐεηᾶο τρατε νἸἀεέατ. Οἰϑγίε' δάπιο. 
ἀυτα ἀλϊεα δαὶ δ ᾿ΠΟΣ 

ἕνεχεν Σιὼν «ρυιὰ Ἐπρεδίαχα ἐν ἴῃ (οσαπις 
ἴῃ Ῥεδΐπι, ᾿. 40. τοοϊαβ Ἰερίευν ἐκ 
2011. ἨΌυα. ΧΙ. 46. δ: ΧΧ. 96. εἰ 
1. ᾳ. ἀαὺ, αὖ, Εἰ ὅθδ. Ῥασα ]εῖιτηυα 
βου ἰπν τῆ." 

.ἸΜΈΕΝΟΣ “ἘΝΕΚΈΕΝ. ἦρε 1.1 
τοσραμἀοὶ Ἡ ὗν. ΔΌΣ» εἰν. 8! 

δ 88: 
᾿ ἘΝΕΚΎΟ) Ν, Ἂ. Γ βόσαπά τα 
Β[δυτη υἱπραΐηπι, φπο, φμὲς 5 
εεἶ, αι Γιη ψέδετς. ΓΑΒ». μα 

: “ἀἰλῷ ΤᾺΝ Τ Ἐχοὲ .Α ΣΤ, ᾿ ἐμεῆγα 16. ἐνεχτὰ 866. οα. Εοτα, ᾳυσὰ 
Ὠ1Π]] εἰστιϊῆοιχε γι είυς ΜομεΣ Ῥω 
Ε886 φεείαπιδπα, 8Ό ἐνεγχεῖν, ἤεττε, (3- 
ἔατε, δυΐ αἰϊέραδεϊια εἶνθ ἔφαπιιμα, 
Ὁ γερὸ ἐνέχισθω, ᾳαοᾶ᾽ οδείγἐπξ 



Ευεξοσεϊζομαι. 

δῆρατι, ὁεα αἰβρατνὶ εἰρσοιϊῶδας, Εφῃ- 
3886 Πσυοη06 ΒΟΥ ΟΠπυΐλ οδὲ ἐνέχτα, 
αἱ ἐνερτὰ, φιι ἐπδογμπέιῦ, δ ἐνείραι. 
᾿ΕΝΕΞΟΥΣΙΑΊΖΟΜΑΙ, οῤεεέαξεπι 

εδὲ φηπιο 86ὶ αὐτοσο, ἴϊ. ἵπ αἴεπα 
ἰεδίαϊε εῴηι. διν. ΧΧ, ἡ. ἐνεξουσιαζξὁ- 
μενος, Ῥοἐεείαίεηι εἰδὲ ἀρύξακε, 80}. 
οἀπιοπάϊ, βοὰ Ἰοᾷυαχ. 1614, ΧΙΝῚΙ. 
10. ἐνεξουσιάσϑης ἐν τῷ σώματί δου, ἵπ 
γοϊοδσίαίοπι αἰέσπαηι τοααρίμξ δε οοΥς. 
γογῈ ἴασ. Οοπίδσ δὰ ἢ. 1. ϑοϊοσίαζη 
ὶς ΒΡ], ρ.. 76... ν 

ἜΝΕΙΟΣ, πιμέμρ. Ὁ γεῳ ἰάδτα, 

(68, Τ,ΥῚ. 10. χόνες. ἐνοὶ, οαπδε πτμζῇ, 
3 οὗ δυνήσονραι ὑλακτεῖ, υἱ. ἐπ βόδι 

χροπίδιν. --- ΚΣ) Ὁ» δγίοξια, ὧν 

ιαπέιδ. ϑγίηγη. Ἐ]οα. ΥΧ. 7. “51 Ἰεςεῖρ 
ΙΔ: Θβῖ, ἐνὸς βἰρτβοαῖ δηηι, ὁπ 
)Γ πιδίξ ἀσ σοπείεγπαίίοηε ὑξιῶπ 
Ἵπρς αηρεὶβ, εξεδτηχύτα, αἴ 
ΧΧ εὐμαιβευϊοτυτν βόἃ ἴογίμβϑθ 
ἰὁμεδάυτη εδὲ ἄνους, 8 υλὰ» αηϊδη 

βιΐ!, εἰσὲ ἐρεὸς εδὲ σέο ει, Ὁ]οϑα. ΜΙΆ. 
ἢ Ῥεοῦ. ἐνεῦν, κωφὸν, ψεωρόν. Οσπῖ, Αν 
Ῥφ ΣΕ δὰ Ο]οβ8. Οσ. ἴῃ Ν. Τ΄ ῳ, 70. 
Ἐν. 7ετ. ν. 86. υδἱ 1|οτὶ ΒΟπΏ.]}}} 
ἰννεὸν Βαοης. Η68. ἐνεοὶ, ἄφωνοι. ᾿ 
᾿ΕΝΈΟΝ ΠΟΙΕῺ, ἡπιθπ Καοῖο, 

10}. ἐμαυτόν. Ὡσθ οὶ» δἰαπάο 

Ιαδία, Ἀ. 6. εἰΐρο. Ῥτον. ΧΥΨΤΊ. 89. 
ἘΝΕῬΙΈΙΑ, εἰβοαοῖα, υἱΣ, εβῆοαςΣ 

σρεγαῖο, ἡιιομίμήι. Τυϊδαΐζασ εἶρ- 
γιόηἰΐς, ϑᾳρ. ὙΠ, 18. αὐπιΐς. ΤΌ. 
ΧΥΡΕΕ, 59. Ἔεο, 8. Νῖρξξαν, {1}. 28. 
85 ΜΗσώΡ. ὙΨ. 1. ϑαρ. ὙΗ. 46. 
Αἀάε.8 ΗΤΗοοΙδ. Α΄. 7. Οὕὲ ὀσταπὸδ 
ἈΝ, ἰσ τὸχ Ὄρρ οβθι ἀσποδάταζ, 
ἐνέργεια, ᾿ τοῦ ᾿διδηότου 1 ϊευν, ᾿ααΐα 
Τοξυτὰ “Ἀιοιογεία Ἠμρόραξ, 801}. Ὑ. 
6. , ᾿ 
᾿ ΕΝΕΡΓΕ ὦ, ἐπέων ὅβεζαν, εββοαοί- 
ἐξτ ΟΡΕΓΟῦ,, 4βο, ρᾷτο. “2, τάρεμᾶο. 

Ῥτον. ἘΧΧΤΙ, 12. -- ΞΘ. ορετὸν. 

1ὲ8. ΧῚῚ. ἃ... ν ἢ, ὄρμε. τον. 
ΧΧῚ. 6. ὁ ἐνεργῶν ϑησαυρίσματα, »Ῥα- 

ταπε Ἐβεβδιτοβ. Γαρέζυπες μόν 
ΗΒ. ἐνεργεῖν, ἑτοίμως πράττειν. ---- ΩΝ, 

111 

ΗΕ 94. 8. Ἑδὰν, Μ4. 20. ἐνιργελεοό, 
αρεβέμν. Βῖν. ΣΧ. 4. ἐμεργυῖ, φεμρεύῥέαδ 
ἰανρίωιν. Η 66. ν καϊασχευάζω ἢ 
φα!.. Ἀκ]άς .} ἃ. Α. 2. ΧΥ͂. ὅδ. ῃ. 

754. εἰ, εἰ πα ᾿ 
᾿͵ ΘῈΝΕ ῬΡΓΈΪΑ, ορεναϊίιό, ἐάχάε 

Ῥοίεης αο εἴῆοαχ. δῖ:. ΧΥΤ. 16. Βοόι 
,“Οὐχρῖ ἢ 

᾿ἜΝΕΡΥΘΘ, φοῖ ἰὰ ὈΡΕῈ ὁεὲ δέγϑι 
πίμα, ἴζοχα : ὁρετὶ ἀδείϊηρίμα, ργρήει 
ἐμδ. ἸΝῺ» οριδ. Ἐξ, ΧΤ,ΥΊ.. 1. 

ῥωέρας τὰς ἐμργοὺρ, ιε8. Τκοίδριοο : 
ἐργασίμνες αἰχοχγυης 411}. ἰν ἃ 

.᾿ ἘΝΕΥΔΟΓΕΏ, . δονϑάϊοο. ἘΓῚ 
ἰάθια. Φεπεοβ. ΧΙ. ἃ. ΧΥ͂ΠΠ. 18. 
Ῥε. ΧΧΙ͂. 18. -- ΜΉ 

ἐνερίπρπο. 1 ϑατὰ. 1; 49. διευχογεῖσ- 
θα., δὶ αὐοδὰ Βέηοίσῃ δοῖ ἱ. 4- κέ 

φαρίπαγε, βεπῖο ὅμὸ -ἱπάωυίρεγε, 86 
Βοδοὶ.. μὲν αἰμελοῦσδαι ἰμτογρτεϊδίιθ 
εβῖ, αὐυοα ἰδηηθῃ ἔουϊβήβα δϑὶ δ᾽ 
Ἰπίργῃτδτ5. - ΝῸα ορυβ ἱάᾳια οτὶϊ 
ςαήλ ΕἸνοποῖο ὧδ ΨἜτε8. Όσ. Ρ. 1ὅϑ. ἃ 

πόδα, δῦ ζ΄ ΝΣ Ὁ ΔεῤΊεθε. 
᾿ΕΝΕΥΦΡΑῚ ΝΟΜΑῚ, ραιῶρο, ἴᾳ- 

(ον. Ὠερ» ἰωμᾶο. Ῥέξον. Ψ11]|..31. -- 

υ , Ρίαται, οὐϊδαίαίίοπρε. 
Ῥτον. ΨῈΣΙ..Β1. Ὁ τ. ἐπ 

ῬΕΝΕΧΕΙΡΑΣΜΑ. Ὡν ἱπῆδ. 

Ῥϊχπόγαηο. Ἐς. ἜΧΤΙ. 46..86ὲ. οὐδ. 
οἰ. 1ορόπάπιι ἐνενύρασμα. ΨΙΔὸ 

8. ὁγχειραζω. ᾿ ἱ : 

 ἘΝΕΧΥΡΌΝ, Ῥέαν, αγγλαδὸ. 
Ὁ» ἰάεηα. Θέυξ, ΧΧΙ͂Ψ. 10. 11. ς 
οἰ 19. - ᾿ ᾿ : ω 

ἜΝΕΧΥΡΟΝ ΛΑΜΒΑ ΧΩ, ρίρῃμ 
αὐοίρὶο. δ ἢ, ρίφλετο. Ῥτον. ΧᾺ, 
10. : ; : . 

- ἜΝΕΧΥΡΑ Ζῇ, ρίρπετο, ρίφποτί- 
ὅπη: οὐρὲὶς ορπηρεῖίο αἰλαίσηι, μὲ δαἰὶπ- 
ὑοῖαι. λγν ἰδεῖν. εις. ΧΧΊΝ, 
ὅ. 17. Ἐξ. ΧΗ. 16. δον. ΧΧΚΤΙ. 
6. ΑἹ, Εχ. ΧΧΊΙ. 26. ϑίγπητ. «08. 
ΧΧΙΝ. 9. --- 22.» ἰάδα, θυ. 
ΧΧΙΝ. 10. 9υσία. ΥἹΠ.. 1δ.. μὴ 
ἐνεχυράζετε τὰς βουλὰς κυρίου, Ὡ6᾽ οὐ] ]- 



᾿Ενεχύρασμα. Ἴ8ὃ Ἔνϑέμια. 

α φοιϊΒ αιιαδὶ αυοάδεα ᾿ ρὐψὸ (αυΐ 
ἀονίποἰδι 8) οσῃϑια 1261, απο ἀ6- 
Βεηΐ οθδ6 ᾿ἴροσα. [16 Βδάμο]υθ. 
Βοὰ τοοϊζυβ νον: ποῖές δχίογο 
μόνε εἰ ἤμγὸ υδείγο ροφίιαγο. Οομξεν 
ϑΑ]τη88. ἄς Μοῦο ἴδβυχ. Ὁ. 12. ᾿. ὅδ, 
εἰ βομπείρμεουϑ. [6χ. ῬόΪγΡ. 8. 
Ἀ.. ν. 
᾿ἘΝΕΧΥΡΑΣΜΑ, ρὲρπογαίίο, ρὶρ-.. 

πμ8. δ γν ᾿πδη. ρὶρηεγαπάο. Ἐχοά. 

ὃ ΧΧΠΙ, 96. --- 51, Ῥέβπμν. ἘΖΘοΝ, 
ΧΧΧΙΠΙ. 15. 
᾿ ἘΝΕΧΥΡΑΣΜΟῚΣ, ρήσησγις οαρέϊο, 
φμοί αὖ ἱπυϊἐὴς μεν υἷη αἰ ΥΩ ροεὶ 
πιογαηι «οἰμέῥοπῖε. ὈΆγυ ρίβπια. ἘΖ2. 

ΧΨΊΠ. 12. 16, --- ἜΡΡε, ἰάετα. Επ. 
ΧΥΠΙ. 7. β 
. ᾿ΕἘΝΕΧΥΡΙΑΖΟΜΑΙ, ρίρπες οα- 
»ὶο. ὉΔΙῚ» Ἰάαα. Ἐκ. ΧΧΊ], 26. ἐὰν 

δὴ ἐνεχύρασμα ἐνεχυριάσῃ τὸ Ἰμάτιον τοῦ 
ς 4λησίον, 81 ῬἱρΉΏΟΙΙΒ 060 ΔΟσΕρΡΟΓ 8 
νοϑίθη ὈΓΟΧΊΤΩΙ. ---- ὍὯ2» »ὲρπετό. 

δι. ΧΧΙ͂Υ. 8. β6ο. οοὐά. Ηρ], 
᾿ ρὲ ΡΒ οΒοια ἰὼ δι. Νῖο. δὰ 1]. 1, 

Οομΐ, δ.θο]. ΑτἹβίορ. ΝΡ. ν. 836. 
Ὁ] οἰίδτω νυἱά. ϑρβαπἤοτη. ν. 275. 
᾿ΈΕΝΕΧΥΡΙΑ ΖΩ, ἰἱ. 4. ἐνεχυράζω. 

5. Ἰάειη. 700. ΧΧΙ]Π. 6. ἴῃ αἱ, 

ΟομΡΪ. Ῥγοὸ ἠνεχύραζες ΠπΟΠΉΪ 81 ΤΌΣΤΩΔ 
αἰνοσβυτω ἠνεχυρίαζες Ἰορίταγ. Καὶ. 

ὰ ἘΝΕΧΩ, ἀεέίηεο, ἴι. ἱπαϊ σἼΟΥ, ἐπ. 
)ηδιιδ διρη, ἰγαδοου, βρθς. ἀ6 υξίογε 
ἐη)εγίαΣ πιδηιορία. Ῥνν “μπάο, ἑηβιπ- 

ὧο. 8 Ἄδερ. ΙΝ. 40. υδ᾽ ἰαππθῃ Ῥγὸ 
ἐγέχει, αυοα Παρεῖ οοἀ. Νῖ,, ἰερεη- 
ἄυπι οϑὲ ναὶ ἐγχέει, νοὶ ἐνέχεεν, υἱ 
ΑἸά. εἰ Οοπιρὶ. Βαρεί. -- ΩΦ. 

οὔ. αεη. ΧΙ ΙΣ. 28, 00] ἐνεῆχον ὩὨΟΏ 
ψογίθηάυτη ἐπέεπαεδαπέ ἐπ σμηι, βοα 
οὐοεγαπέ οωηι, αὧὐ οἱ ὅοΠο]. Ὄχρουῦῖ 
Ρ ἐμίσησαν. ἩΒγ ΟΝ. ἐχόλουν, ὠργί- 
Ε "Ἰάοστα: ἐνέχει, μνησικακεῖ Οοπξ. 
εχ. Ν. Τ. 4. ἢ. ν. ὮΝ 
᾿ἜΝΕΧΟΜΑΙ, ἔπερίοον. 1, ἐπ 

πιιϊἐμαϊηε. ΑἸ. Ἐπ. ΧΙΝ. 4. ἐνέχεται. 
Τρεταπῖ ἪΡ Π2 Η68. ἐνέχεται, 

συνέχεται. 
“ἘΝΖΥΜΟΊΏ, ,ένπιοηίο, 1. 4. βἰγη- 

οα 

Ρίεσ ϑυμόω. τῶτΡ ,ευιπεπίαϊιαι. ἴεν. 

ΨΊ. 17. ἐνζυμωμένη 56ς. Οοαρίαϊ, υἱὲ 
ΤΕ] χαΐ ἐζυμωμένη ἨδΌεηί. 

ΨΈΝΗΧΟΣ, δομπαηϑ, δόπογης. Ῥτο 
Ἰοβ. 51. βεὲς, ΑἸδχ. υδὶ ἰάπιθὴ αἱ! 
ἔνοχοι τοοῖϊι8 Βαροηΐ. ΔΕ δὰ ἢ, ἱ 
Βγοιϑοηποίάογυτα. Εἰγτηοΐ, Ουΐ: 
Ὥστ 186. 9. ἔνηχος αὐλός. 

᾿ ΞΈΝΗΤΛΑΙΞ, ρμδεγ. 4 λοι 
ΧΥΤΠ]. 9. τούτων ἐνηλίκων γεθμδε, 
818 7181ὰ αὐμέζἐξ. 
ἜΝΘΑ ΚΑΙ ἜΝΘΑ, ἀϊο α ἴδ 

ΓΝ. ΓΝ» ἰάοτα. 4 Βερ. 1.8. Ὁ. 

ὧδ. 1 Μδος. Υ]Ι. 45. Οἷοβε. Βιδὲ. 
ἔλα καὶ ἔϑϑα, τῇδε κάχειι, ῥὰ 
δε 
ἜΝΘΑ ΔΕ, ἀΐο, ἐϊπ.. 9 Με 

ΧΙ]. 27. 
ἜΝΘΕ, εδὲ. ἡ ρτγαῆχ. ἰδ 

ΧΧΧΥΙΠΙ. 19. ᾿ 
ἜΝΘΕΝ ΚΑΙ ἜΝΘΕΝ, ἐκα 
ἐϊῖπο. "ΓΝ. ΓΣξ δ. 3 Βεξ. " 

566, Οοταρ!. --- ΓΤ) ἢ.» ὁ "ὦ 
εἰ ἐμπάφδαί. 1 ὅϑτα. ΧΙΨ. 16. ΟἹ 
ποίδί ἢ. 1. λας ἐϊμο γε, βαοίματε.-ο' 

ΜΘ Ὼ» λέμο, ἡΠππο. Ἐπ. ΧΙ, 18.-- 

πδ ΠΡ» ναὶ ΒΘ Ἴ80. Ἐπ 
ΧΙ, 11. ΧΙ,. 1. Αἀάε Ἠδι ΣΙ 
ὅ. 866. (9. - ᾿ 
ἜΝΘΕΜΑ, ἐογχιιεδ. [ὴ} “' 

γιοηπέκπι. Οαπί. ΤΥ] 9. ἐν μιᾷ ἐδέμι᾽ 
τι. 860. ΟἌρρδῖυτα ἰῃ Νοῖϑ {π|; 
δὰ Ἀ, ]. Ρ. 490. ξογίαϑϑε βογρϑετα 
ἐν ἑνὶ ϑόματι, ὑγὸ σερϑέματι, Ἀ. 6. {π' 
αᾳυε, φιιὲ οοἶϊο οἰγοωπεροπίίωτ. εἰχὲ ᾿ 
ἐνὶ ταυϊδίατα ἴῃ μμῷ ἃ ΠΡγατῖο. Ῥ'' 
ϑεῤα δβὲ ρατς διεγοιῖὶ, φμα ὑμεηὶα 
ἐπ βεσώσγαπι ἐγιοὶ, ομὲ ἐπιρίαπίαιᾳ 
Ηἰς ογπανιεπέὲξ αἰσεοά ρεπμς 561} 
βοδλῖ, ϑϑὰ μβος ὁγηηία 8]1επδ δῖ, 
᾿Βευϊδεπάσω δὲ: ἐνδέματι, 80 βὰν 
Β6ιι ἐνδέσματι, δυΐ, αυΐα μιᾷ ῥγαοθῦς 
ἐνδίσει, ΟΑΒΑΌ ΟΝ ἴῃ (88 ; 
Ρ. 80. εὐηεηῃάϑὲ Ἰεροπάο ἐν ὑν κα! 
ματι τραχήλων. ---- Γελνυ.71) ὉΠ: 

πα, αγπαγία Βος. 41108. ΑἹ. οὶ Π'. 
4. [τὰ Βιεϊυ8. ϑϑὰ υμᾶδ Βαὸ β0ν 
ΒΕΓΗ, Ἰβποτο. 
ΦΈΝΘΕΜΙΟΝ, ἐπέογίου ρατὶ ΡῈ 



ἼἜνϑεσμος. 

» 15, φμο σαγοίπ υοἱ πλότοῦΣ ἑπεροκμη- 
ἐμγ. Ἐχοά. ΧΧΧΨΥΠΙΠ ρ6ο. οοά. 
ΑἸ]οχ. Ψιάσ 8. ν. ἀνϑδέμων. 

ἜΝΘΕΣΜΟΣ, ἰερίξέηιις. 8 Μαοο. 
11. 21. Ηδογοῖ. ἔϑεέσμον, νόμιμον, ἕν- 
γομοον. 

᾿ἘΝΘΗ ΚΗ, ἀεροδίδιπι, τεροδσί- 
ἔμηι, τεοοπαέδεπι. ἡ Ρ5: αδροϑεξινι. 

ϑγτατα. ὅεῃ. ΧΙ,]. 86. 
᾿ΕΝΘΟΥΣΙΑΖΟΜΕΝΟΣ, 7παξϊοο 

2άτονε αρίαέξμδ. ἘΣΤΕ» ΡΙυγ. ἐπϑία- 

δέος, ἰευες. Αχα. ϑορΆ. 11]. ὅ. 
᾿ΕΝΘΡΟΝΙΖΟΜΑΙ, ἐπ δοΐδο οοἱ- 

ἔροοτ, ἐπι δοἤο δράεο. Ὁ Ὁν Ψ 

ΓΛ)» 4εἄεο ἐπ οἷο τεχπὶ. ἘπΙΒ. 

Ι. 2. ὅτε ἐνϑρονσϑη, ρυχὰ ἐπ ἰΐχοπο 
βε(ετγοί. : 
ΦΈΝΘΡΟΝΓΖΩ, ἐπ ίῤλγοπο οοἴΐοοσο. 

4 Μδος. 1]. 32. ἐνεθρόνισιν, φμαεὶ ἐπ 
ἰάχοπο οοἰϊοοαυίξ. 

Φ᾽ ἘΝΘΡΥΉΤΩ, ἑπέεγο. Ὁ δα. ΧΙΝ. 
82. 860. Ομ 18. ἄρτους ἐντεδρυμμένους ἐν 
σχάφῃ, 8. 566. μὴ ἸΠΡγοϑ ἐνέϑρυψεν 
ἄρτους εἷς σχάφην, σοπίγίυἱξ Ῥᾶπι68 ἴῃ 
ρεϊνὶπλ. Αἴδθῃ. {Π]. ραβ. 114. 1. 
Ηἴρροον. ἀς ϑδίυδει νοὶ. Ἐδέ. Ρῥ. 
380. 20. 
᾿ΕΝΘΥΜΕΌΜΑΙ, οορίϊο, σομϑὲ(ε- 

γῸ, ἔπ πιοπέξηι τευοοο, αἱ ἀπήπππηλ τὸ- 
"000, ἴξϊ. νωπέξεξ ἃς ἀεείάενο. ΤΥ ΓΙ» 

Η!ἴρἢ. απαϊδειπαϊἶζο. 08. ΝῚ. 18. 
ϑυμηϑέντος, ἐπ απέηπηι ἐπα ϊμοσημέεδ 8. 
"ορϊαπέοα. Μαβῖὰβ Ῥαίΐαντς, 608 ]6- 
σί886. ᾿ἰξοσία ἸΑΠΒρΟΙ 8, εἰ "Ἢ ἴἢ 
Δ πΠ6 αἰετμοπέυχα οοταταυίαῖο, 861], 
ΤΙ. ϑεγασγίυβ γϑσο ἐνθυμεῖσθαι 
ῃϊς οδϑηβυϊξ ροβίϊατα ΡζΙῸ αἰξεγίμε 
ἐγς σιδγίοῖ. ϑοὰ ποὺ ποῖ δα τας 
8118 Ἰοαιιοπαᾶϊ!. Βοπέτοσίο δὰ ἢ. 1. 
ταροποηάυτα νἱἀεῖυν ἐσϑυμοῦντες νοὶ 
ἰπυμήσαντες. ---- 1.2 ΓῺ» ἩπρρΡ. 

'ἱπέοίϊερο. ϑγτατα. δον». ΧΧΧΥΤΙ. 14. 
ἐνθυμήθητι, σορίέα, ἵπ πιεπέεπι γευοοα.---- 
35] οορτέο. ΤὮγοη. [1]. 17. --- ἸΏ 

τρρείο, ἀεσίάενο. 308. 11. 21. υδ] 
ΓΟ ἐνθυμηθεὶς 4111 ΒαΡοηϊ ἐσεϑύμησα. 
-- ΓΊΔΥ Γ» Ραγ. πέσω, υἱπομία. 

ὅγτητι. 8. 1{ΧΧ1]. 4. οὐχ ἐνεϑυμοῦν- 
το, Ιηϊεγρσοεῖδα ποη}}}} νοοὶ ΗΘΌΣ. 

719 ᾿Ενϑύμημα. 

ἃ. 1. ποξίσπδιι αοἰογίΣ ἀσεγτίπι: {σ]-᾿ 
Ἀαδγυπί. γᾶ. 5'΄πηοπὶθ 1.6χ. Ἡ Όγ. 6 
Ρ. 620. ϑ'ϑβηϑιι3 ϑϑῖ: ποῃ σοριίδηΐ ἀ6 
Ἰηοτίθ, 8. σορτδίίο τπογ 8 δὰ] υτὰ 
0815 ἀοϊογοτα δῇοσίι. --- ὈΥΤΙ» ὅποτε 

»τορεπάεο. ἴγθαϊ. ΧΧῚ, 11. ἤδῃς γυ- 
ναῖχα καλὴν, καὶ ἐνδυμηϑῇῆς περὶ αὐτῆς» 
ν᾽ 645 ταῦ θσοῦὰ ρου] οἴ γα, οἵ οορὶ- 
ἐεα ἀ6 1114 νεὶ ἀδείάετες ᾿]ατα. ΟΥ ΤΊ 

ῬΓ. ποίδϊ ἀεβαωπι 6826 ἐπ αἴδᾳμο, 
πᾶς οΥίδ οὐΐ ψϑγϑῖο ἐνθυμεῦϑαι, 4. ἃ. ᾿ 
απέπιο ἀφβχωπι 6646 ἐπ αἰἰημα Τὸ. -- κα 
ὩὉ 2, ΝΙρἢ. ρωππεί, δεπέεπέδαπι τε- 

ἐγαοίο, αἰὐμὰ φμαηι ρμγῆμδ οορτίο. Οσει. 
ΚΙ. 6. ἐκϑυμήϑη, ρα ππνὴ ἔι. Ψιαδ 
᾿η γα 8. ν. ἐνθύμιον. ΟΒγγϑοβέ. ἐ. ἀντὶ) 
τοῦ μετεμελήϑη. Ῥτοζορίυβ ΟΖ. ἐ,, 
κατενύγη, σύννουν ἔσχε λογισμόν. 18. 
Ῥοθδῖι Αὐσίασ. (δα ραίξ. δὰ ϑετίρί. 
4ε ΦΞξι. Μυῃάϊ ρΡ. 17. ἐ. νογεϊξ αὐ 
απίπιεηι γευοοαυΐ. ὙΜΕρΊοτιιβ τηα- 
νὰ ἔϑυμώϑη Ιερετα. Ὑιάδ χυοαὺθ ἃ 
ΜΙοβδδ]19 ὅγπί. Οοχαπποηΐ. Ρ. 11. Ὁ. ᾿ 
18. --- ΚΠ Ξ5:»» Ῥοπο. Ὧδῃ. 1. 8. ἐγε- 
ϑυμήϑη ἐν τῇ ίᾳ, 865. ΟΒ 18. 8 
Εραγ. ΨΙ11. 11. ὅσοι οὖν ἐνϑυμοῦνται, 
αυϊουπαπα υοὐμογπ, 1. ᾳ. βούλομαι 
ν. 10. εἴ ΧΛΌ» ἰμόεπβ. Ἐδάσ. ΝἼ]. 

156. ΨΦοβορῆ. Α. .. ΣΙ. δ. Ρ. 560. 
οα. Ηαν. ὁ βουλόμενος ἀπίτω. 86. 
Π|Ι. 14. ἐνδϑυμηϑεὶς κατὰ τοῦ κυρίου 
φονηρά: ς0]}]. ϑὅῖγας. ΧΥΤ]. 45. ϑδρ. ! 
ΝΙΙ. 16. ὀϑυμηϑῆνα, ἀξίως τῶν διδομέ- 
γων, οορίέατε αἰστια ν6] τϑοῖβ 6 15, 
4υα ἀδηίιιτ. Οτηΐδββιιπι ῃἷς οϑί σερὶ, 
αυοά «ἀάϊευν ἾΙ. 156. Βαγυοῖ. 11]. 
190. ἐνθυμεῖσϑαι. οβὲ απέπιο αρϑίξαγε, 
σοποίρεγε. Ψυΐς. ἐχσμίτεγα. 1. α. ν. 
323. ἐξευρίσχειν τῇ συνέσει. 

᾿ἘΝΘΥ ΜΗΜΑ, οορὶαίϊο, ἐποορί- 
ἑαέωπι. ἘΣΛ) )) Ρίυγ. ἑαοΐία, ἀἱὲ 

«ἰεγοογεὶῖ, ἐνθυμήματα ἀϊοῖ!, φυδα δμπέ καὶ 
αὖ λονιϊπίδες ἐποοριίαἰξ αὐ εἰβοίδ.. 
Ἐπσοοῖ. ΧΙΝ. 56. ΧΥΠΠ). 16. εἴ Αἰ] 
ϑεδρίιι8. Υ΄. διανόημα εἴ ἐπιτήδευμα. ---- 
Ὁ, υεεί. Μαὶ. 11. 16. υδὴὶ Ἰοοο 

ἐνϑυμήματα βογθαπάυτα εβῖ ἐνδύματα, 
ιοά Οταθὶιβ δάθο σϑοθρὶξ ἴῃ ἴοχ- 
ἴα. Ψαϊς. υεείηιεπέμηι 6.8. 1,ες- 
ἴο ὀϑυμήματα φἰοδϑοτηδίΐ οὐ σίπθσα 



Ἔ ᾿Ν ὔ δι 

ἃ ϑαπὰι ἀεθεῦ “Ῥόδε: : Ὅης, 
8. ρ; 766. «-- 7» Ῥλάν. φασύδν 
δσγιο;.. ΑἹ. Ῥεαῖχα. ΓΧ. 96. ΟἹ λῶν 
δον. ΧΙ, 44. -τ ΠΡ» αοῖῖο 

σριδ. Εσεςι. ΧΙΡ. 33.--- ΠΥΊΝηΨ. 

φουζαπρῃίαξιο. ὅετ. 111..17. ΝῚ]. 48. 
τος δγ Δ Σν ἀοῦμε. Ῥραϊχο. ΟΧΝΊΠ, 

117. Τρρόγαδὶ ἐσγθλεθα σαξὰ Ἀμὰν 

Ὡγν. 
ἜΝΘΥ ΜΗΣΙΣ, δορόβιδίο. ΠΡ ΦΙΟ» 

δ Ἰάφπι. ϑγβηπι. 90}. ΧΧΙ. 57. 
ἘΝΘΥΜΙΟΝ, ἐπ ᾿απίὴο δεΐ, 

οὐρίδαδνο, ἦγα, ἑασί! ρωπίβορέλα. ΣῊ, 
ετοαπάεφοεπίία. Ῥεαῖτι. ὩΧΧΥ͂. ἿΟ, 
Ἰλεάμχογαῃῖ 8186 ἀυρὶο 8 ΤΠ 

Ῥὰπίϊοπε,βικὶ οἰδομλωϑ, ἴ ἐνδύμμωο οἷς 
αοὐῤ ραηῤίομδία, υὐ ἀρυὰ 

ταδονατὸ Ἰερίοασ (Ὑὐθ ἐμ δηνν 
ψ ἐνθυμέομῳι!), διαῖ ὃ, αι. ϑυριός.. - 

᾿ μδαδ .8. ν᾿ ἐνθύμοορ. Ἀαὰ 
ς ἐνῤύμνοι ἄηεαν δἰ ἐχροιάδιιν δύο; φὸν 

νῦν... Ἰάσμω: ἐνόφμον καὶ ἐγκατάλειμν- 
μα ὀνθυρίου βραχύ τι μόριον, ἀπάς σοῖς 

8 6ϑὲ ῬὨδνοσειι. , ̓  
᾿. ἜΝΘΥΜΙΟΣ, αεέωέμε. ἢδ 12» ὅν 

ψιγγο, Ἡπιρπεγαίον. Ἐμουὰ. Ῥγονειν. 
ΟΧΝῈ 42. ἐνδύμωις, Ῥτο (Μο. ορατε- 
ὅπλα νἱάρίλιν ἐνθύμιος,. ἧἤϊα Β εἰμ α. 

ἰάθσῃ Σάρόποῦο. τοδὶϊθπ) δίθυμος, 
οὐδ. φ. 1θ., δυξβιχορυθ, θυμὰ νρρὶ 

ἐ ἐνδύμωος ἀκριο-ἃ0 ἘΪΟΡΣαΐφο ποΠ πεῖ 
ὅπ αὐ] )θοῖρδθ, 'θχία. ἐνθμμοαλθοιν δρυᾷ 

".. ϑυαπρῃλά. ν. 217. ἀγαθοὶ ὨΘ- 
ΓΑ “ΠΟΘ 8. ἐνθύμ. "-- 
᾿ΕΝΘΥΜΟΌΜΑΙ, εορίίο. ΠΡ 

ῬΙΝ, ὁμαγύιον. Ἐθβ. Ψ.. Υ. 
. ἘΝΘΥΣΙΑΊΖΩ, σαονέδοο. ϑ'ν. ΤΥ. 
ΤἹ. ΟἸά αν. Ἰκβςῖ.) εἰ ΧΑ ΚΊ. 7. 
ἡνϑυσιάζουσιν, παξύτα, αδδὶ διυσε τυ" 
τοφὼ Δ] υχνα οοἰ... ᾿ 

ες ΟΦ ἜΝΙ μὲσ βυββοραῖ Αἰεορπι δὲ 
ἸἸοιέσαεα τὸ ἐστὶ νδὶ. ἔνόσν; (ἀἰοίξυγ. 
ὅδ Ο. ΧΧΧΥΗΙ. 8. )υχία εἀ, οι. 
οὖ λύπῃ ἔν ἕως ϑανάφονυ : ὨΟΏΠ6 ἀΟΪΟΣ 
ἐϑί υϑηυς δὰ ταοσίοσα Οοπξ, Τμοχ. 
Ν. Τ 5. Ὁ ν 
Ἰ ΦΕΝΙΑΥΣΙΆΙΓΌΣ, ᾳππιρις, ἀπηὲ- 
υεγδαγὶμ. [ΠΣ ν)» απημ. ὃ . 

180 Ἔσνημι 

1 ϑοκα. ΧΠΠ,. 2. οὃς ὧν ἐνανώαιδς 56ε. 
Ἰδβοοάοςε. Θυωε, 96. Ρορ. 372. 
Μοπιέ οὐἀϊ ᾿πϑοῖξ ἑναύωροσ. ΥὙΙΩδ δέ" 
ἢ. }. ϑοδεατέδιθεσρίυνα. Αὐἀδς ΜηεΣ. 
ΨΙ. 6. ϑες. Οοκαρίυϊ. Ἂς Νυτι. νι 
14. (υὐνὶ ργὸ ἐνιαυσίαν ἄπο εοὐὰ 
Ἡοῖΐτα. ἐνιαυφαΐαν Ἠαϊνετης}) τος πα 
Νυ. ΧΧΥΠΙ. 19. Αὐδεῖος. Ηιΐς 
Απΐμι, ἴ. 842. Α. εἰ 879. Ὁ. δεδὰ 
ΤΒοοςτ. [ἀγ]]. Ἁ΄, ν. δ. ἢ ἐναυόκός 
εξ, Αγαὰ ϑυδάκνι φαοάνθδ ἐνικοε: 

«ἘΝΕΑΥ ΣΙΟΣ, ἀῦννννιτμς, ̓ σαεσεϊκαίκ: 
γὺ Ἰ» ϑδήδω ἀππνὰ. Ἐποιϊ. ΧΙ. ἃ 

ΧΧΊΧ, 58. 1εν. ΓΧ. 8. -- 1. πὶ 
αὗξεν πα. Νυσὰ. ΤΙ. 9. --- ἢ. 

ΠΠ» υἷα Νυχα. ΥἹ. 14 

ΧΥ. 88. 

᾽᾿ΕΝΙΑΥΤΟΣΣ, ἀπηϑπδ. 

ἔα αππὶ. 

Θὶν ὧς. 
ἜΣ 1 Βες. ΝΗ]. 0. ὍΣ ἘΝ 5 

ἡμέρᾳ ἐναυτοῦ, Ὦ. δ. ῬΟΥ αἴησυΐθο 
ΔΏΩΙ 1686. Θ'ΘηΒΌΣ ἘΧΈΓΘΒϑοσταί:, 
ΒΙΩ Ὁ" ΘΟ Ω ἀΉπις τισαν. 
τ πλῷ ́ἀηπι. Ὀφ, 1. 14. εἰ δῖε 

ΧΥΙΙ. .4. υὕϑὲὦ 
διπει 

πὰ 
ἐπὶ τοῦ ἐνκιυτοῦ, δοδαὶ ἐπ ἀππο. ὃν 
Τλλοίατμι χε μᾶς ἡμέρας μὺ 
ἐπὶ ἡμέρας. Ν. Ἰ,. Βο5. ἘΠῚ γε. Οἵ 
Ῥ. 3830. τὰς οὐδις ἄυκαϊ. ασηεῖσ. ἀκα 

ἄπ. ΧΥ, 4. ἰαφατυι πυρὶ γι" 

Βα Ἔ.]. ΜουπΕ ϊ 

ΝΙΔΡΥΏ, οὐδορο ἰκ. Ὑς, ἐν 
χὰλίου,, ἴκιο. 1 ϑδτο, ΧΥ, δ. ἐωώβρυνα, 
ἐπε, δορλϊ. ᾿πολᾷλδο ὑεωάθσιαὶ σδμρὲ 
ἤξοτίαοοα ἔσσραπ ἀνώδρουσιν Ἰεροινίυα 
κεἰ. Ζοπδγαδ ἴω6Χ, οὐ]. 748. μὰν 
“αι, ἀγκαϑέξεγαι, ὐἱ νὰ. Τισαδ 
Ὧϊ18. 

᾿ΕΝΤΈΜΙ, ἐππείἑέο, ἐπιλβοῦο, ἐπῆε 
αν. 11. 16. ἐνῆχας τὸν ϑυυρμμόν σιο ον; 
ἡμᾶς, ἐπιινδὶσξ Ἑατόταῖι χα ἃ 
ποθ. 4 Μδσο. ν΄. 10. υδὶ μχὸ ἀφ- 
τις τοροποβάυνη δεῖ ἐνήννες, τὲ οοὐ 
1206. Βαρεῖ. Ε͵7εβ. ἐνῆκας, ἐνίβαλις,, 
ἐναπόδου. ϑυϊάδε: ἐνῆχαν, ὀέβαλο. ᾿ 



ι ὅ 

Ἔριαμος. 

ἘΝΙΈΜΟΣ, λιυπδώμϑ, ομὲ Ἀνπεὸῦ 
ἐπεί, μάτια, ἐγτίρμμδ. ἊΪ  Ἴ. Φμοσοφις, 

Ααι. 2ο. ΨΙΠ. 16. Α(ροι. Ρ. 
3785. Β. Ηἰἴρροστ. ἀά Καὶ ες. Ρ 
406. 9. 

ΦΕΝΙΛΑΤΕΎΏ. ΓΙ» γεερίοἱο, 
γεᾶδο.᾿ Ἰπο. Βεο. οοᾷ, δοίδ]ίη. δὲ 
Τρα. 1κευ. ΧΧΥΙ. 9. ᾿νιλατεύσω ὑμῆ. 
Βομ αιοδά βεῆβυτα, σιυσησάο ἰ6- 
Καῖαν εὐνλατεύσω, ρτγορεξειδ ἜΥῸ. 

“ἜΝΙΟΙ, σἰρυΐ, ποππαϊ, 3 δος. 
1. 81. 111. 4. 

᾿ΕΝΙΟΤΕ, ἐπνίεγόμπι, αὔὐηκαπάο. 
ιν. ΧΧΧΥΤΙ..18. 

᾿ἜΝΙΣΤΗΜΙ, ἐπεῖρ, ρυζεοηϑ δέει. 
ὩΣ» (δά. Αρβ. ἃ Ὡ} ορηδέϊ» 

ἔπο. ἴ8Ὰ. Ἴ!. ὅ. ---- ΚΌΣΡΠ, Ἠεῦν. 

ἴάετα, Ζυά, ΧΥ͂ΠΙ, 31. ἘΡὶ ὑῥχο 
ἐνέστησαν δες. ΑἸά, δἷπο ἀυρίο Ιορχϑη- 
ἄτπι ἀνέστησαν. «---- δὺν ΤΡ 5γώντη. 

᾿ς Ῥα. ΧΟΙΙ]. 16, τδὲὶ ἐνίδεήμει ὁϑέ ἱ, 4. 

ΚΝ 

εἰτηρίος στη. .8 Ἐπδάχ, Ψ. 41. 
Ηδφρτ. »Ν ἙἘκϑά;. 111. 1, [Ὀ. ΙΧ. 6. 

2 Μδος, 11. 17. τὸ κατὰ καρδίαν 
ὀνεστὸς ἄλγος, δ τ "ἄν ἐπ ργεεηϊ 
Οὐυοἰδβηζυτ. ἃ; ΥἹ. Ἧώ.. 
τοὐδ τως, “αρόντα, αρρχείμέοι 4 Μδορ. 

9 
᾿ΕΝΙΣΧΥΡΙΖΟΜΑΙ, οομίογίο πι, 

ἑπηΐίον, Πάποϊαπι ἴῃ αἰϊφερ οοἴϊοοο. 
᾿ρΟΡΤΟδΌΤῸ " πε. βγτάπι. Ῥδ, 11. 

᾿ΕΝΙΣΧΥΏ, ἐπυασίόϑρο, υἵγρῷ σι» 
πιο, ἴξ. δαί, ̓σοντοδοτο, οὗ Ἡμάμε ὑα 
εὐου. ὶ Ῥελεῖ, αοϑίηρο. 2 Ῥατα. 

ΧΧΙΙ, 20. ὙΤποοά. ὁ ΧΧ᾽ ἼβΘρ. 
ΧΙ. δ. Ἰη᾿ υἱτοαπὸ Ἰοοο αοοῖμ- 
ἔέγε αἴφωδηε οσἱὲ ξερρεάδνανε αἰειὶ 
τίτεὶ ιεοοννάνψαϑι --- Ὑγωή4, “Ῥν δ. 
᾿ἥτσιοὶ 9 ῬΑν. ΧΧΙΝ. 18. 1εὰ ΧΙΩ. 
εἴ0, -τ νὰν »γσυαίρο, 7ε;. 1Χ. 8. 
ἐφχνάεν ἐσὲ «Ὡς γῆ, υἱὲ ὥυσῖε Ἰορεεί- 
ὄμμα ἐνίσχυσαν. ---- » ἩΙΡΗ. ἂὉ 

1}}» φρορτερὸ πιο, ἤιρίο.. ὅεκ. Ὑ 

1. Ῥαταπθπκωαι γ,) Συπι 4}0,..-- 

81 ᾿Ενισχύο. 

ΨΌΝΙ 566: ὧν, γοδονο πιὸ εὐπέδα 

αἴδαίεσοι. πο. 4 Ῥατ. ΧΙ]. 7. ψυῖ 
υαϊμογιπὲ οὐπῖσγα ΒΕ όδμ. "ῶ 
ΤΣ» Ηρ. δυθεῆν! πι6 ρμηναδεο. 

ἘΝ ΧΧΧΤΠΙ. 14. ..- ̓ ῬΙΠΙ» 

ονῦβοο πιε. Αχα. 8. ϑαγα. 111. 6.» 
ἐνναχύων, ργίπιαε ἑεπεδαὲὶ ραγίεα, 
Μαῖα ἐγ. Ψυϊρ. τεροδαί. ἔχχ 
χρατῶν. --ΡΠ Αχα, 3 ὅδ. 11. 7. 

1. ὅδηι. ΧΧΧ, θ, Ἐχ, ΙΝ. 41, ]οἢ. 

ΧΧΧΨΙΙ. 18, οὶ ἐνφχύων 66: ρα. 
ἄμ, ἥγπημ, . ἘΧΧ Οὐρῦρα. 
ΧΙΥΠ 23. ἐνοχύσας, 6ρ, ῥπυνὴν, 
ἢ Αλειρεν γα] οηνγοογανε η6. Ὠσα. 
1], 28, υϑὶ ἐεχυφον πρς» ΑἸοχ, ρά- 
ναυρί μα» ϑηχηλίατ 
 Σ 
Ϊ, 1. Ἐφήν. ἸΧ, 13. φὸ πομῷ, 1. Βοε. 
ἘΠἔρ4. ὅτ. Ρ., ὅθ. Πδῃ, ΧΙ. 1. οἱ δ. 
ἐνισχύσει βασιλείαν οϑα, ΟΝ ᾳ, τῶι ὩΡο 
βααιλφίαν ἰοκετίβᾷυσι ερξ βιε)αίᾳ.---- 
ἘΣ χλλ᾿ οἱᾳ βϑὺ φίοέμῳ “απε.. ἴαε. 

ΧΙ. 10. Ν. Τ. - τῷ» ἀταυΐ. 

σεη. ΧΙΙ. 10. ἐνίσχυσεν ὃ λιμὸς, ἴα- 
ἷλρ5 νάϊάδ ἢ, εἰ υσχαδαί. 
γυϊχ. υνλεπιεπίδν.. ὑτομεεδαὶ, 45}}. 
ἱνι4. ΧΙ.1ΠΠ]Ι. 1. ΝΠ, 4. 13. .- 
ἡ», τοῦμν. 2οΕ]. 1Π1. 16. -ἸδῸ» 

ἐγαΐν. ψυά, Ν. 14. ᾿Ενισχύειν 864. }Ψ 
ποίας Ἀ. 1. ,3γηνέϊον ἑέμπαγε, εἴοας 
ΠΡ 506. ἢ οϑὲ ργεΐοηδυπι αἴχιδα 

ἐξηθτε. -ορν]» ἢ ΝΙΡΉ. οοπυδοστ, ζ0Ε. 

ΠῚ. 16. ᾿βεισυαμ ἐχ γαβϑεγιηΐ, 
᾿Ενίσχυσαν δυϊοπὶ Ἦ, ἴ. εν Ὀ ΑἸ Μ ον 
βυπομμα ον ῬκῸ 7 γε, σρρέϊεν. 
-- τὸν ΡΙΗ. »κασωνι, ψΡρ60.. 1. Ῥην. 

ΧΥ.91. πὸ» ορρέφᾷλα, 1π9, ἘΠ.1. 

δ. .-- ΡΩΝ οογϑοῦρνο: " Αάὰα. δαδεῖ. 

Ὑ1]1. 90.---- - ἠι5, Ῥαρίσ. δαά. Υ͂. 

1}. ἐνίρχμρον. Ῥεχροιίφεμεης χ οὗ δε. 
»ᾶγατε, ἃ πὸ οὐἰδα ᾿6ϑὲ Ἦργην 

εὐπὶ ἢ) ἱπυαίεφοετε, οίεπδϊα. δὲ 

ορίδιι αιφετί, --- ΜῊ. ΡΙΒ. ἀραρ, 
Ηοεβ. Χ. 11, ἔωδροίδϊ γοῖ ϑεἢ) 
την ἴὰ ποῦσεε γϑπσρ ϑδ ρει τὰ 1. 

ΡῸ μηέφαίοεν, ς 

ἃ» 
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Ενισχύω τὴν ἐπι σκευῆν. 

"Δ ΑΥΣΒΌ. Ββεβορίυβ οὔνϊδ. ---- Ὁ, Ῥγὶη- 
οὗρεηι πᾶ βεῖο. Ἐοβ. ΧΙ]. 4. .--- 
0. Ῥτίποίρεπε πιὸ βΈΤΟ. ΤΒοοά. 

εἰ ΧΧ σε. ΧΧΧΙΙ. 28. Ηοϑ. 
ΧΙ]. 8. -- ἈΡΠ, Ομδὶα. Ῥαδβ. ,7- 

“πο. Ὦδῃ. ΝῚ. 7. ἐνισχύσαι ὁρισμιὺν, αἱ 
γοδογεοῖ 8. υαἰδάο φαποίαὶ εαϊοῖυτα. 
Ῥχρῖίεσεα ἰεριίν Ὠευι.. ΧΧΧΙΠ. 
44. ἐγισχυσάτωσαν αὐτῷ πάντες οἱ υἱοὶ 
Θεοῦ, ὉΝῚ 11] ἸορίτΣ ἴῃ ἰοχέι 

ὁ εῦσ. εῦρα ες, απὸ δἴδιι 
ῬΑυ]υΒ ἰδιάεαΐ Ηοῦγ. 1. 6., βυταία 
δβυηῖ 6 Ρβ. ΧΟΥ͂Ι. 8. τηυΐαίδ βοσυη.- 
ἀΑ Ῥεύβοῆδ ἰῃ (ογϑη. ΝΌΩ δυΐζοη 
ἐνισχυσάτωσαν νοτϊομάυτη 6ϑὲ οὐπ07- 
ἑοπέμν, βοὰ δοῦναε οοηγογέεπί, ὮἩ. 6. 
υἱ ΕΡΙΡΗ. Ηδτ. 69. εχρ]ϊςαῖ, ὁμολο- 
'γείτωσαν τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ, ζαίεαπέα 
ἃς ρ»γαάϊοοηξ οἾ5 ξοτ λα ΐποι, δὲν. 
ΧΙ ΨΙΠΙ. 25. Ἐ,. 4. ἐνιφχύσας «ὅλιν, 

᾿ ς ον βοαης αἰγιδίοιη. 

δ᾽ ἘΝΙΣΧΥΏ ΤΗΝ ᾿ἘΠΙΣΚΕΥΡΝ, 
δεπο ὧο βγηνέεν γοργὸ, τοδίαμγο δ. 
γτέξαγοῖο. ΡῚΠ: γα. 3 ες. ΧΠ. 

ὅ. Ὑιάδ ἱπένα 8. νυ. ἐσισχευή. 
. ἘΝΝΑΚΟΣΙΟΙ, ποπρεπίϊ, νῸ ἢ 

ΤΓΊΜΌ.- ὅση. Υ. ὅ. Ζυά. ΤΥ. 8. 

ἝἜΝΝΑΤΟΣ, ποηιώ. πῶ. ἀεοῖ- 

πιρδ. δεν. 1.11.3, --οὐν τι ΠνΦΓν 

ἄφοσηι. 1δν. ΧΧΙΠΙ. 89. εν. 141]. 
ἀ 4. --α ΜΎΦΤν Τεν. ΧΧΝ. 22. Ηαρ. 

11.11. 19. 
᾿ ἘΝΝΕΚΑΑ, πούενι. ν 7: τυ ΓΝ 

αεῃ. Υ. 27. ΧΙ. 20. 

᾿ΕΝΝΕΑΚΑΥΔΕΚΑ, πουεμπάεοδη. 
ΟΝ ΓΤΥ 2 ϑδτη. [1]. 80. 

᾿ς ἘΝΝΕΑΚΑΙΔΕΚΑΤΟΣ, αδοΐηιι 

πον. ΠΟ Γι: ὝΩΝ ΠΟ ΠΣ 
5 Ἀορ. ΧΧΙΝ. 28..1 Ραγ. ΧΧΙΝ. 
16. 

ἜΝΝΕΝΗ ΚΟΝΤΑ, ποπαρὶπία. 
εΓ. ὅεπ. Ν. 9. 17. 1 Ῥαν. 
ΙΧ. 6. 

“᾿ἘΝΝΕΝΗΚΟΝΤΑΔΥΌ, ποπα- 

δὶπία ἀμο. 83. Ἐπάγ. Υ΄. 18. υνὶ οοὰ. 
ΑἸεχ. ἐνενηκονεαδύο Βαθεῖ. ᾿ , 
᾿ἘΝΝΕΝΗΚΟΝΤΑΕΝΝΕἪ Α, ποπαᾶ- 

Ἐννέα. 

αἰπία ποῦυέηι. νῷ ΠῚ ΟΣ. σα 

ΧΥΊΤΙ. 1. 
᾿ΕΝΝΕΝΗΚΟΝΈΑ ΕἙ, ποπαρίλίε 

δέω. δ ΟΝ ψέγει. 1,}}. 

20. : 
“ἜἘΝΝΕ ΜΩ, 888. ἜΝΝΕΜΟ. 

ΜΑΙ, }άξοο, ταρἈ ἢ. συἷσο εἰ ἀλαίπο 
ἔπ αἴἴψμο ἰοοο. 8. Μδος. Π]. 95. πὶ 
ἐγνεμιομένους, λαδέαπίες ᾿πῦοδι το .ὃ.- 
ἄεφοβ; δὰ ἰπυϊδοποαι Ηθῦτ. ΠΣ 

Νυα. ΧΙΝ. 838. Οτοῦμυβ ορηϊα 
Ἰοσοπάυμι 6856 ἀνοῤουμένους, Ὦ.ε. δ, 
φμὶ ἱορὶ ραγετε ποίμεγηπέ. ! 
ἜΝΝΕΟΣΣ, οὐπερίεσεοεης, αἰϊοκῖει 

ΑΙ. Ερ. 2εγ. 86. ΟἸοβα. Μ5. τὴ 
Πράξεων, ἐννοὶ, ἤσυχω, ἄφενι. Υἱέ 
οχ. Ν. Τ᾿ 8. ἢ. ν. 
ΦΈΝΝΕΥΜΑ, μές. τιν" 

πμο. Ῥτου. ΥἹ. 13. ες. Και. μεν 
μασιν, δὶ ἰδταθη ἔοχἝδβϑε Ἰοροισε 
ἀἰν βέτα ἐν νεύμασιν, αἰ Βαρεπὶ λὦ 
εἴ (ουρὶ. 
᾿ἜΝΝΕΥΏ, ἕμμπδο, ἀππϑεὸ. Τὼ 

ἰάθπλ. Ῥσου. ΥΨΊ. 13. εἰ ΣΧ. 1]. 
᾿ΕΝΝΟΕΏ, οορίίο, ἐπ πιεκίε αριὰ, 

γΕΟΟΥῸΟΥ͂. ΠΡ ΗΙΡΒ. ἃ ἢ» ὑπό. 

ἴερο. ἴγαιι. ΙΧ. 48. Ιπο. 70}. ΙΣ 
11. υδὶ ποίδξ ἐπέεϊερεγε, απαποανζ' 
ἐεγε. ϑγτατα. 10». ΧΧΥ͂Ι. 1’. τ 
στ, ΗΙΡΆ. ρενγάο, Ἀ. 1. ἀρετιο 

ὦ ϑδτα. ΧΧ, 15. ἐνενόησαιν, ΟἸΡΟΕ 
ἐπιροπάεδαπέ ορεγαπι, 8ς. υἵ ταῦτ 

ἘΡΎ ΝΡ ΟΝΚΝΑΝΝΣ ἘΣ Πρ ΌΝ ΤῸ 

᾿Δε͵ΐοοετεπε, Νοα ταδὶο φυορὶ 565: 
ΒΌΤΩ, --- ΣΡ ΪΓ, ΗἸΡΒ. ἃ ον ὅ᾽ 

πο. 1.8. ΧΙ,]1. 90. .. ΣΌΙΡ Ηρ ' 

ἐπέοϊϊορο. απ. ΧΙἼ. 33. 560. 
ϑγιημι. ΡΒ. ΧΧΧΥ. 4. ΧΙ, 2 6 
1. -- ἘΡΙΡΚᾺΣ οοπδίάετου. ΒΥ. 
700. ΧΧΧΙ. 1. δὶ ἐννοεῖν σχὶ πρὸ 
Βοηθιι ψϑποζοο δίρείυν, υἱ "' 
ζαδοϊυϊδ οομϊε ἐπέμεγὶ, δυὶ οὐΉ 
ἄς οοπομδέμ. Ὠγτυβῖι5 ἰοβετε πὶ 
ψυΪΌ: ἐνόησα. ϑγτητη. 70Ὁ.ΧΧΧΥ͂ΠΙΠ. 
18. --- ΒΥ “ποῖον. ὅγων 

Ρᾳ, ΟΧΙ, 4. --- ΧϑῸ}» οὐ. Α4ν 
9 

Πουΐϊ. ΧΙΧ. 19. ϑγπιπιδῖ. ἔν 
ΧΧΧΥ͂Ι. 19. υτὶ᾽Ί᾽ ἐννοεῖ οὐπὶ μΓΕΡ' 



Ν . 
ἘΠ γνοέω κακὰ. 

πδρὴ ΒΙτ Ρ] οἶτον ρμοβίζυσαι ποῖαι "παία 
γγεκποἠιμπατὶ, ἐπειαϊαγί, δοὸο ΤΙΧΧ υεὶ 
ϑεχηΐ νοοϑ σ᾿ ρατηρέομαι. Ααῃ. 866. 
Γ᾽ οἱβ8]. σδη. ΧΙ. 16. --- Δ. ϑοίο. 

ΞΜ ΊΩΓΣΩ. 866. (ο(]. 108. Ηοΐμα. Ὠευΐ. 
ΕἸ. 7. ἐννοήϑητι, 001] ΤΙΧΧ διάγνωδι 
δ οης. Βδν. 11. 19. ἐννόησον εἰς ἡμᾶς, 
γ΄ οογάζατγε ὨΟΒΌΙ. 1 Μδος. 1]. 6]. 
οἵἴως ἐννοήϑητε, 8ὶς οορτέαέε. ΖΘ. 
ἘΠῚ. δ. υδὶ ἐννοέω συμ βουλεύω Ῥετ- 
ΤΥ ΕΔΓΙΥ, 80 οϑὲ αδοογηετε, υεἶϊο, ἴπ 
σογοὶις λαδετγε. 

᾿ΕΝΝΟΕΏ ΚΑΚΑΣ, οορίο πιαία. 
ΞΙ ἢ ΔΓ» Ῥέοοο εἰ δεπεάδοο. 300. 

Ἐ. δ. ἴΙΐὰ Βιοῖυ8. ϑεὰ 0ὲ ροξίυϑ 
ἔονταυϊδο τὸν ΤῊ Τοθροηάδσα 

ντοἴυτ. ' 

᾿ΕΝΝΟΉΜΑ, οοπορρέι ᾿πιρηξς, 
οορ]ίαΐϊο.. ΓΛ ἈΤΊΓν οαἰίάα οοησέϊα. 

ΑἹ. Ριον. ΧΙΪ. 56. Νιάθ εὲ ϑίν. 
Χ ΧΙ. 19. 

ἜΝΝΟΙΑ, οορμαξίο, οοηεεἰέμηι, 
δοϊεπίϊα, ρμγμάοπέϊα. γ δ)» δέω εδία. 

Ῥχγου. ΧΙΨΡ. 8. ἔννοια ὧν. 
ΓῚ}»». μιέεϊϊερεπέα. Ῥτον. ΙΥ̓. 1. 

ΧΧΙΗΠ. 4. --- ὩΡν “οἰομίία. Ῥτον, 

ΧΎΥΠΙ. 15. --- ΤῊ υἱα. ῬτοΥοΣΌ. 

ΧΧΠΙ. 10. Μιάα 8. ν. οὗ. - 

ΤΟΙ: Αψὰ. Ῥγονυ. ΧΧΙ. 26. οορίία- 

ἐϊο ργαυα. --ο "Ὁ, οοΥγ. ῬΙΟΥΕΤὮ. 

ΧΧΙΠ]. 10. ἴη Ηρχ. δδο νοὸχ 
ΤΆΔΪς γεξοτίυς δὰ 7 Ἴ. --- "“ἸΟ)Ὁ- 

ϑγτηση. Ῥχου. ΧΥ]. 29. ἴπ ποΐξίοῃθ 
»γεάεπέία. ---Ὁ ΠΌΪΌ. Ῥγονυ. 1. 4. 

ΤΙ. 21. Ψ,, 9. ἔννοιαν ἀγαϑὴν, αὶ ἀγα- 
ϑὴν 1460 4 ἰαἰεχρτοίς δυΐ Πἰρσασίο 
δ ἀϊξυμη ᾿6ϑέ, υἱ Ἰοοίογαα ᾿π|6]]ορο- 
τεπί, Ηερσ. ἼὉ}» συοά μεν βε εβέ 

ων 2 

νΟΟΔθυΪ τ μέσον, Ὦ. 1]. 1Π τ Θ ]οσοα 
Ραγίεπι δοοριθπάυση 6886. Ἀδα6 

᾿ἴης, Ῥβαϊσγα. Χ. 4. ϑγτωζω. βδὶπι. 
ΧΧ..19. --- γ δου, εἰμάϊα. ϑγτατα. 

ῬΡε, ΟΧΙ, ἅ. -- δ. ὑπέοϊοοίπδ. 

Ργον. ΧΥ͂Ί. 29. υδὶ ργωάοπέϊαπι το- 

1883 "Ἑνοικος. 

(δῖ. .-- "ΔΓ γ»γμαφπίδα. Ῥτον. 

Π. 11. Η69. ἔννοια, βουλή. 
ἜΝΝΟΜΟΣ, ἐερ ξένια. Ῥτοὶ. ϑὶσ. 

διὰ τῆς ἐννόμου βιώσεως, γμὲτ νἱζατη ἰ6- 
δίδως αἰυϊπὶς οοπδεηίαπεαηι. 

᾿ΕΝΝΟΜΩΣ, ἰερίξέηιε. γγηλ ΓὙ, ἰεα. 
Ῥγον. ΧΧΧΙ. 26. Αἀᾶάθ Ῥχοὶ. 51..." 
860. ΟΟΩ͂. ΑἸδχ. τὶ 4111 ἐν νόμῳ Βα- 
Ῥεπί. Ῥχεύογϑα Ἱερίίαν ἀρυά Ὠίοη. 
(488. Ρ. 818. 16. Βείνα. 

᾿ΕΝΝΟΣΣΕΥΏ, πίάϊβοο, πίάμηε. 
ίγμο, Θἴἴδτα ρεΐζοϑ ργοογεο. 1): 12)» 
ΡΙΒ. εἰ ΡΥΒ. 1Ιάδπι. ϑγτημι. οἱ ΧᾺΧ 
Ῥβδῖτα. ΟἿ]. 18. 7εγ. ΧΧΊΙΤΙ. 93. 
ΦΓἜΝΝΥΧΟΣ ργ. εβῖ δα]δοϊξίνυχα, 

αποα ποοέμγπιῶῃ, 56 Οπῖπα φμοΐ ποο- 
ἔπ 6566 οἵ Ζεγὶ δοίρί, ποῖαϊ, υἱ Ρδτία κα 
εχ [||δὰ, Δ΄, ν. 715. (υλἱ 5. )ο]. ἐν 
γυχε) εἰ Ευτὶρ. Ηδουθα ν. 7. (ἔν- 
συχον ὄψιν, νἱδίομμθτω ποσίιττιλτη), ρασ- 
τι ἐσ Ἡδευομῖο εἰ Ῥμαν. ἀρρδτοῖ, 
υΐθιιβ ἔννυχος 6 νύχτερος, αὐτονύχιος. 
ϑεα ἀεδἰπάδ ἔννυχον Δάν εΥ ΑἸ ο ρο- 
βἰζιπα, 16 υἱ χατὰ ΒυρρΙοαῖαν, ποὺ 
ἴδσῃ ποοίμ, ἡπᾶτα οϑεμηέα ποοίο, ρτῖ- 
πιὸ αδεσιίο εἰρτβοαι. 85 Μβος. ΥΓ". 
ὅ. ἕννυχον. ἴπ|. [,δῖ. οτορμδομῖο πιαίε- 
Ζῖηο, (0]]. ν. 9. ὑπὸ τὴν ἐρχομένην ἡμά-: 
ραν. (οπέ Τρχ. Ν. Τ. 5. ἢ. νυ. . 

᾿ΕΝΟΙΚΕΙΟΌΜΑΙ, ργορίηφιι, ἃ 
οὐρπαΐεδ διρῆη. ἣν» ΝῊ ΓΟ, φιδὰ 
ἔρδε δἰδὲ, Βα. εδδεί, Ἀ. 6. φμὸ οορπα-. 
ἑϊοπῖδ ργαάμ 26 αἰϊηρεγεί. ἘΝ. 
ὙΙΠ. 1. ὅτι ἐνοιχείωται αὐτῇ, γμοὰ 
οὐρπαίεδ ἐρδῖμδ ἐδεεΐ. ὃ 

᾿ΕΝΟΙΚΕΏ, ἐπλαδίο, ρεγοργίηον. 
1)» Ῥεγερτίπον. 26γ. ΧΙ.11. 17. .-. 
“», λαδύἥο. Ἰανῖ, ΧΧΥ. 382. 

συ. Ν. 48. ΤΒοοά. ον. ΧΥΠΠ. 
25. ---- ἸΣΨῸ, λαδιαίο. 1658. ΧΧΧΤΙ. 

18. ϑῖγαο. ΧΧΨ. 18. υδὶ β6ᾳ. μισὰ 
οϑΐ 1. 4. συνοικεῖ, κηΩ υογϑατγὶ, τΏ δ0- ἃ 
οἱείαίε αἰλοι7εδ υἱυέτε. 

᾿ΕΝΟΙΚΙΖΩ, ἐπ ἀοηιῖπι τεοὶρίο,. 
ἐπ απ ατίἑαίεσηι πιδαηι ἱπάμοο. 81. 
ΧῚ. 85. Ζοβερῆ. Α. 2. ΧΙ]. 3. 1. 
Ραζ. δ06. εἀ. Ηαν. 

ἜΝΟΙΚΟΣ, ἑποοία. “7, Ῥϑτς. 

᾿λαδέξαπε. ϑέτετα. ΧΙ ΨΊΠ. 9. 



᾿Ενοσλίζω. 

᾿ΝΟΠΑΓΙΖΩ, αγηῆξ, ἐπείρα, 2» 
10. νὃτν δαροάϊο. Νυτι. ΧΧΟ. δ. 

ΧΧΧΙΙ. 17. υδί ααυο ἃς Πουϊ, ΠΠ. 
18. μῖο ἐμαλισάμφοι ναροποσι τι 
νἱ οἴου ἐνωπλισμόνοι,: πὲ πογρξιτα 16- 
κἰίαν ἰη (σά. Οαἰδὶ. εἰ Τρε. Βδυὶ]. 
ϑαπὲ δυΐοιῃ ἐνωσλυιεμένο, “πέος, φαῖ 
μἰλε ργαίεν ἀγπια βεείαηξ, αἱ φμοτιηι 
ἀμπιετὰ πρὶ ρτεπεμπέωτ ρταυὶ σατοῖ- 
παγμης ΟΠΕΓΕ. --ο ὈΨΦΏΓΩ φμίπῥᾳίε, 

δ φιϊπί. Αχφὰ, Εχοὰ. ΧΗ]. 18. υδὶ 
Ῥταὰ ἐνοαλισάμενοι Ὠιοάοεαὶ τὰ Οεἴδθη. 

ἐνωπλιφμένο, μδθαῖ, [π εὖ. οχῃ, αἱ 
Ἐδ81]. δυΐεπι Αφυΐΐς χαϑῳπλισμόνοι 
αἰρυΐξην. Ιάοτη ναϊεξ ἦρ 418 
7ρ8. 1. 14. 00]]. ΙΝ]. 12, 
᾿ἘΝΟΠΛΙΣΜΟῚΣ, ἀτεραίμγα. 1 Π 
δοδία χωϊπέα, 8. φμίπία ραες ἴαίετξα. 
ἄαυ. 9 ϑιι. 1}. 21,.ὄ. “ . 
᾿ς ἜΝΘΗΛΟΣ, ἀτπεῖς ἐπείγμοξεα, αν. 

ς ΞῃαἰιΣ. Ὁ51λ. 9)..}}. ῬΑτῖ. Βγῆ. 

ἀ 21. 

ἐπάπδιε νεφίξδαι. 1 ἥερ. ΧΧΙΙ. 18. 

τ} ( Ῥγὸ Ὁ) Ῥδτί. ὁπέγαμξ. 
Νοβ. ᾿νΥ͂, 17..- αὐ} ἢ ῬΪΗΤ. ΦΡΙη5. 

Α͂χυ. ἃς δ ταν: 968. Υ. ὅ. σρὸς ἐγδά- 
Ἅων, Οδὲ Ἰόδὸ πρὸς’ τεροπεηᾶμτα ἀφ᾿, 
γαρ. οἰ ἔρεαπι γαρξεί ἀτγπαξι. ἌΡΕ 

ῃρ(δὲ εἰΐατα οἴγρρωπι οἐ ἀφξέαπι. Ὁ 
᾽᾿ἜΝΟΡΚΙΟΝ, ἡνηθετρηάμηι, τα: 

"ποπίιΉ. ΠΡ Δ Ὁ» ἰάεα. Νυχμ. Υ.. 
. ᾿ “ 

᾿ ἜΝΟΡΕΟΣ, ᾿ 
7.γαίμδ. ΤΥ ὍΝ» οπηέῃμε 7.- 
γωπεηδ. Νοῖ. ἮΙ. 18. Τοῦ. 111. 
18.0... .. ι ῳι, τ 

ὼς ἘΝΟΡΙΣΟΏ, Τωγαπιαπμών αὐ ὲν 
ἰωτρλμγακίο φδαῤσίπρρ. ὭἜοβ. 

ὙΠ δ, μνιτῷ μὴ ἱξήϑιδ τὸν, τ 
Α}1 ἐνόρχω, ἐνόρκως ἃ ". Θὰ ἐνορχῶ 

ἀξ Δ χ" 3εςό. εὖ εν ᾿ 

“ ἜΝΟΤΚΩΣ, ἡωκαπιεπίο αὐλίδιίο. 
ΑΙ. Τοῦ. ΨΠΠΙἕ 156. ϑρᾷ βρυίαβθϑο 
παῖ ἐνορκῶ Ἰοβεηάιυτα οείς, ;ξ συτα , 

Φ' 

βεαυρηῦβυβ Ἰυηραῖατ, αἰγυῦο, πέ 
ἐχεαί, «Ὁ. ΤΧ. 8.. Αἀάε Αἰἴβεη. 
Βερη. Ρ. 924.ὄ ΕΣ. τ᾿ 

᾿ΕΝΟΧΛΕΏ, σδέμγδο, εἰ ᾿Ενοχλέο- 
μαι, 80. ὑαὸ γύσου 8. ἀῤῥωδείᾳ, πιογὅο 

784 

7εγαπιεηίο οὐδίτιοίμεα, 

Ἔοχα. 

φόχογ, αρροίο. ΤᾺ ΣΤᾺΣ» (ὐιοὰ 

ἄάπιηο αἰξεοῖας τισι. Τϑλαι. ΨΊ. 9. -- 
παν δ πὴ ΗΙρΆ.. ἐσπρυρέπῖα ααξ ἄκε: 

πὸ αῇέοϊα, ἅγτροτα. ὅν, ΧΥΠΠ.: 
μηδενὸς ἐκαχλοῦντος, ὩδταϊΠ6 ῬΕΤΌΣ. 
Ῥδὴηΐζθ. ϑὅγτωπι. 1 βατη. ΧΧΥ." 
ἐνωχλήσαμεν. ϑεηϑθμι βεςσπία εξέ -- 
ἌΡΑΣ “ρτοίς. Ὅεη. ΧΙ,ΨΊΠ. 

ἀρὶ τρῤης υμϊ Μ5. χαῃ. ἀῤῥωσι 
εἰἰάϊ, 1 ὅμιω. ΧΙΧ. 14. ΧΧᾺ, ἢ Σ 
Μαὶ. 1. 13. Ηετοάϊδῃ. {{1. 9. "π 
ΡΝ ἐνοχλούμενον, 00}. 1Τ)1οἄ. ὅς 
10. Κ΄. νασ. 9038. --- οὐδ .ὺ 75εἰ Αἱ 

Ῥεῖ. ὙΧΊΣ. 118. ὉΡῚ ΚτῸὸ ἐσχλὶς 
δῇ, βοσεδδεὶ σεοσῦυφ, δέδεσγξ: ἐΐχΡ 
λῇ. 8. Ἐπέν. 11. 84. 99. ἐνσχλωαι.: 
Ομαὶά. πρ ΤῸ» ἄαπιπο αἰξεῖκαι. 

Ἑφάν. ΤΥ, ἴδ. 29. Ηεβ. ξερχλεῖ, ἀπχ- 
λε. Ὑιάας ἱπζα 8. σξροσχοωΐξοριαι 
ΝΟ ΧΛΗΣΙΣ, ρεγίμεν δαέῃο, ειοίδ.ῦς 

ἴα. τγγίον ἀρίαιέραιμίο. Αια. ϑγταα. 
ΤὨοοάοί. [ε8. 1. 14. --ο ΣΟ, Ῥτὸ- 

φιγᾷ.  Βγραπιδοι, Ῥβαΐσα. 1,10. 
Τ,μοχὶςσ. νεῖ. ᾿Ενόχλησις, φμοΐξεξὶς εΣ- 
ἀϊδιέέο, ρενίεγδαξο. ι 
ἜΝΟΧΟΣ, γεμε. εχ» Ῥ1α. ἀσοαι 

ον. ΧΥ͂. δ. [ἀθετὲ σετμεσασί. -- 
1: ΒΩ εἱηρσ. εἴ μΐμῃτ. ἀρκεῖ 

δαησιΐηες. Ἐχ. ΧΧΙΠ. 5. υἱὴὶ ᾧ 

τεροοῦϊς. Ιον. ΧΧ. 9. 11. Πεῦ 
ἿΣ. 10. --- ὉΝῚΔ Ὁ: δε 

ἐπ οαρὶίδ. 268. ΠΠ. 19. οο}. Με. 
ΧΧΥΙΙ. 95. .-- Πρ» ΧΕ αδεοΐτει- 

ἂο. Ἐχ. ΧΧΧΙΥ͂. 7. Ψιδεπίατν κα 
1 ΧᾺ τὸν ἦνοχοὺῦ ἀξ βδαο κιλδιάξεθο οὗ 
βεσϊόσα οὕβέϊοιλβ. οσίε σοι ρὶ ἵν 

Ῥαβεβί ε ορὰ. ὥχοῃ, ἴῃ αὸ ἐερῖε 
καὶ καϑαμομῷ μἢ χαϑαρμ τὰ δεχα 
Νίφῃ ἀβχαθῶ. ξΒΒπρπαγομῃ, δὶ τ 
φιδΌλοτε χορ ρῖ, ΠΡ οὐυξτεμῖ ρας 
(εγρ Ἴοχρ εἰ σεϊβοδεϊομῖθαο. ΟΣ β 

18ιπουυγ ἡπιρταδμ, Ναᾳ, ΧΧΑΧΥ 



ἹἙνόω. 785 ᾿Εντείνω. 

»εγδ. Ὑυϊσ. ρεγῶς. Μιὰ αἀυοαὰθ “᾿᾽ΕΝΣΤΗΛΟΏ, οἷρρωπε ετγίρο, 
τα 8. ϑάνατος. ; οἴηται ἐγίσο, δίαίμο, ροόπο, ἰ. ᾳ. βὶτηα- Κὶ 
ἝΝΟΏ, μπίο. Ἵν Ἰάδπι. ϑ'γιησα. 

165. ΧΙ. 20. 

δ'ἘΝΟΌΜΑΙ, τρρῖογ. Δ» 90- 

οἷμς. ϑγιητα. εἐὲ ΕΑ. Θυΐπε. Ἠοι. 
ΙΝ. 11. Ννυΐϊγας. ραγίϊοερε. Ααἀάδ 
Γον. ΧΥΤΙ. 14. υθ]᾽ [Ὡς. ἸΔῚ γοα- 

αἱ: τῷ αἵματι αὐτῆς ἥνωται, 88}})- 
:υἴπὶ ο͵υ8 υπζαϑ: Ὀθπη6 αποδα 66Π- 

. 501). 

᾿ἘΝΣΕΤΓΙΏ, ἐπηῆΐϊσο, ἐποιμέο, οοποις 
, ϊο, εἰϊάο, ἔγτεο, ἱπιρεέεηι Καοὶο. ον 

ι ῬΙΒ. λιρηὶ δίεγπο, ρτοείεγπο. 2 Βερ. 
ΣΙ ΨΙΠ]. 19. τὰ νήσια αὐτῶν ἐνσώσεις, ὉΒῚ 
4) ἐνδαφιεῖς. Ηδβ. ἐνσείσεις, διασείσεις. 
9. Ἄδοορδθ. 1]. 45. ἐνέσεισιν τὰς ἐμ- 
᾿ “ξοσϑίους ὁπλὰς, ἀδρν ῥῶ ἩΠΡΪΑ8 ἐμ- 
, εοὶξ 8. ἐπιρερὶί. Ψυϊσαι. εἶσ. Ἀ6- 
Ῥοῦς ἐϊεεὶί. Ἰθι4. ΧΙ]. 15. ἐνέσεισε 
ϑηριωδῶς τῷ τείχει, ἐπιρεέμηι γασίεδαί 

. ξοσοοῖϊζον ἴῃ τυτοβ. [δ14. ΧΤΙΥ. 46. 

,. ΒἜΝΣΗΜΑΙ ΧΩ οἱ ἘἜΝΣΗΜΑΙ - 
, ΜΌΜΑΙ, δἰρηίῆοο, ἐχρτγίπιο, ἐπιρτίπιο. 
8 Μδοορρ. 111. 95. ἐνσημαινομένους 

γ) 86ς. ΑἸεχ. ἢ. 6. ἀείαίος, ἀεπιποίαίος. 
ΖΟΏΔΙΆΒ Τ6χ. οο]. 760. ἐνσημαινόμανος, 
ἐνδειχνύμενος, ἐμφαίνων. ΑἀἀΔ6 Ῥο]]υς 8 
Οὔοι. Υ. 85. εἴ 140. ΗΕ ΒΥΟΒ. ἐνση- 

 μαΐίνεψαι, ἐστιδείχγυφαι. 

ι ᾿ΕΝΣΙΤΕΏ, ραδοο. ΣΤῚΣ» οὐοπυῖ- 

, φέρῃ ἀρρατο. 200. ΧΙ, 25. 
᾿ΕΝΣΚΟΛΙΕΥΌΜΑΙ, ἐπίογσερο, “ 

ι ἴαφμοο οαρίο. ὩΡῚῸΣ» '᾿π ἰαφμδο. 

ὅοὉ. ΧΙ, 19. 00] ἰλιθθῃ ῥγῸ ἐνσχο- 
, λιυόμεος Οταθίυ5 Ῥχο]ορ. Τ. ΓΝ. ο. 
᾿ ἄς δ. 93. ἐὀσχωλιυόμανος, νοὶ ᾿ισχωλευ- 

όμενος, ἢ. 6. ἐγτήαΐως, αἴ ἸΠΓΟΥΡΥθ σι 
᾿ ἀρβὶ ρίδουϊξξ, Ιομομάσπι οοη)οϊξ, αυἱα 
, Ἦρθε. τὴρὶ Ὁ Ἐχοά. Χ. 7. εἰ θεαῖς, 

«ΥἹΙ. 16. ΧΧἧ σχῶλον, δοαπάαίμηι, 
τοάδάϊάοστῖ. δὶ αὔοαυς δρυά 

. Ηϊοτγοι. ἐπ φωάίδες, ϑγτωτη. νϑῦὸ ἐν 
περόνῃ. ϑοὰ ῥσγίοσθηι βουϊθε πα! σὰ- 
οποιλ εἰ ἀοέοπάϊγηυα, ἀογινδηάα 
ΘΠ Προς νὸχ ἃ σχολιὸς, οὐἶᾳιιδ, ἰ07- 

ἐμοξιι, Θ᾽ βοηδιισα ΒδΡρορίγηι8 Ὠδυά 
ἱηορίαῃ,. 

οι. 1. 

ῬΙοχ στηλόω. δ Ὺν Ῥ»Τώδες, ργα[εοίι. 

4 ὅδιη. Ψ111. 14. ἐνστηλωμένους 566. 
Οὐ]. ὉὉΪ 5πὸ ἀυδῖο Ἰεσοπάυσμι 
ἐστηλωμόνους. 
.Ο[ἜΝΤΑΛΜΑ, ργαοερίμηι. ΟΝ, 

δγεεδιϑ. ὅοὉ. ΧΧΙΙΠ]. 11. ὅς. διο- 
ἴοῦ }0}8 νΘΥΒΙΟΙ 8 αι β την, ἔοΣ- 
ΤΩΌ]4πὶ ργέδδια ]εὶ ἢ. 1, Θμπάσι 
ΒΘΏΒΟΙΩ ΒΑΡοΥθ, αυὸ ἔοττηυΐα υἱὰ 
λεὲ παπᾶ ταῦοὸ σδυάεῖ, υἱ ποῖεϊ καὶ 
»γαοερία ἀϊσῖπα, αποὰ ἴδηηδη δ ἢ. ]. 
ἐδὲ δ᾿ιθῆυσα. --- ὮΝ Ὁ» ργοορίμηι. 

70». ΧΧΙΠΠ. 11. 166. ΧΧΙΧ. 18. 
᾿ΕΝΤΑ ΤΤΩ, οοηπϑδέξπο, ογαϊΐπο. 

νον οοπεῖρπο. γι. Χ, 21. --- 

Ὁ.» Οβαϊά. Ἰἰά. δπ. Υ'. 96. 27. 
ΞοΣ 

εἰ ΡἿ. 10. 

᾿ΕΝΤΑΥΓΘΑ, λίο, ἰδὲ; ἀιο, ἱξίμο ; 
ἵη ἴροο, αα ἰοσωηι. δ) αὐ πιο. 1 

βϑαια. ΧΙΝ. 524. --- ὉΠ: 1 ὅδπι. ἃ 

Χ. 99. ΧΙΨΡ. 386. 38. Ῥε. ΧΧΙῚ]- 
10. -- ΠΩ» λμο. ἸΤδοοά. 270άα. 

ΧΥΙ. 9. ..- ΤΡ, Ιης. ΜΦυά. ΧΥΠΙῚ. 
83.1ΧΧ συά. ΓΝ. 90.1 Βερ. ΧΙΧ. 
9. 18. 
᾿ΝΤΑΦΙΑΊΖΩ, δίπογο, μοϊϊηρο, 

αἀ δερυζεγαπι ΟΟΥ̓ΡΩ 5 ΘΟΠΈΡΟΜΟ. Δ. ΤῊ» 

εὐπάϊο ατοπιαίέδια. Οδη. 1,.. 4. 8. 
Ῥμαν. ἱνκαφιάζω, ἐνσοριάζω, ϑάατω. 
᾿ΕΝΤΑΦΙΑΣΤΗ͂Σ, διπεγαίον, ρμοΐ- 

ποίοτν, υεερηΐο, χμὲ οογρι αὐ 2 
ἑεγαπρ ραταί. ἀφ ξγδ» Ῥατί. πισάϊοιδ. 

Οεπ, 1,. 9. 8. ΑτδΡ. Δϑ) ποιοῖ ἐπειη- 
ἅεγε δε. Αυσυβίη. 14. 1. 1,οσυθοῃ. 
᾿Ενταφιασταὶ ἰα ἀρσωπί, φωοά εατλὶδο- 
ἐμτ οογρογίδιις ὀἀμπιαπάϊα, υεἱ οοπαϊ- 
ἐπάο, υεἱ εἰοσαπάο, υεἰἷ ἐπυοϊυεπαάο εἰ 
αἰϊραπάο, ἐπ φμὸ ορέγε πιακῖπε 2,Ἐ- 
ἐὐρίϊογωπι οὐτα ργαοοῖ. Οἷ. Ὁτα- 
δίυσα Μίδθς. (θη. 1]. ς. 8. 
ἜΝΤΕΓΝΩ, ἐπέεμπαο. ΤΊ οαἶοσο, 

ἰΐζοῃ ἑομο, οἱ ἀθ ἄγοι: βειΊηο οϑῖ. 
Ῥβαΐ, 1Π1. 18. ΧΙ]. 2. 165. Υ. 98. 
--- ΚῪΤ, ἀεοοῦ. Ῥᾳ, ΧΕΙ͂Ρ. ὅ. ἔν- 

ττ , 

9 Ὁ 



᾿Εκτέλλοραι. 

4 φωνον, ποῦνρα τόξοι, ὩΣ μκὸ ΨΤῊΤῚ 

Ἰερετππ ΤῊν ἴὰρ. ΗΒ. « 

ΤΥ ᾳμοά ἐπέεπάενε ἀγοιπὶ εἰροῖ- 

βοαί, αἱ σαπα ΠῚ οοπιαπρίσικι --- 
ἸΩ, ἰγαλο. 1 Ἄς. ΧΧΙΠ. 834. 9 

βασ. ΧΥΤΙ]. 88. Ὑταβοηᾶο ἰοπαϊ- 
τα ΔΡΟΏΒ. --- ᾿.}})» ψουραῖὶο, ατπαῖνε. 

1 Ῥασ. ΧῚΙ. 4. Ῥϑβρΐτι. ΧΥΧΥΤῚΙ. 12. 
-- πμῶον. ΗδΌ. 111. 8. ἐχτεί- 

χα ἐντενρῖς τὸ τόξον σου. ΒΒτάο «ὰ 
ὁ Ἡ. 1, νϑρβ Ἰϑοῖίο θεϑὲ νἹά δῖαν ἐχγενῖ,, 
φιομίδχα [ν}}}"} Ὠυθαυδα 6ϑὲ ἐνεαίνειν, 

βοα ἀϊείξυν 6 ανπεὲς, μἀδ ρῥγοίγαδεν- 
ἐὼν ὁ ἐλεοὶς νοὶ ατεπακιενἑαγὶΦ. ΜΙᾺ 
δυΐειι ν᾽ ἀοπέυν οἱτῶι ἀεοιτη Οὔγ6- 
ἰαδθε, π6 ΠΕΙῪΪ ρ]ινὶα οοτγγιχαρο- 
ΓορίυΣ, εἴ αἱ βαρίτϊα 60 [61] 18 50ο- 
Ρυχα ἔεσϊγεί. --- ΠΟ “2αοιΐον. ὅ6τ. 

ἾΝ. 20. --- ΠΟῪ 'ἀδῖμε. Ηοε. ΨΊ. 

15. ἐντεταμένον: αὶ γεὶ ἃ ΠῚ 

ς (ᾳυοά εϑὲ Ἴασεγε, λασμίατι, οσατὰ ἀθ ̓ 
ἃῖζὰ ΒΌΓΡΒΕΙΓ; ἈΓΟῸΒ Θηΐτα, αυἱ 
βδρ 18 δεῖς, οοηἰοηίαδ 680) 66- 
ἀυχοταπί, νεῖ ἰοροχαπί Ὁ 3 

ὉΘ οαἴσαγε, υοὰ εοθὲ νογριπὶ 

Ἡϑϑ θῆδα ἄε ἀγοι, φεὶ μεαέδωδ᾽ ἐδη- 
ΜΓ 
᾿ΕΝΤΕ ΛΛΟΜΑΙ, ργαοῖριο. "ὙΟκ» 

ἄϊοο, ργαοὶρίο. 7206. ΧΙ. 9. Ἐδιι. 11. 
͵ 18. -α ΒΝ πῶπο. τον. ὟΊ. 8. 

ἀ ἃ ἐγώ σοι ἐντέλλομαι. ὨδοΔυχογιηΐ 4 
9), ἀἴσενο, πιαπάατε, )μδεγο, ΑΥΔΌ. 

φ Φ 23 εἰ ἀἰϑ) απ κυθβῖ. ΓΙ. Ψ᾽άΘ 
Ατηοὶάϊ ὐυτας Οτς. ἢ Ψ. Ὁ. Ρ. 
Ἰ. ρας. 1. δδεζετβ ποραῖ, ΟΧΧ πῃ 
Βδς γόοοα νἹ ϊβεα νευῦθυτι, δῖ οἦὰ8 
Ισοο Ἰορίββο Ἰνν οὐπὶ ΟΥϑολ 
Ῥθηθ ροβδίπὶ εχ Ηθῦγ. τί ἀετγὶ- 
ΥΑΥΙ, ΠΟῚ ΘΧΡΓΘΒ80 1110 δ Ὁ) δῇ" --- 

ἘΡῈ υεγόωηι. 1 ες. ΧΠΙ, 17. -- 

ε ὙΧΊ, ΡΙΆ. ἰοσμον. 06. ΤΡ. 13. ΧΙ. 
98. --- ὌΝ ΝΠ, Ηρ. ἐλεσαιγαγίος 

οοπσίμπο. ΝΕ. ΧΙ}. 18, Βδῃδ 
; 9 

786 

ι 

Ἐ {) 2 

φιομὰ εερειπη. --ς ὙΦ» ειμέουο. 

Ῥτονυ. Υ. 3. υὃἹἱ Ταεχεσαι 608 Ρ9 
1» ἸνΘΉὗΒ8Θ γ᾿) Ἰδυιὰ ταξεϊις- 

[ΘΓ οοπ͵εοῖί. -- "}» ὧο. Ὥειυι. 

ΧΙ. 892. δες. ὁοάά. 11. ΗἩοῖτα. ὅες- 
πο ἴδ: οοζ ὧδ τοαβάδεβ εὲ Ὠχεσερ- 
εἶα, τα ̓ ν» αφοενώο. ἴωις. ἘἘ χοὰ. 

ΧΙ, 425. ἐντείλαζρ, ηαυοα ϑεβιατέει. 
Βεσρίο τονοοδιάθστη 6596 υἱδίεν δὲ 
ΓΙ ν» 40 μαυ}ο ροεῖ ερίεαν. ϑαγε 
ἰδῦιθῃ ἴῃ 58. ἰδ δαυ!ϊα ἔδοϊπθε ἐϊσ- 
ἴ, ᾳαοὰ δἰϊῖπ ἐκεϊεπάπετι ὑσεεοσρ. 
-- 79. γερρίοῖο. 1 Ἄδτρ. 1. 5 

ΤΑ οσο σνογίεσιηΐ. --- ΡΞ» εἰπία. 

1 ὅδ. ΧΧΥ. 185. οὐχ ἐνεσείλαστο, Β. 
6. ΠΟῃ ἰλπῆυδηι ΟΟΥΩΪΏΣ τοα [Γ80ϊ- 
Ῥυλΐ, δ ΠΟΪ8 ἱῃρογάσγισιξ, Ππέή. τ. 
31. ἘΠῚ ΘΘΏΒ.8 ΠῸΠ ται δία, τε δ 
ἐνετιλάμϑλα ἸεραῖιΣ, δυϊ 5εδς. Ὁ. 
ἀπύλάμη, υῖ δὰ ενιάφσε ὑσῖστι 
τϑίεγδοιρ, αυδπαύδιη Ρχῖος ἰεζῦο 
ον Ηερσ. ἼΡΞΡ» αυοά δδὶ ᾿παμεσιο. 

ΠΔ ἴον μοϑϊθπι, ρσεδσεεμάδ νμρυπ. 

ϑγτῖβ “35 Ρἰεσυπιαια ποίδὶ ρεσα- 

ῬΡῆ. Ῥοῖεβι ἴαπιθη ἐνεέλλεσϑα, ἢ. 
αυσαμε ΡῈΓ ροείμζατε, ρείετε, τοὰἀδ, 
αυδηὴ ποίοποπὶ οὔδτη νὸχσ Ηξεῦν. 
Βαροῖ, υμάς ἴπ (Ομ). μὲσ αὐτεῦϑει ι 
τοαάϊξιν. 23 Ῥατ. ΧΧΧΥΨΙ. 95. [εἰ 
ΧΙΠ. 4. 11. -α γῆν Ῥῆα ηδου, 

ρ»γαοὶϊρίο. Ῥβ. ΧῚ.11Π. 6. ἐντελλέρενς 
τὰς σωτηρίας, Ὦ. 6. νεῖ εἀβρκαονο 
νοὶ υεγδο ἐμοὸ 
Τρ 4. ΕΧΝῚ]. 81. ἔνγελα; ὁ πὰ "" 
δυνάμει σου, νἱγταΐοτα ἴιδτα ΣἢΠ Ὅτ οἷν 
σλοεσῃ, ἐαμάμαηι ἑοαΐμιε, ταλέέε οαα 
παπάαίς. Ἰρεταῦς αὐῖρρε δ}: 
Ρυποῖ8 τὴν ἢ ἸΡΟΤ. ὈΣῸ Στ 

Ῥξαῖ. αὺθ ὃς ΟΥ̓ΠΙΣΟΝΕΠΟ δου ΤΕΣ 

«ρεομίοτ. Φο". ΧΙ. 42... ἐντέταλται 
γὰρ εἰς χιζας σιδήρου, ἀξοτεέμε οπϊα 
Ἶατὴ 6ϑξ ἴῇ ταδηυβ ρ᾽]δάῖι, Ἀ.. 6. πιο 
αὐάϊοίμ αἋ ἀεείίπαίΐες εεἰ. Ἔδηο ἶος 
οοηνοηΐϊ Ηδργ. Θιυοοσιησις οσυΐοι 
νοσεῖς, υἱάεϊ οἷδαϊοβ ἰῃ 86 βέγίοίοϑ. 
4 Μαοο. ΙΧ. 58. ἐντείλασιλαι σερὶ τοῦ 



Ἔννερον. 81 ᾿Εντναγβμὸς. 

α ὅἴκευ αὐτοῦ, ρναούρενε ὧδ ἀσοιο βὰα, το. 5» ργοίίονηΣ διρη. 8 Πρ. ]. 

ἢν. ὁ. μειλακροιιίιτη ἤνοσσα. 18. θὰ 
ἘΝΎΕΡΟΝ, ἐπέκεξκνειπι, οογ, απ.  ὙΕΝΤΙΜΟΣ, κοπογαδέϊῥε, ρτείδοτις, 

“Ὡ-- ὈΞΙτν "ἰρεγαίίο. Οσπεθ. ἀπ σηως μνεῖΐο. ΤῸ), αἰὲκμα. ΜΕΉ. Υ. Ὁ 
ΧΊ ΠΠ. 80. -- Δ᾽ πιοάξεηι, Αι. εἰδίι 

Ῥε Μ΄. 10. ἔγγερου αὐτῶν ἐεκίβουλον, 8ῃῖ- , 
ΤῊ 1}9 ΘΟΣΌΣΩ οϑὲ (ο,888. ---- θη 95}, ΑΥΔΡ. »""» "ποῖον, ρνυιεεί που. ---- 

ἤιασ. Ααυ. Ῥεδῖγα, ΓΨῚΙ. 8. γῆς : ἐλ στε τὶ ᾿ς ἐτήρῳ, Σ ὥττα, ἈΒ νεμῖ Ηἰ6ὸ. ΟΥ̓ Ρἷυν. ἐπρεπειῇ. δεῖς ΤΙ. 16. 

τοῦ, βίγας. ΧΧΧΤΥ. 980. ἔμπην μέ. Ι.. 14..19. τ Ἴρν, Ῥγείανια, 1 ἥφῃ.. 
ὃ πρίν, υεπέρίοκίς 4 αἱρομαοῦως εἰρὶ ΧΧΡΥῚ.91. Ῥγου. ΧΣ. 18.---ρνν οφ-ὶ 

ἸΏΡΕΓδΏε. , " ἘΝΤΕΥ͂ΘΕΝ, λίης, ἐπὲπο, Ἵ, ΙΧ εἰ Ῥγεδβορμξ Φιῆὲ οἱ ἤσδεοον. ῬΡε. 
᾿ 4.. ΧΧΙἧῚ, 14. .- ἽΡν σε ργεΐξοερα. 

λΐπο. θα. ΧΙἼΙ]. 5. ἐντεῦθεν ---- ἐντεῦ- 70». ΧΧΥΨΤΠ. 1 πι Ομα!ά 
εν») λΐπο --- ἐϊδπο. «-τ γι, λίηις. “09. 5 Ὁ. πο Ἔν : 

Νυ. ΧΧΙΪ. 94. ἴῃς. 1 βδϊα. ΧΙΨ. Ὅ δα, 11. 87. το 23. μαϊάμρ, ἴφᾳ. 
ες 8, - ΒΡ, ἀΐπο, ὑμίϑι Ἑοοι. ΧΙ. ΧΥῚ, 14. --- Ἵ32)» Ραχέ. Νρῃ. ς 
᾿ς 84.317. Αἀᾶε 4 Μᾳες. 1]. 38. Ῥρυξ. ΧΧΥ͂ ΤΙ]. 58. [ε6, 1Π|. 4. Ιης. 

᾿ἜΝΤΕΥΞΙΣ, αὐϊήμ,, σἀσοεῖευν, ἃ ϑατα. Ν]. 20. ---- Ὁ» ρῬτίβοερε. οοἰϊοφμίμπι, 4 Μαρο. ΤΥ. 8. ἐπαγγει- χορ, ΧΧΧΊΨ. 19..Ὁὃϑὃϑὃ 
ς λάμενος τῷ βασιλεῖ δὲ ἐντεύξεως ἀργυ- ἜΝΤΙΜΟΣ ΤΥΝΟΜΑΙ, ργείέρρις 

βίου τάλρυτα. Μαϊα. ααἰίο γέξε ! εἰονκῶς 
"πεέέοπς οἱ ἰαϊοπία αγρεπίεα. μα υο Ἢ ὭΣ Ἢ ἘΠΕ 

ες Ογεη! ΜΒ, Βγεπι. εἰ ϑυϊά. "Ἐντευξις, λαδεψ', [ε6, ΧΙ.11.4. 
ἐντυχία. Ἠεπγοῖ. δὲ ἐντεύξεως, διὰ τα- ΕΝΤΙΜΟΣ ΕἸ ΜΙ, Ῥγείιηδιξ 5 μΉ:. 

) ρακλήσιως. ὙΡἔῦγ» ΗΙΡΒ. ἃ Ἵν δοῖο, μὲ Ῥγε- 

᾿ἜἘΝΤΗ ΚΟΜΑΙ, δοἰημοδοο. ΡῺ),{ ἐΐοεες σίί. 1ε8. ΧΙΤΙ. 12. 
' ᾿ ΟΥ̓Κ'ΕΝΤΙΜΟΣ, ποπ Ἀοπονγαίεξ. κα 
᾿ς Νίρδ Α ῬΩ: ἰαδενοο, Ἐπ. ΧΧΙΝ. ὝΣ δξδ, πον ταϊέζω. 68. ΧΥ}. 

88. - τ ᾿ » 14, .-- » Ῥατί. ΝΊΡΒ. υἱών. ΑἸ. 
ῬΈΝΤΗ ΚΩ, ἐπρτίνιο, ἐη)ιοῖο απὶ- 1 ϑδγλ ὙΠ 23 ᾿ 

ἃ πὸ. 4 Μδος. Ἴ11. 25. σύϑεν ἡμῦ ἡ ΜῊΝ τω υιὸ : 
,.; : ἘΝΤΙΜΟΎΡΓΕΡΟΣ,. δοπμογαξίοτ. τοσαύτη ἐνεύτηκεν φιλονικία ; ἀπάδηδιη. ΝΙΝ Ν 

ταπία Βεος πορί ρογνυϊοαοί} Ζουα-ὀ 1599.» ΡάΓί. ΝΊΡΙ. Β6η. . ἵΝύπῃ. 
ΤᾺ8 εχ. εο]. 752. ἐντήκων, ἐμβαλὼν, ΧΧΙ]. 16. ϑαρ. ΧΝΤ]]). 12. ἐντιμο- 
ἐνιεῖς. Ιάενα: ἐντήξας, ἐμβαλὼν (ἐμφυ- τέρα γένεσις, Ῥχοΐδα λοπογαβίοτ, 4018}65 
τεύσας), διδάξας. ΜιάΘ ἀυοαια 5π|-ὀ ϑδυπέ ῥυϊχηοροηίξ : οΟ]}. ν. 18. 

ἄλπι. ᾿ΕΝΤΙΜΩΣ, λοποτΐοε. “1. ὑπ. 

ἜΝΤΥΘΗΜΙ, ὕμροπο, ἀρρονο. Ῥῆ!εὶ, λοπογαπᾶο. Νυτα. ΧΧΊΙΙ, 17. 
ΜᾺ, ΗΙΡΒ. δ}, ὑροίξερο, Ῥτον. ψίὰς οἰ ΤΟΡ. ΧΙ. 6. ΧΙΨ. 7. 17. 
ΨΙΗΠ]. 5. ὥϑισϑε χαρδίαν, ἀρροηϊΐοθ ἘΝΤΙΝΑΓΜΑ, ἐπομδείο, ἐσοιφεῖρ.. 

4 ΟΌΡ: ηὐυοᾶ φοηγαηϊξ οχα βοίυλέοη- ΞΡ ἑπεπάαξο. Α΄ηαὰ. 165. ΣΧ ΧΊΙ. 
. Βα ἐχροβιίοῃς : σά ἐπίοίϊρεπίξαπι ἐκ. ὁ Οἶρὶ ἴαγηθα ξοτίς Ἰεροπάμτζω ἐχεί- 
οἰἑαίε εἰ αομκέο απῖπιμδι. Τ' ΟΥΙΆΒΒ6 ἴΔ- ναγμα. Αἀάε δὶς, ΧΧΙ], 138. δρο. 

τθῃ. ἰεβετυπί 5557: --- ΒΘ.» ἡπι-. ορᾷ, ΑἸεχ, ΨΊδε ἐντιναγμός. | 
»οπο ὁπ. ΑἹ. 2 Ῥαγαὶ. Χ. 11. ---- “ἜἘΝΤΙΝΑΓΜΟΣ, ἰάθῃῃ. Βίγδδ. 
Ὁ. ροηο. Ἐπδβαν. Υ'. 8. ΧΧΗΙ. 18. 860. Ναί. ἐν ἐνγνωγμῷ αὖ- 
᾿ ᾿ΕΝΤΙΜΔΏ, δοπργο αἀἰσηλνα (εἴ- τοῦ, οὐτὰ αχουβφοτὶξ τς, ἢ, δ. διαὶ 

6 Ὁ 2 

ὅ. ϑ8οῖ. ἽΠΝ ἀιοζασ χυοαυς, κυ 



᾿Τωτινάσσοι. 

α πυρί δ18 νεσῦβ οἱ ορεῦβ Ὀγοῦ]6- 
εἰς, ἄυμι αυἱὰ εὐδου]δῖαν. Ὑυϊραῖ. 
Ῥεοοαίο εἰμ. 

. ἘΝΤΙΝΑΣΣΩ, ἐπονο, ἐσομέο, 
γο)οῖο. 1 Μδος. 11. 86. 2 Μδες. 

. 41. 

᾿ΕΝΤΟΛΗΣ, ρναοερέίωμι. Ῥ)Ἃ, 

υεείϊε. ῷ Ῥατ. ΧΧΧΙΨ. 92. υδὶ ποπ- 
Ἠ0]}18 Ῥῦο ἘΣῪ Ἀν ῬΓΟΠΙΠΕ14596 

νἱἀδπίυν ὩΥΏΞΙΤ. Θεά, υἱ ΒεΠ6 

ὃ Ἶατα ταοπαὶΐ Μοηίίξδυς. δὰ ἢ. 1., 
τοροπατι ἢ. ἱ. ἰδίδε ἰῃ ἰεχία Οτ. οἱ 
λοοο φυλάσσουσαν τὰς ἐννολὰς τοροποι.- 
ἄἀυπι εϑὲ φυλάσσοντος τὰς στολὰς, τὶ 
νεῦρα πρὸ ἤοπ δὰ δυϊάδην, δε δὰ 
β4]] τι, τηδυϊση εαἦτϑ, τεΐεγοηδ 
εἶπ. --- ΠΥ» δόμα. 1 Ἐερ. ΧΙ. 

11. -«- ἼΖἽ ϑεγόκπι. εν. ΧΙΣ. 1ὅ. 

-- ΡΓ, σἰαίείωπα. -Ὄκας. ΧΥ͂Ι. 19. 
-- πρτν ἰάοια. 1 Ηορ. 11. 8. 11]. 

14. ἔσεοι. ΧΥΤΙ]. 91. .-- ἘΥΝῺ» 

ἀχυπιμη. Ἐπ. ΧΙ]. 17. Ἱεροταπί 
ΓνΟ τ ΠΣ Ὁ. σεη. ΧΧΥῚΙ. ὅ. 

ων. ἸΥ͂. 18. - ΘΕῸ» “7μάϊλοῖμηι. 

1 ορ. ΙΧ. 4. -- ὩΣ» Ρίυν. 

οοιαπηδεα. Ῥβαιη. ΟἹ]. 18. ΟΧ. 7. 
--ν Ααὺ. ὅγπῖπι. Τμθοά. [68. 

ΧΧΨΊΙ. 18. - τὴ ῷ παυΐΣ. ϑγιώνη. 

[Ιε.ὲ. ΧΧΧΙΠΤ. 21. Ἰορεγυαηΐ Ἵν: 

ἘΞῚ "» υοα. 08. Υ. 6. -- ΓΠΙΣ 

ἃ ἐμογεραίο. Ῥτον. ΧΥ͂. ὅ. --- γ Γν 

ἰεα. 8 ες. ΧΧΙ. 8. 2 Ῥαν. ΧΙ]. 1. 
ΧΧΧ. 16. .- ἜΜ. ὙΦ υεγδα 

ἰορὶε. Ὥσυϊ. ΧΥΙΤΙ. 19.- ἘΠΊ 9 2 Γν 

οαοιπηίπα οοἶρα, αγηιαπιοπίαγία. ἘΔ. 
ν Ψὰῶ Ὁ μδπι. ΨΥ. 1. εἰς ἐνγολάς. Αὐσίογ 

Βυ)ὰβ νϑγβίοῃβ βίῃ ἀπο ἱπ παθηΐδ 
Βαρυΐ βυροϊδηνυμα 10). αυοα οε, 
οἱ τηϑιοῦγτη. δε ποηξηι, ἀϊοίωηι, ΒΡ6- 
εἰδίπι πιαπάαΐωπι ποῖαῖ, ἀπᾶς Ὀ]υν. 

« Γλ)Ώ.- οχ Ηθῦσ. χυοαια ἃ ποη- 

π0}}}15 ἐχρ]!οαίαν ἀ6 ἐμγγί, ομὲ ὑπαπ- 

δ 

ἀαία αῇὲρωκίωτ, α ΣΤ ταδρεπάϊ., 

Ῥχεῖδγοα ἰοχίσιν αρυὰ Ἷπο. 1 Ἑδρ. 

88 ᾽Εντὸς. 

11. 8. δὶ νεγθα ἐνεολὰς αὑτοῦ ταοττετη 

ϑοδιοϊΐοη δὰ εὸ κρήματα αὐτοῦ 'τπὶ ἂπι- 

ἰεορὰ. οοπύπετο νἱάεπέασ. ὅθῖτδε. 

ΧΧΧΙΙ. 43. 94. ἐντολαὶ κἰπυρίτοιθες 

Ροδέξασα ἀϊυΐπα τιοιλς. δι. 

αυοαθο ἐντολὴ δια ρ Ἰοἰζος Ῥοδίξαχι 

βυτηιν 1 Μδος. Π. 68. ᾽ 

ἜΝΤΟΜΕΥΣΣ, ἐποϊδίο, ἐποδεσγα, {πὸ- 

ἐὲδ αὖ εἰλπὶοῖς Πεδαὶ ἐπ ἰμοῖπ. ΓΟ ΥΩ 

ἰάσῃι. Του. ΧΧΙ. 5. οὗ κατάτεμουαν 

ἐνγομίδαςῷ, Ἠομ ἰδβείεπε ἐποΐξέοπει. 

Ψοσότα ἐνγομὶς 6868686 ΑἸοχδιαστπδγ 

οοπίδηάϊι 1. Οτοὶυβ ἱπ ΟΡ εβ. ἴῃ Ν. 

Τ.ο. 88. 
᾿ς ἘΝΤΟΜΓΙΔΑ ΠΟΙΕΏ, ἐποδείαπεις 

κοῖο. πιλτιν ἩπΒΡ. ἐμποδάο μεσ. 

Ψ7α. ΧΥ͂Ι. δ. - Ὁ 2)» ἄο «. ; 

μοὶο ἑποϊδίοπεηι. 1δν. ΧΙΧ. 98. 
(]οβ5. ἱἰὰ Οείδ. Ἐντοώδας, μα- 

μιλλάρια, ψαλίϑια. ψαλϑνα ἨεΞς- 

εἷἶνο βαπὲ ψήγματα. Ιάδτα Ἐειγεῖ. 
ἐντομίδες, ξυσμαὶ ὄψεως γινόμεναι, καὶ 

σοῖς λομταῖς σώμασιν ἐντεμνόμενο" τοιαῦτα 

δὲ οἰώϑασι ᾳοιεῖν ἐν (Ἰερὲ ἐπ΄) τοῖς ν- 

κροῖς αὑτῶν οἱ ἄκιστοι. εχ. γι 
ΜΕ. ἐντομίδες, αἱ τὰ σώματα, τέμεουσα;. 
Οοηξος ϑὅρεποοσ. ἀα ἴχες. Ηεβτ. 
ἘϊυΔ]. 110. 1. σᾶρΡ. 190. μβ;. 406. 

᾿ΕΝΤΟΡΝΕΥΊΏ, ἕογο. παλὰ τλ δοὰ 

Ρνἷαν. ἀπιψχααϊαξὶ, ἀαπιυράαία «ρεοίενι 
γεξετεκίες. ϑγτώτα. ἔχ. ΧΧΝ. 38. 
ἐντετορνευμένο,. Α446 καρυΐσχους, αποὰ 
ἴῃ Ηδεχ. ὁ βθᾳμϑηΐὶ νοσσὰ βυρρίου- 
ἄυχι εδί. Ἐσοσίδββε αυοαθς ἰορεῦ- 
ἄυπλ εϑὲ ἐκτετορνευμένοι, ςο}]. ν. 56. 
Αἀάε Αὔιεη. Ὠεΐρηοβ. ΧΙ. Ρ. 490. 
Δ. ἢ 

ἘΝΤΟΣ, ἱπίμα. δ.) ) Ὁ» ἢσ 

ὀῥμαξίονιεα. ἴπς. Ῥβαῖτη. ΧΊΙΧ. 19. 
τὰ ἐγεὺς τῶν οἰκίων αὐτῶν. Οὐδ νοτθε, 

1086 ἰῃ Ηδεχ. δα ΦΠΘΨΌ ταϊδίδ, 

Ῥογάηοηΐ μοι δὰ "Ὁ ΓΞ ὭΣ 
ἴῃ δηϊθοοεπθιυβ. --- Δ» ἔπ 'ππὸ- 

ἀϊο. Ῥεαῖτι. ΧΧΧΥΠΙ. 4. ΟΥ̓́ΠΙ. 
31. ϑγτατι. ΗΔ». 11. 2. --- Ἰν 

“πεάμι. Οδαῖ. 111. 10. --- 2» 

ἐπ πιεᾶδο. Αγυ. 20}. 11. 8. ᾿ 
[ 



Τὼ ἐντὸὰ, Ἴ89 Ἐντρίβω. 
ιτ ΤΑ ἘΝΤΟΣΣ, ἐμέόγίργα. ὈΥΨ ταπί. -- ΣΝ} 59 Ρἱυγ. οοπίτεϊί. 168. 
αν. ἑϑρνέπα, ἐρρέμνα οεείενα. λα, ΧΥῚ. Τ. --- Ἐ253 ἐγιδεῖοο. Α΄α. 
. 16. ϑδιϑυχα ποῖ τρδῖο ὄχργοβδθι τος ςς τς, ΧΧΥ͂, 7. οἱ 4 ϑαχῃ, Χ. ὅ. 
ταπ : ὈΝΔῚ» δίμρ. εἰ Ρίατ. ρὲ ἐντρέπεσθαι ἀδ ἐο ΔΗ δεΐατ, φιὲ 
Ῥ8. ΟἸ1.1. Αἀ αασιῃ ἰοοιπι ϑυϊάβε οοπέμηνδίϊοϑο ἐγαρίαίων, αἀελοηπεσίαίωτ, Κ 
εχ Ὑμεοδογεῖο : ̓Εντὸς, οἱ λογισμοὶ ἑσηποηεῖπια αὐ[οίδν, αὐδοχμε παδεί, ἀφ 
καὶ ἐνδυμήσεις, καὶ «ἄντα τὰ τῆς ψνχῆς φιο ρκάογε ει βεπακίων. ΜαΪρ. οον- 
"νήματα. δαμὶ ἐεγρείεν. ΤΙΧᾺ Νυμ. ΧΙ]. 14. 

᾿ , ἜΠΣΣΩΣ . ἘΕεαν. ΙΧ, 6. ἴδε. ΧΥΙ. 8. ρῥγὸ ἐν- ἘΈΝΤΟΣΘΙΑ, τὸ, ἐπέεϑίϊπα, υἱ.ο ΠῚ ᾿ , οεγα. ϑῖτδο. Χ. 10. ὅτι ἐν ζωῇ ἤδιψα 5 795} τὰ τορσπεπάυχα εδὶ ἐνγρασή- : τ αὶ ὁ οὖν ἢ σεται, αἱ ςοἀ ἃ. ΠοΠ.}}}} μαοης ἰδϑῖδ ὁ σὰ ἐντέσϑια αὐτοῦ β6ς. αῖ. αΌϊ ργο- Ἰονδ ΝΕ Ἰ ΝΗ. ἀε.᾿ 
«δίοεγε ἐπέεσίέμα δὰ εϑὶ ἵ. 4. ἴῃ βθῆ. ὙΥΊΟ 86 Τν ἢ τ Κ2)95 : Ῥ' “ἈΠ ἢ 
ἀπέγνιαηι δέαηι υσηαΐεπι λαδεγο, Ὦ. 6.ἁ ργίμιο πιδ, ἡμπιζον. ἘΠΟΥα Δ ΟΠ Θτα 
υἱέατι δμαηι διιπεηιὶδ ΘΣΡΟΉΘΤΕ ρεγίοι. θηΐτα ϑοαυϊζασ ρυΐοσ. ΨΜίά6 5. ν. 
ἔ25, σἰδὲ ἔρδυπι διωππιάηι υἷπι ἐπγεγτε, γνωσιμαχίω. [ν. ΧΧΥῚ. 41. 7υά. ᾶ 
πεξ τεῖ ραγσεγε.. Οαΐετυχα ῥτὸ ὅδ- 111. 80. ΧΙώ 88. --- ϑ) ΝΙΡΒ. 
ῥδεψα Ἰέροπάυπι 6βὲ ἔῤῥιψε, Ἡ. 6. ῥίπ- ρου. 168. ΧΥῚ. 12. Ν 1, -- 
τι. ΑἸ νογίαπε: οπίπέμι ἀπριαηἶν.,. ὁ χορς, ς . 1 ϑά. ΧΧΥ. 58. 
ἐαέεηι ἐαεΐξ. Οεοϊοτατη Ἦδος νῸΧ 8ε0- ἀμ ο  όκας: 
ῬΗἱὰβ δρυὰ ῬΈΣ]οΏρΙα ὀσσμγεῖς. 560 }0]. ἐνετράπην, ΡῚ ἴῃ αἰίετα 678 οὐϊάοῃθ 

ς Ἤοχα. Π]. Ρ΄, 5964. Τριοίαη. Νανὶρ. ἰτίμησα ἱερίτατ. --- "ὌΞΩ ᾽ν 
Ῥ. 940. Α. Πεγοϊηυπνυχη ἐντοσϑίδια »εγεοπατμηι τεδρεοσίωπι καδεο. ἴῃς. 
ΤΕΡΟσΙ ΟΣ ἀρυᾶ Ηΐρροςσ. ἀθ ϑυρεν-ὀὨ Οεμθα. ΧΧΧΙΙ. 420. --- Πν» αὔθέρο 
ΠΕΡ 961. 7. εἰ ΟἸεια. ΑἸ]οχ. Ρεαά. πιὸ, Ἐχ, Χ. 8. ἕως τίνος οὐ βούλει ἐρ- 

πον ακῆνα! με; αυουδαυθδ πο Υ]8 τὴ 
“ἘΝΤΟΤΕΡΟΣ, ἑπίδγίογ. Γγ 2)» χαυθσεῖ ὃ Οὐπξ β86ρ. 11. 10. ΥἹ. ἃ 

ἰάοια, Εβιμ. 1. 11. ἐντοτόραν 866. 1 τ’ ἽΠΞ» Ῥαῦεο. ἴεε. ΧΕΙΝ. 11. 
ες ΑἸΟΣ, Ὁ] 4111 ἐσωτέραν ΒΑΘ ηζ. - 3 πποίϊεξοο. 8 Ῥατ. ΧΧΧΊΨ. 

ἜΝΤΡΕ ΠΩ, ομαι, ρμμάρίαοίο, ργμ- 37. Μοὶ] εθ οοτάϊ ἐτἰρυΐα μοηιὶ» 
εἰςο, ἐγμόξξοο, τευ ον, ἔηιοο, ἧμ- δ ΘΟΙΒΙΘΓΠ ΔΕ Ομ οτα ἃς ἰβιοσγϑτα 46- 

ὦ τρλϊο περ. 17, ἰάοτα. ϑγσωσηθ. Ῥβ8. ποίδε. δέν. ΓΨ, 28, ἐγγράασηνι, ἐγκ- 
ΧΧΧΙΧ. 15. --- 5.7, αἰδεδου δοεοίίο. Ὁ-Μαοα 1, 20. ἐνετράπη ἀχὺ ' 
ἕ εἰν ; αὑτοῦ, ἐὐπιεδαξ ᾿]υπι δαὶ βμ- 
Ῥαζίδο. Ὑπθοᾶ. [ε5. ΧΧΊΧ. 53. Ὁ οδαι, ((οηξεν ϑυίΐάαπη 8. ν, ἐντρ- 
ῬΟῺ ΟΡῸΒ δαί βίβίπεσθ, χα ὝΠ σόμενος,) ποδὶ χυΐδ Ἰαρθγα τοδὶ ἐερά- 
Ῥϑυτηυΐαβ8θ στ Ὁ7,. υΐρ. ἐγν σὴ, 86. εἰς φυγὴν, (0}1. Φυάπ. ΧΥ. 
δεεοεί υυζίιι φγειδ. ---- ΒΓ. σγμόεεοο, 8:. “-" 

ὅτε σωμπάοτ. Ῥα. ΧΧΧΙΝ. 99. ἘΝΤΡΕΧΗΣ, νείος, Ρτοπιέμε, ἡ ρμά αρίϊα, φοἰΐεγς, ἀἰϊέσεηα. δὶς. ΧΧΧΙΊ, ΧΙΧ. 4. 1685. ΧΧΙ͂Ν. 98. --- Ὺ 46. ψεϊδοίίον,. πἰασολέμθ ΤΟΣ ΟΣ α 
Ῥγοάδο. ϑγτατιδοι. ῬΡ8. ΧΨΤΙ. 4, σβρία, οἱ]. Ρχου. ΧΧΙΙ. 29. ᾿ΑΙΝ 
Νοίαξ Β.]. ΔΤ απῖπιο ἔἤογε »ζοπο νογίυπέ οἰγομημδρερίμε. Ῥῆδνον. 

ἐ »γοάϊγε, οχ ἀδὰ 1. ΟΒε]ὰ, --- .). ὑτρεχὴον γορχὸς, ὀξὺς, σπουδωΐὸς. Τιχ. 
᾿ ὃ τ: Ψεῖ, ἐνγρεχὴς, δέγονμμδ, υερείμα, 80- 

ΡΝ, ΟΟΡΉΘΠΉΤΟ. 200. ΧΧΧΙΙ. 21. ἴον, πουια. Νιίαδ Τουρίυτα εἷ 

οὗ μὴ ἐντραπῶ. [ἴα πεῖβρθ ρυΐαγιις 17 οῃ δἷῃ. Ρ. 876. βεᾳ, 
νοοοα Ἡεῦτ. ἢ. 1. ἐχρ οαμὰπθ, ΓἘΝΤΡΙ ΒΩ, ἐπέθγο, ἑηβέοο. γγτῷ 
6886, υἱ οἷξ ἱ. 4. ὩΣ ΝῸΣ) 'π 8 - ᾿ 

: ΡΙΆ. ρεγάο. ὅεῃ. ΧΙΧ. 18. υδὶ ὑτοὸ 
ἰεοεᾶ. οτίαββε οἰΐαπι 5)» ἰθβε- ἐνσρίψαι 4111 τεσ ἐχτρίψγαι Βαρεηί. 

᾿ 9 Ὦ ὅ 



Ἔν τξιτος. 

« Ὠέδο. ν. 40. γεψιν ἄγτον εἰς σπά- 

φῆν, ἐπέτιοἱ! Ῥυδηστα 'π' ναβουΐαπα, 
ἜΝΤΡΙΤΟΣ, ἐνγέρίοαίμα, ἐτίρίει. 

Οὐ). Ῥατὶ. ῬγΗ. ἰάοτν. ΟΟδοῖ. 

ΙΨ. 19. 
ΠἜΝΤΡΙΧΟΣ, οαρμαίωε. γγγΐῃ, ΡΡ- 

ἧμιν, ὀαρίδιδ. ϑγαναν Ῥε. ἈΧΨΉΙ. 
94. 
ἜΝΤΡΟΌΜΟΣ, ἱγεριοδειπάμε, ἐνερὶ- 

ἀν. ΚΎΔ0. ἡγε αοῖνι. Εϑάν. ΙΧ. 

ὁ 4, 866. Οογαρὶαῖ. --- Ἔν Ραῦ. 

ΗΙρβ. ἐρεηῖθηϑ. Ὦδῃ, Χ. 11. ΨΙάθ 
οἱ ὅαρ. ΧΥῚ]. 9.1 Μαος. ΧΙ. 2. 

ἜΝΤΡΟΜΟΣ ΣΊΥ ΝΟΜΑῚ, οοπίγε- 

πεῖϑοο. γδγγτν οοπεπιούθοῦ. δ. ΧΙ, 

9. ΟΕΧΧΥΊ. 18. 
ἘΝΤΡΟΠΗ͂Σ, ρμᾶοτ, φεγοσιμμάϊα. 

ΠΡ)» ἐσποπιίπια, ραπα τρπονειπιρδα. 

Ἀᾳα. Μίελ. Π1. 6. ΩΧΧ 7290. ΧΧ. 
ἃ. Ῥρ. ΧΙ,111. 17. 

σ“ ἘΝΤΡΙΥΦΑ τε, ἀεξιοίον, οδέδοίο 
φΝ ὁ, ἴτοχα ἐμάο, ἐαϊδυὰο λαδδο, ἐν. 

χἰάρο. λυ ΓνῚ ἩΙΌΙΡ. ἀεϊοαίε 1πὸ 

λαῦεο, οδίοσίο ᾿,8. ἴεπ. ἘΦΨ. 8. 
11. 4. «- ΡΝ Ηρ. νῦσο, 

ἐπϊμάο. ἘΠΔΌ. 1. 10. --- ΕΠ ΒΡΡῚ [Ὶ 

ἀυτγὶἑα 8. ἄμτε. ὃ εὖ. πες. «οἀ. 

Μίοναα. Ἐχ. 1. 18. ἱνερυφῶντος. δάνν 
νίτυ ταπὶ ἰϊυδίοα οοπξδοία εαΐ 

ἀ 85. εἰ ἱπῖγα 5. ϑ. ἐνρύφημα,. «- 

ν᾽ Ῥίον. ὀδίεοϊαιοκοι. ὅπ. 

ΧΧΧΙ, δ0. 
ἘΝΤΡΥΦΗΜΑ, ἀεϊϊοία,, οδἰεοία- 

ἐἶο, οἰίαπι ἐϊεδίο. ΤῊ» αξρεγαϑ, 

᾿ φρυα. Α΄. Ἐχοᾷ, 1. 13. ὉΒῚ ἴά- 
τλοῦ ΤῸ ἐνερυφήματι, ηὐοῦ Μοπῖ ὃ 
ὐδ. Βιοϊ. Ρκτὶν. Ἀορ. οὐδ, τὸ» 
βουϊβοπάυτο 8896 ἐν τρυφήματι {υγύν 
φημα, ἐμαϊδνέκνα, ροξκίαμέα, ἐπδὸ: 

4 ἰδηέϊα, ἃ τρυφᾷν, ἐια νέο λαδενε, ρὲ" 
ἐπίαπέενι, ἱηπεοίοπέεηι 665), Οἱ 50]. 

΄ ἐχβοῖθ ἢ) τοθροδβάοδι, ᾿υάϊοανὶξ 

ΕΠΦΟΒοσυβ ἀθ Ὗετθα. 66. Ρ. 41. 

ΑΥ̓ΔΌ. 9 ἰαίωηι, ρεϊμίαπίεηι, 

φγοίεγυνηι δεϑα ποῖδῖ. ὙΔῈ «05 

᾿ἘΝΤΥΓΧΑΝΩ, αστοάο, πρεοϊδίεδ ἃ 

Ῥ απ. ΥἹ. 19. ἐνόώτυχον τῷ βαωιλεῦ φες. 
Ολο. υδὶ ΤἈεοὰ. αγοσίγχεσναι Βαδες 
δαρ. ΤΠ). 21. ἐνέ τῷ πξίψ, χαὶ 
ἰδεξϑην αὐτοῦ. 860. ΧΌΪ. 28. Εεεγεῖ. 
ἐντυγχάνει τω. 1 δος Υ ΠῚ. 
82. ἐὰν οὖν ἔτι ἐντύχωσι κατά σὸν, 5ἰ 
ἘΠῚ Ἀταρ᾽ ἴμα (6 αοομδεπί. Ἰροά α 

. θ4. οἱ ἐντυγχάνοντες, ἀἀοετκατα 
ἰως, γιὲ εὐπι στίπιπαίξ ἀταμέ. [ὈΜὶ. 
Ἰ. 25. 4 δος. ΥἹ. 12. τοὺς ἔντυγ» 
ἄνοντας τῇδε τῇ βίβλῳ, αὶ δά Βπης 
Ἰργυζη ἀοοεάεπὶ, 5. ἱερεηπίες (Ὁ1Ὸε 
ΑἸεΐρην. Π. 1. 83.) δυὰς "ἶσα. 
Τὼ ποϊίοης ἰεσεπάᾶι τορεσίτας 4ιὸ- 
486 39 Μαος 1. 26. υδὶ νὰ. Υυὶς. 
οἱ ὅὄὅγγυβ. 
ΦΕΝΤΥΦΑΟΏ, ἱἐποοο, εἥοωοι ὁ 

ΣΝ ΡΟΣ οοπδεηεες οεαΐοι. 

ϑοδο]. δὲ 1πὸῸ. ἴεν. ΧΧΥῚ. 16. ὦ» 
Τυφλοῦνγα, Ῥτὸ 4ὺο Κτεγαβιβίτθ Ὧ6. 
βοϊξ δὴ ἐκτυφλοῦντα εἰς Ἰεκεπάυχα. 

ΦΙΈΝΤΥΧΙΑ, αὐλές, ἀροξῶναξ, 
οοπιροϊϊαἰο, ἱπίεγοεςείο. 8 Μδος. ΥἹ. 
40. τὴν ἐγτυχίαν ἐποιήσαντο, Τοζεῖι 
ργεοῖδιια αὐἱοτισιῖ, 88, «ερί. 
ϑγτήχα. 
 ΚΚΎΒΡΥΖη, εὐπνενιθα αὐβοίο. 
Ὁ» υἱδ εκ νοὶ ουδθο. ἔπιο. 1.σοὙ.! 

ΧΧΊΥ. 11. ἴα οοᾶ, Ιὰ μυβμίν, 
Ργοὸ ααὸ Οαἰεὶ. ἐξύβιναιν ἔῶμες ϑ. 
Βγ 0}. ἐνυβείζων, ἐκαλήττων. 
ἜΝΥΔΡΟΣ, αἀφκαίϊομα, 

ευαοπο. Ααυ. Εἴτε. Χ. 1. ἔν- 

ἀρον. Ἡϊοτοι. φμᾶπι πος ἀφμοραις, 
υεῖ ἔξοινον ροεειαπις ἀΐοετε, εὸ φωοά 
οἱπὶ μεγάασί δαρόγεπι. Ταΐετα γτῖξαι 
ἀοχοηούεσα ἐπ 6] εχῖς Ααυῖα. Ὑιὼ 
οἱ ὅδρῃ. ΧΙΧΣ. 10. 18. 
ἘΝΥΠΝΙΑ'ΖΌΜΑΙ, δϑηῖο. ΠΡ 

«ἰετίο, δαὶ μοι ἀέξέγο. ἴεδ. ΗΥ̓͂Ι. 
10. υδὶ ΣΟῪ βαηῖ, φαὶ δονπλα ἘΝ 



᾿Ενυεναστὴς. 

“ εἰ ἀδνα αἰ᾽α ΡΡῸ ογασωδε ἀἰοίαξ 

» 

τ. τὰ νὶ Ἃ 

, 5. - ὉΠ: ΝΡ τ ΟΒαὶά. 

᾿ ᾿ 

τεπάιιί. Αταρ. ἰιλας οι κλλν 

εἰείναυδ, ὑεῖ βὲγ δοιενθῖν υεὶ μὲν 
χπογόμπι. ΝΟὨ Ορι5 Ἰίδαμιε εβῖ βίβ- 
ἔυστο, 608 οὔτ΄ (Ποί ΘῪΠ Ἰερῖββο. 

-- τε Οεη. ΧΧΥΊΠ. 11. ΧΙ,]. 

5. Ὅδυις. ΧΙ]. 1. -- τ» ὅοπι- 

γᾶμηι. ὅετ. ΧΧΥΊΙ. 7. Τἀροτγυὶ 
Τδηαυδτη ραγίὶς, Ῥαι], 
᾿ΕΝΥΠΝΙΑΣΤΗΣΣ, δομιίαίοτ. ὮΝ 

τΣ Γὴὗτν ἀωπέκαε ἐονιπόονεια. Οδα 

ΧΧΧΎΙΙ. 18. 

᾿ΕΝΥΠΝΙΖΟΙ͂ΜΑΙ, ἐσπεπὶο. ῦτν 

δάϊοτη. ἴε5. ἘΧΤΧ, 7. 114 ΒΙοἰ 18 οχ 
ἽὝΡοιηο. βοα οἴπποθ ἰρυὶ θὲ 
Ἡμαβοπὶ γϑοῖτι8 ἐνυπνια ξόμενος. 

᾿ἜΝΥ ΠΝΙΟΝ, ϑωππένηι, ΓΝ 
τεπθη. Ὁ, δοηιπῖο, .(1εν. ΧΧΊΠ]. 

“425. .-- κὰν} Ὁ δϑοηιμῆμηι. ΟΦΏΘδ8. 

ΧΧΧΥ͂ΙΙ, 4. δ. 7. εἰ Α1Π0ὶ βεερίμβ. 
ἰάρδιη. 

1 αι. 11. 1: 8. 56ς, Οδία. ΤὨθοᾶ. 
κι, 11. 4. 5. 6. .--- ΦὉ)» απέπια. 

1ε6. ΧΧΙΧ. 8. Τάροτθ ψογίοσαπηί. 
Αάἀάΐς, Ἐπίμον. ΧΙ. 10. ἐσνγνῶναι 
ὀνύπνοον ἠδέλησιν, δοῖχο συρίεραί, χυϊὰ 
βιρτίβοιτεῖ βοτιησέππα; ουδὲ βάδθο 
ἐνύπηον ἱπίεγρτείαἰϊοπεπι δοθῆ ὯΟ- 
(αι. Η βγοΐ. ἐνύπνιον, ὄναρ. 

ἜΝΥΤΙΝΙΌΝ ἘΓ ΔΩ͂, ϑοηιηδμσι 
ἐ τἰαάεῦ. ὩΟΤΊ, δοπιπῖο, ὅεῃ. ΧΙ,1. 1. 

᾿ἜΝΥΣΤΡΟΝ, υοπίτιουαδ, ρν- 
της οἰδογεσε ἐπ αφϊσια με τερορμέαν 
σμέωπι, εἴδατα ἐπέσδίἐπεσα, μέγ γιοῦ 
εβεγαμέμν ἐχογοηιοπία, ἃς ῬδΥ τρεῖο- 
Ὡγταΐατη οπ ἰποπτ8 ΣῸ 
Θαοτγοπιεμία, υἱ ἀρυὰ Γιαιποθ αι0- 
406 αἴσκα εἰφτιλδοες υεπίτεπι οἱ ἐ:- 
ογηιεηία. χὐ γεν 5ἰεγοισ. Μαϊ. 1. 8. 

ὉΔῚ πο Ἰεροσαπὶ Ὁ» αι ἔαϊς 

ε 8Βθῃέθη δ Οδρρο]]} ἱπὰ Οὐ. 5. ρ. 
606... ΨΙας δὰ Β. 1, Ηϊοσου. Ο]οββ. 
ΜΕ. ἴῃ Ῥτορβ. ἵνυσερον, τὸ ἔσωνεν τῆς 
κοιλίας, ἐν ᾧ ἡ ἢ κοπρία. Ἡδεγολ. ἔνυσ- 
τρον, τὸ μάγα ἔντερον τῶν ζώων, ἡ κοιλία. 

19] Ἔραξείον. 

τῶν βρωμάτων δοχεῖὸν. ἌΡΤΙΑ φεμέτιολμ» 

ων. Ὠχπαϊετοῃ, ΧΥΤΙῚ. 8. [πὶ δ. 
Βοα. ἰΣορίυ6 8οΣ Οἱ ταν ἔνυστρον, 1π 
Ετδῃοοῦ. δυΐοση ἤνυστρον, αυοα νἱᾶθ 
ἰηΐτα, εἱ Βοοδιαγι πον. Ρ. 1. "Ὁ. , 
ΗΠ. οαρ. 45. Ρ. 505. 
ΕΝΥΥΟΏ, δζαϊίο, ἐπ αἰξεῃ ἰοί- 

ἴα. Ῥδω. Ὗ. 4. ἐνυψούμενος ἀπὸ τοῦ 
οἴνου, οταρμίατα λαδεης, ργ. υἱπο ἐπαίο 
ἰαίωια, χὰϑε νεῦρα ἴῃ ἐοά, Ομ. οὔ- 
Υἷα εἶπε ἀυδῖο τεβρομάεπὶ ΟΒαϊά. ᾿ 
δ ΟΠ ὈΡῸΣ ἐπ δαρονο 3. ἀμζοές 

ἀϊπρ υἱηξ. ὝΕΡΝΣ δ ἢ. ]. ἰεβατα 
ΚΆΨΊ ἀνυψούμενος 

᾿ΕΝΩΤΙΟΝ, δἰϊρίλοο Ρῖο χατεὶ αὶ 
ἐνώσιον, οὐγάπι, ἐπ σοπδρεοίμ. ΠΝ» 

Ρορέ, 4 Ῥατ. ΧΧΧΙΝ. 31. ὙἹΓῊΝ 
ΡΓῸ τογαπι Ἰερίταν αυοαὰε 1 ϑατι, 
ΥΗ. 2. --- δηλ» πάνες, βὔβγη χοῖεδ: 

Ὦευς. ΧΧΧΙΤΙ. 10, ες: στρ. 
Βα [ποοχζίυτα [πιοτρχοΐθῃι. -ἊΝὔ 
ἔπ ζεῖ. 1 ϑαω. ΧΧΥ., 43. -- 
ΓΌΣ» ἴπ ἄοιιο. ὃ Ἄορ. ΧΙ. 4. - 

Ἴ» ἐπ οἷα. Ἰπο. 1 Βορ. ΠΠ. 8. 

ἸΥ» ἐνώπιον αὐτοῦ, οομυσηλεηίον 

ΠΥ Ῥπαρερέίε, 45 βθ᾽6 υὰν Ζλεὶ 
ἀϊοσυπίιτ. --- “ἢ ἐπ πιᾶπ. ΤΙΧΧ 

βες. Ηεχ, 7π4. ΚΠ. 2. --- γν Ὁ» 

ἐ6γ, οἴίππι ΟΟΥΩΝ ΟΧ υδὲ ΑΥαθ. 

ῳ. Ὀοηίον ϑοδυ ξεηβ. Ορεγα 

Μᾶν. Ῥ. 399. Βεα.- 00. ΧΧΧΙ͂ΨΝ. 57. 
- τιν λίο. ὕει. ΧΥ͂Ι. 18. Ῥτο 
ἐνώπιον ἸΕΙΕΓΒ τολ]ϊοτα ἐγώκιος, οἱ. 
εἶα), ἈοΟ βθῆβα : πᾶπὶ δάμυις ῥγθβ- 
ΒΘΏΒΘ ΒΌΪΩ 5. Υἱγὸ Ῥοϑὲ βδπο υἱβίο- ἰω 
ποθ. Εδάρω τηράσθϊα εἴἴεζεδᾶυ 
4φυοαιιδ εβξ οοταγαδεῖ 1Φ, αποὰ Βδης 
σοῃ]θοζασζαια τθϑηῦ ΤΩΪΙῆοα (Οῃ- 
Αγτηδί. ---- ἘΑΡΣ υἱυεηῖῖΣ. Οεη. ΧΥ͂Ι. 

14. ερίεσυβ ἱπ Εταρτα. Οσῖες, Ῥ. 
ΓΝ. γν. 82. Ρυίαϊ εο08 ]ερῖβββ "771, 

πασίϊασι, χαοὰ ἄο ἐοέα Καοὶδ 6ΧΡ]1- ΄ 
ολνοσης. Νιηνίβ οολοία, 146 5» 
ΡΓᾺ δὰ τ ἃ τὴ πιοίδίδ, --- γΣ: 

85} 4 



᾿Ενώκιος. Ἱ 

α ΓΙ, ονιπες οορθέαδονοε. ῬΒ. ΕΧ. 

46. βει Χ. 4. Εἴθοτο νογΌ, θ6ησα 
ἰδῖρθῖ εοάειδ, --- 35, ἐμ μέεγο. 

Ρε. 1,0. 8. Τὰ εἴ ϑγιησπδοῖτ. 
ΤΙ ροταπὶ ΤΊ). -- Ἴ) Ἐχοά. 

ΧΧΧΙΨ. 10. 1 βαιι. ΧΙ. 8. εἰ 
ΔΙ101 βερίαβ. ----- Ἴ Δ). ΡΒ. ΑΝ. 8. 

ΧΥΙΙ. 95. 97. εἴς. --- “79 φοοίεξ. 

Ῥχον. ΠῚ. 9. Τιορότυηῖ 772". --- 

ὁ 3)». Εχ. ΧΙΝ. 2. Ψυὰ. ΧΥΠΠ]. 6. 

Ῥγον. ΄ 91. --- 35}. Οεῃ. ΧΧΧ, 

89. --- "ηὴν, σάλνο, 8. Ῥαν. ΧΙΝ. 
7. ἯΔΕ ὙΦ 5)7}}» αὐλκο ἧρδα 

“ἕογγα αὐ 7αοῖοα ποδίγας, ἐνώπιον τῆς 
γῆς κυριεύσωμεν. δεά Βϊς Ἰἰοςὰβ δϑὶ 
δαἀπιοάνμ ἀερτανδίιβ. 1,000 ἐνώπιον 
ΒΟΥ ΘΠ. 690 ἐν ᾧ, βς. χρίψω, αυοά 
Ἰοαίξαν ἴῃ το] αυθ οαϊεξ. δς οοὐά. 
ΠΙυὰ ἐνώπιον 6 86ᾳ. ἢὰς ἱττερϑβῖζ. 

ε Νες αυσαάὰα βᾶπα βυπηΐξ νεῦρα τῆς 
γῆς κυριεύσωμεν, δ βΒυπὶ 4] 108 ἰπ- 
ἰοΥΡγ [8, οὐἱ οὔδιι {τὶ αυπῖυν ἰπ 
ΗεχΑρ δ. ϑ'πὸ ἀυρὶο ΓΟΧΧἧ κοσὶρ- 
βογαχιΐ ἐν ᾧ ἡ γῇ ἐνώσιον ἡμῶν, υἱ δὰ 
Τ,. Βοϑ. τϑεῖΐα δὰ ἢ.]. οὔβεγνανι. ---- 
9), ἐπ οσμἶδ. Ἐχ. 1Π1.21. ΧΥ͂. 

836. δὲ δἰϊοὶ βοὺρίι8. --- ὍῈν Ρΐαν. 

οοπβίγ. ὕαοῖος, Εχ. ΧΧΙΠῚ. 1ὅ. ---- 
Ὁ) δ Φ- Εσχ. ΧΧΊΤΙ, 11. -τ 8 ΓΝ 

ἁ Ὥσυϊ. ΧΥῚ. 16. ΧΧΧΙ. 11.1 Βορ. 
ΧΙ]. 6. -α 9. δι. ΧΧΙΨ. 61. 

ΧΧΟΧ. 38. ---. 5) 22. [ε8. ΧΩ ΤΙ. 

19. --- Ὁ. ὅεη. ΧΧΧΙ. 85. 06. 

Χ. 8. ..... Ἵ ν- Οεη. ΧΙ. 48. σατο 

, ΠΡ Ομαϊᾷ. Ὧδμ. 11. 9. 10. 11. 
11.1.5. 5 “7 
᾿ ἘΝΩΠΙΟΣ, γὶ οογαηι εεΐ, 6: αἀ- 
ὉΕ780 δἰδμδ, ργαδεηδ. ΤῸ οἷὰσ. 28- 

., Οἷορ. Ἐχ. ΧΧΧΙΙΠΙ, 11. γιά 8. Ἄρ- 
τος, οἱ ᾿Ενώπιον δὰ ΕΘ τ. ὈΤ 

ε ἝΝΩΣΙΣ, ὠπίο, ὠπὲο. ἽΓ μπᾶ, 

οἰηειί, 1 Ῥαν. ΧΙ. 17. --- Ἴγοῦ, σά 

92 Ἐξαγγέλλα. 

Ηδεγοῖ, δωώς, μέξις, σὐζωυξις. Ῥέατε. 
Απίομ. ΝἾἼ. 88. σασμξ. αυοχιιε Βατ- 
Κοτὶ Ερὶδι. Οὐἱῖ. δὰ Βοιεβοιδή, δά- 
Ἰαπεοίδπι Ασοδάϊο ἀες Ασεεπν8 μ. 
457. 

, ᾽ΕΝΩΤΙΖΟΜΑΙ, ἀατίδες μετοὶρῶο, 
αἰξεπάο, απμδοιεϊίο. ΤΥ Ηιρῆ. εἰ. 

Βασθεὶ ἰπ ΡΙΝ. γ7}}- ὅδ. ΓΝ. 99. 

ἐνωτίσασϑε, αὐτίδεις ρετοὶρίέε. 1κκπ. 
Ογτῖ! ΜΆ. Βτεηι. ἐνωτίσασϑε, ἀχεό- 
σατε. ον. ΧΧΧΙΠΙ. 1. ἐνωτίζου, φαοὰ 
Ηδεβγοδίαβ ΡῈΓ ἐν τοὺς ὠτίοις δέχευ ἴπ- 
τετρτεΐδμι, (οΒεὶ. ΧΙΙ, 9. ---- ΓΤ 

Ηἰρϑ. α ὃγηι, ἐσερεοίαοπεπε δαΐου. 

00. ΧΧΧΙΙ. 10. Ἐερρεσέατε υετόα 
αἰδοιγδ ει ἴῃ ἢδο οταξεοσιῖθ 9ετδ 
»αέϊοπέεν' αμάϊγε αἰέχμεικ αδοεπέειι.--- δ 
ὡὗρν ΗΙΡΒ. αμξοιίο. Φ0Ρ. ΧΧΗ͂Ι. 

18. -- ΝΗ εἰ μα. 2 ΡᾺ. }υδοῦπι. 

[ε8, Χ1.1]1. 38. --- ψορῶσι Βῖρὶ. 
αμάϊτε Καοῖο. 165. ΧῚΙ͂Ψ. 8. 

᾿ΕΝΩΎΤΙΟΝ, ἑπαμγίς, ποοπέϊε. τᾺν 

ἰάοπι. θη. ΧΧΊΙΝ. 92. 30. Αχα. 
Ὑποο. 0». ΧΙ]. 11. Βεὶ. Ἐς. 
ΧΥῚ. 8. Οοπέ, Βανι]. ἐς Τπιδυν. 
Ν εἴ. Ρ. 15. 866. 

᾿ΕΜΠΛΟΚΙΑ ἜΝΩ ΤΙΑ, ἐπερίεσς ι 
ἐπάεγοε. ὮΝ ὮΨ πιοπέδδα '᾿αδὸ αν». 

ρεπάεπίϊα. 165. 111. 19. 
ἜΒ. Μιὰς ἴῃ ἐλ. 

ἝΞ, εεχ. γϑῶτν φιίηχωε. Νελ, 

11. 67. -- ὥψὶι τῳ. σε 

ΧΧΧ, 20. Εχοά. ΧΥῚ. 36. -.-- στρ 

Ῥῖὸ ὩΣ. Ομδὶ]ά. [διῃ. 111. 1. 

᾿ΕΞΑΓΓΈ ΑΔΩ, εἐπηποῖο, μσανῖῆου, 
ἐματο. ἤΘλΔ ἀἷοο. Αχο. ὅγταπι, 

Ρᾳ. ΧΙΙ͂Ψ. 2. υδὲ ἐξαγγέλλειν οἱ ἱ 
σαγηιθπ αἰἰσέτο, οαηξΥε. ---- δὰ 

Η;ΡΒ. ὃν» ἐγμο, ἤδεγο. Ταὰ. ΧΙ. 

26. 1,εοἰϊο ἐξηγγείλαντο, χυδπι 5010: 
οοἄ. Οχοῃ. Ὠδροί, νἱσ ἰοσυσα ἤδθοτε 

(εϑι. δῖ'πε ἀυρῖο Ἰοροπάνμι οἷ 
ἐξείλοντο. ---- γ ἢ» ΝΊΡΒ. ἃ ΥὙῊ» ποίεε 

δίηεμί. ΑἹ. 1 Ῥαγ. ΧΙ]. 17. εἰς ἵνωσιν. .ο. Ῥτον, ΧΙ. 17. Ῥ͵ο »Ὺν αν- 



᾿Εξαγοράζω. "93 

«: ποϑοείνγ, Ῥσουιτδυυηΐ ἡ ἢ", βουϊοὶ 

ΟΥ̓ ΟΠ 5 δαταοάππι σΟΠνΘηἑ μου. 
Ψυὶρ. ἐπάϊοαΐ. ..ὄ. ἜΡ: Ἔ᾽ Καὶ 

εἰ ΡΙΉ. Ῥᾳ. ΙΧ. 14. ΓΚ. 8. τὴν ζωήν 
μου ἐξήγγειλά σοι. ϑυασρίοον ΤΧΧ 
γεσίθθο: σὴν ζωήν μου ἐξήγγειλας σὺ, 
οἱ ἐπωπέξαγε δοοὶριθυτη 6886, [8Π- 
αυδτὴ ἠὲ ἰἰδτο ργοπεπέαγε. δὶ. 
ΧΥΙ]. 8. ἐξαγγεῖλαι εεὶ ρίεπε εἰ 

, »ίαπε ἐχρίαπατε ἃς ἀἶσπε ἐπαυσαγε. 
ι«Φ ᾿ἘΕΞΑΓΟΡΑΖΩ, γεάμηο. 13} ΟΒδϊὶα. 

: Φπο, τεπηο. απ. 11. 8. καιρὸν ἐξα- 
γοράζετε, Ἀ. 6. αἰϊαξίοπεπι φμωτΊς. 

᾿ΕΚΑΓΤΟΡΕΒΥΊΏ, εοἰοημοῦ, ῬτΌ  ίθον, 
: οοπ έθοτ. έν». ΤΣ εσο, σάγωτο. 1 Βα. 

- νΠΠ.81. ἐξωγορεύσῃ, ΠΟΙΏΡΟ ἀγά:..---. 

ΠΤ: ΠῊ ΓΙ, - ΡΝ. εἰ ΗΙΩΡ. 
. ἢ. ων. ν. 5. ΧΥῚ. 21. Νύχι. 

ΨΥ. Υ. ϑ'γιηῃ. Ριον. ΧΧΥΠ͵ΙΙ. 18. 
,. Ψυΐξ. φαὶ αμέοπι οοπίξαδις βιετγεί. 

ῬΕΞΑΓΡΙΑΓΝΩ, ὀχάφρενο, ἐχα- 
ι οογὗο, ἘΡᾺ ἸΆΣΙ δίέο οοηυποίμϑ 

ι διπ, Ὅδη. ἼΠ]. 7. ἐξηγριάνϑη «πρὸς 
αὑτὸν, β8ες, γαῖ. Ρ]αἴῖο 1,γ8. 11. 906. 

. Β. Εἰσταοὶ. Ουάὰ. 648. δ0. τοὺς ἀνί- 
μοὺς ἐξαγριαίνοντα. 

᾿ΕΞΑΤΡΙΟΏ, ἰάδπι. ἽΦἼΣΙΣ 

. ΗΜ. ἃ τ» ἐπαρετδο πιο. Ὅδῃι. 

ΨΙΠ1. 7. ἐξηγριώϑη βες. ΑἸοχ. ΑἹά. 
εἴ Οομρ!, Ηετοαοιῖ. ΥἹ. ρ. 872. 12. 

ἃ Ῥ]αῖο 1,οᾳ. ΙΧ. 870. Α. 
᾿ΕΆΚΑΤΩ, εάμοο, ργοάμοο, δἴίδατα ῬὶῸ 

, Ἐξάγω. 
Η:". ἃ ΝΥΝ οαἷγε γαοίο. ἔΐατο 

εἴΐδτω ἱπ Καὶ δχϑίδϊ, φιοά ᾿πίθγάντα 
ΒΟΌΟΠοτα ΗΠΡΉ]]. Βαροῖ, ν. ος. σβῆ. 
ΧΙ. 81. εἰ Ἐποοῦ. ΧΙΥ. 992. ΓΧΧ 
Οεη. 1. 24. ΥΠΠ. 17. ΧΥ. 5. 7. 
2 Ῥαγ. ΧΧΙΠΠ. 14. ἐξάγων ποϊίοποπι 7 
υἱοίεπίϊ Δα] υποΐάτα Ὠδῦογα νἸἀεἴωΣ, 
οἐὲ ρμοτιουΐϊδίοῦ εὐ ἐχβάλλεν ἴπ 
εοὐά. --- γ ΗΙΡΆ. ἃ δ» ἥκετε 

ἱαοῖο. ἴε5. ΧΙΙΨΊΠΙ. 91. δὲ 46 ἔοπίο 
ΒΕΙΊΩΟ Θδέ. --- ΟῚ ΗΙΡΒ. ρεο-᾿ 

οαγῷ 7αοῖο. ἃ Βερ. ΧΧΙῚ, 11. ἐξήγαγε 
ἐν τοῖς εἰδώλοις 866. ΑἸά. δὲ ἐογίαδεε 
ἐξάγειν δεῖ ἰ. ᾳ. ἀπάγειν, αδείγαΐεγε 
δδοτπι, δεύμοεν δ, αὐτίροξε: Νᾶπι 608 
ἐξηπάτησι γὰὶ ἐξήμαρτο ΒΟΥ ρβίδϑα δ 
ΤΩΪΏΙΦ 6ϑὲ ῬγΟῦαΡ116. --- ὝΔΥΣ 

Ηἰρῆ. ἐγαπεῖγσε [αρὶο. 2 Ῥασ. ΧΧΧΥ͂. 
938. 94. «- “- πνχτ ΗΙΡΙ. αδοεπάδγε 

αοῖο. Ἐχ. 11. 8. Νυμι. ΧΧΙ. 8. 
Ψε:. ΧΙ. 7. .- “νῶν ἰαδοτο, ἢ ΡΝ,’ 

προ. 3708. Υ͂ἹΙ. 8. 860. Οχοπ. 
γιάθ βαρτα 8. ν. ἀνάγω. --- ΥΥ̓ΣῚ 

ΗΙΡΗ. ὁ γη", σμγτγεγε ζαοὶο. Οεπ. 
ΧΤ]. 14. ἰὰς ἐξάγειν εἴ οείετεν᾽ 
θάμρεγε. ϑ,δοὶ. εἀ. Βομι. δρομῇ ἤγαν ἃ 
γον. --΄ ΌΤΙ ΗΙΡΒ. ἀμρετάο, 
πέοο. ἴῃς. 9 ὅδ. ΧΙΨ. 11. Ψάθ 
ΒΌΡΓΤΑ 5. ἽΧ εἴ ἱπέγβ 8. ΟΣ -- 

ΠΥΤΣ ΗΙΡΗ. ἐγγαγεὲ γαοῖο. σε. 

ΧΧ. 18. --- ΠΏ» ποοὶρίο, οἴῖδτα τας 

αὦ σιρρίἠολιοι. Ἐχοὰ, ΧΙΨ. 11. 
1ετ. ΧΧΧΥ. 8. - 88» ἤδετο. “00. 5. ἅμοο εἰ ταρίο αἰ φωρρίϊοίμπι. ψ ΛῈΣ 

΄ Ηἰρῆ. 8 1" πὈεηῖγε ζαοίο. “πὰ. 1]. 
Ε1.. 866. ΑἸά, τι τοϊαυὶ ΠΡ ΓἹῚ εἰσήγα- 

γον Βαρδηΐς. Εζοοι, ΧΥΤΙ, 12. ἐξάξει, 
᾿ 6 Ῥαϊγία υοείγα ἀμοεί. ---- 5.7 77, 

ΧΧΙΠΠ. 7. υδ]1 ἐξάγειν εἰς τἔλος Εν 
κρίμα ἐπ: αὐεοοΐνεγο αἰέχιίοηι. ----- 

Ὁμα] ἃ. οοοΐάο. Ἰγαπ. 1. 14. 56ο. Ὁ ΐδ. 
-- γν» αδεπάε ργορίρπο. Ὅξεῃ. 1], 

ἢ (βαϊά, ρεγάρ, ἐπίεγ Ποῖο. δι. 11. 12. 
86. Οΐβ. ἐξωγαγεῖ αὐτοὺς, 56. πρὸς 

΄ ϑάνατον. ΒεΡΓΒοΙ αἴ τλδ]6 βυρρίοῖ 
ε εἰς κρίμα, αἴ εἰϊ έδης ἐπίομάοτο αἰξοιιδ, 

ασομδαίωπι (ἰἀπηπατε.---- ΤΊ Η!ρΒ. 8 

ΤΠ» ἀπερεῖϊο. ζεγ. ΧΙ. 97. .--- 

ΝΟΣ Ηΐρἢ. λεγδαδοο. ϑγτητω. 

ὅεπ. 1. 10. ἐξαγαγέτω. --ο ξϑ νυ 

20. 91. -- ἶν ἀεβηὶο. 06. ΧΥ.᾿ 

9. ϑι:. ΧΧΠΙ. 81. εἷς ἐκχλησίαν 
ἐξαχϑήσεται, ἴῃ οὐεἴαχῃ ΡΟρυ}] ραΐδτη 
δααυσεῖυξ, ἰΔπαύδηη ΠΕΆΓΤΩΙ8 οἱ χϑα, 
[014, ΧΙΙ͂Ν. 21. ἐξήγαγεν ἐξ αὐτοῦ 
ἄνδρα ἐλέους, ἢ. 6. εἰχυς δ]απι ἀεαϊξ 
δἀχηοάσυτα τ Ὁ] ἐξάγειν ἐχ τινὸς 
εδὶ ἡμδετε 8. ζασενε αἰΐχωσπι σίρπὲ ες 
αἰἴέφιο. 



᾿Εξάδελφος. 194 Ἔξω, 
ἘΞΑ ΔΙ͂ΔΦΟΣ, "αἰνὰ; ἄΐωε, Ῥώ. ΜΑΙ, ἰοἰϊο, ἐγύμέο, ἄδειο, πε 

ἐγιοὶὶδ, οομποδτέπμε. Τορ. ΧΙ. 14. 
ἝΒΑΙΜΟΣ, εἐχεαπρεῖς. 9 Μδος, 
Υ. 46. 
ΦΕΈΒΑΤΥΡΕΣΙΣ, ορεπιρίο, εὐπμοῖο. 

ει. ΧΙΙ͂Χ. δ. 9" ΠΡΌ. ἐξωρί- 

σεως αὐτῶν. δαϊδεπάτπι 6θὲ ἐξ αὐοί- 
σιως αὖ., Ἦ, 6. δα ΦΡΟΉΖΕ, πον ἰασεεϑὶ. 
ἐὶ, αἰ Ἰορίίυτν ἴω ΑἸᾶ. εἰ (δι. ΝιρσμὮ, 
δὲ τεοοῖα οὐϊάϊι Οταθίυθ. Ασα. 

ὃ ««ειεἰἑἐπανέ, ἀοίμι οἰγίσνε ποεῖ, Εσιν» 
Δε86 φυοαυθ ἤρτ. νόρετὰ ἀθάυχο- 
τυμξ 8 [7 χυοΐ δἷϊαιΐ τοἀάυπί : 

οορτίαγε, ἑπεάβωνὶ, πιοϊἐγὶ, σρρατανε. 
ἜἘΝΑΙΡΕΤΟΣ, ενναπιε, εἰεοέμε. 

ὙΠῸ τ ΠΕ» “καὶ. ὄεη. ΧΟΝΊΠ. 

φϑ, ἕξαίρετον, Βα, τύανν, ἰοσπ οἰδοζμηι. 
Ηεγεῖ. ἐξαύμετω, ἐχίλεκεοι, προηγού- 
μενα. -α Ἴ, ἄπενι, ὥπενηι. Αααὰ. 

1 ὅατα. 11. 18. Νου ἰεχῖς (υἱὐ (Δρ»-» 
ς Β6,1υΣ οοπ)εδοϊϊ,) ἽΒ Ρεν ΠΟΘ. Ὰ, ρω- 

γῶ, πιθπλς, (αυοσὰ πυπαυδῃ ἃ 
Οτωςὶς τοδαϊαιΡ ἐξαίρεεος,) δοὲ 
Ἡῶωῦν. ἽΔ 581 ἰ. 4: ἽΝ οἱ ποίει 

“ηΐοιαν, εοἶμηι, «οἰξατίωπα, αἰνὰ ἽΣ» 

, ϑοΐμπι. Αα ἤπῆς αἰσηϊβοκίίοηδαν γΘ. 
κρεσχαστιη ΓΧΧ 2 ὅδτα. ΥἹ. 14. 2 

Ῥεν ἔξαλλον ἰγαηβδυσπίβ. ν΄. Βυχ- 
ὉτΗ͂Ι Απάσνις. ρ. 708. Οεαίεσωτα 
διορέοοΣ, Ὡοτηΐμα ἰμτ, δ, 1. μοτταυ» 

ἀ (αἴα 6888, 80 λινοῦν, φυοὰ 5Ὸ ὅγτηπι. 
Ὠοτΐηο ἔδγῖαῦ, Ααυΐΐϊ νἱπαϊοδη- 
ἄν, ἐξαίρεσιν Αααλὶεα δτιύετα γϑᾶς 
ἀκυάντα 8886 ΒγΤΩΣΩΒΟΒΟ. ---- ἀν}. 

μεσιιενι. ϑγπιῃ, ΤΗοοὰ. Ἐχ, ΧΥΧ, 
ὄ ἐπ ϑγυημ. μῖοὸ ἐξαφότου νοὶ 
ἐξωώρετος γεὶ ἐξαίρετοι Ἰερομάυτῃ οτΐξ, 
(οηΐ. δὰ ἢ, 1, ϑ'γταμι. 
ἜΞΑΓΙΡΕΤΟΣ ΕΥ̓ ΜΙ, δκενιίι 

ἐπα. [1 οσρίο, αοοὶρίο. 70}. ' δ. 

ΦΕΒΑΥΤΡΕΤΟΝ "ἜΧΩ, τοίδοίμεν, 
Λαδεο, Ἀ. 4. ἀαδεο, ασοερὶ. ΚΠ 666. 

ἢ. ϑγτανι. 7υ(. ΧΥ͂ΤΙΙ, 4, οἶς. φωοε 
γαυεναξ ἐϊδὲ. 

ἜΒΑΙΡΕ ΤΩΣ, εὔηθε. ὙἼ), δαΐκα. 

᾿ΕΞΑΙΡΕΏ, εἰ ταρὰ. ᾿ΕΚΧΑΙΡΕΌ- 

2 εἶμο. ἔδυ ΧΧΧΙ͂, 1]. ᾿ 

μὴ τόαψ, ᾧ ἰξέληται κύμος, ὧι Ἰοῶ, 
ὑτα εἴραασίε ἀοταΐπυα. 7ον. ΧΧΧΤ,, 
41. ΞΞ δκ)}» γεάμηπο. ἴοβ. 1Χ, ᾿ὸ. 

ἐξαιρούμενός αν, ἐδεναπε Ηογὰ 
ἐξαιρούμενος, ἀσοκομιζέμενς, ἐόν: 
“ΝΣ ΗἸρΙΝ ὁ με γν ἀσεμα, 

ἦτ. ΧΧΧΊΓ. 18. ΒΕ ϑΩ, ἐν 

Ηἰρῖν. α ὑν». Οε". ΧΧΧΠ ἡ 
ΧΧΧΥ͂ΙΙ, 90. 41. 4 84: ΧΙΥ 
αν πεῖ ἐζδεσ ὈΟΝΙρΡΟΉΘΡΕ. -- ΣΙ 

ΗΊρΗ. εσίναλο, εἄκοσ, Τμοοὰ. }ὶ: 
ΡΙ. 8. ΆΧΠ Βίρβ, ἐγανήσ 

ϑγτηχα. 20}. ΙΣ δ. τ γοχν Δ 

ἃ γλΡ» ἐχρεγφεζαοῖο. 1 ϑατὰ. ΧΑ. 

19. ἐξαιρούμενος Ξες. ΑἸΔ. αμααν 
ἀυτ αἴθ ἀυδίο οδβὶ 

γὺτι Ῥίμ, 1κν. ΧΙΨ. 60. 4 ἅ. 
ΧΧΠΙ. 90. Αχα. σας. ΠΙ. 18. ἕν 

νι, ϑείφοῆ, ἐαρεῶμ. Ιὰ [κά 
Φν ὦ “πο Ὁ. σωδέγαλο. 578 

1 βαπι. ΧΧΥ. 59. ἔξείλανν. -- δι 

ΡΙΒ. 9 ὅπ. ΧΙΧ, 9. 1 Βερ 1} 
ἘΣΖ. ΧΧΧΙΠΙ͂Ι. ὅ. --ο "υϑδὸ πον 

οἷ “δἰ ἐηκὶδ ἐωΐαε. ἴπο. Ῥαὶβ 
ΧΥ ΡΠ. 4. εἰς τὸ ἔξελίσϑαι αὐτί. χὰ 
γοχ Ἢ ΌΓ. τποίαρἢ. ἀς ε0 ἀραηρα. 
φμὶ αἰχωοης ἐπέμηι ρτγισϑίαί. --- ἪὋ 

ομδίοαϊο. Ῥ8. Ἐ,ΧΙ͂ΙΙ. 1. ἀεὶ τ 
ἐχθροῦ ἐξελοῦ τὴν ψυχήν βου, ὑιραὲ 
ἐχσνλὶοὶ δδεγα δ ϊδαὶ υβοδδὶ. Ὁ 
ΟΧΧΧΙΧ. 4. Νδῆ. Π. 1. ξωμ. 
»ος ἐκλάψνωρ. [Ἔρατυπὶ ΤῊ ἢ 

Ἦ.. 6. δεγυαίμα ἐξ ἀπρεδίϊα. τι 

το. δος. . 7. ἐξωιμόμνα, τὴν 
ἐμῆι, --- γχχλν ΙΒ, 18. ασπέογρεοι. Μιὼ 

ΨῈ. 8. ἐξεραῦμαι τὸ ἀγεδε ἐ τὰ 
Ῥι, ΟΠ δοῦδιίο8 ΟΠ 

8εᾳ. ΓΞ 2 ἾΘΩ ὙΎΣν μῶν 
ὅοπα εὐγμπε, ΑΥαδΡδ: δλΡ" 
ποῖ νι φως υἼρα 



᾿Ἔξαρν. Ἴ05 Ἐξαίρω. 
φϑ)"Ὀ δῖ. ῬγΡαΔ: αδοινόπαϊξ, δυνὲ. οἱ 
Νπ 1: μεύλδόδει 'χιΘ. τ πῖργν ισῖ. 

1εβ. ΧΧΧΥΊΤΙΠ. 15... “Ῥῶν» υἷγα 

2 πεὶο. ἴεα. ΧΧΧΥΝΤΙΙ. 14. Ῥτο ρῶν 

Ἰορογαπί ὈΦΤ, δυῖ: ἼΨ -- ὯΝ5 

ῬΊΝ. 4 ὅδ. ΧΧΙΙ. 9. Ῥε. ΟΧΧ. 1. 
᾿ - γὺν αρετγῖο, οζϊδτω αροτὶδηο εἰ 

᾿ἀἰστωτερεπαο υἱπομία ἤδετο. Ῥεδῖνη, 
ἫΟΧΙΜϑΠ1, 8. -- ΓΤ σπηιο. Ψυά, 

-ΧΥΝ. 9. “νρν ἐξραπᾶόο. 8. ὅατῃ. 

5. ΧΧΙ!. 43. ὰ ίοἰζι9 Ττοιωτηΐυτα 
“δδουΐυδ. 56 ρϑύροσδῃι, Νδσὰ ἐξελοῦ, 

. αυοά (οὶ. Βαρσί, Ῥετίδος δά 
᾿ ΧΟΡΌΣ. -- ν ΟΒδ]ά, αὶ. ὕδῃ. 

ΕΙ͂, 15. 17. 20. ΥἹ. 14. 

- ἘἮἜΈΒΆΤΩ, αἰΐξνο, ἐοῖδο, αἰοῖϊο, εἶε- 
. 0, ῥόδο, ἐπρείϊο, ἐπείέγρο, ἐπϑοῖπ- 
᾿αο, ἶο, ἴτ. αϊδοσάο, ἐτε γοοίοον, 

 Ῥχῳμοϊδοῖ Καοῖο. Ἴχι, ἘΕἿμ, ρετάο. 
ἾΝυα, ΧΧΧΙΠΙ. ὄᾳ, ...- ἸῸΝ» οοἰϊὲ. 

σον ΧΙ ΙΧ, 82. ἱξάρας τοὺς πό- 
ΠΝ ἐπὶ τὴν κλίνην, οαἰξοϊ]δη5 ρϑάδβ ἴῃ 
" Ἰϑαῦπη. --τἼν ΡΙΒ. τερίοθεο. Ἰλδαξ, 

ΕΧΨΙΙ. ἡ, ἐξαρεῖξε τὸν αυνηρὸν ἐξ ὑμῶν 
: ὧν, ἐαϊείδε πλάϊ ΕΧ νορέα. Π.. 

ν. δεηῤόριῳ Φυά. ΧΧ. 18, ἃ αρ. ΧΧΙΠΙ. 
» 34. --α ΜΝ)» τεάίνιο, 76, ΧΧΧΙ, 
; 11. -α 9} ̓δεροϊπάο; Ἐπ. ΥἹ. 6, .-- 

Ὁ) ἣ, ὐπέξηπηο, ͵"αεἰάϊο. Ἰποοΐὰ, 

"-. ϑατα. ἴ. 21. ἰξήρϑη, ον σοπέοπιδ 
: οἰ Ῥγοεοῖης ἐνῇ. -ν αἀππίπυο, ἘΜ, 

: ΧΥῚΙ͂. 926. ΜιάεπίυΣ Ἴορίοθο 

᾿ 9» ἐχρεῖϊο. Φυὰ. 11. ΝΣ ἐδ 

" ΗΝ. ὩΆΤ; ῬΡετγείγερο. ΜΙεΝ. 11. 
γ΄ 12. υδὶ ῥχοὸ ἐξελοῦνγω Ἡΐετοη. Ἰερὶξ 

ἐξαλοῦντα. Οδρρε]]ο ἴῃ Νοίς (τίσ. 
᾿ Ῥ. 88. Ἰερίε8δ6. υἱάθπουν ΓΙ ὅτιῖν 

δ᾽ πὰ δα ἐα, Ἦ. 6. ερτγοιἐδίων ἐπ εα, 10» 
"Ὁ ΑΓΕ ἐοπειδεναδεποί.---ἰ Ἢ 
᾿ ἩΙΡΒ. ἃ Ψ)» »οεξοςϑίοηέ εὩρεῖϊο. 

ἴ Φαὰ, 1. 30. 31. -ὦ ὙΠΡΠ ΗἸρΒ. 

ἐπδοίπάο. ἤδεμ. ΧΙ. 8. --α ἘΣ 

ΗἸρΗ. ὁ γ», αρίο. Ααυ. ἔχ. ΧΧ. 

48. ἐξῆρες. Ιάσδια. ἴδε, ΧΙἧ. φ, ἐξά- 

βανε χιῆα, Ὦ. 6. ππαπα εἰεταία ἀαίς 
φἴβπεπε. --- Ὑ ΣΟῚ Η!ΡΉ. ἀεάο. Αταοβ 

ΥΙ. 8. ἐξαρῶ πόλν. Νοὶ ] 
ΠΤΟΨ» 011, ΤΧ. 8. πο βοῆβϑυσω 

βοσιὶ δυιηξ. --- ὙΌΣ ΗἸΡΗ. ἃ )ῶν 

ἰδοὶο τευενίὶϊ, εἰ δἱδ ἰῃ Καὶ. 70. ΥἹΙ. 
18.1 Βορ. ΧΥ. 14.--τ ὙΠ Ην»"». 

ἐγαπένε γαοῖο. Ζαοι. ΧΠΙ. 4. 
 ΨΒΆ Ηἰρβ. φιῤεοοεγα 7ζοἰο. ον. 

Ι, 84. --α ὨΣΊ ΗΠΡΒ. ἃ Ἐ9γ αὐ- 

ἑοῖϊα. ὅφα, Χά,1. 44. 166. 1,Χ1]. 10. 
--- ΟὙ ἀεδίγμό. Με. γ. 1]. ..ὕ. 

ΓΤ ΗΙΡΗ. ρεγᾶο. 3ετ. 1]. 50. 

-- χν. 7Ὰ ἮἨΐρῃ, ἰάοτωυ, Νιχω. 
ΧΧΧΠΙ. 88. 90ι., ΙΙ, 19. -- 
ν οομδέεγῃον. Ααὰ. 756Ὁ. 1,. 86. 

Ῥϑάυχίξ 8 ΠΡ αδνὶρμῖ!, αδείωϊι. κα 

Οιμά 5 ἐξαρθήσεται. Τοΐεσαϊυ;:» δᾶ 
ἢ 4) 806. οἷ, Νοχίταβ. εἰ οοἸ]δίο 

ἰοέο 166. ΧΟ, 7.) .-- 5 ΜΌΌ ΡΠ 

οοπίαπιῖηο. 165. ΧΧ, 92. βοο. ΑἸἹοχ. 
ε( Οὐστωρὶ. ἐξαρεῖς, ἑαηφκαιι ϑηρεγεπι 
γοπιουοδίξ. --- ἼΩ: ἢ) έο, ϑεγυΐο. 

ἘΣ. ΧΧ, 59. Ν. 1. ὦ ΔΝ» Ἔκεῦ, 

αὖϑο. ΤΆτεα, 1,. Ἵ. υδὶ ῬΙῸ ἐξήρθη 
(ᾳυοα τον! τηθτοϊη μ᾽] ΟΒΘΘΙ4 6886 
ὙκΙδα:γ) ἴῃ δἰσΐα Ἡδσῖθ Ἰοραὶτν ἐξῆλθε, κα 
ΒεΕΏδι Θοάεγω. ---- Χγ : ΠΝ ἼΩΝ 

Καὶ εἰ ΗἰρΙ. ἐχροὶπάο, αδεοὶνπαο. 
1 βαω. ΧΧ. 1δ. (ἐξαρϑήσετω, ἐπ» 
φύδτω ᾿ορετῖ τὰ 4 Ῥαγ. ΥἹΙ. 

7ε;. ΨΙΙ. 98. ψυϊς. αδίαἑα εεί. ---- 
»»» οοὐέδεο. Ἰαιῖ. οπιμθς “6γοτα. 

ΧΙ. 10; 08] ἐξαίρειν 
ποίδί. --- "νΌΣ» »γοίεοο. Νυτα, Χ. 

3.-ὖχοη ΟΒαὶά. ἰευο. Ὧγδῃ. Υ]]. 4...---- ς 

2.» ἥέγυο. ΝΑ. 1.4. 1ϑραταως δ» 

Ά ὉΌΣ ἐοἰίεγ, αἰέοϊίεγε, --- Ὁ Ὁ) 

ΝΙΡΆ. ἃ Ἵ» "πούθον. τον. ΧΙ]. 8. 
βίξωι τῶν δικαίων οὗκ ἐξαρϑήσονγαι, τὰ» 
ἀϊσεθ ἡπϑυοχιι πο ἀνθ] οηῦεσ. --- 



Ἐξαίρω. 

α Ὁ.) ΝΙΊΡΕ. συσάο. Ορδεὶ, Υ1]. 37. 

ας ΠΡΌΣ ευεῖϊο. Ὅεται. ΧΧΥΊΤΙΙ. 68. 

--- »ῸΡ »γοβοίδοον, οἱ Ρἱδ ἰῃὰ ΗΙΡΆ. 

ὙΔΌΪΤ' δα. ΧΧΧΥ͂. ὅδ. ἐξῇρεν, ο6 

αύδας, αἀϊδοεεδαί. Ὑιὰς οἱ Ἐχοά. 
ΧΙ]. 20. ΧΙΧ. 2. Νυμ. "!. 9. 
Ἡεεγοῆ. ἐξῆριν, ἀπῇρεν. Ἐχ. ΧΙΝ. 19. 

᾿ ἐξῇρε δὺ, 86. ἑαυτὸν, αἰὐϑΤοϊϊσδαξ δυῦετα 
568. δῖο οἱ ἐξᾶρρ γχο ἐξᾶραι ἑαυτὸ ἀἱ- 
ΕἰΌΛΣ, ὅταν τι τῶν ὀρνέων εἰς 

ὁ ὕψος αἴρηται. Τα Ἠιοά. ὅ5ϊ΄ς. ΓΔ". 1. 
Ῥ. 138. ἀ6 Βιεγυποοδυλοῖο : διὰ δὲ τὸ 
βάρος οὗ δυνάμενον. ἐξᾶραι (ἑαυτὸ) καὶ 
“πἴτεσϑαι. Νυχ. ΕΥ̓͂. 4. ὅταν ἐξαίρῃ 
(ἑαυτὴν) ἡ παρεμβολὴ, αυιδηάο πιουε- 
απίμγ οὐδῖτα. Ἔχ. ΧΙ. 22. ἐξῆρε 
τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ ἀσὸ ϑαλάσσης ἐρυ- 
ϑρᾶς, ρ»τοβοιοὶ ἐαοξεδαέ [ατεδβιῖα8 ἃ 
ΤΑΔΤῚ ΥΌΡΤΟ. --- δ» αἰξοϊϊο. ΟΦ. 

ΧΧΙΧ, 1. Νυα, ΧΧΙΨ. 3. ἐξάρας 
ς ποὺς ὀφ)αλμοὺς, αἰξοϊ οη.8 οουΐοα: Ὁ 
αὐτὰ ἐπαίρειν Ῥειταυΐδίαν ἴῃ Τοὐά, 
Ἐν, 1.19. ἐν τῷ ἐξαίρειν (ἑαυτὰ) τὰ 
κω οὐχ αἰτο ἰθγθτξ 986 ΔΏΪΤΩΒΙΙΆ. 

-- διῶ)» φ"ιο. 
ΟΣ ϑενῦοῦ. ϑγταταδοῖ. ΒΔ Ι1., 

ΧΧΧΥ͂Ι. 28. εθο. γαῖ. (ς0}}. ἂρ Δἀ- 
λεγο ἰῷ Εορονίοτῖο Β10]. εἰ ΟΥ. [11. 
ΕἸΘΆΒοση. Τὶ ΧΙΝ. Ρ. 187.) ἐξαρϑή- 
σονται. ὙἸὰ6 8. ν. ἐχδιχέω. ---- ΒΡῚ 

ἃ ευοῖϊο. Ὥθας. ΧΧΤΙΧ. 38. α Ραν. ΥἹΙ. 
30. ον. ΧΙ. 17. .-- “πη ν» δ- 

οαπάεσοεηίϊα, γα. ἴε5. ΧΥ͂Ι. 6. 1,6- 
ἀογιηΐ Ὶ ΒΡ ν, Ιοοο ἡ ΓΝ» ἐγώ 

φ΄ωα. ---: Ἂν" ΡΙΆ. ργοείεγηο. ΤΆσθα. 

Ἱ. 16. ἐξῇρε, ἱπάδαμδ γυϊρς. αδείμϊι. 
᾿Αυΐ θοηβυμι ΘΧΡΥΘΒΒΟΓΩΐ, δ ΓΘ- 

βρθχεσγιιπὶ Αὐτὰρ. [λμυ, τγόπε σιδί μι. 

-- "ἜἌρρ ΡΠ. ρεγυετίο. εαῖ. ΧΥῚ. 

ὁ ΤῦρὡςΣ ΓΝ» ἑἐωγδο. ἘΖ. 1. 4. ΧΙΠῚ. 

11. 18. αγεῦμα ἐξαζρον, υοπίμδ υἱοΐθπ- 
ἕως, γιὰ ογιπῖα γαρὶ εἐ ἐοϊίξξ. ---α. ΓΕ» 

»εγώο. ῬΕ. ΧΧΧΤΧ, 19. αυροτοηΐθβ 
ἈΠΙΠλΆΤα ΤΏΘΑΤΩ, τοῦ ἐξᾶραι αὐτὴν, υἱ 
»εγάαπέ ἰἸατι. Οομξ 1 Μδος. {Π. 
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Βευῖς. ὙΙ]1. 1. ---. 

᾿Ἔξαίφνες. 

90. Υ. 8.9. 11. -- υϑ... Ῥακρεῖσ. 
Ῥγον. ΧΧ. 16. Να μὴ ἰξαίϑῃε Ὦς 
ἀυχογιηΐ ἃ » απ ὐν ἢ -τ 

ἽΌΓν τιιἰεπίο. ΠἌπιοβ 1. 8. [δξε 

τυ ἼΡΗΓν ἐπεοϊπαείωτν. Ἐπῶν. ΧΙ" 

9. ἐξᾶραι δρισμὸν στόματός σου, ξε αδαΐν 
ἐμγος ἀδοτοῖαπι οΣἱβ ἕω]. διγ. ΧΥΣ 
10. ἐξηρμένους ἐν ἁρυαρτίαις αὐτῶν, ε-. 
ἑοϊϊεμέες δὲ ἵπι Ῥεοσδἕιβ σδαΐβ, 5. [ξ-. 
ἐαπίεδ δὲ ποὰ σαθσα ἤλευσα νιν. 
οαπι, [δ14. ΧΙΧ. 38. ἐξαςδήκεται, [αἷ- 
ἰείμγ ὧς πωρεετο υἱϑεπέλμι. ἴὰ 
ΧΧΧΥ͂Ι. 6. ἔξαρον ἀντίδικα, »αὰ 
δἀνογβατίυσα. ΕΖ συ ἢ. , θα. 
ἐξώλενψον. ΟοπΕ 1 ΜαδἊος. ΠΙ. 35: 
ΧΙ]. 54. δι᾽. ΧΧΧΨΥΤΙ. 7. «ἃ; ἐ- 
βωυλος ἐξαίρει βευλὴν, ψφιπευπαθε ον» 
5] τὰ ἀδῖ, πὰ ἐσκααέ 5. ορίπικα 
»τγαάϊοαί. 

ἜΞΑΓΙΣΙΟΣ, ετὶρεέεις, εταῖσας, 
υαΐάε αἀὐπηγαδεϊε, τεαρτεεια, ἐπκεέείνς, 
ἑπορίναῦες. γὴ ΝΟ9 Ὁ Ρῖυτ. πῖγὰ- 

δὲϊδα. 590. ΧΧΧΥΊΙ. 16. --- 

αφμα. ἴπο. ΗδΔν. 11. 16. στ 

ὩΣ» ἱπωκάσο ἀφμάτγεα, ἔβας. 

ἐξαίσιος. --- ἘΞΓΕ» τεέρενε. 7ὼ 

ΙΧ. 93. ϑάνατος ἐξαίσιος, τῆοτϑ τι- 
ορίπαία. 1». ΧΧΤΙ. 10. σέλεριος ἕξω. 
ὅιος, "6! ]υπὶ ἑπορίπαέπιι. --- ΡΟ 

αἀ ἰαίμε εἶμδ. 2400. ΧΨΤ΄ΠΙ. 19. στι- 
κα ἐ αἰσιογ, οχϊθυτα ἑπορέπαέκαι. -- 

ΔἸῪΡ »τορίπαμιιδ. 100. ΧΧ, ὅ. ατὸ- 

μα ἐξαίσιον, γεν ῬΡεΣς. δεῖ. 
φγορίπᾳφιο ΟΥϊδηΐδ]εβ αἰουῶϊ ἀε πὸ 
ἀασγιοάμπι δγευϊ. --- Δ πικίξες. ἴῃς ᾿᾿ 

ΗΔ». ΠΙ. 15. -Υ̓Ὧν» Ῥακιχεϊίεα, 

ΒρΟ. 8105 σφ. Φοδ. ΕΝ. 13. 
υὖ δέξεταί μου τὸ οὖς ἐξαίφα παρ᾿ αὑτὰ 
Ι-ὰ, υἱ ορίποσ, σοῃ)οθοΐασγα ἀἄυαὶ 
ἐτδηϑει]δγαπέ. Ηεεγοῖι. ἐξαΐννα, ὑτῷ 
μέτρα, οὖκ ὀπιγήδεια, ἢ φαντὸς ἐκίχιμα 
(δδάε ϑαύματος εχ ϑυΐά4), ἡ ν 
λοτα. 1,6χ. Ογτ! ΜΆ. Βγειι. ἐξεν 
δια, μεγάλα, ϑαυμαστά. 

᾿ἜΞΑΙΓΦΝΗΣ, γτερενῖε, 
ΝΕ ἰάδει. ϑγγσχο. ΦοἈ. ΧΙ, 

10. ΧΧ Ριον. ΧΧΙΝ. 29. ὕε:. 



ΕΞ ξάκις. 

ΣΙ. 46. Μαὶ. ΠῚ. Ι᾿ Ὁ}. ΗΔ2Ρ. 

ΓΙ. 17. - νχο ᾿ποριεπέιηπ. 68. 

ΧΥ, ΡΜ]. 9. ϑγπιπι. Ρϑ. ΥἹ. 11. --- 
ΞΟ ὩΡ. δεομπάμηι ρογζεοίοποπε 6α- 

“ξε7γι. ἴεθ. ΧΙ,ΨΊΠΙ. 9. Νατι Ιοζοσις 
ὩΣ ΣΣ,ν σμδέο, δαϊ α οοη)εοίωσα 1ἴα 

σαι βίυ]οσιης ἢ 
, ᾿ἘΞΑΈΙΣ, “6. δ» “5. 905}. Υ. 

ΠΟΥ ζω ὈΌΝῈ )ῳ)» δες υἱοῖδειδ. 2 

Δδρ. ΧΙ. 19. 
᾿ἘΜΑΚΊΣΧΤ ΔΙΟΙ͂, δεχῖος πιλῖϊο, δος 

γεξδια. ΡΟΝ ψ. Ναχα. Π. 9. 

11. 84.1 Ῥαν. ΧΧΙΙ. 4. 
᾿ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΏ, δέφωον, οὖδε- 

ΜΟΥ͂. Ἢ» ὅδ. Ατὰοβ [1]. 4. .«.ὄ.. 

-ῦὸθ) ΝΙΡΗ. ρεϊοῖον. 705. ΧΧΧΙ. 

» ΓΒ ἴὰ 1. ΖΕ εδῖορ. ποίας οοποι- 

ογδσετῦε, αἴ ἀ6 ὭὍϊοι δα ἢ. ]. χηοηοΐξ, 
.- ΓΙ» γεδριοῖο. ἴ68. {Ὑ]. 11. αάν- 

: τες ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν ἐξηκχολούϑησαν, 
ὙΥΓΩΏΘΒ 5018 ἰδηΐαα ταῦ ἐπέεμέὶ 

φιιῦεί. ὅισ. Ψ. 4. ρὴ ἐξακχολούϑει τῇ 
οΨυχῇ σου, τι6ὸ οὔδεχμογε Ποπουρἶϑ- 

; ᾽ἜΒἝΑΚΟΝΕ Ω, ἐχαοσμο. ΤΊ)» ἀομσγ. 

Ἕα. ΧΧΙ. 1]. 
᾿ἙΞΑΚΟΣΙΟΙ, ϑεχοεμέὶ. γὴν). 

σδπ. ὟἼΠ. 6. Εχοὰ. ΧΙ. 87. ΧΙΝ. 
᾿ ἢ, ταῦ ΤΥ ΜῸ ιν» ᾿σεοομῆ. 1 ὅδαι. 

ΧΙ. 8.1 Κορ. Υ. 16. 1 Ῥαν. ΧΙ. 90. 
-α ΠἸΝΌ ἊΡιο ΟΣ οοἴησοπέι. ΝΕΆ. 

ΜΠ 11. 
. ἙΞΒΑΚΟΣΙΟΌΣΤΟῚΣ, σεχοεπίοοίηπιδ. 
ΠΥ ΝΟ δου Θεα. ΜΠ. 11. ΥἹΠ. 
. 18. ᾿ 
᾿ς ἘΒΑΚΟΥΣΤΟΝ ΠΟΙΕΏ, αμάϊ- 
“ἐμπὶ ζαοῖο. ΟΦΣῚ ΗῚΡΒ. « νὈΦ» 

᾿ ἴάοια. ϑγίησα. Ρβ. ΕΧΥ, 8. ἐξάκουσ.- 
, φὸν ποπῖτε, οεἰεδγαίο. ΑἸΆΘΏ. Υ 11]. Ρ. 
,. 861. Ε΄. 

ι ᾿ΕΞΑΚΡΊΒΔΊΏΖΩ, ἐζαοίδ ΡεΥΟΥ Μίου. 
ἽΡΠ' ἵπυερίέρο. ὅον. ΧΧΨΤΙΙ. 8. 

᾿ ΤΒοοά. 1 βδτα. ΧΧ. 12. -- “π)» 

πεπιέγο. ΤΕᾺΧ κ»»α. Ἦορχ. Νιιι. 

191 ᾿Εξαλείφα. 

ΧΧΙΠ. 10. Ηδε. ἐξακριβάζει, ἐξιχ-. 
νάζει. 3οδερῆ. Α. ... Ρ. 940. 9. 
Επεὶρ. Ηἱρρ. ν. 467. 

᾿ΕΞΑΚΡΙΒΟΌΜΑΙ, ἰάδπι. "Ὲ 
πιμετο, Νυωῃ. ΧΧΙΠΙ. 10. -- 
Ὁ, αὐ υενερη. Ὦγατι. ΥἹ1. 19. 

ἐξακριβώσασϑαι 866. ΟὨΐ5. Νοπ πιαΐθ 
ἐὐρρο βρῃβίη. Δάαὰς ϑορὶ.. Ττα- 

ἴῃ. ν. 482. 

“ΕΞΑΔΑΌΜΑΙ, υαρογ, Ἔντο, ἷμ- 

οογίμδ δ. ὩΣ Ατ. ΡΩΝ υαρατί͵ Ἢ 

Μιοδ. 1. 19. 
᾿ἜΕΞΑ' ΛΕΙΠΤΡΟΝ, ρεπίοιζεα, ξροη- 

δῖα, Ἰΐετα: υαδεπρποηπίαγεη. ΓΙ Ὁ» 

εοπαίΐξδιγα, »ὲ τι. Ζο0. ΧΙ, 23. 
ἥγηται δὲ τὴν ϑάλασσαν ὥσατρ ἐξαλειπ- 
τρὸν, Ἠδθοῖ ὙΕΥΟ ΙΔΓ6 Ὁ͵ΤῸ ὕαϑ86 τ- 
ἀμεπέατίο: δὶ ϑομοὶ. ΡῈ τρουλλίονς 
μύρου Ἰηϊογρτοίδξας. Α4ὰ. οἰ ϑγτησι. 
μυρεψητήριον. ῬΟΙὰΣ Οποι, Χ. ββςεί. 
121. τὸ δὲ ἀγγεῖν, εἰς ὃ ἰξεχείτο τὸ 
μύρον, ἐξάλειστρον ἐκαλεῖτο, ὡς Ἄριστο- 
φάνης ἐν᾿ Αχαρνεῦσιν. 561}. γν. 106. δὶ 
5080], ἐξάλ. ὀχροηῖξς ἀλάβαστρον, ἐξ 
οὗ ἀλείφονται οἱ δερπνοῦντες, τὴν τοῦ μύ- 
ρου λήκχυϑον. 
ς ἘΞΑΛΕΙΦΩ, ἄσπρο, οὐἶέμο, οὗ- ἃ 
ἄμοο, ἀεῖεο, οὐξίετο, ρεγάο. 1). » 

ἀὐηέππο, αὐΐπο. Νυα. ΧΧΝΤΙ. 4. 
μὴ δὴ ἰξαλειφϑήτω τὸ ὄνομα, τι6 ἀεῖδα- 
ἔμτ' ΠΟΙΆΘΏ. --- ἿΓ» ασεγυμς. πα. 

ΧΥΝ. 16. ἐξαλείφων ἐξήλωμψα αὐτοὺς, 
ἀοίρης ἀοἰευὶ ΘοΒ. Απϑβθηοσ ΟἸ]οδσίοο, 
401 ρυΐϊδξ 608 6 οοπ͵θδοζιγα [6 νογ- 
886, ΟἼΣΩ ΠΟΠ 8556 ΠΡ παν, αιἱά 
ΒΙΌΣ ν ]θηΐ νοοοθ Ηθργαῖοθρο. Βο- 
οδιατίο (Ηΐεσος. Ρ. 1. ῥ. 172.) Ἰορὶββθ 
Ὑμῖν ΟΣ Π ΔἸ, αὐ 
ὙὙΓῚ ποίεϊ υασέαέμς ἐμὲ . Ἐξοβαπηλ!}- 

ἴεσυδ βίδίυϊε, 6οϑ 4118 ριηςξβ 8.Ὁ- 
7εσιῖ8 Ἰορῖβθα: Ἐ2" ΓΘ ὙΠ: Μ|- 

ομδ8 118 νοτο ἴῃ ϑυρρὶ, Ῥ. 1. Ρ.- 831. ρΡυΐαῖ, ἢΠ1ο5 νϑυθυχα ἽΩΠ τ 

ποϊΐίοῃο δοαδοναϊ, γαἀεπαϊ, αμαχὰ ΑΥ. 

: μαθαξ, δοσερίββα. ---- 710, οὖ- 
“Γ᾿ ὑμν, 

δ 

ἤπο. 1ον. ΧΕΙ͂Ρ. 49. 48. .48. μετὰ τὸ 



᾿Ἐξάλειψις. ις 798 Ἔζαμερια 

ἐξαλεφθ 8. μετὰ τὸ εἰσπα, φυοὰ ποία μορπιῆο, πα 
ἐ παροβώμει τερκι παν Οἷσι, τὰ Ὅσ, δα ἐοφκὶ, ΓΜ.) μέρῃ, 
τὰ 1 Ῥασ. ΧΧΊΧ, 4. ἐξαλωφϑῆνα, ἐν , Πρη. ΧΙ. 96. κι ον “ 
αὑτοῖς τοὺς τούχους τιῖ ἱεροῦ, τὧἱν οδάω- Ὁ ἐξαλλαλαλήση; τη ̓ σαπέμγ' 1118 μαχιοῖθϑ [θυ ]!. ---- ΣΦ λιῦ ὁ ἔρογκα, μερεί. ἐεβὴ 
Ῥίβ, σδοίδον. ϑγτατα. ἴςβ. ΧΧΨ1Π. βεπάππι γος τ ες 
18. υδὶ ἀ6 ἤιξάδτε βδεσπιο εεῖ, Ασα. ὐερ εἴς 1. ὑψ Ἰράλι ἐπα 
ἽἼΞ9 εϑὶ ἐδσσίξ. Α ἑερεπάο οτία οϑὶ αἰξεγπο. Ἑ ἀισο, ἄνπαιν 
ΠΟΙ͂Ο ὐοίοπαϊ, οδἑἑογαπαϊ, αδνορσαπόί. λυμλ. ἀῤῥνυρην τι ἴδω οἰηβι Ψιοἰπὶ αδείεγρεπάϊ γοϊεδίδιο Ῥτον. ϑ88ρ. ἢ. 15. ἐξηλ) μαι θία ΧΧΧ, 20. δριιὰ ϑγχγιιι Ομαϊάβυια-ὀ τοῦ, ἀΐθεγδα δεπεία ᾿ δ 486 Ἴδα ῥτὸ ΠΤ Ηρ. δάδεροθ- 
ΓΟΣ. .-.-.. ΠΩ» . 

ἢ. ρενάο, ἄδείρωο. 44 ἰξηλείρϑησαν ἀπὸ τῆς γῆς 
μη 6 ἴεστα, Ἡϑβυοῆ. 
ἄσώλοντο. Ἐχ, τὶ 

ηααβοπες. Οοα, ΧΙ, 33. ν 

σούσας (86. ἑαυτὰς) στιλὰς, “πὶ 
(ογτιδηῖορα. Ὀ᾿Ισυη ΕΓ δ].29 

- μαναι, αυοᾶ νἱάε ΒΌΡΤΙ, 5 

Φ'ΕΧΑΛΛΟΙΟΏ, ον, ; 

ἀλλοδν γ»εαάο. 3 Μερο. ορὸ 

ἱπυυν ας αἰβ δαετίβ ΒόπΩο 
ΓΑΔΟΜΑΙ, ἐκείβο. ΟΣ 

: τ δῖ, ᾿ Ναβ. ΠΙ, ἐβῤμι ᾿ ἀνομίας μου ἐξάλενψ 

τ Ἴρφν ΝΙΡΆ, ἃ ρρί, ρεγάον. 
ὄγυλτα. ΡεΕ. ΧΧΧΥῚ, 38.... Πηῶ: 
ΤΩ ΡΙΆ, εἰ ΠΡ. ρεγάο. Οἴϑῃ. αἰςίτιν. --.-. δ», ἰσυΐς μἱ κῚν ΤΧ. 16. ἐξαλεῖψαι πἄσαν σάρκα, ἴϊα ας 8. ἐξαλοῦντοω. Βαπταεισάν»"} , βεγάεγξέ ὁγηῃα βεῃὰβ Ἀμχμδῆυτ), ἀρῃξων ἩΧΧ ἐσπο ἀεοεμόνε 
ἘΣ. ΙΧ. 8, ΧΧ. 17. Ἠοε. ΧΙ. 10. ἫΞ νεφοῖ 9 Μροο. ΧΙ, 49, οβῖδδο 5, 6. 55}, φαϊέτι “ ἜΞΑ ΛΈΓΨΙΣ, οδίῥῥεναξίο, ἀολρδτο, ἐρ. σα οοπἰδοζαγα χη δὶ πο «! ἐεγμδοίο. ὙΠ. "παρονία, πμιγς. ΜΊς᾿, 6686 νἱᾷοξων. Ἦθόγεβ. ἀξαΣ ἃ ΨἼΠΙ. 11. δὲ 6χ δεοηϊοηζία ΟδΔρΡΡΕΙ]Ὶ πηδήσουσια, --- ἽΡΣ ΡΙΒ. 10. ΤΊ» 4 νὰ. Ἴ ΄αὺῦ Αἠ461 Μεορ. ΧΠΙ. 44. ἢ ξύεα, δοαδετε, ταάετε, τιοῖαι, εἰβτίβοα. ἜΞΑΛΛΟΣ, ἀἴνογεωε, αἰέδιι ἤοῃθ δῆηὶ ον ὠρίργϑ.... ΓΙψίαν ἘΣ ζει: ργασέαπε, ! Ῥεγαμίο, Ἑκδοὶ, ΙΧ. δ. Ὁ» ομιαμεῖμε, Ἴ.ν ἔζπισα, ποι “ΕΞΔΑΛΑΙΖΩ, ρϑορυ Ῥορμίμν, ἐς ἥδτα. Ψ], 14, γάρ ΒΌΡτα. ροποίοπθῃς, ἷρ ἅλις, νἱαγέδη, οοη νέας, ἐξαίρετος. -.. “ΝΦΕ)» πείγαδές αοεγυαξπα, πὰς ἀλύων οἱ συγαλίξων Χ], 86, οες, ΟΝε, ---. ἰε αὶ ο 68ὲ ἀσέγυατε, ΟΟΉΡΥΘΡΟΥΘ ἴῃ ὠπῖρηι αἀἴδδγδιισ. ἘβίΉ. ΠῚ. 8. 8 δος ἴρριμῃ, ἵ 4» ΟΟὴηρΤΕβῸ. 9 ἔερ. Χ, 4. ἐκ) ταῖς ἐξάλλως Τιβνωρίομς, Οὗ 

4 18. Ἀδὶ ῥχὸ συνήϑροισε, ΟΟΠΡΎΤεσαυ δ, Ὧβ8 πιαχίηιρ ὅταῦος. Ἡθργοῇ. ἐξα) 
Ῥοθυιξ 1Ἰῃ τηλυρίπο Ογαβρίαβ Ἰδοῖῖο. διάφορα, λαμπρὰ, ἀλλόρυλα ἢ ἕξ 
ΠΕ οοα. ΑἸοχ. νεϊυς ΤΠ οβαὰ ΟἾοβε, ΜΕ, ἴῃ βαρ. 84], ἐξάλλ 
ἐξήλωσεν. Τὕπα Ἰΐδογα Τασ Αἰ ἀϑάϊϑοοί διαφόρων. ϑἰθημέπυμ ἐξήλ,σεν. ΗἩξεγςοᾺ, ἐξαλίῥι. ᾿ΕΞΑΛΛΟΤΡΙΟΏ, αδαϊίομο, ἢ, 
παρ συναϑροΐζεται. 

ἐπιαποῖρο. 1 Μαος, Χ]]. 10. ἘΞΑΛΛΑΔΑΛΕΏ, Μεζῆϊσῃ ἢς- ᾿ΕΞΑΜΑΡΙΔΜΩ, αὶ ρορο φϑεγ 



᾿Ε ξάμηνον. 

«(ϑὶς ἴᾳ ὕχὸ δαυτυχία Ἰεκὲ 
- ρα Βορῃ, Αμπεῖρ. ν. 564.), ἀοϊπιῖρ 
ΓῬεεοοΟ, οἴδτα ρεοοαγε ζαοΐο. δ ΩΓ» 

. Ἰάδτῃ. Ηδβ. 11. 10. δ] Ατδρϑ Ἰερὶί: 
ἀξήρκαρτες, Ἀ. 6. ρεέοσατα ἡροξείϊ, τὴν 
ψυχήν σον. [τὰ αὐοαυς ϑ'γχιβ. ΘΟρΡἢ. 
,Ἅ. 18. τὸ ΏΌΠΕ ΗἰρΙμ 1. Βαα. 

ΧΙ. 16. ΧΥ. 956. ΧΥῚ. 5. Αἀὰε 
“ἔὴσ. (ΟΠ ε]. ν΄, δ. ϑγτηπι, [69. ΧΧΤΙΧ, 
.321. -- »Σ 

ἽΝΘΦΒ. ΙΧ. 88. Αἄάε Ασίδίορα. ΡΙμΐ. 
“916. Χρρορῆ. Ογζορ. 11. 1. 6. 

ἘΞΑ ΜΗΝΟΝ, ες. διάστημα, “ρα- 
: ἕξειγγε 2615 πιοηδίμηι, δεπιθδίγο. πο 

“ΥΦΤΙ. 5 Βερ. ΧΥ͂. 8.1 Ῥαν. 1Π. 
- 4. 5 

᾿Φ ΞΑΜΎΓΔΑΛΥ ΖΩ, ἱ. ᾳ δοχαοε 
᾿ ἐξαμυγδαλύω. ΡΨ Ὁ. 4υ. 866. 

οοά. Χ, ἩΗοΐπ. Εχοά, ΧΧΥ. 33. 
᾿ ἐξημυγδαλισμένοι. : 
» ᾿ΕΞΑΜΥΓΥΔΑΛΟΏ, ἐπ πιοάμηι 
' αἸπυράαϊα οἤῶοτγηιο. ΣΤΡΨῸ Ραγί. 

ὁ ἔτ, ΡΥΒ. απιγφααίαι!, ἀπιψράαῖς 
ἐ8. ᾿ινοίδηε τεξενεπίος. Αχα, Ἐχ. ΧΧΥ͂, 
ΕΣ 4.11υ 5860. (Αι. ΝΙίς. ἐξημυγδαλωμένην, 
ὃ ἰνιβερεδάυυι ἐξημυγδαλωμάνοι. Ιἄδυα 
Βεδγάδο 386. ΡΙῸ ΓΘ ἐπμοβέΐο, ἐξη. 

57} “ΔΝ  ΔΥΣΙ͂Σ, ἐγωρῆο. ΣΠΘΌ, 

ὩἶΝ ποι "Ρα» “οαδέες, ρωδέμδα. Ααα. εν. 
ἴα ἀ δ; 6. -- γηΦ: εἰοα. Ααυ. 

[σι Ρίβ. ΠΚῚΙ1. 18. 
ΧΠ “. ἸΔΝΑΛΙΣΚΩ, οὐοπμαιπο, αὖ.- 
᾿ “ἢ, Ῥεγο, εἰ ἐξαναλίσχομαι, ρε- 
ΓΚ, αἰ κηριιοτ. Οϑ)» ἄρ, οὐπδώηιο. 
ἐὐβοι ἱ Χ ΧΙΙ. 3. Ῥοαῖ. Ν΄. 25. --- 

᾿ 1οῖγο. Ναι. ΧΥ͂]Ι. 19. ἐξανη- 

γιῶρ Ρρτὶ ερώποι; σπες. (οπέ, ΕΖ ϊδη. 
3» "{Π|, 18, ἔπ. --ἢγῖ» ἀρέμγδο. 

μὰ δ νι Χ. 4. --- ΠΣ ΗἸρδ. ἐς- 
᾿ ̓ (ων, οὗ ν. ΧΧΥ͂Ι. 42. .-.. ὉΌΣν 

ε Ηαγοῖ, ἔξ σαῖς. ΗΠ]. 15. .-- ῬΥῚΠ 
ἀν ἢ δὰ ὈῪ» ἐυάαοιο. εν. ΧΧΥ͂Ι. 

τὸ Ῥοστ Ηρ. ρεγάο. ΤΉσθη. 
ε, αὐαῖπα, δὲ το γὴν λατγοάῥατίο ἤμτα 

;  κρὸ Φδατο 
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ἵΡἢ. ἐπιργοῦδε αρο. ΕΡ 

. ἘἜξανθέω. 

Ἰεῖετιν ροτδίεο. Ὦεαι, ΧΧΨΤΙ]. 42. ϑοτγηο 
δὶ δδὲ 46 Ἰοσιιδῖα αὐθϑοτθθ δὸ ἴδύτεε 
ἔτυροο Θοττι τι ροηῦθ. ΑΥΔΡ. ΟΝ κ}9 

Βοῖδε: ἀγγορέμῃ αὐἱᾶς υοταυΐξ οὐδιωνι. 
ΓῚ ἌΡ») Ρμι. Νυχα, ΧΥῚἹ. 91, 48. ᾿ 

εις. ΝἼ]. 92. εν. ΙΧ. 15. ἴπο, ἢ 
Ἐξ. ΧΧΧΥ. 18. --- ὉΠ. ἀρβοῖο. 

Νυι. ΧΙΝ. 38. 86. ἐξαναλωϑήδοιται, 
Ἰδειπξ. 

Ξ᾽ ἘΞΑΝΑ ΣΤΑΣΙΣ, ἐχριϊοίο ε «εὐε, 
εὐοτεῖο. Ὧν, δμδείαπέϊα, οπιηε ακοά 

υἱοὶέ ἐπ ἰεγγα. οι, Ψ1]. 4, κθα. 
στρ, εἰ Οοά. Μοδβαι. υὐὸὶ δἱϊὶ 1. 
ἀνάστασιν εἰ ἀνάστημα ΒαΡροπέ, αὐοὰ 
νἱ 6 διρσα. 
᾿ΕΞΑΝΑΤΕ ΑΔΩ, δζογίον, ἴξ. ἡποὶο ας 

ογῖτέ, ργοάκοο. ΤΥῚ}» ἰάθτα, Ρβ. ΟΧῚ, 

4. -- ΓΡΟΥΣΤ ΗἸΡΒ, ρεγηπέπανε 7αοίο, 

Όσεῃ. 11. 9. Ῥε. ΟἸΠ. 15. -- τὸν» 

νεϊξίο, ἐηείεῖο. Ατροα 1. 4. βες. Οσμαρὶ. 
οἱ Ογε]]ιιτη. 
᾿ΕΞΑΝΘΕΊΏ, εβήοτοροο. γύλυϑιν 

ἱηβαίδοπεν. ϑγτοσα. ἙἘσχοὰ, ΙΧ. 9. 
φλυχτίδες ἱξανδοῦσα,. Ῥοίεεὶ δὰ ἕλχῃ 
ΤοουτΊ, αὐ Ἰοροπάτα κεἰ : φλυχτίδας 
ἐξανϑοῦνγα, χὰ γογβίο δαϑϑὲ ΠΟῺ ἃ 
ὈπῸ8 νοοῖβθ, βεὰ ἀυαταπι 77 ἢ 

ἸΏΝΩΝ: Βεριδίεϊε ἀβαχραῖ οὔδσα 
ΤΒυεγά, ΓΔ. ΠῚ. 490. οπιπίποσις 
δτΩΔη ΤΩΘΩ οὶ ἰῃ ταοσρίβ. Υ. Ἐφ 5. 
84 1εἴδη. ΝΙρνίη. Τ'. 1. ΒΡ. ῥ. 358. 
Οεεγυμι δ Εχοά, ]. 1. ραττίποι ἔοχο 
ἴλθθ6 “,1οβδα ΗοσγοὨ δ! : ἐξανϑῆσαι, ἐκ- 
ζίσαι, εἰ ποαρθ 6 οοπἠϑεΐατα Ετπθϑεὶ 
Τοροῃδῖζυγ ἐξανϑοῦσα,, ἐκζίουσοεω. Οοεῦο 
ΓΧΧ 1. Βαρεης ἀναφέρυσαι---ἰνγ0 
᾿παμώέδοο. ἴε6. ΧΨΤΙ]. ὅ. ---- ὙΝΣ 

ΗἸΡΝ. ἃ γη5, ρεγπεπο. Νυ. ΧΥ͂ Π. 
8. ἐξήϊϑησιν. ϑυ 1448: ἐξήνϑησεν, ἀνε- 
βλάστησεν, ἀνέϑδαλλεν. ΡΒ. ύΧΧῚ. 6 
ΟΙ]. 14. ἰλμαύδπι ἢοβ βρτὶ, οὕτως 
ἐξανϑήσει, βῖς οτεδιέ. ἘΕΕΥΟἈ, 
ήσει, ἀνλήσει. ---- ΡΨ ἥΡατρο. Ἐῖοε. 

ΥΙΙ]. 9. πολιαὶ ἐξήνϑησαν αὑτῷ. ΤΡ τα 
γεσίοσυπί. ---- ΓΤ) εἴ βεῖμεὶ ἴῃ ΗΠΡΈ, 

ΠΡ ΉΊΞΣΤ. [δν. ΧΗ]. 12. Ρε. ΧΟΙ. 18, 

98. 



[ 

᾿Ἐξάλειψις. ο: 98 Βξαμαντα 

ἰξαλυφϑῆνω τὴν οἰκίων, ἢν. 6. μετὰ τὸ αἰπῖατι, σαοὰ ποιοὶ περηβο, μρ 

βέουκττθιΝ εϑα ἰοας Οἷοοδ. ἴῃ Οα- ὁᾳ ἑοφκέ, χε) Ἵν πόδι 
(Δϊ. 1 Ραν. ΧΧΙ͂Χ. 4. ἐξαλωφϑῆναι ἐν  Ὅρ. ΧΙ. 36. 5826. (δι κ'. 

αὑτοῖς τοὺς τύχους τοῦ ἱεροῦ, οἱ οδάμ- ὃν ἐξαλλαλαλήσει: υἱὰ Τμολι, 

οαπίμν 1}}18 ματίοῖοβ ὑθυαρὶὶ. --- ἼΒ2 λιῖ ὑπέρογκα Μαρεί. Βαμα ς 

ΡΙμ. φδοῖδον. βγτωμι. 196. ΧΧΥ ΤΠ. δοπάπαι ἀϊνἑδίπι ἔξαλλα λώτα 

18. υδὶ ἀδ ἔωσάοτα βοστηο δὶ, ΑΥΆΡ. ἜΒΞΑΛΛΑ ΣΞΩ, ἐππιπαίι, οαε 

ὍΞ5 εθὲ ἐοχ. Α ἑοβρεπάο οτῖδ οδὶ αἴξεγπο. ἜΞΑΛΛΑ ΣΟΙ, ' 

ποῖῖο ἀοϊεηαϊ, οδἰῥίοναπάϊ, αὐτοραπάϊ. ᾿πξαλλάττομαι, ἀἰξενο, ὥνομε 
γΙοΐηὶ αδείεγρεπάςξᾷ γοϊεβίδίθ Ῥτον. ϑ8Ρ. 1. 15. ἐξηλλαγμένω εἶπαι 

ΧΧΧ, 20. δρυὰ ϑγγυτι (μβαϊἀδεισα- τοῦ, ἀΐνεγεα σεραία εη08. -- ἊΣ 

ὁ 46 Ὕ) ὕτὸ Πέρα. δάβηθου. κρμαίοποι. Οεα, ΧΙ. 39. ζῶ 
[ὮΣ. --- ΠΤΊῷ, δῶσ. αδείεγξο, τη6- σούσας (8. το, μμκον ̓᾿ 

ὠρβι, ρεγάρ, ἀδείννο. δδμφα ΝΙ. 4. ὑαααοα. το τατας 

᾿ εἀβωδῤηκε Ἰρ ἐ γ5η τὰς. κπ ΦΒΜΑΛΔΟΙΟΏ, ταῖς 
εδγοῖ.. ἐξηλείρϑησὶ Ἧ παν αΎ  Π" ευον ἀλλοῶν τεάδο. δ Μρο 

μά ἐκ τῆς βίβλου, ἀδὶδ γχθ αχ Ἰἴδνο. 
εξ. ΤΣ, 14. Τρ, Γ,, 10. «άσας τὰς 

. ΦῈ ἥν Ἔδλνν ΨΙὰΘ οἱ 168. 
. . ΘΥ, ἱ : ᾿ . 

ὁ ΧΥΨΙ. 45. Αὐᾶς Ἰμοοὰ ἘΣ ΡΒ, ΡΝ ἰς 
τ τον Νίρμ. ὁ Ὑρῳ', ρεγάον. 

ϑγνατα. Ρ8. ΧΧΧΥῚ. 38. ---- ῶ: Ἐν εἄρ. 168. 1,Ἅ Ιοΐ " ̓ 

ΤΌ ῬΙΒ, ἐε ΗΐΡΒ. ρεγάο. Θϑη. ἀϊοίξας. .--- δὼ» ἐσυϊδ, ἀν 

αἰὶ. Ναῖ, 1.17. ιν 
ἀι6 ἼΓΟ: 

τσῆγε. -- Ὁ 

. Ῥεγάξγοέ ΟἿΆΠ6 βεπὺβ δυπιδηυτα. δηΐων 1, ΧΧ δύπο ἄἶδοε ρα 

3 Μεες. ΧΙΙ, 49. ᾿ ἀββῖδϑα 5), ἃ 55}, φαϊέγεῃ ΕΞΑ' ΛΈΓΕΙΣ, οδἰἑεναξίο, ἀεἶδίδο, ἐπ. 5 σου θοίυσα χη Ποπ “ 
ὙΠ» "παρογία, πιμγς. ΜΙον, δεϑ8 νἱφείαν. Ηθογο δ, ἀξ ᾿ 

ἀ ΨΥ]. 11. υἱοὶ 6χ δεηϊοηῖία ΟΔΡΡΕΙῚΙ Ἠβίρόμμμ “τ ΡῈ ΡΒ. σοῦ, 
Ἰοσοτυπὶ ΝΥ» 8 γᾶ. 71), 406 461 Μαοο. ΧΙΠ. 44. 
ξύμν, δοαδενε, ταάεγε, ποῖαι, εἰστίῆοα. ἘἜΞΑΔΛΔΟΣ, ἀΐπετεμε, αἱ 
ΠῸΠΕ μίαν οὐ αεἴἶφγε.----. Ἰψον ΝΣ Ἰΐδτα : ἀβφεανα: 
Ῥεναϊμίο, Ἑπφοβι, ΓΧ. 6. “Ῥιοκαϊάμα. 1, ἔὔπωπι, ἐπι 
ρρμοίοπδηι, 8 ἅλες, αγιίο, ορπίεγεθη, ἐξαίρετος. ---- ΚΝ.) πεγ δέῃ 
αοργυαΐπι, υὐὰς ἁλίξεν οἰ συναλίδων ΧῚ, 86, εξες, ΟἾ". --- Ὁ 651 σοσγύυατε, ΟΟΉΦΥΕΡΟΤΟ ἐη ππρὴς ἀϊοογρωσ. ἘπῚῊ ΠῚ ΠΣ: ἴορωπι. ΚᾺ σΟΉΘΤΕΡΟ. ἃ Ἄερσ. Χ. ΠΩΣ πος ΤῈ 9. 8 Δῖας Ὁ» β 4. ἐεὶ καῖ; ἐξάλλοως τιυωρίομς, ο ε 18. ὉὉ] ῬΙῸ συνήῶροισε, ΟΟΗΡΥεραυϊξ, ΔΒ πιαζίηιο " ' : Α "τ ϑταυοα, Πθργοῆ. ἐξ Ῥοϑυϊ 1 ΣΠΆΡΩΡΊΠΘ Οτγαθίϊβ Ἰθοξίο- διάφορα, λαμαρὰ ἀλλόφιλα ἢ: Ὠθ οὐρα. ΑἸδχ. νεϊαξ χωθπάοθαη Ο]0β8, ΜΑ. ἴῃ ΓΝ 541, ἐξὸ ἐξήλωσεν. ὕπα ἰἰύεγα ταυξεία ἀθάϊεοες διαφόρων. ὐδδωδι 
οὐ πρεσὰνς τὐθοὰς Ἠρφογοὶ, ἐξαλίδε- ᾿ΕΞΑΛΛΟΤΡΙΟΏ, αδαϊίεηο, ΤΥΧΑΛΑΑΛΆΛΕΩ, ΣΈΒΕΙΝ ἐπιαποῖρο. 1 Μεος. ΧΙ]. 10. 

ὅ ἃς» ΒΕΛΜΑΡΥΔ' ΝΩ, κα φουρο αἱ 
----- 



ἹἙξάρμηνον. 

ι(Βῖς ι(ϑὲς ἐξαμαρτία ῥτο ἀαντυχία Ἰεμῖταν 
«ρα δορὰ. Απερ. ν. 5ὅ604.), ἀοισνᾶρ 
ἽῬεοοΟ, εἴδει ρμεοσαγε ἔχοῖο. ἐδ }ΉΓΊ, 

ἰάσεται. Ηδῃ. 11. 10. υδἱ Αγαρβ Ἰερῆ: 
Ξήμαρτες, Ἦ. 6. ρέσσαγε ἡροϊδίδ, τὴ 
. ψυχήν σου. 1τὰ αυοαυς βϑγγα. ΒορΆ. 
ἶν. 18, “τ ΩΓ Ηἰρμ, 1. Βοκ. 

ΧΙΝ. 16. ΧΡ. 96. ΧΥῚ. 5. Αἀἀ6 
ἔηησ. Οομδε]. Γ΄. ὅ. αὶ Ιε5. ΧΧΤΙ͂ΧΣ, 

ὅτ. τ γῴτῃ Η 
ΟΝ 6. [ΣΧ 38. Αἀάδ Ασϊδίορι. Ρ]υΐ. 
.2316. Χδδορῆ. Ογσορ. 11. 1. 6. 
. ἘΞΑ ΜΗΝΟΝ, ες. διάστημα, 4ρα- 
ἄμα δὲ; πιεηδίμηι, δεηιδείγε. ποὺ 

ἘΥΣ ΤΊ 9 Βορ. ΧΥ͂. 8.1 Ρατ. 11]. 
: : 

τ ΦΕΒΑΜΥΓΔΑΔΙΖΩ, ἱ. ᾳ. ϑεχθδτι 
“ ξαμυγδαλύω. ΡΨ: 4υ. 5866. 

οὖ, Χ, Ηοΐα. Εχοα, ΧΧΥ͂. 38. 
τς Ξημυγδαλμσμένοι. 
᾿ ᾿ΕΞΑΜΥΥΔΑΛΟΏ, ἐπ πιοάϊῃ 
Ἂ μηγράαϊα εβόοτγηιο. ὈΣΊΡΦῸ Ραγί. 

αἷς ἴων. ῬΥΒ. ἀαπιψράαϊαϊἑ, ἀπιψσάαϊα 
4. Τ᾿ μοέεπε τεβεγεπέεα. χα. Ἐχ. ΧΧΥ͂. 
σ δ|}ν 566. (δ. Νίς. ἐξημυγδαλωμένην, 
Ἷ» ἰκιλοποιιάυυ ἐξημυγδαλωμόνοι. [ἄδία 
μμνδῦο 36. ῥἈγὸ ΓΘ Ὁ» ἀμομίε, ἐξη.- 

1} αὐ ΔΝ Α΄ ΔΥΣΙΣ, ἔἐγωρῆο. χαθοῦν 

αἶι μα "μθα, δοαδέεε, Ῥυσέωδα. Αι. [ωεν. 
Ἰαγο ζο 6. -- γην. εἶσμα. Ααυ. 

μι» ΠΧΤΙΠ1. 18. 
ὙΠ “. ἘΔΝΑΛΙΣΚΩ, ΟΟΜΑΊΠΗΟ, αὖ.-. 

ἜΩΣ .,. ῬΕΥ͂. ἄο, εἰ ἰξαναλίσκομοι, Ρὲ- 

ἐπ ΠΡΏΟΥ. δ)» εὐο, σομδωηο. 

Και, ΘΟ ΧΤΙΙ. 8. Ὦδαι. Υ. 95. --- 
Υἱῶε ΓΕ ων Νυκ. ΧΥ͂Ι]. 12. ἐξανη»- 

το, πιταδηιμφαφποϊα σοπειΣ. (οπέ. Ελίαα, 
μὰ πο 18. θη. --- 7» ἀσίμγδο. 

μέ ᾿: ἐκεῖ". 4. -τ ΠΥ ΕἸἾΡΙ. ἐς- 

εἰ ΜΗ οἷον. ΧΧΥΙ. 42. .-- ὉΌΠ 

ὦ, Βογάν ἕξ; Ῥεαῖ. Ἡ. 15. ---α ΤΥ 

Ὁ ῃ ὈΥν ἐὐαομο. ἴεν. ΧΧΥΙ. 

ΡΤ ὁ φοστι Ηΐρβα, ρογάο. ΤΆτθα. 
Φ Δ Ὁ τἱυ» λατεάιἑατὶο ἤκτε 

Ὥ, ὦ 
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ΤΡἢ. ἐπιργοῦε ασὸ. ῬΈΡὶ 

. Ἐξανθέον. 

ροενδεῖεο. Ὦδυῖ, ΧΧΨΤΙ]. 42. ϑοστηο 
ἰδὲ οδὲ ἀδ ἰοευδέα δὐθοῦζοθ δὸ ἔδυύγε 

-- τὸ Ρίδ. Ναχι. ΧΥ͂Ι. 91. 45. 
Ῥρυϊ. ΥΙΙ. 99. 7ετ. ΙΧ. 15. ἴῃς, ἢ 
ΕΣ. ΧΧΧΥ͂. 18. --- ΩΓ, ἀρβοῖο. 

Νυαι. ΧΙΝ, 38. 3. ἐξαναλωϑήσοιται, 
ἐδωπέ. 

ΞΕΚΑΝΑΣΤΑΣΙΣ, ἐχρωΐσὶο ἐς δεε, 
δυετ Σὶο. ὮᾺ Ὧν σιδείαπέδα, οπιπα ᾳμοά 

υἱοὶ ἐπ ἰεγγα. Οδθῃ, ὙΙΙ. 4. δεα. 
Οσιρὶ, εἰ Οοά. Μοδβαὰ. τ8] αἷϊὶ 1. 
ἀνάστασιν εἰ ἀνάστημα Βαροπΐ, αὐοὰ 
γἱὰ6 βυΡσα. 
᾿ΕΒΞΑΝΑΤΕ ΛΔΩ, ὁζογίον, ἷξ. ἡποῖο ας 

ογἶτί, ργοάκοο. ΤΥ}, ἰάοτη, Ρᾳ. ΟΧΊ. 

4. -- ΟΝ ΠῚΡΒ, ρεγπείπαγε 7ἀοὐο. 

δ επ, 1.9. Ῥα. ΟΠ]. 15. --- τη, 
εἴίο, ἐπεϊξίο. Αταοβ 1. 4. βες. Οουῃρὶ. 
οἱ γε ]υτῃ. 
᾿ΕΞΑΝΘΕΊΏ, εβίοτοεοο. ΓΝ λὲν 

ἐππαξίοπες. ὃ . Ἐχοά. ἸΧ. 9. 
φλυκτίδες ἐξανλοῦσαι. Ῥοΐεει δὰ ἕλκῃ 
Τείεστι, υἱ Ἰοχοπάυμι κἰἴ : φλυχτίδας 
ἐξανϑοῦνγα, αυε ψογϑῖο δβϑεΐ ΠΟΏ ἡ 
ὈΠΙῸ8 νοσΐβ, βεὰ ἀυδτυῦ ΠΣ 2 

ΠΡΈΨΩΝ: θεριδίκϊε ἀδυχραῖ εἴδη 

Τμυεγά. 1“. 11. 49. οπιπίποημο 
διηδληΐ πιρϊοὶ ἐπ τϑοῦρῖ. Υ. Βοιέχ. 
841, πεΐίδη. Νίρτίη. Τ. 1. Βίρ. Ρ. 358. 
Οεύεσυπι δὰ Εχοά. ]. 1, ροσίποί ἔον- 
ἴλϑθοα σἴοεθα Ἡδσγοδὶὶ : ἐξανϑῆσαι, ἐχο 
ζέσωι, δὶ ἩοΙΩΡΘ 6 οοπ᾽οεΐυτα Εταοϑεΐ 
ΤΘροηδίυ ἐξανϑοῦσαι, ἐκζέουσοω. Οοεῦδ 
ΠΧΧ Ἀν 1. Βαβεπὶ ἀναδέουσαι.--ὐ γον 
᾿παμπρέδοο. ἴε6. ΧΥΤΙ1. ὅ. ---α Ὑ52Π 

ΗΝ. ἃ γη}, ρεγπεῖπο. Νυτι. ΧΥ͂ Π. 
8. ἐξήνθησεν. ϑυϊκ8: ἐξήνθησεν, ἄγε» 
βλάστησεν, ἀνίϑαλλεν. ΡΒ. {ΧΧ]Ὶ. 16 
ΟἿ]. 14Φ. ἰδμᾳυδπι ἢοθ δρτὶ, οὕτως 
ἐξανϑήσω, 8ἷς Πογεδίέ. Ἐεβγ οὮ, ΤΩΣ 
ϑήσει, ἀνδήσει. ---- Ὁ» δρατξο. ἘΪοΒ. 

ΚΙ]. 9. πολιαὶ ἐξήνϑησαν αὑτῷ. ΤΑΡαΓο 
γετίεσιιπί. ---- ΓΤ οἵ βεῖπεὶ 'π ΗΡΕ, 

ΠΡΕΥΤ᾿ [δν. ΧΗ], 12. Βα. ΧΟΙ. 18, 

ῥξϑε 
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α 166. ΧΧΥΤΙ. ὅ. Ηοϑ. ΧΙΨ. 8. --- αἶαν. -α ὉΠ ΡΝ, ἀοίμάο. Ἐχ. 

ΓΞ ΤΡ: [.9. ΧΧΧΝ. 2. -- ΤῈ ὙΠ]. 99. --- ΡΟ ΓΩΤΙ Ἡπῖρ. κ 

(ἴοι. Ναὶι. 1. 4. --- τγῦ, οἄμοο. ΑἸ. τῇ, πιοϊδέδιιε σοτδὲρ ἀδοὶρίοτ, τπῶι]- 
Ῥε ΟΧΧΥΙΠΙ. 5.ΤΒοοάογχεοίυβ δυοῦοῖ τ ος : " 

δϑέ, τη υ]ο8 ΘΟ, Παρυῖθθο ἐξανϑῆσαι, των ἀπο ρκς τυραν δ εὐ! εξ δὲ ἀβο ηα ᾿ 

Ὁδὲ ἐξανϑεῖ οδὲ ἤογεηι δηιδἐεῦθ, ὩΟᾺ “ΔΊ. ἀανετίο,. 

δυΐοια, υἱ αὐἱάδπι μυΐαηΐ, βογενι δ8ζ. ἃ βΆ18 τηθηΐθ. ὅὥὅὄγεπτα. ἴδε. 

ρεγάεγε. Αἀὰε 8ῖγ. 11. 90. ΧΙΨΊΙ. 10. 508. δθ, τὸ κάλλος ἐξη- 
ἘΞΑΝΘΙΖΩ, οοἴογε ἱπ τοῖο, Πον- πάτησί με, Ῥαϊεβτίςιάο σεάν πές τας. 

αἷς οοἰογίδις ρίπρο. Ἅγγ» μίσει. Ἡρεγοβ. ἐξηπάτησεν, ᾿ ἐξεα Ἃ ἄγησιε. 

δΊ,ν. ΧΠῚ. 80. δὶ ἑαπιεα ῥγὸ ἐξανο. ἐαῤφι δι ρυρες χμνάζα, δλεεζο 
ϑίζωσα αἰϊϊ Βαθδης ξανθίζουσα. ᾿ ΕΚΑΊΗΙΝΑ, ᾿ ξρεηίδ, τεδξξο. 5... 

᾿ἘΞΑΝΓΙΣΤΗΜΙ͂, δυγρο, ἰϊ. διιδοῖῆο. ᾿ ς Ξ 
τῶ ΝΙΝ κα να κρίρε, Ἰδὰ ἀονιέπις, ρτίποερε. ἴδν. ΧΧΙ. 4. 
ὉΡῚ ρα. 8 Ὑ}}» ἐνιβι πὴ ΤΠ ροτυπΐ Ὁ}3» αυοα ϑγτῖδοε εβὶ 
ΧΧΙΧ. 8. - Υ ΡΙΒ. υἱυμῖοο. - 0. Ὁ 1: Ὁ 

ὅσα. ΧΙΧ. 88. 84. --- ὙΠ ἱγορί. ἐν ἊΣ . οὖξξς ποῖ μεν ε 
ἄρ. 1 ϑεζα. ΧΥ͂Ι. 4. ἐξανέστησαν, ἐτγε- ἤαΤΕ, ῬγΡΌΡεταγε, εἰ ( ἤπε ς: οὐαΐξε- 
γϊαὶ “εγτεσεγωπί. ΑἸ} Βαροης δὲ ἐδπι, δμδιίίο. ---- “πὴ Ἂν» ἐπ φαίείε. 

ἐξέστησαν. ---- Ὑ5, ἐαρεγρίδοο. 1 ἤερ. γι, ΧῚ, 41. εἰ 94. βες. Ομ. Ἀε- 
ΧΥΤΙΙ. 27. -- 39Ρ» υἱπάϊοο. ἘΖ. ϑροχοσαπί Οδὶά. Βυ͵υ5 νοςὶδ εἰστϊ- 

ο ΧΧΥ. 1ὅ. --- ΤΡ» εἴἤϊογεδοο. Ἐς. πεν : ἐφ ιύρ παρὸν πῶς 
- Ὁ.) ἢ)» τεροπὲ 

ΨΙ1. 10. ἐξανέστηχεν ὕβρις. Βδηα δῷ ὯΦ τ ἘΠΕΟ ΠΕ 

αιορὰ 5βθπβυτῃ. --- ΤΣ» εἰ ἰῃ ἐνρε ἘπΡ ΤΟΣ Ὁ τε: Ομαϊα. ἔ 
ΗΙρΡΒ. ΡΠ. ὅεη. ΧΙ. 16. ἐπα ΔῈ τὰς αι “ 

ἤω Νυλ. 1γ.91. ἰδεΐ ἐξάπινα. : 
ΧΥΙΧ. 1. 7οβ. ΨΠΙ. 7. 19, Τμοοᾶ. δὰ ας ουτίοηίαιε οἱ ΖΝ 
Ψψυά. Ν΄. 12. υδὶ Ῥχὸ ἐξανίστγατο 16- τῆ ὅν κὐή τὰ θὴν ρον τς ΠΕΡ ΒΔΗς ΠΣ 
ϑεπάνμη εδὲ ἐξανίστασο, αἱ δαρεῖ ) :5 
Ῥχοοορ. εὲ σαῖ. Νῖο. ρ. 160. -- ὩΝΙ͂Ξ: 905. ΧΙ. 7. Ρ6. ΓΧΤΗ. 4. 

ἩΑρρπν δι. ΙΝ. 24. δ:ν. 111. 168. ΧΙΨΝΤΠΙΙ]. 8. --τ  ΜΊΞ... 9 Ρασ. 
14. μὴ ἰξαναστῇς, πα ἀδϑιῦραξ ἐπ Ὁεν- μ 9 τς : 

ἀ δα αογία οἱ οοπίεηξίοθα, ἀμ πὸ {}. ΧΧΙΧ. 86. -- ΝΘ »θρν Ἕ " 

ὅε:, οοπίεπάας αο τἰχεγὶφ. 10. ΧΥΤῚ. ποιπεηΐο “εδίίο. Νυ. ΥἹ. 9. -«- 

17. ἐξαναστήσεται, ἐασεμγρεί αὐ 7μᾶῖ- ὉΝῚΣ» σὶομέ πιοπιοηίο. Ῥε. 1ΧΧΠ. 

οἷμηι, 8.6. δου. Αἀάο 1 Μδος. ΙΧ. 19. 
40. δι ΧΙ. θ0. ϑ 5 ᾿ ἘΞΑΠΙΝΗΣ, ἰάσμι. 

᾿ ᾿ἘΞΑΝΤΛΕΏ, ἐαλαιγίο, φυοᾶ. δεαν ὈΝΉΡ 
λαμδοίμηι δεί εἰ ξιπάο. ΠΡ» ἀφμάηι ἰάεχη. Ῥγονυ. Ψ]. 18. -- ΓΘ Ῥτον. 

Σ ΧΧΙ͂Χ. 1. --- » ΓΕ). Ναπι. ΧΧΧΥ. ἐς ρμίεο ἀκπετίο. Ῥτον. ΧΧ, ὅ. --- Ξ 
τν πιῶ, ἴι. ἐσλαωτίο. Αρρ. 11. 323. -- νὴ 22. ὅυτῆπι. ΤΏγεη. 

17. ΙΥ. 6. Ηδδγοδ. ᾿ἐξασίνης, αὐἰφιδίως, 

ε ᾿ἘΞΑΠΑΤΑΊΏ, δοάμοο, ἀεοϊρῖο. ᾿ξαύφνηε. 
ΝΣ ἩΙΡΒ. ἃ δ)» εααοίοτεπι αρο.Ό. ἘΞΑΠΔΟΏ, εσραμπάο, ετέενάσ. 

γιατ. Ρ8. ΟΙΧΧΧΎΠΙ. 25. 8εὰ [ΟΙΟΙῸ Ῥατέ, ΗΪΕΙρ. οὐπέμεε, ὅ 
ἴΌΪ Ιοοο ἐξασατήσει Ἰερεγε γρ]οὰ δίαπάϊενφ. ΤἨεοᾶ. Ῥσον. ΧΧΥ͂Ι. 22. 
ἐξακαιτήσει, “011. ΝΒ οια. Υ΄. 7. υδἱ λόγοι ἐνϑυμέου, ὡς ἐξαπλούμενοι, 5εῖ- 

οδάειι γοχ ἃ ΧΧ μεν ἀσαιτεῖ χθὰ- τΏοποβ αϑίμξ, ἰδιβαθδια εσρϑηεί. 



Ἐξαπύλλυμοαι. 

« σι Ἰσείλοσε ὧδ γεῤδιοθ ὀφραηνὶ 
ον ἘΠ ΟΤΟΆΥΥαΙ : οΜΘεὶ δ᾽)» 
»έξοϊα. Ἰθδδάετα ποῆ 188}6. .. Ὁ“ Ὁ, 

επραπᾶο. ϑγτατα. ἴω. ΧΧΥ͂. 11. 
᾿ἘΞΑΠΟ ΛΛΥΜΑΙ͂, ρεγοο, ἕμέογοο. 

βαρ. Χ. 6. Αἰάε πετοάοι. Ιν. 
173. Ῥᾶρ. 277. ἙπτΙΡ. Τχοδ. 1314. 

, Ἐ]οοῖς. 091. 

λαφάφ, φγογϑειδ ἀμέπθο σομοδίθ, 
εἰ ρεγρίεξις Φμης, 

φέωρέϑοθ. 78}. Ῥε. ἉΧΧΧΥΊῚΙ. 16. 
ξταπννώϑην καὶ ἐξηκορήϑην. ΝΟ ἀδ- 
τἰνδτυηίΐ 8 ΡΣ δβοὰ δ ω»Ὁ σΟἢ- 

δἰ ἡπορε Δ. -- ρψ»» τέιρεο, οὗ- 
ἰἀρεεοο. χα. Φοῦ. ΧΧΙ. δ. Ἡδεγολ. 
ἐξαπορηϑδῆνω, ἐξαφανισϑῆναι;, ἐν ἀπορίᾳ 

εγέσγα:. 
ἜΒΑΠΟΣΤΕ ΛΛΩ, οπηίο, αἰημ!-- 

ἐό, εἴἴδτα ε)ιοῖο, ἐπρεῖϊο. "0", Ἰάσπι. 

ς ἵπο. 06. ΧΧΙ͂Ψ. 12. νὴ] εβὲ ἱ. 
ἐχβάλλεν. ὙιὼΔὼ6 ἴδε δὰ Ἀ. 1. 
ϑ μαγέδηθεγρίαμι. --- 7 ΗἸρΆ. 

᾿Ὶ Ἢ» γα ἡποῖο.  οῦ. ΧΙ]. 10. -- 

“ὉΠ ΗἸΡΗ. 8. “20, 7),εἷο τευετῆ. 

1 ες. ΧΥ. 12. -- ΜῈ: ΧΙ 

Καἱ εἰ ΗἸΡΗ. ἐξεὸ, οκίγε γαεῖο. ΟΕ. 
ΧΙΝ. 1. πο. εἰ ΤΧΧ Εχοῦ. ΧΧΙ. 
2. 2 ερ. ΧΙ. 18. --- ΤΙ, νειεϑῖο. 

Ἐφ. ΙΧ. 99. --᾿ γρῦχῦ» δοπίπι. 

4 ΜκΒ. Ι. 14. --- ὐγ οἵ Ῥαξκεῖο) ἴὰ 

Ριπ. γον. 1 561. ΥἹ. 8, μὴ δὴ ἰξα- 

φ«οσείλητσι αὐτὴν χονὸν, ὯὨ6 6500 γᾶ- 
φυδνὰ Ἰέλοσι, εἰηι ῥα. Ψ 116 «οἱ .0Ὁ. 
ΧΧΙ]. 9. 1 ὅδε. Χ. 26. ἐξαπέσεειλε 
ὅἄσανια τὸν λαὸν, ενεθδαί Οτώλλοτω 
Ῥορυλωεω, 9. ϑωκι. 11]. 4. ἐξασύσεω- 
λε σρὸς Σαοὺλ, φεὐέεόως δῇ ϑιϑιϊοιῶ. 
)οξ]. ΠῚ. 18. ἐξαποστείλατε δρέπανα, 
ΘΝ 6 ἴαϊοεβ, οοἱἱ. Μ το. ΕΥ̓. 90. 

4 Αρος. ΧΙ͂Ψ. 15. ὕοΡ. ΧΧΧΙ͂Χ. 8. 
ταοῦὶ δογίδλνθο Ἰοοο ἐξεσηνονολοῖς τΈρο- 
ποηθανα ἐσὲ δνόλλυυνι. Ψ αΦ;»- 
σὰν Ὁποῦ γερά ὠᾶδας δὲ αὐτῶν ἐξα- 
«οστελῶς ἱπ 1 ΧΧ κεθὲ Τβοοάοιιοιίξ, 
4υἱ 68 ροσυογαῖ 1Ὸ νεσθ8 τῶν Ο΄, 

νοι. 1. 

801 "Ἐξαρθρος. 

ὡδλὰς δὲ αὐτῶν ἴλυσαξ, ἃ ᾿ΙΒΥΔΥ 5 αἰϊς 
Ἑώντα ἴῃ ἰοσιτη (ν. 8. ΠΕΊΏΡΘ) οοἱ]- 
ἐοολῖῖθ, απὸ ὀοδ)θοίατα δὐοϊοτϑ 
Ὀσά. ΟΟἹΡοΣ 4 Μοπεξ ςΟ]] δ 
οοῃβττηδῖαγ. Ἀπά8 Ααυ. 165. ΧΥ͂. ρα 
3. υνὶ πΙάυ8 ἐξαπεσταλμένο; 8. ἀἰηγιὶδ- 
δε εεἴ ἐς, ὧδ χα ρμϊᾷ αυοίατιρκέ, «αἰ 
ἐξ φιο  δηεὶδεὶ εἰ φὐδοίὲ Σωπέ. .... 
ὺΦ (Βα ά. Ὁδη. ΥἹ. 34. Τοῦ. 

Χ. 9. οἱ 10. ἐξαποστέλλειν δοὶ εἰὐημϊ- 
ἐεγε, ϑοπίαηι ἄατε ἀἰϊφοεάεοηαϊ. 

ΘΕ ΔΩ ᾿ΕΞΑΠΟΣΊΤΚΚΆΛΔΕΙΝ, 
υοἷο αἀἰπηβίετε. ΤῊ» θὀνέίο. Ἐχ. 

ΧΙ. 9. 
᾿ἘΞΑΠΟΣΤΟΛΔΗΝ, επιϊϑσίο. γάν». 

ὙΒμοοά, [ε6. ΧΧΡΥΠΙΙ. 8. 8 Μδοο. 
ΙΨ. 4. υὐὶ υἱοίεπέαπι οὐ εοίδοπεηε Ἰο- 
ἰλΐ, ο0]}. ν. ὅ. 
Φ᾿ἘΚΑΤΟΤΙΝΩ, ρμρῖο, Θτίατα ἰὼ 

ππἰνεγβτη τεροπθ. ἘΔ). ἰάσιι. 

1 ϑατα. ΧΧΙΝ. 90. ἐξααυτίσει αὐτῷ 
ἀγαϑὰ 8... ΑἸὰ, υϑὲὶ 8} {0 τὶ ἀσονί- 
δει, 111 γεγο ἀνταποδώσει ἈΔΌΘΏ, 

᾿ἜΆΧΑ' ΠΤΩ, ἱπορηάο, ἀξοοπάο, ἱϊ. 
διακδοίο, αἰδέρο. ἽΝ» ἰάεανι. ἸΏ. 

Φυά. ΧΥ, 7. .- ΡΣ 7 εγοίάε πε. 

ἐογ. ἸΏσθω. 1. 19. ἐπὶ τῶν δρέων 
ἐξήφϑησαν, δὶ ἰατηθῃ ἔοχίαθδο Ἰεθη- 
ἄυπι εοἱ ἐξέστησαν. -- γον ΗΒ. 

ἀεοενενε Να. ΨΠΙ. 4. 
ἐξῆψε τοὺς λύχνους. ἘΟΙΕδδΘ6 ᾿ερθπ- 
ἄυχα ἐξήφνησε. ---- δεν ἰᾺΣ ϑγτωνα. ὃὲ 

ΤΧΧ Απιοβ Ἷ. Ὶ4. --- ὙὐΡ; αἰϊέσο. 

Ῥρονυ. ΧΧΙ͂Ι. 156. ἄνωα ἐξῆπται χαρ- 

δίαν (νο], υἱἱ 411} γοσϊίι8, καρδίας) νέου, 
βἰυλ4 αἴρσαία 6εἰ νεῖ αἀλωτεῖ οοτὰϊ 
ἦπινθηῖε, ϑυϊάαθ: ἐξήσται, ἐξῇρται, 
κρεμᾶται. ᾽ιάδ 8. φλόξ. 

ΞΙΕΞΑΡΘΡΕ ἢ, ἔπισο πεέπιῶγε, ἱ. α. 
ἐξαρδρόω. ὑχρν» ἑαδοτο. σαι. 1. 10. 
οὐδὲ ἐξάρϑρησας δὲς. ΑἸά. τά σίτεν 
μὲς ἐξαρϑροῖν ἀξ 60 ἀϊοὶ, 4υὶ ρτΆΨΙΟΓα 
ΟΡΕΤΘ σπου τα Ισχανὶ, Ἀ1148 φηΐτη 
περ Ὑδχεῖο σιπ ὑσχίι ΗΌΓ. κου- 

ΦἾΒΙΔῬΘΡΟΣ, αγένομῥῥα τεὶς ἐπιο- 
ἐμ, ἐπξαίμς. 4 Μαρο. ἔΧ. 18. υδ] 

δι" 
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α δὶ. νἱοδε ἔξ Ψιάο 5. ν. ἐξαρ- 

ϑρόω. Ζοπανγδβ [,8ῈΧ. οοἱ. 755, ἔξαρ- 
ρος, ἀρωριτικός. Ἡδβγοῖ. ἔξαρϑρος, 
ἐχμελής. ϑυϊάπθ ργείογοα δααίῃ: 
ἐξωστεϊσμένος, α. ἃ. ἐπκοδδαξιις. 

᾿ἘΒΞΑΡΘΡΟΏ, ἀξεατίιο, αγίωδ ἴοοο 
᾿πουθο, πιρηιόγαᾳ ἰαχο, εὐ ατἰομῖὶδ 
επουδο. ὍΝ ΟΣ» ΗΙΡΒ. ἃ ἽΝ» γα- 

οἶδατε ζαοῖο. ϑγτατα. Ῥβ. {Χ1Π. 
94. 4 Μδος. Χ. δ. Ἐπὶ δὸ ἐξαρϑρὸς, 

ὃ ἢ, 6., ἱπϊογργεία ϑυϊάβ, ἐκμελὴς, 
ἐξωστεϊσμένος. 

᾿ΕΞΑΡΙΘΜΕΏ, ἐπμηιετο. ΣῊ» 

πριότο. Οεη. ΧΙΠ. 16. Ῥβδὶῃι. 
ΙΧΧΧΙΧ, 18. --τ ἼΒΌ, πμπεέγεδ. 

Νυπι. ΧΧΙΠ. 10. --α ἽΘ..» ἐγαάο. 

Νιυ. ΧΧΧΙ. 5. ϑόσγεο 10] οδί ἀδ 
ἀΔοϊοοῖα εχ 1βγαδι συμ ΟΟΡ118 ἢδ- 

. Βίξο. --- ἼΣΌ. σε. ΧΥ. δ. ουϊ. 

ΧΥΙ. 9. ΡΒ. ΧΧΙ. 18. 0] ῥγχοὸ ἐξη- 
ς ρίϑμησαν συτα Οταρίο Ἰεσοπάυχα ἐξη- 
εἰϑμησα. δὲ μρυς: Ῥβδίῃῃ. ΠΥ. 9. -- 
ΤΊ ΘΟ Ρίυν. πιαποτὶ. ϑγυώγω. Ῥδ. 

1ΧΧ. 153. ΤΗοοά, εν. ΧΧΧΙΠΙ.. 
4φῳ, Βῖγας. 1. 0. ἐξηρίϑιμησεν αὐτὴν, Ὦ. 
6. ορίϊπια οορπίέαπι ἀαο ρεγδρεοίαπι 
λαδεί. Οὐεε δηΐπι ὨυΣΩΘΓΑΥΊΠΊ118, 
ἢδοο ὨΟΡῚΒ ΠῸΠ ῬοΒθηΐ ΠΟ 6856 
χυδιι ποίἰββίγτια. δ:ν. ΧΥ 11]. 4. εϑἴ 
1. 4. ἐκδιηγεῖσδαι!, ἐπα τὲ, ουχὰ 00 

ὰ οἰΐδτα ἰδὲ ρῬοσταυϊαίαν. υὶρ. ἐπιη- 
ἐξαδὶί. Ἑοάδτα τηοᾶο ὅυταβ. 
᾿ΕΞΑΡΚΕΏ, δηβίοϊο. ἼΣ» αἀεοων- 

ἐογ. Ναῃ. ΧΙ. 23. μὴ ἡ χεὶρ χυρίου 
οὐχὶ ἐξαρκέσει, ΠΟΏΠΘ τηδηυ8 1) εὶ 
βυίῃοίαι ἢ 80. δὲ βυρρεαϊϊδηάπμι 
0515 δἰ τσηοπία. δουχίαία τωδηιιθ 
δϑὲ βυιαθο]π Υἱγίυγα ΠΟῊ ΒΕ} ο]θῃ- 
ἄνα. Ηδε8. ἐξαρκέσει, ἐκποιήσει. 
ΈΞΑΡΝΕΌΜΑΙ, περῸ, τεσιδ0. 

ε 4 Μδεις. Χ. 856. 1:46 χυοαὰς Ρο]- 
Ἰυςΐα Οποιμ. Υ. 104. ᾿ 

᾿ΕΞΑΡΠΑΊΖΩ, αδνὶριο, εγὶρίο, ἰΐ- 
δεγο. 1 Μδος. ἿἼ[]. 29. Ξ 

ἜΒΑΡΣΙΣ, εἰουαϊίο, ρῥτοζεοίϊο, ἵϊ. 
ουμίδῖο, οαείἐγραΐϊο. »ῸὉ» »γοϊεοίίο. 

Νιυω. Χ. 6. ἐσὶ τῇ ἐξάρσει αὑτῶν, σεπι 
Ῥγῳοϊδοιενιόμιν ---- ΤῸ)» ἴξ, ευείλεπ- 

8 

᾿Εξασϑενίω. 

ἄο. 7οτοτα. ΧΠΙ1. 17. ἐξαρῶ τὸ ἔϑτος 
ἐχεῆε ἐξάρσει καὶ ἀπωλείᾳ, ε ταράϊο 
(οἰ απ 1Π|δτ χοῃίεια ἐζείέγραξίονε εἰ 
Ἔσο, ἢ. 6. ἑυπαϊῖυ8 1ΠΠ|δτὰ σαπίεσω 
ἘΧΒΌΣΡΔΡοΟ. 

᾿ΕΞΑΡΤΑΊΏ, κσιρεπάο. “γ ἍΓῚ, οὐπ- 

πεοίο, οὐοπῆμηρο. Ἐχ. ΧΧΥΠΙΙΙ. 7. 
ἐπὶ τως δυσὶ μέρεσι ἐξηρτημίνα,, ἔπι ἀπα- 
θὺβ ραγτρα8 α. ἴῃ οοα 
ΑἸεχ. Ἰεσίευν ἐξηρτισμένα. ὕὕπάε 
ΟἸοβθ. τὰ Οείδε. ἐξηρτισμένοι, ἄπαχρε- 
μάμενο. ϑοὰᾶ ρῥγεέσοσοηάπηεν ἐξηρτα- 
μέναι. Ἥεϑ. ἐξηρτημίνω, πρεμάμενω, ἢ ἐ 
χκεχοσμημάνοι. 
ἘΞΑῬΧΩ, ἐποὲρίο, ἐπέξεμπε ὕδαο, 

"παχίπια ἐπ οαπεπᾶο, ργαοῖπο, οαπίκ 
Ῥγίεο. ἦν» ἐπίημίέα:. Ηοκ. Χ. 10. 

ἐξαρχόντων, φτϑοϊηοπθστη. ἴθοῦ 
ὈΙῺΝΡ Ἰεβετυπε ΤΣ}. --- ΓΤ σ- 

0, ἴϊ. οαηο. Ἐχοᾶ. ΧΥ͂. 90. 
ἐξῆρχε δὲ (Ξ ὈΙ ΠΡΟ] σα δῆς, νεὶ ὠδὴ:, 
ψοὶ ᾧσμα, ναοὶ αὔνου, να] 5ϊταῖο αὐ) 
αὐτῶν Μαριὰμ, εχ 11115 δυύοτα Μετῖση εὖ 
οἄδτη ἐποίρίεδαί, νε] ργαοίπεδαί: αἱ 
ὅοδο]. οἄ. οι. καὶ χατέλεγεν αὑταὶ. 
Ι[θ1ὰ. ΧΧΧΙ]. 17. φωνὴν ἐξαρχόντιω 
οἴνου (Ἰεζα αὖνου) ἐγὼ ἀκούω, νοῦεῖα 
Ῥτεοιποπστα Ὠγταηυτη ΘρῸ δυάϊο. 
Νιυω. ΧΧΙ. 17. Ῥβαῖπι. ΟΧΊΤΥΙ,. 7. 
ἰξάρξατε. υὶρ. ργαοὶπῖέθ: Ὁ] ταλὶεἊ 
χυϊάδηχ ρΡυΐαπὶ ΓΧΧ νογ 586 ἐξᾳ- 
δεσε. συ. ΧΥΤ. 1. ἐξάρχετε τῷ 
ϑεῷ. Ηογοῖ. ἐξάρξατε, ἄρξατε μελψ- ! 
δίας, ὑμνήσατε, αροκατάρξατε, καταλε- 
ξατι. Ηοσγοἢ. ἐξάρξατε, προχατάρξα- 
σε, χαταλέξατε. Ῥδιι58}. ν. 18. Ρ. 
443. ᾿Ασόλλων ἐξάρχων τῆς ῳδῆς. στα. 
Οἀἁ. Δ΄, ν. 18. βεᾳ. Ηεεϊοά. ὅςευὶ 
Ηετο. 905. ἸΒοοοσῖι. 1ὰ. ΝΠ]. 63. 
Οοπξ, ϑὅρδηβοηι. ΟἾ88. ἴθ δῖ ται. ̓ . 
8384. εἰ δὰ “Ψ70}18}. βαρ. 93. δὲ ποῖ 
ΘίΟΓΖΙ; ,οχὶο. Χοπορᾶ. 8. Β. ν. 

ἘΞΑῬΧΟΜΑΙ, ἐποῖρίο. 1 Μδα. 
ΙΧ. 66. 
᾿ἘΞΑΣΘΕΝΕΏ, ρυούξεμς ὑπδεοῖ- 

ἐδ δπὶ, οιππῖδεα υἱγίδμες αἰοείλέυου. 
2} ΒΗ ΡΒ. ͵ οῖο ϑιπρέηρετε, ἰ4- 

δείαοίο. ῬΕ. 1,Χ111. 8. υδϑὶ ἐξασϑενῦ 
ΤΡΑΉΒΙΕἶ γα δοο ρου πι νἹἱάείυτ, υἱ 



Ἑξασκέν." 

α αἀυοασὰδ βπῃρὶοχ ἀσϑενεῦ Μαὶ. 11. 8. 
Ἰορτίαγ. ᾿ 
ΦΈΞΑΣΚΒΏ, ὀτζοόγοοῦ. 4 Μδςο. 

Νν.. 28. ἀνδρείαν ἐξασχεῖν, αἱ πο ἔοχιϊ- 
τυ! πὶ δϑϑυθίμοϊαηθβΒ. ΑἸ Βαθοας 
ἐξασχεῖ, βδιιδιι ἔδεσε εοάϑιαῃ. 10. Χ1Π. 
3233. 

᾿ΕΞΑΣΤΡΑ ΠΤΩ, εἠηίριιγο, εΠμ- 
δέο, “μίριγις, ἱπδίαγ πιο, τειπῖοο. 
ΡΞ ὐμίρωτ, ἡμίφοτ. Ναὶ. 111. 8. 

ὃ ἐξαστραπτόντων ὅπλων, ἀτταοτύτα ἔ0]- 
Ξυγδηίυϊῃ. --- ὨΠΡ. , Ῥαγί. 

ΗΜ ρΡ. ἔαπι. ὑνέεγοερέμδ, δὰϊ δέϑε 
χεοίργοσαπε. Ἐπ. 1. 4. αὖρ ἐξασεράα- 
τον, ᾿χστιῖβ εμίσεγαπς. Τὰ ἀυοαὰθ 
ΟΒΑ]ά. εἴ Αὐαθβ. ----ὐῦ Ὁ» ἐέγφιδ. Ἐπ. 

Ι. 7. ὡς ἰξασεράπτων χαλκχὸς, [Δῃ.- 
᾿ ἄύδχη 865 ἐμίσιγαηδ. 1)ατ. Ν]. 10. 

5866. (Π]18. 
᾿ΕΞΑΤΙΜΑ΄ ΖΩ, ἀελοηπεείο, ἀεερί- 

ς οἷο. ΓῚ3» ἥΡέγπο. 1 ϑδ. ΧΥ ΤΠ]. 49. 

ϑορῆ. (Εὰ, (ο]. ν. 1449. 
᾿ΕΞΑΤΙΜΟΊΏ, ἰάθιι. Ὁ)}2.» ΝΊΡΒ. 

ἐγμδεεοο. ἘΖεοκ. ΧΥ͂]. 60. 
᾿ἘΞΑΥΧΕΝΙΣΜΟΙΣ, ετοογυϊοαξο. 

Ὁ)» αἀἐασεγαίίο, ἐπίογσίο. Αααῖϊα. 

ΝΒ. ΠΙ. 1. 
᾿ΕΞΑΦΙΉΝΜΙ, αἱϊνεέίο. 8. ΜδοςδΌ. 

. ΧΧΙ͂Ι 24. ἐξαφεῖδα, σῶον. ϑίταρθο 
σεορτ. ΧΥ͂ΤΙ. ρΡ. 1160. Ὁ. 

4 ᾿ἘΞΕΓΈΓΡΩ, ἐκοῖίο, διδοῖίο. Ὁ, 

Ηἰρἢ. ἄδραδοο. 1 δ. ΧΥῚ. 8. ἴ,6- 
1885 υἹἱάδηίαν 6]180 ΒΒ ὝΝΌ 8Ὁ 

Ἔν. -- ὈΝΟΓῚ» ΗἸΡΗ. 4 ὅ5:9. αδ)7ιοΐο, 

ἐπι)ιοῖο, ἐπημέίίο. Ψοι. 1.4. ἐξήγειρε ανοῦ- 
μα, μέγα εἰς τὴν γάλασσαν. Β6ῃπε αυο- 
Δα 5ΒΘΏ3Ό1. ----- ΥΙ͂ ΗΙΡΒ. 8 Υ7ρ’ 

ευϊσιίο. Αχα. ΤΙ οοά. ΦοὉ. ΧΙΝ. 11. 
ΤΧΧ Ρ. 1]. δ. {ΠΧ Χ]Τ]. 20. πῃ. 
Χ]]. 2. --α Υ᾽ Ρίαγαὶ. υἱα. 168. 

εΧΧΧΥΊΠΙ͂Ι 16. ἐξήγειράς μου τὴν ανοήν. 
-- τ, ΡΒ. ἃ 9 Γ1ν »ατέμσίο. 

Ῥχον. ΧΧΥ. 94. βορέας ἐξεγείρει νέφη. 
Βεπο ᾳυοδα 86 ηϑυτη, ---- τ» οοηϑδί- 

ἐμο. Ἐσοοῖ. ΧΧΙ, 16. οὗ ἂν τὸ αρόσ- 
αὐτόν σὺυ ἐξεγείρηται, απούόυπαια ἔδ- 
οἷθ8 μα 8ε86 οὈνεγίεσιί. Η!οσοῦ. 

808 Ἔξεδρα. 

᾿μηρήκι πε ἔμ ετὶξ ἀρρεϊιέν. 
ἸΔοῖαν Ἰερίβθα ἐξορόγηται. --- Υρν 

τ 

ευἰσιο. σοπ68. ΧΧΨΤΠΙ. 16. ΧΙ. 
ῷῳ, 7υά. ΧΥῚ. 15. 51. τ. δ. 
ΓΙ) 7» πον ἀο ἀογπιξίαξίοηεπι. [πιο.Ψ 

Ῥγον. ΥἹ. 4. ἐξεγέρϑητι. --- β᾿2}. ἘΣ 

γιέ. ἴῃς. 866. (δῖ, ΝΊοερῃ. ρΡ. 154. 
Ζυά. '΄.. 14. ἐξεγείρου: ἀδταρθ, Ὁ 6 
(οα. Οχοη. ρείεϊ, τεπλεσίίδῖα ἸἰΌτα- 
ΤΙΪ Ῥγὸ ἐξ ἐμοῦ. ---- δμ», ὕγέππο. ὅ6τ. 

1,1. 38. ἐξηγέρϑησαν; αυδεὶ οβϑεῖ ΝῚ- 
ῬΒΑ] αὖ Ἔν -τ νῷ» αἰοϊϊο. Ἐ,2. 

ΧΙ. 422. .--- ἡ 

ὅοη. 1. 18. ---- γγῃ» ὅγε. Τυὰ. . 

16. υδὶ ῥσο ὈΥν Ἰορῖθ88 νἱἀδηξιν 

»ν Ῥφ»τοροῖβε ἀρὶίοτ. 

ὈῪ» αυοά νἱρέϊες ποῖα. --τ- η}» ἴῃ-- 
Καὶ, ΝΊΡΗ. ΙΒ. ΗΙΡΉ. εἰ Πρ. 816 
Ἰερταγ ῥτὸ ὝΨΙΏΣΙ δρυὰ πο. εἰ 

ΤΧΧ Οδηῖ. 11. 7. ἩΧΧ Ζυά. Υ. 19. 
1 Ῥαγ. Υ. 96. Ἑπάν. 1. 1. ὅ. --- 
ΓΤ» ΡΙΉ. πιάο. δ. 11]. 19. γ᾽.» 

ἀεπίυν ἀοάυχῖθθε ΑΌ Ἣν οἵ Ἰορίβδο 
Ὁ» πδῖὰ οδὲ υσήαγε, ἐχοῖ-: 

ἐαγε. πο. Ηδρ. [1]. 0. υδὶ ἀδ δγοὰ 
αἰοῖταγ, αυΐ ἑεπάμηεγ. ὙιάορηξωΣ 
ΘΏστΩ Οἰἑτὰ ἀγουτῃ Οὔ νοἝδβϑθθ, εἴ 88. 
αἰτῦθε δὸ ἔβο]8 βοοριιπλ ἔδείγθης. 
--͵δζ95)᾽Ρ: Ὁ» Καὶ εἰ ΗἸΙΡἢ. 

Νυϊα. Χ. 885. 24 ϑαπι. ΧΙ]. 11. Εδι ἢ. 
νΙΠΙ. ὅ. - Π ΤῸ, ἀονῆηοῦτ. Νυχη. 

ΧΧΙΝ. 19. ΜιάΔεοπίυῦ Ῥδσιηιδβ86 
Βδῆς νόοοθῖὰ οὑπὶ "7. -- οἵ 

ἽὮ) γιρίο, τιάο Ἰαποιίπι. 76: 111. 

88. ----- νι" “" δὰ» ὀχίοϊζίον φδοΐμέο.“70Ὁ. 

γ.}1. ὁ 

ἜἘΞΕΙΔΡΑ, εχεάγα, οοἶΐα ροτέϊοῖ- 
δες αὐάϊία αὐ οοἰϊοφμοπάμηι δίυε πιε- 
᾿γιαϊαπάμνι, ἐπ μα ζγεφμδηίες δοάδδ. 
ἜΥΓ, αἰγέμηι. ΕΖ. Χ1.11. ὅ. --- δ. 

οΥἕο, δεγίος. ἘΖθοῦ. ΧΙΝΙ. 24. «-.- 
Τὴ 2» Ρἴυγ. Ιάδπλ. Εσεςοβ, ΧΙΥ͂Ι. 

34. --- πον» οσμδὶομίμηι. Ἐπροῆ. 

ΧΙ, 46. ΧΕΙ͂Ψ. 19. ϑγτῶχα. 1 ϑδση. 
5Ε) 3 

ἅ 

δ» 



᾿Ἐξεικάφα. 

αἸΧ. 99. εἰ ἘΖοοῖ. ΧΙ,. 17. ὃς ΧΙ. 
8. ἐξέδραν, αυαῖὰ νόσετῃ ἱδῖηθῃ 

Ἄγτο υῦϑυϊ! Τβοοδονεῦλθ ἵπ ὕοπι- 
᾿ χροηΐ, δὲ ἢ, 1. φ. 1022. --- υἂν ἰα- 

ἐεγαΐε σεδίοωδνε. ἘποοΒ, ΧΙ]. 12. 
ΟἸοβο"Έξεδρα, ἐγιοϊέινιε, αἷα, ΑΒ] ἐτ οἶδ» 
πω, ἀοοδηίε Κυϊνηῖο δὰ Ῥο]]ας. Ἱ. 6. 

8. 5. 79. Ὁ. δ1., δἀ)εςώνε δβυγη τ. 

Ῥοϊ)υ δουοθασ ἐξέδρω. ᾿Ἐξόδρα, 
ἐβαυῖ, νὰ συγκάϑηνται. να Ὁ υυ- 

ὁ αἴστα ἰὰ Ἐταρτη. Ὁ. 662. εἰ Ὗ αἰοδίυρα 
ἦᾺ Ἑαιδοῖν. Ρ. 382. 
ΦΕΒΕΙΚΑ ΖΩ, ςβηρο, εβρίσνι 

αἰλουεις εἸρτίηιο. ὍΔ» ΒΙΡΏ. ἃ 

ἼΠ) ὥἔδεγε [εγτὶ δἷμθ, φοίυο, ἐπδεδτε 

7αοῖο. Ἰηοοτι. ΗδΡ. 111. 6. ἐξείκασε. 
Μαγα ογίαβϑο βοσ ρεπάυγη ἐδ ἐξέτη- 
ξι Οοπῆος ρα Β. ν. διωτήκω. 

᾿ΕΞΕΙΚΟΝΙΖΩ, ϑόνηηο, 
| ῆξυνο, ομμέδες ᾿ἰπραηπιεηΣ αὐ ἐκεια» 
ε-ρίμπι εὔὲπρὺ. ἡ» οαήδεπι, ἨΊΟΥδ. 

Ἐχοὰ. ΧΧΙ. 22. Ἰξίλϑῃ τὸ «αιδίον 
αὑτῆς μὴ ἐξεικονιαμένον, εστεάϊαιιδ ἴΏ- 
ἔδλῃβ οἦυβ ΠῸῊ χγέξε ἡογηιαίιδ, δαϊ }67- 
οί εἰ πιαζετωδ: ἀθὶ γετθῖβ μὴ ἐξ. 

ὙδΒρσηᾶοῃς ἴῃ ἴοχθι ἩἸΌΝΣ ΤῸ ἐξν 

εἰ «σὴ ῥιστῖ! ποτ. ΨΈΪ6 δ ν. 98. 
Ἠοιάηρετνυϑ τὼ 168. ΒΡ]. Ῥ. 578. 

ἀϊεδι, ἐξωκ. 6 τοδεσῖπθ ἰγνερεῖθθε 
ἴῃ τοκῦυαι, “οἱ ΠΠυμσαῦοιέβ ρεκθα 

ἀ ξιοτὶς δαἀϑοτρίπι. Ογοῖίο δα ἢ. ὶ. 
Ἰορίεβα υἱἀθη γΌ ϑυϊάδ εἴ 

Ἡδεγοῖὶ. ἐξωκωισμένον, μεμορφωμένεν. 
116 εἰίατα Ῥμανοτγάμιβ, αρυὰ ᾳυθῶὶ 
Ῥτείεγοα δ ἀϊτυσ ἢ τέλειον. 

"ἜΒΕΙΜΙ, ἐζεο. ἔξ ψν, Ἰάοω. Ἐχ. 

ΧΧΥ͂ΤΙΙ. 81. 
ΨΈΒΕΓἊΝΑΙ, ὥρεγα, ἰ. ᾳ. καϑήκων. 

8 ΜδοοδΌ. 1. 11. διὰ τὸ μηδὲ τοῖς ἐκ 

τοῦ ἴϑνους ἐξιδαι εἰσιέναι, φαΐα πεο Ψυ- 
ε ἀεεῖα ἱπίγασα ὑδιορίστα Πδεσεῖ. 

ἜἘΞΕΚΕΚΛΗΣΙΑ' ΖΩ, ἐν οὐποιοηόης 

εὐοῦο, οοπργερο, γμεδίξοε ργοείανιο. 
ΠΡ» Ηἰρῖι. οὐηστερο. 1.ον. ΝῚΤΙ]. 

4. ἐξεκκλησίασε πᾶσαν τὴν δυναγωγὴν, 
οοπαγεραδαΐ οὐδθστη ΘΟΒνΘΗΓΙΤΩ. 
Νυμ. ΧΧ, 10. 1 Ῥασ. ΧΙ]. 6. Ηδ8. 
εἰ δυϊά. ἐξεκαλησίασε, συνήθροισεν. 16 
Τπυογά. 1ζ. ΥἹΠΠΕ. ς. 93. ἰηϊϊ, -- 

δ 

804 ᾿Εδξεναντίως. 

Υ3. ἰἄοια. 2 Ῥας. ΧΥ. 9. --- Ὁ 

ραβο. 4 Ῥαταὶ, ΧΧΙ͂Ρ. δ.-- 
ἐπτὺ Ὁ» ὅ70, ἐογγεο 7 ρεπάο. 8. ὅϑδτα. 

210, 8 5 .“-- δὲ Ἢ» ϑοοο, οδα» 

υοοῦ. ὅεν. ΧΧΧΥΡΙ. 9. ἐξεκχληείαευ 
νηστείαν, μεδίἑος παδαπέ Ἰε}υ- 
πίστη. 1 δος. ὟἾἼ. 19. Χ ΤΙ. 56. 
ἘΞΕΔΑΥ ΧΩ, ἐσρεϊίο, αδέρο. Ὁ.) 

ἐαῖρο, ἐξαοξοπε Ῥγεπιο. Ζϑαοῖ. ΤΧ. ὃ. 
“-ὐαὐῷ, Ῥῶι. φεδίο, ἐπεξέίο. ϑὄγιπαν ἢ 

Ῥαεαῖτα. ΧΙ͂ΤΥ. 8. ἐξήλασας αὐνι;, 

ἘΞΕΛΕΎΧΩ, γεάατριο, δοπυῖνοθ 
Δ» ΒΡΒ. ὁ ΡΝ 1αε. 1. ὁ 

Μιςοδ. ΙΥ͂. 8. Οοπε, θαρ. ΧΙ.1. 
᾿ΕΞΕΛΚΥΏ, ἐχίγαλο. 

ΒὲῖρΒ. δ΄ γ)ὴγν, Ῥορεαδείοοιε εἰρεῖβα. 
700. ΧΧ. 1δ. --- πφ Ὁ» ἔσαῖο. θεω. 
ΧΧΧΥΊΙ. 28. --- Ὁ» ευεῖϊϊο. λυ. 

ΧΧ. 381. -- τηνδ ιν» λαωτῖο, ἔχλαυσο' 

ΤΒοοάοί. δὺὶ ΧΧ δἐοο. εχ. Ὁ 
ΧΧΧΥῚ. 90. μὴ ἐξελκύσῃς τὴν νὑετε. 
γυϊρ. πειρτγοίταλας ποοίδεν, Ὁδὶ ἔξθ- 
κύειν ἴ, 4. 5΄ΏΡΙΟΧ ἐλχύων 6αϑὲ τλὶθο 
ἕυτ. Αἀδε Ἐτοῦσι. 11. 70. Ρ- 115. 

ἘΞΕ ΛΚΩ, ἰάδῃι. ΥῺ, Ῥγέρησα.. 

Ριον. ΧΧΧ. 388, ἐὰν δὲ ἐξέλχῃς ἈΕῚ 
ψους, υἱοὶ ἐξέλχειν υἱ εἰΐσετε τιοῖδλι. 
᾿ἜἘΞΕΜΕ Ώ, ἔνυοριο. ὧν» εοἰαιο 

υεοτ. ὕει. ΧΧΥ͂. 16. Ῥόιοει φἰὶ 
ἀοίη γοχιλξυβ 8 φομουδοΐοια δξδυίθθ᾽ 
Ὅἷἱ αἰεὶ, ἐογέβοθο Ὡϑσῃ νοταϊίποι αι 
ΤΏΘΥα ὉΟΠ οί σα --Ἐ 
ΜῊ}, Κδὶ εἰ Ἡϊρίν ον. Χκ αὶ 
θγυν. ΧΙ. 8. υδίι γρὸ ἐξερω 
δαροθύκυίι ἐξορέσῃ ἐπὶ Ηρδα ον θύει 
μὰ Οταθίῃβ Ρχοϊερ. Τ. ἵν. ἃ Δὐ 
8. ϑὅγιηι. 1ν. ΧΥΤΙ. 98. 

ΨΈΞΕΝΑΝΤΙ, ἐς αὐαὔυετῖεο, ε Τὸ 
ἐς Ὁ. Ἄφυ. Ἐξες!. ΧΙ, 53. εἰ 
Χ ἀσίναντι ὨΑΡοηΐϊ. 
᾿ἘΞΕΝΑΝΤΙΑΣ, εἰ πυκπύα 

ἘΞ ̓ ΕΚΑΝΤΙΑΣ, 5: αεἴφεταο, ἐ τὲ 
βίοπε. )) δὲν ἰάαι. ἘΣ. ΧΧΥΠ. 



Φ- 

ὑ 

ε2 

᾿Εξεράα. 

φῦ, ΧΧΧΙΧ. 11.--- 5. ὕγ Ν. 
2 ὅδπι. ΧΤ, 15, --- δῦ. Αχα. εἰ 

ΙΙΧΧ 4 ϑαζα. Υ͂. 28. --- 72). 706. 
ΝΙ 20. ΝΠ. 11. Νὰ. 1Π. 29. 80, 
-τ- 5). Νεῖν, ΠΠ. 28. Ῥθγαῃ. Χ. 

18. Ηδδ. 1. 8..--- 2). 7υά, ΙΧ, 
17. ΧΣ, 84. Ναὶ. ΕἸΣ. 95. 47. --- 
ἘΣ) 1 Βεᾷ. ΧΧΙ]. 86. 2. Ῥαγαὶ. 
ΧΥΪΕ 84, .-- ἼΣν ὟΝ ὅσταδι, 

Ὅρα ΧΧΧ. 18.- ΔΊΩΡΩ, δ τα. 
δέει. ϑγταχα. 1 Βα. ΕΥ̓. 12. 2 ϑδτα, 
Χ. 16. --ολ)θῦν οὐ Μαοίεηι. Ἐχοά. 
ΧΙ. 2. 9. -- "ἜΞ9Ω» α ιοϑεδιω. 
ζης, Ζ ὅδω Χ. 8. ουἦυϑ Ιοοο ΤΧΧ 
Βαρεπέ: ἐκ σοῦ κατὰ πρόσωπον ἐξεναν- 
τίας, ὍΌῚ ἄυεε νογβίομιθθ Θοδἰυῖβθο 
νἹἀεηῖα;, εἰ ἐξεναντίας δτια ἀυδίο 6 
ἘΒΒΧΙΙΏΡ ἸΡΥΘρΘΙ. -- ΟΡ οΥἹΉ8. 

Ἐζεον. ΧΥΨΕΙ, 8. -- ΠΡ; ογὲ- 
ἐπέεγι υεγδις, οἴίδτα υεπίμ ογϊοηζα 8. 
ἘΔΡ. ἢ. 9. [πη]. (μαϊ]ά. ΞΡ [7 

απέα, οονῶμι, ες αὐυεγο. Ἐοτζίδθθο 
4υοαθ ΣΡ Ῥεκεβιαίδσαμε σαμὶ 
ΓΟ Ρ. απέροτσεπι, χαρὰ εδὲ ἃ ὈῚΡ 

ψαλτα Ἢ γαΓΑρ,. --ν ΣΤ, ἰἄατα. “08. 

ΧΙΧ, 14, 18. - ΠῚ σΟΙΒΕΚ. 

αὦ οτϊδπίεπι. 1 ϑατα. ΧΠΠ. ὅ. --- 
ΓΙΝῚῊΡ» δ Οὐσοιγαμπι, 1 ϑδτα. Χ, 

10. ΧΨΊΙ. 4. 91.. Ρβα]α. ΧΧΧΙΨ. 
8. Θγτηδοῆ. Ῥβδΐγη. ἵΥ͂ΤΠΠ]. ὅ. 

᾿ΕΞΕΡΑΩ, εὐασπο, εβμπάο, σε Ἐὰ 
Ἔὐοιρο, ἷ, α. ἐξεμέω, ἀξ» ἰάεπι. Ααμι, 

μον. ΧΨΤΙ, 28. ξήφασῳ, 
᾿ΒΏΡΓΑΙ ΖΌΔΕΑΙ, εἰβοὶο. Ὲ» 

ορεσοῦ. Ῥὰ. 1]. 14. ΧΧΧ, 425. 

᾿ΒΞΕΡΓΑΣΤΈΚΟΝ, δβ0. σρᾶγμα, 
εἰαδοναίμης αο Ῥεγγδοίιηπι ὀρ, εἰαδο- 
γαία γρεγίγαοίαξίοΘ. 8. δος. 11. 84. 
τὸ ἐξεργαστηκὸν τῆς πρωγματείας “ἀρ- 
ἐξ ε ρα σρεγόδαπεν νογὸ ἉΘΡΌΌΪ οἰ- 
᾿αϑηπὸ ρεγδεσιίίρπεπι οτωσιαί. 
᾿ΕΞΕΡΕΥΤΌΜΑΙ, εγμοίο, οορίοθε 

εηεϊέο. ὉΥΧ7, ἘΒΡΒ. 8 »Ὡ» Ιάετα. 

805 ᾿Εξερευνάω, 

Ρε. ΟΧΡΉΙ. 170. ΟΧΙΙΝ. 7..-ὄ. 

Ρ᾽Ὁ 1 Ηρ, αὶ ρη8), ξεργονοο. Ῥε. 
ΟΧΊΠΠΙ. 15. ---- γῆριον οὐδε ίο. Ῥε, 

ΧΙΙ͂Ν. 1. ἐξηρεύξατο ἢ καρδία μου Χό- 

᾿ΕΞΕΡΕΥΝΑΊΏ, ρενδογωέορ, αἰδῶ 
βέπέεγ δογμίοτ. "97. 7γν οδἰῖσο. Δηι. 

ΤΒεοά. δον. ΧΧΨΉΪ. 11. Τοροσυως 
ὯΘΓ δογμέατί, ρεχ ἰὐβηβηλ Δ οποῖα 

 ιονάσαχῃ οὐυδάσδαι οὐββηὶ Ἁ οἱ ἢ. 8ὶς 
ἈΝ εἴ γυθ,, ΓΔ εἴ Ὁ. έγγων, ἐ 
σ Ὁξν» ῬδΥδΟΥΝΐΟΥ, ρογυσεέσο. 

Τμοοά. Ῥκ. ΙΣΧΥ͂Ι. 7. ϑγταμν. ΡΒ. 
ΕΧΙΙῚ. 6. ΓΧΧ 1 θα. ΧΧΙΠΠ 99. 
Βε, 1.Χ1Π|. 6. --- ϑΌΓην Ῥεγρογωξαξίο. 
Ρε. {ΧΠ|. 6. --- ῬΡΙ], ἄδοσγπο, ζυᾶ. 
ν.. 14. Ἰροο ΡΟ ἰοφεγαπὶ 
ΟὝΣ» ἐν. 6. λοσίονι Ρε᾽ δογμίαίμγὲ 

εἰ ἀφδεϊδαῤειγὰ. ---- ἜΡΓ, "ογμέσν, ρετ. 

δΟΥΜ ΟΣ... ἃ Ῥαι, ΧΙΣ. 3. ϑητητι, Ρα 
ΧΙ. ΠῚ. 921. ---ὄ ΠΌΤ, ἀεὴμάο. «οὲϊ, 

Ἰ.- 7. Ιαχοευπῖ, πη τν -- ὯΧΆ 

ἀείρο. Ζαρὶ. Χ, 4, -.-- Ἕ» σπαέοεδιοι 

Ῥξδα. ΟΧΥΠ΄Ι]..9. 84. 60. 114. ---. 
Ὁ.» ἐϊίαφμεο. Ῥα. ΟΥ̓Τ11. 10. 16- 

Βετυπί γ5}}}» Ὑ ῬΓῸ 2, 4υοά 86- 
Ρἷυ8 ΕΠ θγο γταῦβ ἴῃ 1116 [πςξ. πο- 
ἴΔγΘ βοϊεί. ΕἸϑσὶ ἰδίπθπ ροξυϊΐς, οἱ 
Οχιδιηδσθηΐ, αὐ͵ἱα ἡ θῇ 6Χχ βοσυ]]ῖν 
δ, 7} 5] αυδηάο 6588 ἰάδπι «μιοά 

γῇ» οὐ ζξγη ἱπφνέγετε, δογκέατί, 

ἐπομέεγε σετίοσε δὲ αἰοσοηέεγ' 6Χ}]}. 
ςατδ. ΜΊΔΕ 5. ν. ἐχζητίω. Ουϊδαυϊᾷ 
εἰζ, ὑππλεη βεηβάτη ῬΕΏΕ οἴ β αρ ῖσα 
ἔεγε δχργεββογιηῖ, --- ἽΣ» ΡΙΒ, 

ἀεείγωο, ὥγχαχρ. δωρα, ΧΣΙ͂Ν. 17. 
8Ὲ 5 

ἂν» 



ὃ 

Θ 

᾿Εξερεύνησις. 

ἐξερευνήσει. Θ΄Π6 ἄυδίο βου οι 

ἐξερημάσω, δαΐϊ ἐξερείψει. --- ἼΡΤΙ 

υετίοα, ΤΒοοάοι Χ26.. ΧΙΝΊΠ. 45. 
ἐξερεύνησεν. Ὑ 146 δηΐθο. Ἴ")) --ῦ Ν Ὁ» 

φορο, Ὦ.]. ἐπέεγγοραπάο Ξογμέον. Ὠδαῖ. 
ΧΙΠΙ. 14. --- 5» δρεσνίοτ, οοπεὶ» 
ἄεγο. Ααυ. (ομεϊ. ἴ. 18. 

᾿ς ἘΞΒΕΡΕΥΝΗΣΙΣ, ρεγεβογμέαξιο. 
τῶ, Ρατῖ. ΡΥ. μεγξογμέαξερ. 

Ῥ5. {1 Χ1Π|. 6. ϑγτῆτα. εἰ ΧΧ Ἀ. ]. 
ὈΒΓΤῸ [ἰληβίεῖινο εἴ δεῖνα δροθρθ- 

τυπῦ, 8668 αυδῖη Μαββοσείμε, αὐ 
ἐπ Ρυαδὶ ροπυηῖ, 

᾿Ἶ ΒΞΕΡΗΜΟΊΏ, ἀεεοῖο, ἀευασίο, 
εύπομο ὙὙΓΊΓΠ» Η:» ἢ. ἐχδῖοοο. Τυά. 

ΧΥῚΙ. 25. 2 ερ. ΧΙΧ. 24. ἐξηρήμωσα 
τῷ ἤχνει τοῦ ποδός μου πάντας ποταμοὺς, 
ἐυασμανὶ ἀημα νοϑιϊσὶο ρϑα 8 τσὶ 
ΟἸΏΤ65 ἤπνιοβ. [68. ἴ,. 9. ἐξερημώσω 
σὴν ϑάλασσαν. Ὑίάδ οὲ 76Γ. δ]. 86. 
Ηοκ. ΧΠΙῚ. 1δὅ. εἰ Νδᾷ. 1. 4. Αἀὰς 
Ατο ΥΠ]. 9. δος. ΔΙοχ. οἱ Βα. οἵ 
Ι,. Βοβ. Ῥτοϊεζ. ο. 83. δὶ Ναὶ. 1. 4. 
- 3 Πππ. ΠΙΡΒ. ρεγαϊδονῖ ἄἀευο- 

υθο. ἐγεῳ. ΧΧΥ͂. 9. -- πσν» 

Ἦ!ΡΗ. υαδίο. ἴε56. ΧΧΧΥΊΙ. 96. --- 

Ὀὺῦ. ΗἸΡΒ. ἃ ον: ἀεεοίο, ἀ6- 

 φαείο. [2υ- ΧΧΥ͂ῚΙ. 81. 33.--ΣὐὉ 

ἃ 

΄ 

ἀεεοίαίωδ. Ηρα. 1. 4. --- Ὁ 

ἰάδιι. [69. {Χ]. 4. Ῥχρίογθο. αυο- 
486 Ἰορίίυν αὸ νὸοχ ἤδη. ᾿Υ͂. 10. 
86ς. οοα. ΟΒὲβ. δὲ Π181} ᾿γὸ δᾶ ἴῃ 
τοχῦὰ τ ΡΟ ΓΙ Γ. 

᾿ΕΞΕΡΠΟΏ, γέρο. γυϑ ἱάθτ. 

Αι. Τμεοά. Εχοά. 1. 7. ἐξήρποσαν, 
Ῥτο 4ᾳὺο Μοπίξδαυς. ἰοροημάπιπ 8υ9- 
ἰσαίυν ἐξήρπωσαν. ΕἸΒοΠοτυ ἰπ Ῥτο- 
πω: ἂς νι [μχ. Ν, Ἴ΄ Ρ. 680. 
βουῖθογο τανε. ἐξείρπωσαν (απ οϑἱ 
ἔοττηαα ἱτηρογέδςεςί ΑἸοχδηάγιπα νοὶ 
ἐξέραω), Ἀ. 6. ρεπμδ δμῖιπι πιαρπα οὐ- 
»ὶα ργοραβαγιπί. ϑομδυ θη τρΊυϑ 
δὰ ἢ. 1. οατὰ ϑβοδυϊχίο ποῖ. δὰ 
Τμεοάοτεί. Τ. 1. ρας. 890. ταροῃὶϊΐ 
ἐξήραυσαν, συχα ἐξεραόω νεγθυτα ἀυ- 
Ρῖα δυοίοσ δεϊ8 6886 ναῖον. 

806 

Ὁ ΉΞΈΡΤΙΥ ΖΩ͂; 

ἴη 1. Ὁ 4]α. 

σασι. 

ἜΞΕ ῬΠΩ, δἜγερο, ῥγΌϑεγρο, ῥγΟΙδ' 
Ῥένε [αοῖο, ρτοάμοο. γ γ᾽» Τρ, αὐπιν 
ἀε μγορίσπο. Ῥεαΐτα. ΟἸΨ. 39. ἐξῶ. 
Ψψεν ἡ γῆ αὐτῶν βατράχους, Ῥγοΐαη 
ἐπ πιαχίπια οορία (ϑ6ὰ 5οαῤμ, 5. εὐκὶ 
ἢ) ἴδῖτα τάπδϑ. ϑυϊάββ: ἐξεδύα, 
ἀνέδωκεν. Ααῃ. ϑγταια. σεῃ, Ϊ. 
» ΄ 

! τ. 
ϑγίαμι. Εχ. 1. 7. ἐξῆρψεν. ἴπο. [5’ 

ΧΧ. 90. νἱάς ΕἸΒοΒοΥ (αν. μ ὁ 
6 1,.ὄ Βοβ. Ῥτοΐερ. ς. ΠΙ. αἱ ὕει, 
ΤΙ. 20. 

᾿ἜΞΕΧΟΜΑΙ, ἐσοὺ, ερπενη, 
συαίο, εμρίο. ἘΞ λν» γεν 

1.11. ἐξελεύσετα:, δὶ ὕπηεῃ 8}, ἃ 

αυϊάετα τεοϊῖι8, αἱ υἹάείατ, ἐξὴδ. 

σεται. ἨΙΒαΠῖ. --- ΝΕ ἿΔ» Ὀεπίο. ὅγπμμ,, 
[ε5. ΠῚ. 9. υδῖ ῥγὸ ἱπυργεβθὸ ἔν 
ϑέγωσαν Μοπίξαυς. ἰορῈΓῈ πατοὶ 
εἰσελλίσωσαν, 48 ἴαχηδῃ οὐῃ)ε 

οοτησηοᾶδ ΒΌΡΘσβθάθγε ροβϑυπῖι 
Νδτα ἐξέρχεσθαι, εϑι ἢ. ]. οατεώ Β 
δοίϊωπι, ἱπυαάεγε, αἰὐονΊγι. 
Ρτον. ΧΧΧΠΙΙ. 80.ὄ υΧΧ ΝυαΣ 

9. ἐὰν δὲ ἐξέλθητε εἰς πόλεμον ζυὰ δ 
87. 1 86τη, 1Ψ΄. 8. --- Γ) 1} ρὲ 

ἃ πη)» Ῥγοάδο. ΑἹ. συὰ, ΧΧ. 5, 

-οὖνν ΡΙΆ. ἐγμο, [ν. ΧΙΥ. δ 

μετὰ τὸ ἐξελθεῖν τοὺς λίθους, Ῥοδὶ ἱθὲ 
68 δνυϑοβ. ϑῖς εἰ 8ὸ8 Υδῦέ {' 
ταπόαεθει, ἰο κὸ οκέ, υἱὦὃο[ ϑοίεσιμ, 

-- ἢ)» εο. Ὅεηῃ. ΧΙ]. 1. -τ δ 

ἔσεο. Ααυ. Ρ8. ΧΧΙ͂]. 1. δὴν 
ἀσὸ στέατος οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτί, ὺ 

ἐξέρχεσθαι 6, ἵγτέ ποίδν 

ΤΙΧΧ σε. ΧΥ. 4. ὃς ἐξερεύαπαι α 

σοῦ, ἢ, 6. αυὶ ογὲρίπεπι ΕΣ ἴθ ἽΠΙΣ 

γιὰ εἰ Όδη. ΧΨΉΙ. 6. ΧΙ] ᾿ 

Μιοδ. Υ. 2. Ε τοὺ ἐπ 

ἐξῆλθεν ὃ ὃς οὗτος, “ ἡ 

Ηἰς ἀρὰ πρλ εννς ΧΧ. 18. ὑπ 

᾿Εξέρχομαι. 

φτογερο, αὐππὰι 

ρτορίσπο. ὉΤΤΎ ἴπς. Ρε. ΧΙΙΝ.9 

ἐξείρπυσε, φαοὰ Μοπεῖ, τοδάϊάϊε ὑ- 

γερείί. Ἀεβροχῖς ἀϑαπι γνοχὶβ υὐτὴ 

»γοώια. Οοπξ. Ρεΐπι; 

ΟΥ. 80. ϑυϊάδε8: ἐξερσύσααι, βαὰ- 

᾿ 

ΤΗοοῦᾶσί. ἐξερψάτνωι 



᾿Εξέρχομαι. 

« μδῳ ἐξιλεύσοεμαι εἷς συνάντησίν σοι, ἴῃ 
Β611ο οχῖθο οοπίτα ἐδ. Ψὶάθ εἰ ΝΌτη, 
ΧΧ. 20. ΧΧΙ. 98..Νυ. ΧΧΙΨ. 
324. ἐξελεύσεται, απο γεγο ἱπ δἀϊξ. 
Βγοϊθηπρ:. τεσΐα οπιθπδἔυπ ν᾽ ἀδίυν 
ἴῃ ἐξελεύσονται, ΒΕ]Ό ΙΓ ΘΉΣΩ χαὶ 
κακχώσουσν. Ὦδαι. ΧΧΨΊΙΠΙ]. 7. 95. 
Οοπέδον εἰ Ρύον. ΧΧΧ. 97. δὲ τ τν 

ῬΘΥ ἐκστρατεύειν ΘΧροηϊζαν, δὲ βυργα 
ἴῃ ν. ἐξοδεία οἱ ἐξοδία. Ῥβαϊγα. 1 ΙΧ. 

δ΄ 11. οὐχ ἐξελεύσῃ,. ὁ ϑεὺς, ἐν δυνάμεσιν 
ἡμῶν. ϑδιυϊάδδ δὰ Ἀι. 1. τεβρὶςίβῃβ οὐχ 
ἐξελεύσῃ Ἰπξεσγρτείαϊαν οὐ στρατηγήσεις 
ἡμῶν, 0011. Ῥβαα, ΧΙ.111. 10. μὲ 
1πς. (666. ΟΒ;γβοβέ. ἴῃ Οδίθηβ ΡΡ. 
Ἔ. 1. Ρ. 813,) ἴοοο οὐχ ἐξελεύσῃ ἀρυὰ 
ΘΥ ΩΤ ΔΟΉ τη Βαροῖ οὗ προέργῃ. 1]οὉ. 
ΧΧΠΙ. 11. ἐξελέύσομα! ἐν ἐντάλμασίν 
ὅου, “ΟΌΐ ἐξέρχεσθαι 6ϑὲ ἱ. 4. πορεύεσθαι. 

᾿ Κβγταμῖ, εἴ ΓΧᾺ Ὁαπε. Υ.. 7. ψυχή 
ς μου ἐξῆλθεν. Ψυΐᾳ. απίπια πιεα ἰἰρμε- 
ὕδεία ἐξέ, 86. χαϊ βου ξοσάα, ουχαν ΔΙΏΟΓΘ 
ςοπ]υποία.. ᾿πξέρχεσθαι ἡ ψυχὴ ἀ6 60 
Αἰοϊξαν, φμὶ εφὲ ἐπ εοδίαδὶ αἰ αάγηο- 
ἄἶμεπι. σοπεπιουείμτ ἀπῖρηο. Οοἢ. ΥἹΙ]. 
18. ἐξελεύσετα, τὰ «ἄντα, ευααεί, ὁ 
διεί οπιπία. 168. ΧΙ ΤΙ]. 1. ἐξ ̓Ιούδα 
ἐξελόντες, α υᾶα ογρίποηι παοῖὶ, 
(0]}..1 Νίαος. 1. 12. --- "γὴν, δεάεο. 

ΤΙ ΧΧ, β6ς. Ησχ. Ψψυὰ. ΧΥΙ. 192. [π 
ἀ Ηροῦγ. νοοϑ Ἀ. ]. οἵ ν. 9. ῥγεῖδσ Ὡο- 

εἰομόστα οοἰϊοοαέεεπι ο8δε οἴίδγη 1δῖοὶ 
ΠΟΙ »γοδεεμπαϊ ας ἐγιερεπάϊ, ἱ, 4. 
86Γγ168 ΟΥ̓ΔΙΟΙ 8 ροβειϊδί. ---- δὲν» 

ἐπϊίμδ. Νατα. ΧΧΧ, 18.- ὌλνῊῺ» 

Ῥίυν. »γορπαΐ. 4 Ῥαταῖ. ΧΧΧΊΙ, 
321. ἐξελθόντες (Α1]. τεςεἰυ8 ἐκ τῶν ἐξελ- 
Ῥϑόντων, 86. τις. Οὐπξ, 1.6. ΧΧΧΥ. 
Θ. δ] ἴπ τῶν πονηρῶν ϑηρίων ΒιὈἸηἴ6]- 
ἨἩρομάμσ τί. Γ΄. 1, Βοϑ. Ε]]108. 

ε Ὅτ. . 196.) ἐκ κοιλίας αὐτοῦ.---- 2), 

»τοϊεοίτο. ὅδη. ΧΠ]. 8. βος. σοπιρὶ. 
“- ΟΝ» σοπρτεροῦ. Δυᾶ. Χ, 17. 

ἐξῆλθον, ᾿εοηρτερῖ ορτοα θα πίυγ. 
-- ὅ32}» ΝΙΡΙν. ρεγέαγόογ. “ξτεῖα. 

1.1. 82. ἐξέρχονται, γεείἐπαπέεν σρτεεεὶ 
σείπί, εἰ βιρβα 56 ργογίρωεεγμπί σα γε. 
ΠᾺ ἰὼ Ῥἢι. ,εεέίπατο, ργορογαγε. 
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-- ὕυῃν "ἵμο. Νυτα. ΧΧΊΝ, 7. --ὶ 

»Ό» Ῥγοβείδοογ. Νατα. ΧΙ. 81. [ε8. 

ΧΧΧΨΠΙ. 12. -- Ρ5)}}), (Βαϊ ἃ. »γο- ἡ 

ἄτο. Τϑαῃ. 11. 18. 14. 1Π]. 97. --- 
Ἵν. ἴγαπϑεο. ὅγτατα. βασι. ΧῊ]. 

5. ΧΧ Μίεομ. 1]. 18. --- ν» 

οὗγμογ. ἴα8. ΤΥ]. 16. ΨΙΔοηίωσ 16- 
1898 δῦ» αυοά ααπε 86 [Ὁ πο- 

ἰδὲ σμπὶ ππροίμ Ῥεγτὶ, ἱπυεπὲ, ἱπυοίατε, 
δυῖ νοοὶ Πν» 408 Ραγύχω ἀἰπῆετι 

ΔὉ πῶ» δδηάριῃ {ἸΡ 1886 ΠΟΠΟΏ ΘΠ. 

Τοοαυ]οίηϊο- δὰ ἢ. 1. ἐξελεύσεται το- 
ἐοτταδηάυπι νἱάοίας ἰπ ἐκλύσεται εχ ς 
ΤὭχοη. 111. 12. -- ΠΣ» αδοεπάο. 

Ὅρῃ. ΧΙΧ, 30. Εχ. 1. 10. 165. ΧΙ. 
16. --- "2}» ᾿ν. 1, οαδβὸ οδγέαἐξνι ἐὲ 

ῬΕΥ τεδροηϑογία. 1 ϑια. ΧΨ ΤΠ]. 7. 
ἐξῆλθον θ60. οοά. Α]οχ. ϑ'οα τϑρο- 
Βοηάιτῃ οδὶ ἐξῆρχον, αιοα ν᾽ 6 βιιρζα. 
-- τῷ καυῶ. Νυ. ΧΧΙΨ. 924. 

γιαάθηΐαν ὈΥΨῚ ἃ τδα, χῆνυ ἀετί- 

ψα886, δαϊζ ροϊίιβ Ἰερίθθ6. τ νὴ» 

αἱ Αταρ8 αυοαια ἔδοϊς. Ορείεσυα κα 
ΡΓὸ ἐξελεύσεται νἱχ ἀυθ᾽ίεστα Ἰοροῦ- 
ἄπχη ἐξελεύσονται : βοαυϊατ δηΐμ χαὶ 
χαχώσουσιν. --- ὁ, αἀεδενγία ἑποος 

ἰεπίεϑδ. Ααυ. Ῥβαΐωα. [ΧΧ]Π]. 14. 
οἱ ἐξελευσόμενοι. ΤΠ ΟΠ] ορτυιιπίαν 15ταδ]}- 
ἴ85, αὰ] οχιοσδηΐ εχ Δὲ σγρίο, ἃς ΡῈΣ 
ἀεβεσία ναρδθαπίυσ. Εοάστη σποαὰθ 
ΧΩ060 ΕΧΡ]Ἰοδη 8 οϑζ Υ εχϑίο Ουϊηία, 
αυ88 Βαροῖ τῷ ἐξεληλυϑότι. --- γ7. 

σαγγο. (1008. Υ11].10. 2 ϑα. ΧΥΠΠῚ ς 
21. -αν Ἃ), τευογίογ, Ἐδβάτν. ΥἹ. 91. 

-- ὉΏ, αδεοίνογ. ὅεη. ΧΙΥΉΙ. 

18. ἐξῆλθε δὲ τὸ ἔτος ἐκεῖνο, ΕΧΗ δαΐθτα 
ΔΠΠ.5 1116, ἢ. 6. Μπέδο δῇηο 11]ο. 1 
Μδεος.]. 10.611. ἐξέρχεσθαι επτίδίεγε, 
ογίγὲ ποῖδι. ΨῚ46 αιιοαὰθ 8. ν. στόμα. 
ἴῃ Ηἰβέ. ὅδ. ν. 4. ἐξέρχεσθαι, ἔχ τι- 
νος αἸοῖιν ἐά, ομ7μδ αἰϊᾳις ἀμοίοῦ 
6δί. 

ἜΞΕΣΤΙ, ἰἰοεί. ἽΝ» ΟΒαἸ]ά. ἀε- 

οὐπδ, οοπυοπέεπ. Ἐπβᾶτ. ΤΥ. 14, 
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Οὐκ ἔστιν ἐξὸν. 

γε Μ5. Βγεῖι, Τὸ ἔξεσει 
ἢ ἀπὸ νόμου, ἣ ἀπὸ φύσεως, 
ὕθους. 

ΟΥ̓Κ ἜΣΤΙΝ ᾿ἘΞΟΝ, πος ἔρεξ. 

ἮΝ» πον. Ἐλβέπαῦ. ΕΥ̓͂. 2. 

᾿ἜΒΞΕΤΑΛ' ΖΏ, δυχιῶτο, ἱπᾳκῖνο, ἐζ-. 
»ίογο, αἀἰααίοῖ ἐσᾳπιῖπο, οΥμοῖο, ἐρ;- 
φμεο, οαάο, υεγδετο. ἸΓῚ Ψ Ῥγοῦο, ε- 

»ίογῊ. Ῥβαῖγα. Χ. ὅ. 6. --- ΡΝ 

ὁ ταδῖασ. ὅν. ΤΣ. 44. δεο. Δίοχ. οἱ 
ΑἹά. ἐξιτγάσθησαν, φυοὰ ἰδιηθῃ ἀ6.]- 
γδηάτη δῖ Ὁ ἐχσάννυμω δυΐ ἐχσάφω, 
εωρονπθ, ευοίνο, φιοὰ Ἀ. Ἰ. ἀΦ τ ξ- 
υἷθυ δἀμίδείυς, 6186 ἂς ἐνευΐω εἴ 
ἐχκχύομιοιλ ---- Ὁ φιῶγο, ἐμ ημέρο. 

Ώόουι. ΧΙΧ. 18. ἐβετάσωσιν οὐ πρρρο) 
ἀκριβῶς, ἱπαιαΐναης νά ϊοθα δοςυΓδξο. 
- 3: ΗΙρΒ. ρεγομξίο, ΑἹ]. 1 βδτα. 

ψ, 6. ̓ἰβήνασιν αὐτοὺν, ἐγμσίαοϊδ 11}109. 
ς ἴα οἴῃ ἴῃ οφαϊςα νοὶ ἱμίοερυθῖθ 
αιοάδιο }. ς. ᾿ϑεῦυμι θεΐδθα. οὐ ἔρὶς 
Βιρίυα. 6 ΟἸ]οιρὶς ἴῃ ἰἴδν. 1 Βος. 
γιά χαα ἱπέτα ἱπάβ δἀάυοία βυης 
ἕὰ ν᾿ Ναῦς. .- ἽΡΌ. δΟΥΊΜΟΥ, ἐφθσσί!- 

80, ἵπημῖγο. ἴπο. 200. ΧΙ. 9. 
ὅγτωπι. 900. ΧΧΧΊ], 11. -ορϑ» 

υὐτίίο, ἢ. }. καξίοηφης τεφμῖτο, ὅγεασο. 
2ον. ΧΧΧΥΙ. 28 ππι Ὁ ἀρρτοῦο, 

ϑγτοχοδοῖι. (0}6}. ΙΧ. τῆ, ἐξήτασι": 
ψὺ, Μαρίξλας, Ἰρρεμάμπμῃ φου)οὶῃ 
ἐζέτησ. ΑἸΠ διαϊζμηξ, οαρὶ ΝΕῚ 

Ἰορῖθβο, δὲν, ΧΥΙΠΠΠ. 40. πρὸ κρίσνω 
ἐξέταζε σεωυτὸν, ἐππιπρ 64 οὐννῖρε Ῥυΐὰν 
15 (6, αυρά ἀαρματθ εἴ οοχπίμεξο Υἱϑ 
18 δἰ ἐφ. 118, ΧΧῚΠ). 9, οἰκέτης ἐξε- 
ταζόμενος ἐνδελοχῶρ, βοχγυβ αϑϑ ἀπ 
᾿σὔδιιδ 58. υογδεγαίμι5. 5΄5. μάσειξιν 
ἀνιτάξεσθαι αἰείξυν Αςι, ΧΧἸ], 34, 

᾿ΕΞΕΊΤΑΣΙΣ, ἑμομἐδεἐο, σις α 7ῳ- 
ἄἴοε Πετὶ δοΐοί ἐπέοττοβαμάο ἐμηι γομῆὶ 
ἐωπι ἐεδέε;, ἐχρίογαξίο. ϑδῃ, 1. 9, 51, 
ΧΥῚ. 429. εξ ἐταπιδη, ἐπιφωϊεμίο, 68- 
αυς ἐξασία, γίρίάα ἃς δεούεγα, ἴα υἱ 
Ὧδο τηϊηΐτηβ ουἷρδ ἱπ]ἀ]οαίδ οἱ ἴτ- 
ῬΡυπίία ρῥγείεγοαί. 8 Μδοο ΥΙΣ ὅ. 
ποτὶ οϑὶ φορβθυϊυπὶ ἔΌΥΦΗΒ6, γεο- 
τι ἱπίεγγοραΐίο, εἐαρίογαίδο οογαηι 

γχῶς, 
ἀσὸ 

ὃι 

ι.. 
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α Αὐάρ 1 Μεαρ᾿αῖν ΧΙ͂Ρ. 44. Ιοχίς ἡμάϊοε. 

Ἐξ 'ς, 

γμ2ο Οετοξστα δ ̓ ς. 1. ΗοἽ. 
ἐξίνασις, βᾳραιισμός. 

ἜΚΕΤΑΣΜΟ' Σ, ἰάετι, γῃ)ῦ, ; 
ἐχακ ἰέα:. Ρτον. Ι. 
938. ἐ τασμὸς ἀσεβῶς ὀλεῖ ϑοουμπάεα 
᾿ἰϑθυάιραντος ἐπ Οοχαμι. δὰ ἢ.1, νοσεσα 
8, γεδ» ἐπέεγγοσραυί!, ἀεαιλκοσαιξ. 

ϑ6ρ. [Κ΄ 6. Ἡεφεγςο, ἐξετασμὸς, πρίως, 
ἐρώτηφις. 

᾿ΕΞΕΤΑΣΤΕΌΝ, ἐ ἄἶναι. 9 
Μάδος. 11. 80. Ρ]δῦο ἐδ ΙΧ. 
Ρ. ὅ99. Δ. 

“᾿ ἘΞΕΤΑΆΣΤΗΣΣ, ὀαανεέπαίον, ἐπ ς 
φιέοίέον. ἸΠ» »γοδαδέξ. πὸ ἢ. 

Χ, δ. κύριος δίκαιος ἐξεταστής (ἴχλ χὰ» 
Ὀ}5 δικαίου ῬΓῸ δίχαιος ἰοσαιηάτμαι νἱ- 
ἀεῖατ. ἀρυά Τβεοά. 158, ΥΠ. 9. 
ἐγαστὴς φχοίβί. Κ'). ἵμερ γγ13. 

᾿ΕΞΕΥΤΈΝΛΙΓ ΒΩ 8. ᾽᾿ἘΣΞΕΥΓῈΝ. 
ΝΑΙ ΖΩ. οὸοχ δας, ἴῷὼ οὐδ 
Τιοχῖδὶϑ οὐδἶϑβα, ἰθριν 25 Μδος. ζ. 
18. πῃ Οοπερὶ. αϑὶ ἐξευγιναῦσας εὐχὴ 
γεγθῖ9 μεηῖτε εὐγενῆ τὴν ἐξουσίαν οοτι 
Τηρῖθαν, 86 νοΥΌ ἘΣ : πεαὰθ ποῦν 
Ἰοση μούεοβεδδοι) σέπεγοσε αεπνεὶπὶ- 
δίγοημδ. 

᾿ἘΞΕΥΘΗΝΕΏ, αδυηπᾶο, ζεϊδοῖεν 
ἀῃο. Ὗϊάδ ποῖδα εχ Αὔηο ΥἹ. 1. 
πὶ ν. ἀδευδιγέω, 

ΨΈΞΒΕΥΜΕΝΕΖΩ εξ ΟΛΓΑΣ, ςτὸ- 
Ῥδιξεε τεάάο, ρίποο δΐγεν, ἔΐδετε ἀλτέποο. 
Αᾳυ. Ρκ. ΟΥ̓. 80. ἐξευμεσατο. 1, ΧΧ 
ἐξιλάσατο. ἵοχ ΕξεΡΓ. ποῖδὲ ἀπσοσαε ; 
{πα τ ἐηξοαροίενε, ψᾷ δάθο. εβςο- 
ἴμτα μοφυθῃΐ τὸ ονὔθε οἴδείεμῥο, 
Αὐἀδο 4 Μαοκαμι, ΙΥς 11, μϑὲ Ὅδ.ὶ 
εἰμφήξονσαι Ἀφίρηξ, ζρμαζαβ ἔμ Ἐκ. οὐἱ. 
116. ἐξευμόζεσνᾳι, φεϑεσθαρ, αὶ Σλώε. 
χεσλα!. Ηφεγοῖν. ἐξωμενφα μα, ἐξελεών 
όασϑαι, ἐξιλάσχεαδρῳ. 

᾿ΕΚΕΥῬΕΜΑ, ᾳὐξαυεπέϊο, ἔκοτνη. 
ϑδίγαςο. ΧΧΧΥ. ἴῸ. 1 Βιονῖυα. ϑεὰ 
}. }. Ἰερχίξαν πυυς ἐπ ᾿ἰδτῖβ οῖ5 οἱ 
οοὐὐοίθυθ οοἸ ας οὐπίαᾳᾷ κχαϑεύ- 
σὰ 

᾿ἜΞΥῬΈΣΙΣ, ἐμφϑιμέρ, ψερυδδίν 
βοίία, Ὅν ἴάρτῃ, ἴθβ. ΧΕ, 88. ἴφο 
Ρε. ΟΧΙΙΝ. 8. Ννιάθ εἐ Βασυεὶ. 



ὃ 

[» 

᾿Εξευρίεκοι. 

ἘΠῚ. 11. ος 1ῷ. υἱὴ ἐξοίρεσις ἐἱὲ 
᾿ » 86. πεπιογὴ, ΠΑ ϑατΌᾳ,. 

᾿ΕΞΕΥΡΙΣΚΩ, ἐμνεμία, ἐπα στ 
ΣΡ Ιάδηλ. ὅγσημι. 00. ΧΧΧΥΊΙ, 

ὯΒ.. (οἰοὶ, Υ1Π. 17. υδὶ φχοίαϊξ 50» 
φιιβαῖῖνι5 Ἀοιηΐη9, αποά τορορακν 
8. γεχη ἐδωρο, εἰ αυοὰ κερεῦαῖ χ6- 
πλίνυτᾳ ἔργων, Εοσῖδ τρόπων (ΗΠ οτοι, 
ταϊοπειη), δῖ τέλος, ῥπελι. Βαχυοὶ, 
111. 30. 48. 4 Μαςο. Υ11. 243. πάντων 
ἐξευρὼν γένεσιν, χμῖ οπιγδιΣ ογχίπεης 
ἀεάξ,, διψᾷ, αμοίογ ἐπὶ ουιπέμηι τοῦ μη). 
Μιάς ΑΡγοον. Αὐπίτη. δα ΤΞϑοιγ]. Τ. 
Π. ». 300. 

᾿ΕΞΕΥΤΕΛΙΖΩ, υἱέρεπάο. 1, 
δΏΕΡΠΟ, οὐμίσπιπο. ϑγτοτα. Βα. ΟΣ Χ ΤΙ. 
4. -- ΙΔ, σοπέεπιπο, υἱέρεπάο." 

ϑγισα, 2 ὕὅδια, ΥἹ. 16. εἴ Ῥπαΐτῃ, 
ΤΧΥΠΙ. 84. -οῖγν Ῥγοδεῖς αβὲςίο. 

Της. 1 ϑατη. ΧΎΥΤΕ. 10. 

᾿ἘΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΐΣ, οοπέεριξιᾳ, 
132» ἰάοια. ϑγιμῃι. ε. ΟΧΧΊΙ. 8. 

Θείροπα Το. 1. ΟΡΡ. Ῥασίβ. 
Ῥ. 8422.} σολὺν χρὴ ρον ἐξευγελυσα 
ἐφόν. Ακᾶο Ὠίου. ΕΑ}. ΕἾ. 409. 836. 

ῬΕἘΞΕΥΦΡΑΥΝΟΜΆΑΙ, ἢ α. δὴῃ- 
Ρἵεχ εὐφροαίνομαι, ἀπξίοτ, σαμάεο. ΒΖ, 
ΧΧΡΉ. 41. γῶν ἸῸΝ» Ῥοξϊεὲ 

δΏΡΟΥ θαι, 860. Ἄχ. ἐξευφραύνοντο, 
υἷοὲ γί δίδο. εὐφῥοόνονεν αῖνε!. ἤρου ἢ 

ἃ ἰωορῶθο νἱδουμμιν γ᾽. 
Ἐπ ΧΏ, ΟΜΑΙ, ἐμοεδία, ορίωδα, 

Ῥτουώπσο, ἀχϑρ.. δ᾽», ἈΗΔΉΣ, 

2. ΧΙ. 4. --. δὴν)» ἐξέ. ἍυΙ. 

ΧΧΙ, 28. τὸ ἐξέχωῳ, ἀπὰ τῶρ ὁρίων 
ἐρβσηᾷ ἃ ΩΝ τον ΗΠ. 28. δι Β μιμὲς 
ἐξέχων ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως, ταττὶϑ 
Ῥχοπιῆμδηδ ς ἄοταο τερΐϑ. -- "Ν ) 

Νῴβ. οοηέταρίῃς, σπσιαίμδ. αρκ, Ἐπς 

ΧΊΩΙ, 4. ἐζύχωκο. (ϑβ,. ὅγε, ΕΠ κ, 
ε φαἰῤαμὲ ἤκαει Ν κα ταὶ Ἐν ὺ» 

Ρἷυχ. ὑγορέπεπές ρυσάμπία. 1 Ἦερ. 
ΨΙ 27. 28. ἀνὰ. μέσῳ τῶν ἐδεχομάνων, 

408 οὔβοιυτά τοςς ςηιέπεπέξᾷδ τιοβοὶο 
ὅι69. ἰηώμετα νοϊυϊδθα υἱεπίαν. 
ϑορομδνα Δ. .. 111. δ, 6, πιριάρνενς 
ὮΗΡΕξ, --α χλὲζν, φεσίάξτο. Δαμ. Ῥες 
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ΟΧΥΉΗΣΪ. 1798. ἐξυχέρην, ἐχανῆσ σινιεὶ 
οδρὶζα, ἢ. 6. ουρίάἀα ἀχροοΐδθδυ. 

᾿ΕΞΕΎΩ, ἄξοοᾳιο, εἰϊχο. Ὁ, υα- 

σμωσ, ἐπαπὶν. ἘΖ. ΧΧΊΥ͂. 11. Ν. 1, 
᾿ΕΞΗΓΕΌΜΑΙ, δῆαντο, ἐζροπο, 

σοη δον, ρὈτοβέεον. "δὶ  ΗΙΡΗ. ἃ 

ΓΤ» οοηπίοον. Ῥτον. ΧΧΥ ΤΠ. 18. 
ψυϊραῖ. φωὶ αμίειε ςοπΐσεε, ἤυονία, 
-- π τ ΗἰρΆ, ἃ ἵΤῪ» ἄοςεο. ον. 

ΧΊΥ͂, 571. -- Ἐς» ΡΒ, Ζυά, ὙἹῈ 
18.1 Ῥαχαὶ. ΧΥ 1, 24. Χο». ΧΧΥΝΈΙΔ, 
217. ϑγτήτα. Ρβ. ΠἼὮἋΧΥ ΤΠ. 27. δυϊά. 
ἐξηγήσασϑα, ἅμα λέγειν τε, «ερὶ ὧν ἀχ- 
νοοῦσιν οἱ ἀκούοντες, καὶ διδάσχειν αὑτοὺς, 
φερὶ ὧν συνδώνοντα:. 

᾿ΕΞΉΤΗΣΙΣ, παγταίϊο, ἐπροεῖδο, 
ΒΟ, ἰάοκα. ϑαά. ὙΠ]. 16. δθὸ 
αι, τεϊααΐ ᾿ἰΒτὶ Βαρατς διήγησιν. 
Ὀϊσδαὺθ νοχ ορρομῖϊας ἴθὶ τῇ συγ- 
κρίσω, δῖν. ΧΧ, 18. 
᾿ἜΠΗΓΗΤΗΣΣ, ἐπ᾿ υπἰνογϑυτ, φιὶ 

ὧν αὐδῃμο δὲ φναξὶ οἴκοέηε ργαδεί, ἃς 
ἰῃ δρϑοΐθ ργαοθρίου, ἐχηέππαίοτ, ἵπο 
ἐθρρχϑθ, δροεϊαῦδαι ςαογόνρεηε ((οηξ, 
ἘαΒηκοι. δὰ Τιμηδὲ (]ομϑ. Ρ. 80.), 
ἐκροοίίον. 7.77) υἱδίο. Ῥχον. ΧΧΙΧ, 

18, δὶ ἐξηγητὴς 468, ἐμέεγῃγεξ ξαητά» 
γιρη. “-Ὁ ΘΓ πορσιδ. Οὐκ, 

ΧΙΗ. 8. 34. δα ἐξηγηεῆρ, ἃ «ερὶ 
ἁρμῶν καὶ νἰντυβαρηρν Αἰ ἐγμερευ Ἢ 
(υμοσὶ Αγροίδοορ. δέοτα, μ. 976. ἐϑῳμ 
εἰ Γιατῃρίισᾳ δα 7οἐ. 1. 18. ». 807. 
᾿ἜΞΗΓΌΡΙ,Α, ἐχοιραΐεο, 1. ὁπαγτα- 

Ην, οσηβοεσῖο. ΓΤ, ἐκα. 5. ΧΧΈ. 
33. ἔχβαλε, ἃ ἐκ, στόματος ᾳὐκοῦ, ἐξηγο- 
βίαν, οἦ!φ6 διχῆβιῃ εχ οσγα. αἰυ8, ἐπάσσαν 
ἐΐοπεπι. Ἐξκβ. ἐξηγορίαν, ἐπαγγελίαν, 
-- νη" ἵν οἷαπφον, ͵εδιξαίο. 0». 

ΧΧΧΉΙ. 46. πρὶ ἐξ, φγοίίαγεην 40: 
ἑϊοπόηι ἀδηοῖδῖ, ααὰ ἢεοΟ Θπδιτα» 

ἂν» 

ἔσποσι επεβείοτυσ ΘΟ] δροσυτ ̓ 
φορδηθῦ. : 
ἜΠΕΓΚΟΝΈΑ, φεχαφίνθα. ἘΣ» 

Ρἷυν. ὅεηοβ Υ. 15. ἔν. ΧΊΓ. ὅ. 
ΠΡΘΝ ΚΑΙ »ἱκκ Ομοά, ΕΣ. ΥἹ, 8. 

ἙΞΗΚΟΝΤΑ ΔΥΌ, ϑφεχαρδιίᾳ 
ὦμο. πον » φεάεοῦπ. ὦ Ῥαγ. 



᾿Εξζήκοντα ἕξ. 

α ΧΙΠΠ]. 91. .-- ἡ ε Ὁ) γγν; ΟβαϊἹά, 

Ὁ δη. Υ.. 33. δὰ 
᾿ΕΞΗ ΚΟΝΤᾺ ἝΞ, ςεχαρίπία 262. 

τὺ Ἐν: ὅοπεθ. ΧΕΨΊΙ. 97. 

 Ῥαγαὶ. ΓΧ. 13. 9οβερβ. ο. Αρίοι. 
Ι, Ρν. 455. 18. 

᾿ ἘΒΞΒΕΗΚΟΝΤΑΕΤΗΣΣ, δεχαρὶπία ἀπ- 
Νοὲ ἀρόη8, ϑεζαχεπανίμδ. ὈΗϑ 12 

ΡΟ Μιέμα ξοταρίμία ἀππογίπι. Τιδν. 

ὃ ΧΧΨΝ]Π].8. Ηἴρροον. ἀε Μοσρ. υἱς. 
14Ό. Υ. ν». 1149. Ὁ. 

ἜΞΗ ΚΟΝΤΑ ᾽ὌΚΤΩ);, ξεσαρὶπία 
θεοῖο. ΤΥ. ὈΥδ- Νεκ. ΧΙ. δ. 

ἘΞΗΛΙΑ΄ΖΩ, ϑοἷ! ἐπροπο, αἀ δ0- 
ἕενι ἐσείοοο, βοίδε “αίωξ εἱ αγάοτὶ ἐ:- 
Ῥοπο. γη Γ» ἨΊΡΒ. ἃ »»» διιδρεμάο. 

Τμοροά. εἰ 1ΧΧ 5 ϑαα. ΧΧΙ. ἄ. 
ἐξηλιάσωμεν αὐτοὺς τῷ κυρίῳ, ΠΕΙΙΡΕ 
γε] ὁ γε] ογμοὶϊαϊοπε. . 

ο Ἠοχ. 1Ρ. 9. 14. δυϊάδε: ἐξηλιασμέ- 
γῶν, κεκαυμένων. Ἠδεγοβ. ἐξηλιασμένον, 
κεκαυμένον ὑπὸ τοῦ ἡλίου. 

“᾿ΕΞΗΜΕΡΟΊΏ, πιαπδμείαοιο, οἷ» 
οἰγο. 4 Μδοολῦ. 1. 99. 0υὺ] πιρίδ- 
ῬΒοσῖοα ἀδυγραίισ 6 τορι οἱ 
ΔΘ Όυ8. Ζομδταβ Γ[,6χ. ςο]. 770. 
ἑξημεροῖ, πραὔνει. Ιάετα Βαρεῖ Ηδεδυ- 
οἴ. 

᾿ΕΞΒΓΣ, ἀεΐποορε, ογαἶπε, Ῥτο καϑ᾽ 
ἃ ἑξῆς, νεὶ ἐφ᾽ ἑξῆς. Ὑἱάς 1,.. Βοβ. 

ΕἸ]08. Οἵσ. Ρ. 884. --᾿ ΓΙ» λονιο. 

ὅυα. ΧΧ. 48. - Οἷα. λο- 

"πῖπεο. Ὠδαΐ. 11. 834. 111. 6. 2 Μαρα, 
ὙΠ]. 8. ῬΟΙΥΡ. 1. 8. 8β6εῖ. 8. 
᾿ ἘΞΗΧΕΩ, γεέδομο, δοηΐέμηι φίο. 
ἡ Ὁ Γ, δοπίδις, ἑμγδα. Φο]. 11]. 14. 

Ψια6 οἱ δ5ιτ. ΧΙ, 15. 
᾿ΕΞΙΚΝΕΟΜΑΙ, ρεγυσπίο, ρεπε- 

ἐτο. ἘΣΡΡΤ» Ῥίασ. δαίμία. ΑἸ. διὰ. 

ΦὟ. 15. μεγάλοι ἐξικνούμενοι καρδίαν, 
ΤΑΛΘΤΙΪ ρεΠοίγϑηίε8 οΟΓ. ΘΟ αΪ το πδῖυϑ 
ἰπ Απϊγη. δά γαγίδ [οὐδ 55. τροπεῖ, 

ΒΑΡογα σερυὰ ΑΥΙΆΡ. ἘΒ ΕΕ ἴῃ 

οοἢ). 1]. ποοποιλ ἐπυεδέσαπάϊς, εἴ 
ΤΈΒροχίθθε ΓΧΧ, υἱ βερα 81188, δὰ 
Αχβθίβησιτν. [.. ΒΟ. δαΐδτη ἰπ Ῥτοϊ. 
6. 8. Ῥγὸ ἐξικνούμενοι καρδίαν Βογρίυχη 

810 ᾿Ἐξιλάομαι. 

βαΐδδο βυδρίοδαιν ὶ καρῦδες, 
δογμέέκιῖα οσὐὲδ, τὰξ Ῥτὸ ἫΡΠ Ἰερετη 

ΡΤ, »Ῥεγξογιαηπέεε, νεῖ μοι τ 

Ῥεγεογωίαβοπεε, αλεε νἱἀετασ τηοϊῖον 
Ἰοςσῦο, οο]]. ν. 16. Τὰ αυοηαες ϑεἰδῦυς 
ἘαΉ ]ογιιβ. θὰ ἸορῚ χιοηῦο γοϊεςὶ 
ἐξετασμοὶ, αἰ ΓΧΧ τ. ν. 16. αθεπς, 
δαΐ ἐξηχνεοόμενοι χαρδίαν. (οά. ΑἸες. 
ῬΓΙΟΓΟ Ἰοσο Βαρεῖ μεγάλω ἀχριβασμὼ 
καρδίας, ῥῬοκίοσίοτε μεγάλοι ἐξεχπαε- 
μοὶ καρδίας. 

᾿ΕΞΙΔΑΌΜΑΙ εἰ ᾿ΕΞΙΛΑΓΣΕΟ. 
ΜΑῚ, εχρῖο, ρίασο, ρῥγορεξξμπε τεὐδο. 

"Ὀψ δ» Ρῦὸ ὩΨ- ΗΔΡ. 1. 11. ζζε ς 
λάσεται; ΠΟ ἴδηι Ῥτορίεἰαπᾶο πλιὰ 
ἴγτεε 88 5 δοϊοπᾶο. --- ἐξ γν ΡΒ. 

ῬωΓΡῸ ἃ ρεοοαίο. 39. Ῥαγτ. ΧΧΙΧ. 924. 
ἐξιλάσαντο τὸ αἷμα αὐτῶν “«ρὸς τὸ ὅνα»- 
αστήριον, ἀτρίατεπί, Ἦ. 6. ᾿ετρίαξϊονιὲς 
οασμδα Σραγϑεγμπὲ βατιρταϊ ποτα ΠΠ]οσττα 
δ δἰίαστο. Εχ. ΧΙ.111. 29. ΣΤΥ. 
18. -- πῦστ, ΡΙΏ. ἀεργεοοσ. Ζδεξ. 

ΥΙΙ. 4. ἐξιλάσασϑαι τὸν κύριον, αἱ 
}ίαοατεπέ Ἰγοταΐμυγη. πᾶρ ςοιτί. ὦ 
πεμάλι8 νά; Β΄ εἰϊο Ἡεαγοδῖν, 
εἴ ῥσο ᾿Εξιλάσοιται, «ροσεύξετα:, «ξαἰ- 
νει!) ΤΕΡΟΠΘΠάδιτη ἐξιλάσασθαι, “ροδε»- 
ξασϑαι, πραὔνει». ---- , Ἐπρδ. 

ἃ νῦν εἰγαηραίο, δισρεπάο. 9 ϑμπν 

ΧΧΙ 6. αϑὶ ῬΓὸ ἐξηλιάσωμεν αὑτοὺς 
ἵπ Οορ]υῖ. ἸορτίυΣ ἐξιλασόμεϑα 'ν 
αὐτοῖς, Ἦ.. 6. ἐγμπέ ποδὲε ρέασιωξξ ρου. 
Αὐσίοῦ ᾿υἷὰβ ψεγβίομβ 
βῖῃθ ἀυδίο ν. 8. 801 Ὠανξὰ δὸς ἵ- ἰὸς 
ἰοιτοραῖ: ἐν τνι ἐξιλάσωμαι, 96]. 
ὑμᾶς. Οοπέξεγ αυσαὰς 1014. ν. 9. --- 
ἜΣ ΡΒ. ἐσρίο. ὅεπ. ΣΧ ΧΤΙ. 90. 

ἐξιλάσομαι τὸ «ρόσωπον αὑτοῦ, μέασαδο 
ἔδοΐοτη 6]υ8. 29 ὅδ. ΧΧΙ. 8. διὰ 
ἐξιλάσομαι, αἰτιαεικῇ, δυσωπήσω. [“τ. 
ΙΝ. 40. ἐξιλάσιτα;" αὑτῶν, ἐχρία- 
δὲε 1108. Ἐς. ΧΥῚ. 03. ἐν τῷ ἐξιλώ. 
σχεσϑὼι μέ ϑωὉ τεῦ »ίασαξως (οὶ 
ἤιεγο. Ἡ λάσχεσϑωι, ὲ 
μενίζεσϑαι. “Ἢ κάδε Αᾳυ. πραεῖα 
Ὑμοοά. [68, ΧΧΥΤ].. 9. -- γγὴΣ 

ΝΙΡΒ. δ }»7ν ἑπποίεβοο. 1 ϑασω. ΥἹ. 

8. ἐξιλασϑήσεται, ἀεῤτοριδαδίξω, 8ς. 



ἙἘ ξίλασις. 

ὁ ϑεόςς. Ουώ νεῦρα οὐτὰ π0}1Ὁ0 τος 
ἄο οὐ 992 ὙῊΣ σσῃ οἰ τὶ 

Ῥοβϑβίῃηΐ, μα 5 ἀυθίτο {116 δὰ Ῥτο- 
χίγηθ δῃςθοο 68 ἢ ΝΕ ΤΟίεσσο, 

αυοα οἴίατα ἰρίάθτα Δ [πὸ. ΡΕΣ 
ἐξιλάσκεσθαι Λεααϊτατλ 68ῖ, υἱ δάθο 
Πδρὸ νοσῦα γουβίοηοση 8]108 ἰηΐοσ- 
φυοίῖθ 6 τδυρίηθ δε ἴσοο ἰπβεσ- 
ἴδ οοῃτηθδης. (Οφίοσυτα ΡᾺ ᾿ 

τεηκ5δίοηθ ρμεσοαίογμηι ἴῃ Ὁ. καρ. 
ὈΘΥῚ δα 015 ποίυχῃ δβί. --- 8» ΡΒ : 

.7μάϊοο. Ῥβ. ΟΥ̓. 80. ἐξιλάσατο, Ὦ. 6. 
Ῥίδουϊο ἀδῖο ἀυογυτα οαρίξαμα πΟΧΙ- 
οΥγιΐα, δὰὺϊ: πα] οίυπι ΘΧΘΓΟΘΠῸ 
{τε βῇχὶθ δ] 16 Υ15, ΠΟΥ 8. ΙΧΆΤῺ 
εχρίαν. ϑ1ν. Π1|. 8. ἐξιλάσεται 
ἁμαρτίας, υεπίαπι Ῥεοοαίοτατα ἐπερε- 
ἐγαδὶὲ, 8. οτῖ᾽ ἰβαύδηι ἴδ, χαΐ. ββοτὶ- 
Βοεϊυηι ἐχρίβιοσίασα οἴἶετγί. []1α. 
ΧΥΙ. 8. οὐκ ἐξιλάσατο, που ὁτογατὶ 

5. 8ὲ ραϑέμξ σε, ἱπιρίαου διε βε. 8.γ- 
ΤῸΒ : πον ροροτγοῖ. 

ἘΞ᾿ ΛΑΣΙΣ, ἐτρίαϊο, ρτοριἐαίιο. 
ὉΣΞ» Ρίυγ. επρίαίδοπεθ. Νυμι. 

ΧΧΙΧ, 11. Ψιάο οἱ ΗΔ5. 11. 17. 
ἴῃ οοἄ. ΑἸοχ. εἴ δὰ ἢ. ]. Ἡοστεὶ 

. ΜΙδ6Ε]}. Οὐ. Ρ. 867. 

᾿ἘΞΙΛΑΣΚΩ, ργορίβειϑ διρῃ, 
φτορίδογ. “Σ. ΡΠ. ἐαρίο, ἴζ. οὐπ- 

εἴοπο. ὅγτασε. Ρῃ. ΤΥΧΧΥΪΙ. 88. 
ἁ ἐξιλάσκων ἁμαρτίας, ργοπιδ αὐ οοπάο- 

παπάα ρμεροαία, 5. ργορία. Δαάδ 
1 ΧΧ Ῥδη. ΠῚ. 40. ἰξιλάσαι ὄπισθέν 
σου, δὲ Τοοᾶ. Παθοὶ ἐχτελέσα; ὅ. σ. 
Ἡρεγεὶ. ἔξιλάσκεσϑαι, ἐξευμενίσασϑαι. 

. ἜΞΙΛΑΣΜΑ, ρίασατιεη, Ῥγείδωπε 
γε(επιβοπὲς 8. ἐκριαίδοπῖδ. 7), ἰάεγη. 

Ἵ 865. ΧΙ]. 8. Ρε. ΧΙΝΠΙ. 7. 
Αι. ϑγχαγη. Τβϑοάοί. γον. ΧΙΠ. 
8. ΧΧΙ!. 18. Οἱ λωποὶ ΑἸωμοϑ Υ'. 12. 

᾿ς Ἠρφιγοῖ. ἐξίλασμα, ἀντίλυτρον, ἀνοκχ- 
φικὺν δῶρον. 1.6χ. ΟΥΤ}1 ΜΆ. Βτϑηι. 
ἐξίλασμα, ἀντίλυτρον, ἢ δῶρον προσφερό- 
μένον διῷ ὑπὸρ σωτηρίας ψυχῶν. δι] 488: 
ἐξίλασμα, ἡ δυσώπησις, ἣ παράκχλησις. 

᾿ΕΞΙΛΑΣΜΟΙ͂Σ, ρίαοαίϊο, ἐτρίαίϊο, 
εἴΐδτα περπεδ, ψιοά γο ἐσριαξίοηδ 
αἤενίαγ. δ ΤΠ ἱπῆη. ΡΙΒ. ρηγβατα 

’ 

81] ᾿Εξισκάζομαι. 

4 Ῥεοοαίο. Ἐπεςῖ. Τ1,Χ]Π]. 928. .-- 
ΓΙΝΌΤΙ, οομῖτ. εχ ΓΝ ΩΓ» Φαογϑ- 
εἰμι ῬγῸ ρεσοαίο. ἘΠ. ΧΙ. 19. --- 
ὈΣῚ9 5» Ῥίαγν. ἐτρίαίϊοπεα. Ἐχοά. 

ΧΧΥ. 10. Ιεν. ΧΧΙΠ, 97. 98. 
ΧΧΥ͂. 9. --- ΓΒΡ »γορὶαίοτίμπι, 

ορεγομῖμηι αἀτοῶ αάετὶβ. 1 Ῥατ. 
ΧΧΥΠΠ. 11. -- ΓΞ» δαολάμπεη. 

ΕΖ. 11. 25. Τιροτυηῖ 93. 8 

ἜΘ: ὅδ: ' δ. σερὶ ἐξιλασμοῦ, χποά 

διτπεὶ δὰ οχρίδτσηοιη Ῥθοοδίοσιτα 
ῬΕΙ͂ βδουϊῆοΐα, δἷνϑ ργεδεα 8. ἔπ- 
ἴαγα. Ἄα]ρ. Πποη ταδ]6: ἀξ ργορίαίο,, 
»Ῥεοοσαίο. ϑιγν. ΧΥΙ]]. 27. ὙὈ] εδὲ "οἷα. ἢ 
οαδιἐναα : εἰ ὡς μέγας ἐξιλασμὸς νετ- 
ἰδηάυτα ἐδ: φμαπι οὔυϊα ἐξέ ἐρεῖ 
ρίαοραδιϊίαθ. Τυθυϊαν δηΐτα ἢ. 1]. 
Ὧδο, φυδίόπιβ ἱπάυϊσοηβ εβὶ, οἵ 
Ῥτοηυ8 δα σε οβ ρεοςαῖδ, ο0]]. 
ΧΥΤΠ. 11. Ιοιά. ΧΥΤΙ]. 90, ἐξ. εδϑὲ 
υδπῖα ρεοσαίογμης, αδοοίμδο, 1. α. 
χάρις. Ἰρϊὰ, ΧΧΧΝ. 8. οὐνὰ εὐδοχία 
Ῥαστουϊδίυτγ. Ά 

5 ΕἘΞΙΛΕΌΜΑΙ. ἽΒ9: ἐχΡίο, ὁ0- 

ἄοπο. Αχα. Ὠευῖ. ΧΧΧΊΙ. 48, ἐξ, 
λέεται, ὑΤῸ αυο ἐογειίδη ἐρλρῦται 16- 
δεμράμυτα. Κ. 

"'᾿ ΕΞΙΛΒΟΏ, ρφηγοριδο, γΐαοο. 
ρον ΗΙΡΗ. ἃ γὴν διδρεηο. 43 

ϑδ. ΧΧΙ. 9. Β60. Οοτορὶ. ἐξιλέωσαν. 
ΘΌΒΡΙΟΑΥΣΙ αὐῖβ ρΡοββαί, 6886 μοὺ νἱ- 
Ὠοβασῃ βουιρίυγαπι ῥγὸ ἐξηλίασαν, 
Ὠἶδὶ 10. ν. 6. ῥὑγο ἐξηλυάσωμεν ἴῃ οοἄ. 
ΑἸ]εχ. Ἰερογεῖ ἐξιλασόμεϑα. Υ͂. 
ΒΌΡΓΑ 8. ἐξιλάομαι. ἸΤιορσίταΓ ῥγεὸ- 
ἴεγθα ἢς νοΧ δρυα δίγαροῃ. ὅδορτ. 
11Ὁ. 1Ψ΄. ν. 303. Β., εἰ βοδοὶ. Ηοσῃ. 
ἢ, 4’, 100. οἱ 147.. 

5 ἘΞΙΠΠΑΊΖΟΜΑΙ, ἐφμο ευεῖον, 
ἐφμοὸ δῖεο. 70}3}). αἰ ιπαάο πια. .ΧΧ 
θθο. Ησχ. Ηδῃ. 1. 8. ἐξια πάσοντα; οἱ 
ἱππεῖς αὑτοῦ : ὉΌῚ ΠΟΠΠ111 διδίπσχυς 
608 Ἰορίββ6 ἸΣἼΒ5 (υΣ ἄυο οοἀά. 

Κοηηϊοοῖξ. ΠαΡΘμΓ) εἴ αὐ] Ὁ. 

ἐφιδξεηι τιοῖδῖ, Ῥαυΐαββθ, νεσθυχη 
Ὁ ποίατε οφμίέαγτε, ύλτα ποίίο- 



᾿'Ἐξιστεύομαι. 

« Θτενίο δὰ ̓ ι. 1. ἐξιπαάσονσι ἔστ 
Ἡνγασὶδ 6886 υἱάσίας ὑσχὸ ἐχσεγάσονναλ 
γαυϊξ. νεγίεῃβ αἀὐβωπάεπδων 8] ταή, 
ΥἹΒ Υυἱάδθίαῦ ταβρεχίββθ. Ὑ1Δ6 
δοδυϊτοηδὰ Οροσὰ Μιῃ. νυ, 8340. 
᾿ΕΞΙΠΠΕΥΌΜΑΙ, ἐφιίαπαο, 41» 

δραίϊον, ευαρον. γὗγξ), αδωμάο, Ἰἰΐδτα 
ἐϊβιιπάο πιε. Ἡδδ. Ε. 8. ἴαι Βιοϊταβ. 
Βεοὰ οὐὔπιοβ δ ιὶ ἴὉΪ Βαρεδὶ ἐξισσά» 
«ται, φυοὰ νἱεῖθ δυργα. 

ὁ ᾿ἘΞΓΠΤΗ͂ΝΙ οἱ ᾿ΕΞΙΊΣΒΑΜΑΙ, 
ευοΐο, ανυοΐο. νν ,)ενυὶάς ἱπεεοίον. 

ΤΆ τοῃ. ΙΥ. 19. ἐξέστησαν, αυοϊατεπί, 
τὶ εἷμο ἀμρίο Ἰερελάυσι ἐξήφϑησαι, 
Ἢ Βορεῶς ΑἸοχ. ΑἸ. Οὐρὶ]. [ωμθ0- 
ο ἐξίατησαν ἀφρείως δίῃ ἀαθίο 
Ἰρσασίᾳ νετθδ δηξθοθάθηϊξία ὑσὲρ ἀὲν 
τοὺς" οὐρανοῦ Ἀος τενϑυτα μοσέυϊαξο 
ἀτθεῖο ΟΧΙΞΌτΩΔΧΙ41.. -- ἜΠ ὑρο. 

εὐ [δεῖδηρινὲδν φὈδωνΡο. Ηρα. ΧΙ 

Τωβίτιο τσοοῦο εχ Ἐσυρίο ανοίϊδῃξ, 
υἱ ἐσ ΤῊ. ὅμδν. [ΕἸ Ποσαπῖο ἀρραζεί. 
δίκας, ΧΕΧΠ, 16.. ἐξέαπησακ νοφίλα; 
ὡς «πτερὰ, ανοίαγιπὲ ὨμΡαρὶ ᾿αδαύδο 

ἀ νοΐϊιρτεη. Αἀάδ Αἰδεπ. ἾΧ, τὲ 988. 
Β. Ἡεριοά. "Ἐργ. 98. ΒυΣΙΡ. ἘΝκος 
943. Αςἢ}ΠΠι Ταῖ. ΥἹ. Ρ. 888. ΠΝ 
Ῥγρεϊογει δὲς μος νεσδύτη ἴῃ Τ᾽ ρϑδ}- 
ζ δῦοΡβδηυβ. 

᾿ΕΞΙΠΙΤΑΣΘΑΙ ΠΟΙΒΏ, αὐυοΐασς 
υἱβοῖο, τγῷνν φμιοάϊο, δέγυο. Ῥτον. 
ΨΗ. 10ι. γυνὴ, ἢ «οιεἶ νέων: ἐξιστααδωι 
καρδίας, ΤΑΌΪ ΟΣ, με Γβο αι 
οκϑίβοα οῳδίῳ, 5. δ'δϑ δέ] αὐίνηο, 

« ᾿,. 6. 606 ϑολίβοϊεαης οἱ, ατὴρίς, αὐ ἰεληΐ» 
ἀπονο εεἰξ. 1 Ἔρεσιπὶ Πγώ- γεν- 

δα υοἰκπιῶ, αἰ θέτο ταοηνὶξ δα Ἀ. 1: 
δερεγυβ, ἰσορίοα. ἀϊευπίον ἀ6 δο- 
ΤρΪΏΔΡΌΒ φὐρλε!ξαἴα. ες τλϑν δαποὲ 
ςομο (2068, ἱπρτίηλ8 ἀνίαταρϑα,, ν. ς; 
ὅόορῃ. Ἀπᾶρ. 1419. Αἦδο 702. 

ΕΞῚΣ, λαδίδια, λαδιμαο οογροτίξ, 
οὐγρῳ. δὴ» φυᾶδ, ἨΔ», ΕΠ]. 16, 

812 Ἔξιεώ. 

ἡ ἕξις μοῦ - υἱν τιοσταυ δα γὐδοῖην ἴε. 
κοπάνας ᾿σχὺς, αὐ πασηυθ αβοὶ 
ἴτ618, δκί ἔχνος ΑἸΔ, αὐ ὕδρρεῖϊυς, 
βίδιυυτΐ, οο8 ἰαρῖδθα δὲν ἐμαὶ 

ἐμάο, αὐθὲ οδὶ βεταϊείτοα ἵξις. -- 
ἌΡΟΝ αἰδέμάο. 1 ὅδχα, ΧΥ͂Ι. 1. καἰ 

τὴν ἕξιν τοῦ μεγόϑους αὐτοῦ, μὰ καύδιν 

Ψυά. ΧΙΥ͂. 9. ἰκ τῆς ἕξτως τοῦ λίπε, 
ΟΧχ οὐγρᾶγε Ἰεουδα. Βοοδιανῖας Ηἰ 
τοῦ. Ρ. 11. 168. ΕΥ̓͂. ς. 13. με τὰ 
ως ἰσρεμάθεα δυσρίοδιις ἃ τὴ 

ἰξύος, οχ ἰἰσκδο. ϑδοὰ σμμι ομμπα 
οθϊοεβ ἡοὴ αἰαθοιάίαας, εἰ {Υ{ 
δ[ῖδ8. παρήμαπι [75}} γετ ζζὼ, ἐν 

ΨΙ1. 98. ε6ο. Οῖν. ἡ ἵξης μοο ἀῤτ 
ἈΔΑ ΤΒοράρε. 
ΠΡ» δεροοένε, Ἰραα. 1. 18. κὸ 
Ομίβ. ἡ ζγο τοῦ σώμακνᾳ: υδὶ αἰὶ 
ᾳ ἄνμο -ἰ Ἰογνν» φθερη ὅγταην, 

αχίων τῇ ἵξη, ναϊειιθ σοΡΡΟΤΕ 

ἘΞΙΣΑ’ ἐσ, αὔεημο, πα ὅτις τε, 

ἜΞΙΣΟ Ώ, κίεσι.  Ἰὸ ἐν μὰ 

ϑσπεαι, Εχοῦ, ΣΕΥ. 11, ων 
ἴε.. ΣΙ, 45. ἐξισωδήσομαι ἐρλότον μωεμδ 

Φ' γερβέυποι ἘΧ. ΧΧΧΥ͂ΠΙ. Βι -- 
ΤΟ: αημμῖν, ρὸωπ βοῦν, 

ϑγτεσα. ΡΒ, ΟΧΧΣ. 8. ἤβηνα 5 



Δ, 

Ἔξνυνιο.. 

Οαῦαι. Ὀουδεουίδηω. ΑἸΗ Ἰοραπὶ 
ἠξίωσα, 5οὰ Ῥτίογδαι ᾿δόϊονθτα Ὅζεε. 
γιφὴ οἰορερητυς ὋΣ Ϊ, Ραῖ:. Αγοεῖ. Ρ. 

-ἼἸΡν Ῥῆϊν. ἀρρομεῖο, ϑγκατα. 
ἐς ΧΧΥΤΙῚ. 25. ἰξίσωσι. 

᾿ΕΞΙΣΤΑ'ΝΩ, ἱ. 4. ἐξίστημι. 8 
δος. ἱ. 9δ. τὸν ἀγέρωχον αὑτοῦ νοῦν 
ἐξιστάνεν. Κὶ. 

᾿ΕΞΙΣΤΗΝΊ, (ε δέαΐε 5πὸ ἀεξωνδο, 
δυετίο, οδείμρείαοῖο, ρεγοοῖϊο, οἰ 'ἘΣΊσ- 
φαμαι, γεγοεϊίοτ, οὐὔσίμρεο, αὐαγτῖγον. 
“ΤΉ ΤΗΝ Ῥοσί ἱε. ἩΙοβ. Ὗ. 8. ἰξίστη, 
γπεηΐο σσοθάϊ!, αὐοὶ πουπα ο Ἰερῖδϑϑδ 
νἹ ἀδπέαγ "Ἢ Π» υοᾶ ποὺ οπιηὶ 1» 

ἐδτασύχω οἰκηϊ τα ἀΐπθ. ζεῖ. --οὐθὴ Π, 

ῬΏ. 80 Ὁ077, ἐπδαπεση γοδάο, ϑγτοτα. 

Ἰβοοά. εἰ ΤΧΧ 950». ΧΊ]. 17. ἐξισ. 
τῶν, πιεπίε ἐσοεάετε ζαοίεπδ, ρανογδηι 
ἑπομέϊεπα. -- ᾿ΦΞΡ αὐοηεος ὈσρῸν, 
ἕπεροῦ ἀππσεγ το. Ἡμεοὰ. δες ὙΠ. 
33. -- ότι »γυεο. ἴης. 1 αν. 

ΨΙΙ. 10. υχχ 706. Χ, 10. 4. ϑδτω. 
ΧΧΙ!. 15. ξαϊρυτγανέϊ, χαὶ ἐξέστησεν 
αὐτοὺς, οἴ ἐΕΥΤΟΓῈ ἐοΣ ". 2 Ῥασ. 
ΧΥ. 6. ἐξίστησιν αὐτοὺς ἐν «άσμ ἡλέψει, 
ομεπὶδ ρεπεγὶδ πιαϊὶ τοὸ6 αὔθ αὶ. .--- 
ὉΠ» ΕΙΡΒ. δ "η)Ό» τεοεάετε ἤαοῖο. 

ϑγτοεα. ὠοῦ. ΧΧΥΊΠΙ. δ. ἐκστήσεραι, 
γεοούῶηι. ϑϑηβυτα δχργοβϑαῖ. --- 
ΣΤ Ηρ, ὠοιπέμαγε αοῖο. ἴσα. 

ΧΙ, 3. τ᾽ ἐξίσγημι ποίας γέρνο- 
Ὅετε, τερηο Ῥγίναγε ὧὸ ἀφ σεν δ. --ος 
ΤΩΡ ΘΤΝΠ, ἨΙΒρ. οοπεέεγηου. ἴδ. 

ἽΙ. 1. 8. -- ΠΤ ξαμάεο. Ἐχοᾶ. 

ΧΥΠΙ. 9. ἐξέστη ΡΞ «σι τοῖ ἀγα» 
“)οΐ, οτηπίδυθ οηὶβ ἰδηΐα ἐκέϊδδα 

δαέωτ, Ὸἱ 511 ὭΦᾺ οθαϑία- 
χοῖ. ὙΩε ἐπῖπα 6. ἸΣῪ -- τ» 

φΈΣθ 16 ἵστη. Ῥεγπιδοην. 
Ἑδοοῦ. ΧΧΙ. 14. ἐχστήσως αὐτοῦς. 
Ιαενυὴς ΓΤ» ᾳυοά εδβὶ ρεγέεγο 

γ»φίδοιεε. Ἐὼο8 Ἰὐλιηξ᾽ εὐὶ ΕΠ οτοῦ. 
φαὶ οὐδῥιρεδοῖνε εος ωοῖΐ. ἴμεαα 

ΦΥΤΊΙΠ. -- ΤΊ» Φερίάο. Ὅτ: 
ΧΧΨΤΙ, 53. Ἐκοά. ΧΈΧ. 18. 
ΤΆ, "είπ Ῥεγοοϊϊίεδαίαν. ὅδαα. ΥἹλΠ, 

818 Ἔξίστημι. 

12. οἱ Δἰθὶ βαρίμ. ---. ἫΝ ἡρι 

ὦμε. 1 ὅρα, ΤΥ͂. 18. --- ὑῦν ὅδ. 

πεΐξέο, ἀφγιοῖο. ϑυτατι. ὈοΒεὶ. Χ. ἃ. 
φοῦ τύπου σου μὴ ἐχστῇῆς, ἀ6 Ἰοοο ἴυο 
1ὯΘ ἐξοοΐαε, δαὶ : ἰοσιπὶ (θα Π6 7 
ἐδηϊας. τ΄ Νὰ» ὅθ. Ὅεω. ΧΙ,1]. 

48. --ο γν.γ» ἥπιοο, Ἐπ. {Π. 6. ΕΒ), 
Ἠαν. 1Π|. 4. -- υἱὸν ὑνάμο. Ἐπ. 

ΧΆΨΥΙ. 16. ἐκσνάσει ἐπστήνοντα,, Θοῖΐ. 
ἣπ ἴοχιιι Εἴοον. Ἰορίτυν Γ ΤῊΝ 

0» ἐγόριοτέδκε ὑπἀασνέων, Ὦ. ὃ. 

οδείειροφοονῇ. ---- Ὁ» φωεβο. 2οδῖ. 

Π. 11. Ζέφιεεοογε τρείαρδιοσῖοθ. Ῥῖο 
οοπασίεγηπαϊίοηα εἰ ἀπαϊδίαέε ῬομιίυΣ. 
Οοπῆ. Οἴαβαῖ ῬΏΠο]. 5. 
“- ΤῈ}Ψ δι ρἷο, ναξογ. ἴεα. Ἃ, 81. 
ΧΧΧΠΙΙ. 8. ἐξέστησαν, δ υἱα ἀε)εο- 
ἐλ, ἢ. 6. υαραϊὲ φηπί. 7... ΓΧ. 10. 
-- ΠῚ; ἀερείίο. 166. ΧΥῚ. 8. ἐξεσ- 

φηδαν. άσῃΝ τηαῖο ὑξατΣ ἶἷ οδείμ- 
σγεπί, τρα]ϊιι5: ἐδ υἱὰ ἀεοϊπατωκῖ, 

. 8. ταραίλ διέ, «----- ἡ.5}ρ "ηπούξοτ. 
1ἴε8. ΨΊΝ. 2. -α ΠῚ ΝΙΡΆ. ἃ , 

βάκβον. 1 βατα. ΧΥ͂ΤΙ. 11. Ἐσ. ΤΊ. 
Ό. -- "ἜἼΩ)» οἰὐδο, δαά. Ὑ. 4. 660. 

ΑἸΕΣ. εἰ Οχοϑδ. δοιὰ ΑἸὰ. οἱ ἡ είδο 
Βαροί ἐγωράχγη. --- Ὑτον Ν 

γγαοίρίίον. 200. Μ΄, 18. ἐ Βουλὴν δὲ 
«ολυπλύχων ἐξέστησεν, ὉΘΘΙΝΔ Βυρυα 
ψεγδυϊογσηι Ἰγγίδα τγεάπ." ΟἸγυνρῖο- 
ἐἰοτοδ δὰ δ. 1. σὺ δὲ ἐξύσεησεν ἀνεὶ φοῦ 
ἀχρήστους σεσοΐηκεν, ἠχύρωσεν, ἔξω τοῦ 
σχοποῦ σεῆνω! παρεσχεύασεν. νὰν, ο0ῆ- 
δέδαπι Ῥταυογιρη ἀϊξεὶραΐ. 8. 
ν. διασχεδάζω. ---- ταῖν ΠΣ 

“Νε, ΘΟΏΟ ρνγηβινάδονε. ὭρΡΡτΤΕΙΣΙΣ 
“ὦ. 7αὰ. ΙΥ. 21. ἐξεδεὼς, δοπχνο 

αυὲ ορρτόνϑι; δδο. Βοτὰ. εἰ (αϊ, 
0. Οὐπέεσ βυρτα 5. δ. ἔνσγασις. --- 
ΝΗ Νέρι. ἃ ))Ὁ, ἐφμαεοο. δδτετα. 
ΧΙΙΧ. 22. Μιὰθ βαρτα δὰ Ὁ Ὁ» 

-- "Ων. μο. μὰ ΙΣ, 44. 600. 

τοὰ, ΑἸσχ. δὶ τὸ ἐξέστησων ἹΈΡ}ο- 
ΘΠ σὲ ἤσνησαν, ..- γ8» ἀφ ποῖο. 

(μα. ΧΙ νι. 48. ἐξέστη τῇ διανοΐᾳ, ὧδ 

. 108]. δ 

σις 



Ἐξισχύω. 814 ᾿Εξοδεύω, 

α εἰαίμ πιενέδε ἀειοιεδαίωγ. --ο ΓΕ 

ραυόϑοο. ἴπο. ὅδετεμι. ΧΧΧΥΙ. 24. 

1ΧΧ Ηοκ. Π|. 5. Μιςομ. ὙΠ. 17. 
-- ἅπν ἀδαίον. ἴε5. ΙΧ. ὅ. --- 

γ)-ν οαπίο. Ἰμενῖς. ΓΧ. 324. ἐξέστη, 

ἑαπία ἰαϊξιία ρεγβοιάοδαίμτ, μὲ οἰδὶ 
ποΟΉ οὐπείαγεί. -- ) Ὁ» 677Ὸ. 68. 

ΧΧΥΠΙ]. 7. -- Ον» ἀεροῖο, ἀδεο- 

ἴον. 2 Ῥαν. ΥὟΠ.. 41. εν. 11. 12. 

ΙΝ. 9. -α ν Ὁ. δογγέβοο. Ἐοθοὶ. 

ὁ ΧΧΥΙΙ. 85. ΧΧΧΤΙ. 10. -α ΠῸΓ, 

“πέγον. Οοὰ. Χ1.ΠΠ1, 84. 900. ΧΧΥΙ. 

11. Ηδξβυοι. ἐξίσταντο, ἐϑαύμαζον. 

1άδην: ἐξέστην, ἔδαύμασα, ἐξεπλάγην. 

ϑις. ΧΙ.111. 22. ἐχστήσετα; καρδίᾳ. 

᾿ἘΒΞΙΣΧΥΏ, πια)γογεπι ἐπ πιοάμηι 
υαΐεο, 4αἰὲδ ροδδεηε, ΘΔ βἰ τα ρ]1ο1- 
[ΟΡ πυαἴεο, ροσδεπι. ϑῖν. Π|. 6. μὴ 
οὖκ ἐξιοχύσεις "ἐξᾶραι ἁμαρτίας, πιοὰ 
υαἰεδὶδ 60 ὠδφμε, αἱ ἴ01148 Ῥβοσδίδ. 

ς ιάε Ῥετίσου. δὰ 2]. Υ. Η. νἱὶ. 
18. 

ἘΞΙΣΩΣΙΣ, αὐαρμαῖο. ΓΦ ΓΝ 

νυν. γαρογόξ, εἰγορίμα, ἃ ὗν. 
Αᾳυ. Ζδοδ. ΙΝ. 7. 1ερὶς ΜΝ ν 

ἃ [Ὁ αὐσημαίμδ δώπι, ϑεαὰ 8 80 

1ΧΧ, αυἱ ἰσότης Βαρεηῖ. ὕοπέ. 
ϑαΐςοῦ! Τ68. Εςο]. 8. Ἀ. ν. 

δ᾿ ΕΞΙΤΗΔΟΣ, ευαπίαιδ, ευαηξε- 
οεηπα, ἐτοίδοεπς. Ἰιορίτυν ἀρυὰ ἴπο. 

ἁ Ἠᾶν». 1. 17. ὑῖὸ Ηδεῦσ. ὑΠ2 

᾿ Πα νΌ, πιεπέδεδαίετ' ορμδ 8. Ῥοίυ8 

ἐπι. ϑοσίηο ἰδὶ Ὧδε οἷδαᾶ. Ζομδγαβ 
Τ,εχ. οοἱ. 765. ἐξίτηλον, ἀσϑενὲς, ἐγγὺς 
ἀφανισμοῦ. ῬοΙ]ὰχ Οποιι. 1. 44. οἵ 
ν. 106. Μίάδα φυοᾳυς ΗεΕγΟἢ. 

: ᾿ΕΞΙΧΝΕΥΏ, ἐπυεείσο, ρεγυσδίἐ- 
ὅο. ϑ8ῖς:. ΥἹ. 49. ΧΙ]. 24. Ηεδ. 
ἐξιχνεύει, ἐξερευνᾷ, ἀναζητεῖ 

᾿ΕΞΙΧΝΙΑΖΩ, ἸΙάθμα. ΦΥ͂; φυ- 

ε το. ΖοὈ. Χ. 6. -- 7» ΡΒ. σἰπρο. 

Ῥρ. ΟΧΧΧΥΠΙ͂Ι. 9. ἃ υεπέαηπάϊ ἔοτ- 
4886 ποϊΐοῃο, αυδπὶ Ια οΐ δα νΟΧ. 
γ᾽ άΘ δὰ Ἀ. 1. Βοθθωχωα )]ερὶ ϑοΒο δ. 
- ὋΝ; ἐπυεείρο, ρεγυεείᾳο. «οὉ. 

"-ς Ψ. 47. Οομε]. ΧΙ]. 9. χα. Ῥβαΐῃηι. 

ΧΙ]. 21. Ααιυ. ϑγταχηδεῖν. ὕγου.. 
ΧΧΥ. 4. Αχὰ. Ποῦ. ΧΧΧΙ͂Ι 19. 
Ὁδὶ ἰδτλθῃ Ῥσὸ ἐξεχνιάσῃ (υἱ εχ (οἷ: 

μεγί. οἱ (οα. Κορ. 1. εὐϊὰϊ Μοπί: 

ἔλυσ.) Α(α] βίης ἀυδθῖο ϑεσίρβετα. 

ἐξιχνιάσητε. ---- δ} "» ΡΙΝ. 8 ἢ Ρ᾿ 

γο. Ζοῦ. 111. 8. ---ο ΓΛ. πύιπέγο.. 

Ιπο. Νυμι. ΧΧΙΠΙ. 10. - ὙΠ 

ΡΙΒ. γείατάο. ϑγτανι. 200. ΧΧΧΥΙ 

4. Νοχ Ηεργαίοα εχ υϑὰ Ἰϊησῃ 

ϑγτίαοθ αυοαὰς ἐπυεδέξσαγε ποῖα. 

Ηδενοῖ. ἐξεχνασάμην, ἐξερεύνησα, ἐκ 

ζήτησα. ὅϑ'8}. ΨΊ. 98. ὅὃιν. ΧΗ! 

δ. υδὶ ποίας ρίεπε φμαδὶ αὐ {ικόνε 
ἐπυεδίισαγε. 

᾿ΕΞΙΧΝΙΑΣΜΟΥΣ, ἐποεεήραια, 

ρεγυεεραϊϊο, Θὔδτα υεείέσίαπι, εἴια 

εἶα ἔρεα τες, φμαξ ρεγυσεξφαίατ, αἱ 
ἐπ φμαηι δἰμάϊοθο ἱπημέγείατ. ὙΠ 

δογμἑαξὶο, ἱπυεεισαίϊο. «υἉ. Υ. ἰδ 

ἐξιχνιασμοὶ καρδίας. Ααυ. )οῦ. 

ἤ. δὶ υεδέϊσίμιπε τιοῖαϊ : πδπὶ αἰ δ 

βοιταυϊα ἐπυοείἰσαίοπεπι Πθεὶ πὸ 

πὲγε Ἔχρὶ ἰοανὶ πραυΐς. ΟΧΧ [μἷκα 

ἤχιο;. Ααὰ. ὅον. ΧΧΧΥΙ͵Ι. δ. 

δὶ ἐ. 6 ἐπιὲς πιαγὶς τεοεεεῖδυς, ὰ 

γοβιπαὶς πιαγὶς 5. αὖνψεο ΔΒ ΡεῖΕ. β 

Ααα. ΡΒ. ΧΟΙΝ. 4. ΨΊάε 8. ν᾿ ἤν 

γέυμναι. 

εατοάίτυν Δα ἐτρεάμίοπεπι. Ἡεπὰ 

᾿ἘΞΟΔΕΓἊΑ, ἐργόσσας, ἐτίμα. ὃ 

Ἐϑάγν. ΓΨΝ΄. 93. ἐχαορεύεται εἰς ἐξοὼνδ,, 

᾿Εξοδίαν, ἐχστρατείαν. ΟΟἸοβδᾶ μι 

ἀδπυταΐα νἱἀείυς ΒΙεἰΐο εχ βάλ. 

ς. υὐὶ ξοτίδεβε 'ἰπ Ἴοάϊοα αυοθὰ 

Ῥτο ἐξοδείαν Ἰεοῦπιπλ Θὲ ἐξοδίαν, εἰ; Ἂ 

νἱἀεῖαν, τοσϊυ8. Βορογν 
δος νοχ δρυὰ ϑιγδδοπθαι Υ. ᾿ς 
883. Α. 

ἘΞΟΔΕΥΊΏ, ἐσοεάο ες αἴϊμο δ, 

ο0, ἐρτγεάϊον, Ῥτορτεάίον, οἰἰδπι ἐδ 

οεο ε υἱία, πιογίοῦ. ἜΤΤῦ» ΠΝ 

Ζυὰ, Υ. 47. αἱ ὑγὸ Ἢ Τῶν "Ὁ 

ἐμ5, ΤΧΧ 86. Καῖ. Βαροηί ἐξιών 

ϑεὶς, φαοὰ ποπηι]]1, ν. 6. β6πῆεπν.. 
Ῥοβίταπι οχίβειπιαπὶ ῥγὸ ἐξολθμης. 
ϑεὶς, Ῥ6Γ σοιῃρεοπάϊατη 507 
χραΐο Ἰεοΐαπι, ταὶ μὶ γερο πιογίθα 

οοοΐδμηι εἰστίβοιτα νἱάεμιτ, υἱ α΄ 



Ἐξοδία. 815 

λεύειν αἷξ: 6 υἱὰ εἰ ας υἱα ἐρτεάϊ, 
Ψυϊ]ραῖ. 27αοεδαὲ ἐχαπέπεδ εἰ πξεγα- 
δἐξ5. 8 Ἐπδάτ. ΤΥ. 428. υδὶ ἐξοδεύειν 
5886 νἹ εἴν ἐπ υἱὲ υαραγὶ, εἰ φιρῖ- 
εν ἑαϊγοοὶπαπαὶ οαμδα. 1 Μβοο. 
ΧΝ. 41. 2 Μδος. ΧΙἧ]. 19. 

ἜΞΟΔΙΑ, δργεεδίο, οὐ, ἵι. 
ἐαρεαεδο πεϊείατεα, ἐποτγοῖξειδ. ) 

ἐμγῆπα. 4 ὅδιη. 1Π]. 429. ἐκ τῆς ἐξο- 
δίας, Ὁ ἐπρεάιίοηε. --- γχγεδὰν Ἰηπ. 

8. χδν» ορτεάϊ. Ὠξευΐ. ΧΥ]. 8. ἀδ 

οχίτα εχ ΣΕ αυρίο, ς0}}. Μίοδ. ΥἹΙ. 
15. 2 ϑδτη. ΧΙ. 1. υδἱὶ 46 ὄὀχρϑᾶϊ- 
ἘΙΟΏΘ τ] ΑΥ] τὸχ οσουγη, ἀς αυ8 
εἴδη υϑαγραΐαγ ῬΟΪγΒο. 1688: 
᾿Εξοδία, ἔξοδος. Ἰπολύβιος" Τὸ μὲν οὖν 
πρῶτον ὡς ἐπ᾿ ἐξοδίαν ὁρμήσαντες ἐκ τῆς 
σᾳόλεως, φὴν ὁδὸν ἔμειναν. Αἀὰδ 
Ἡξετγοάοι. ΝΊ. δ6. Ρ. 848. ΑἸ ΐε8 
ατεοῖϑ ἔξοδος δοάοιι βϑηϑι ἀϊοϊίυΣ. 
ϑῖς ΖΕ ]ἴδη. Κ. Η. ΧΙ]. ς. 19. εχ. 
οι, ΓἝξοδος εἰς πόλεμον, ἐπροαϊξίο. --- 
ἘΓΉΝΜΝ, εὐ. 9208. ΧΥΤ]. 18. 

866. ΟΟομαρΙυῖ, 1ορίταν ῥσεαΐοσοα 1 
᾿Βορ. 11. 37. 866. οοα. ΑἸοχ. οἱ ΕΖ. 
ΧΧΥΙ. 18. 001 6.0]. ἐξοδίαν φησὶν 
τὴν ἐπὶ τὰ ἐγαντία τῆς δόξης μεταβο- 

᾿ λήν. 

᾿ΕΞΟΔΙΑΊΖΩ, εχρεηάο, 4. ἃ. εαῖρε 
[ποῖο,. ταρεμάο. ἐδνν ἐξοῦ, οἴδτη 

, ἘΤΟρΡῸΥ, ἐτρεπάονυ. 4 δ. ΧΙ]. 12. 
ὅσα ἐξωδιάσϑη ἐπὶ τὸν οἶκον, αυεεουμ- 
4ὰ6 ἐτρεμδα δωπέ ἴῃ ἀοτηυτη. --- 
ΝΠ ΗἸΡΗ. ἐσίγε  αοῖο. 4 Βεσ. 

ΧΠ]. 11. 08] ῥχγὸ ἐξέδοσαν, χυοά το- 
ταὶ Ἰδτὶ ογαμοβ μαθθηΐ, ἰὰ Οοτρὶ. 
τ Ἰορττυν ἐξωδίασαν αὐτὸ, αὐεε εδὲ νϑσᾶ 
ἰἸοοῦῖο. υ]α. φιὶ ἐπερεπαεδαπέ ἐαπι. 
ΟἸοβ8. είς. ἐξοδιάζω, Ἔτορο, ἐπιρεη- 

ι.ἄο. Οοπξ, ΕἸδομοτι Ῥσο]υ88. ἀθ Υ]- 
, ἶ4. [6χὶ Ν. Τ. Ρ. 170. 8.6ᾳ. ἴῃ 
“» Τορίδιηοηΐο ΕΡἰοἰοίεθ, αὐ ρου θοηΐ, 
ϑρατίδῃβ (Οτιῖ. ΟΟΧΨ].): ὁ ̓ Αρτύ- 

“γῆς ἐξοδιαζίτω. Ιῃ ῬΌΡ]1οο Ογέδε- 
ϑίλταμι ἀδοτοίο (Ῥδοϊδιι ἃ. Μοπίηι. 
οῬ0Ρείοροπηῃ. 11. Ρ. 148.) : τὸ ἀνάλωμα 
« τῶν τέκνων ἐξοδιασάντων. 
- ἘΒΟΔΙΟΝ, Ῥχορσίε ὀργέδϑιηι 
ε΄ Βοίβξ, αὰο χτηοᾶο οἱ Ε᾿εβίιβ ἐζοάξεηι 

"ΜΝ 
-{« 
ΝΩ 

ἀκίδεπ 6886 αἀἰχιξς; ἀοίηθ θεὲ Ααὲς, 
860. δίοπέμηι, αυδοῖ ἔξω τῆς ὁδοῦ. 51. κα 
ἢη158 νυἱΐθε ὀχοάΐμηι υἷα, εἴ δρυά 
Ρ]υίϊατοδυτα (Το, ΓΨ. Ρ. 168. 6. 
δα. Βοδὶς.) ἤηϊβ ἰγαρίσιβ τραγίπὸν 
ἐξόδιον ἀϊοῖζαγ. ϑϑρεοίδείπλ ἰΐα ἀἰοί- 
ἴὰν "πὲς {εείογμπι βες, ΤἬροάοχοῖ, 
Ουεϑῖ, 82. ἴῃ μον. τὸ ἐξόδιον τὸ 
φίλος σημαίνει τῶν ἱορτῶν. ΝΙοῖαϊ φείδη 
ΩΡ τη τοοξδδι, οαπὲ δοϊῥέμηι 566. 
ϑυϊάδτη εἰ Ῥο]]ας. Οποι. ΙΝ. 18. 
ΤΥ ν. ες ενίαέιδ. 1,εν. ΧΠΠ], 
86. δδευξ. ΧΥ͂Ὶ. 8. (υδὲ οοἀᾷ. ἔσοε 
ΗοΪπι. ἐξόδιος Βαρθης. (Οεέοτυμι 
ἐξόδιον Τοὶ νοοδῖαν γεσέμηι, σφιοά οε- 
ἰεδγαξιηε εξ ἐπ πιεπιοτίαηι τῆς ἐξόδου 
τῆς ἐξ Αἰγύπτου, ποϊδλίημι πκέϊέπεωη 
ἀἴεπι ραδολαίδ. ΟΕ, ν. 8. εἰ Νυμ,, 
ΧΧΙΧ, 385.) 4 Ῥαν. ΥἹ1. 9. Οουξ, 
Βοπέγουϊατῃ ἴῃ Οοχατα. δά. Ῥεοηίαῖ. 
Ρ. 699. εἰ Βεϊαπάϊ Απέᾳιυ, νεῖ. 
Ηδερν. Ρ. ΙΨΝ΄. σδρ. 4. ὃ. 2. ῥ. 411. 

ἜΒΞΟΔΟΣ, εχίδια, βηπίς, ἴἴ, υἱα, 
Ῥίαίεα, [Ὅπ4, εοἴδδτα τὲ φι ρνγοάδ, . 
8. ἰρομα, ὠπᾶξ αἰἐχωϊα ργοαΐξ, ΒΡ6ς. 
ογίμδ δοϊϊδ. δμᾳ ἢ , ἱηρτοδιδ, ἱηίγοὶ» 
ἐμ. Ῥβ. ΟΧΧΙῚ, 8. τὴν ἔξοδόν σου, 
Ῥγεροθάδηΐζε τὴν εἴσοδον, ογαϊῃα 58]- 
ἴδτ ἱπνοῦβο ; ἔογΒ8 ἢ Ῥ6Ὶ ΒΟυ 82. .--- 
-- ΤῊΝ υἱα. Πευῖ. ΧΧΙΨ., 9. --- 

ΥΓν ὗτας, ρίαίεα. Ααι. ὅγτηπι. 

εἰ ΤΧΧ 1]6εν. ΧΙ. 18. υνὶ ΤἈροά. 
ἄμφοδος, ἵτιο. δίοδος ΒΑΡΘΕπί. Ααα, 
ϑγταπι, Ῥσον. ΥΠΠ|. 26. υδὶ νορο- 
ο οὐὐὰὸ Νυϊραῖ ὅγυ. οἱ Οβαϊά. 
ΓΝ ΧΙ (ΘΧ οορτιαῖο ψ᾿ νη}, ὕῦπε, 
Εχρ]οδηυ) Ἰερίεθα νἱάδηΐζωσ, 
αυδτι Ἰθοϊίοπεια αυοασα τεοορίθ 
ῬΓΡ θη διη οθηβιϊ. ΓΧΧ 9 ϑδια. 
1: 20. υδὲὶ ἔξοδο; ρίαέεαξ, σοπερία ἀλ- 
συηΐαγ, αὐ], ααδιηδαάτηοάυχῃ 60 

Ἔξοδος: 

“ 

{ 

ἃ 

ςοπουστιηΐ εἴ σοηνδηϊυηΐ ΒΟμΙΐπ68 ς 
ΒΕΔ}, 5] 6 οἴΐαχα τποχ ἱπάθ ἀΐρτο- 
ἀϊυπίανγ αυΐϑαμε δὰ βυ8. 2. ϑδιη. 
ΧΧΙ]. 438. υδῖ ἰδλθη ἀυδίυχη εϑέ, 
δι ἐξόδων Ἰεροπάμτα 811, δαὶ ἐξ ὁδῶν, 

“αἴ Βαροῖ Οὐσαρ]., πᾶπὰ αἰτυτηαθθ 
Ἰοουτλ ΒάΡεσα ρμοίεϑί, οἱ Ἰοςίίο 1}16 
Εχ μᾶς ἔδοϊ]α οχίσὶ ροίυϊ, Ρχον. 
ΧΧΙΨΝ, 97. εἰς τὴν ἔξοδον, μὲ ρμοδεδὶδ 



ἘΦ ΣΙ Σ ΞΈΝΟΣ ΞΟ ΘΙ σσον πσσσον θσυς πε τ ισσασν αν τον 

"ἜἜξοδος. 

τε νεϊοῖα ἐκ ἀρνωθε ὈΦπΟΔΔῈΥΕ, Ἐ. 
δὰ τα βοα ΠΝ Ν, εἰς ἀγῥόν. --ὦ ΜῈΝ 

ἐχεὺ. 1 Βερ. Χ. 29. -- "ΝῺ ἴηβη, 

αεῖγο. Νά. ΧΧΧΥ͂. 46. --- ᾿ξ νὴ" 

ατῇ. εείοπιε. 9 Ῥασ. ΧΥ͂Τ.Ὶ. ΧΧΤΠ. 8. 
-- 5 ῬΑΠ. ἮΙ ΡΆὮ. ἃ 91» υεπὲγὲ 

Μαοῖοκο. Ῥπ. 1, ΧΧΊΠ. 6. υἱοὶ ἔξοδος 
(ρεο 4πὸ αδἰἱ εἴφοδος Βαρθηῇ) φοΐ 

ὃ ρογία, αυΐα ψρεὺ δϑτω Ἐχίμαι οἷ 11. 
τσάϊηαυτ. -οο Ῥγοίεοο. Ααι. 

ϑ'γιι. ΤΗκοά. θεο. ΤΉΔΙΩ. οὐ, 120. 

Ἡοϊαιθο. Νυ. ΧΧΧΙΠΙ. ἢ. .. 

ΝΥ» ὀπυενόο. του. 11]. 235. ε»δὲ 

ἜΜ ξογιαυϑὸ Ἰορεπίοθ, δος 5ῸΠ 

ἀεαιχοτυπε ἃ ΝΣ, βο 8 ἣν 

Φεπεὰ [δυλθὴ ῬΦΥΌ ἀΐνοτθο. -.- 
ἐπ Ἴ οοέξεδ, ἀατόσεδ. ἘΒοοά. ζοῦν. 

ΧΧΧΥΠΗ. 27. υδὶ ἔξοδος 'χλόης οϑξ 
ι πα Ἀεγδῶ. υῖρ. δ ργοσησετοε 
᾿ἰβδηρῇ υἱγεπέδε. 

ἃ 
. 05 ἈΞΌΓΡΔΓΟΓ 

ἴπο, αδεὶῖ ἰἰπ ἀνά- 

ΤΠ. Ρ. 138. κὰ ἢ. 1. ἐξόδους καλεῖ σὴν 
ἀνατολήν. ϑυϊάαα δὰ ἢ. 1. ἐξόδων, 
ἀνατολῶν. ϑιηρσυ]ατῖβ ἔξοδος ἃποαυα 

ἐ ἴὰ Βα, Θαϊπα. 
Οσηῦ, Ρᾳ. ΧΨ ΤΙ]. 6. εἰ ὅν. ΧΤΗΤῚ. 
4. Ὅπη. ΤΧ. 35. ὕζοδος λόγου, ἔϑεπν 
ἐπ Ὑδιὶο}. .-- ἽΝ ἢ Ρίαν. ἐπὶ» 

ἕως, ογίμα, ογὶρίπος. Μιςσμ. Ὗ. Ὡ. Αὰ 
πϑῶι Ἰσοιτν Τοτριοίοπα ὈΥΗΠ ΩΝ ἴὼ 

-. 15. ἴα: "Εξοδα, αὐ "γεννήσεις, 
ὡς τὸ, αἱ ἔξοδα αὐνοῦ, ἤγυυν τοῦ Χρισ- 

νῷ ἐφ’ ἀρῆς, ἦγον ἐξ ἡμέας ζεδε 
ε ἡμερῶν ἃ σου 0) πίῶνος. Ἢ μὸν 
γὰρ ἄνω ἀπ᾿ ἀρχῆς καὶ ἀεὶ ἦν ἢ δὲ 
χάνω ἐξ ἡμερῶν ἤρξατο, λαὶ ὑκὺ ᾿χρόνον 

ἰσείν. ---- χε Ὁ Ῥατί. ἩΪΡΒ. ἃ χεχν 
εὐμοεης. 8. Ῥατ. ΙΧ. 28. -- νιν 

«κογθμέιη. Ῥτον. ΧΧΧ, 19. 1)6- 

ἄαχαγυδκ ἃ ον ν δὲ ἔξυδυς 1 ποῦῶὶ 

δογες, ἐχογοπομῖα. Ὁεΐετο δὰ Ἀ.}. 
1 ΧΧ νεγίοπῖεβ τὴν δὲ ἔξοδον αὑτοῦ 

816 "Ἔξοικος γίνοβαι 

οὖκ δαίνιψν ψιομτῸν αἱ 
Ἰοοῦνη Ἐσεοῖδ. ΧΥ͂Ι. 4. δι ἀξ ογη, 
ἕμὶ πον πὲ ργαροῖεαν κοιῤῥῆσαι ἔξει, 
εἰ ἀγα ΝΌΝ ἐξ ἴοϊα, ες. --- ΓΝ 

᾿πῆη. ἃ δὲν εἐαῖγε. ὅὄγαιω. Ἰ]ιοοὶ 

1.6. ΧΙ. 10. υδὶ ἔξοδος ογέκια εὐ 
Βοίας. Τδοοὰ. Ἐκ. ΧΧΥ!. 18. νὰ 
ἔξοδος δεδβυ ταεςαρ βογίοου ουγίοπ ἐδ 
ἐϊπιαπι ἐα 7 ιἰαΐεμι ποιοὶ, πὶ 
ΤΙΧΧ τσὴ ταδὶδ μενοπὶ ἀσὸ τβδς 
“τώσιώς δυ. Δηπ. Ἐχοὰ. ΧΙΝ ἡ 

1ΙΧΧ Ἐχοὰ. ΧΙΧ. 1. ΧΧΙΠΊΝ 

ὑϑαπο δὰ ογέμπε βίε δγιυι. --- πῷ 

υἶψρειε, τι. ἵγέχκε. ῬτοΥ. ΧΧΥ͂. 13 

ὥσπερ ἔξοδος γχούνος ἐν ἀμήτῳ. χα 
δοταῖι ἱπ Μα5. Βγεα,. γὰ Πρ 

88. το8 ἐδὲ χη ἐεξίδοο οὐμ 

Ταῦχοτυν ἀ Ν, Ἰ. πιδνυὶ με 
δξύτης χιόνος, Ὦ. 8. χιὼν ζὼ, κα 
οβόδει Ὅστξ ὁμανὰ ἔμκα Ἀοὴ ! 
ς. 9. ϑοὰ δας σοῃ)θοῖιτε ἐραϑ' 
ἀοτὰ Ῥοβϑυϊαυβ, δἱ χιὼν ἀε μὲ 
γεδέχεναπόε, ἀο ἔξοδος ἀε εεεῖαα 
(οἱ. Ρχσν. ΓΝ. 23.) εχρίαίσ,--, 
ΓΛΝΠ Ῥέαν ξύν, ὅγπας ἣν 
ΠΧΝΤΙ. 51. ΤΧΧ 70. ΧΥΎΠ. αὶ 
αἱ ἔξοδοι αὐτῶν, παε εοτυπν ΤΑ 
Ψ. 16. Ῥιον. ἐν. 428. Ἔς 
ἔξοδος αὐφῶς, ος. ἐκ τῷ 
οἱία, οοἷ!. Ψ1]. 6. σὕορερὶ. ὁ.}. 
ΙΝ. 8. ρΡ. 9271. ἐξ ἐξύδιν τῷ ζ 
1 δτυχλΐα ᾳυοαυδ ἐκίγε ΒΤῸ καὶ ἐν 
ἴυγ, εἰ ΕΥΝΗΣ ῬΓΤῸ τὰ 
Ψεἰεἰ. 115. Π. ς. 11. δ. 2. Τῷ 
τς Ν. Τ΄ 5. Β. νυ. 8:..} " 

ὕδατυς, 5 7πἶεὶ Εἰ 88. 
ἸχοΣ ἀπανα γ. ὅλῳ. (πὲ 
Σιπὰ "ξοδι, “εα, αἱ (αι Μϑ. λα 
Ἰερῖταν, "Ἔξοδες ΑΙγῦ ἁϑοναπι 

δοουπάαα ἃ Νοϑο ϑοέριυ Πδεῦ 
εχϊτυχη [πραδι εσιπι ἐχ 
ὉΟΥΡ᾽οσθΟΥ. ας 
᾿ἘΕΚΟΙΚΟΔΟΜΕΏ, εἰσάβο 

οορέιρα σα βοίαπε μετ βοῖ. τ, 
Νεδ, ΠΙ. 16. Βετοάοι. 1“ Ρ 

ΡΣ 8. Χεπορὰ. (ὐρύι. ΧΧ, 3. 
ἜΞΟΙΚΟΣ ΓΥΝΟΜΑΙ, ἐντὶ 

εχαὶ ὡς ὠοινο τπεα 30. ὯΝ Κ᾿ 



Ἐξοκίλλω. 81 Ἐξοχοϑρεύο. 
4“ 00. Υἱ]. 18. ΟἸἰγηυρίοα. ἐπ (δίθπα 

Ῥ. 17δ. ΕΧΡΟΙΙΪ ΡΟΣ πανέστιος ἀαόλω- 
,. λα, οἵη 7απιδδα ὠπέυοεγεα “πάμι 
ἐχοῖσις σηι. ΑἸ γοσίαπί: ὁσωΐ Ὧ6 
ἄἴοπιο πιεα Καοέμδ φωπι. ΟΟΩ δι ϊοονὶ 
ἼΠο8. Ἐτοἶθα. 5. ἢ. ν. 

᾿ἜΞΟΚΈ ΛΛΩ, ἐπρίηρο, ἐπερίρενε 
ὐαοῖο ἐπ φοορμῖος, ε7οῖο, ρενάο. ΠῚ 

ΗἸΡΗ. ἃ ΤΠ» ἱπιρεῖϊο. Ῥτον. ἼΙ!. 

51. βρόχοις τε τῶς (Βιεϊο. Ἰοχεπάνι 
δ᾽ νἱάοσίυΣ βροχαζ τε ταχὴ ἀσὺ. χειλέων 

ἐξώκελεν αὐτὸν, ἱναρβυῖθα γόρο, αἰ ἃ 
λΑΡ ϊβ ̓ρβῖυϑ ἀδβοεμάφρβηξ, εὐεοίέ νοὶ 
»εγαϊάμ ΠἸυτὰ, 1οχ. Ογυ Μ5. 

᾿ Βχαπι. ἐξοκέλλει, ἀπολλύει, ἰχρίατει. 
δυϊᾶαβ: ἐξώκειλεν, ἐξέβαλεν, ἐξέῤῥιψεν. 
Ῥρορτίο αἰολζαν. ἀ6 πανῖρυβ, πα 
ππάδτυτα νὶ ἴῃ βοορυΐρβ ἱτηρίησιιηξ, 
νοὶ ἴῃ Πἰτῖυ ο]οἰμπέ. ΄ 

᾿ΕΞΟΛΙΣΘΑΙΝΩ, εἴαδον, ἐΠμαίο. 
“  νν τέο. Ῥτον. ἈΤῚ, 1. οὐδὲ ῥχὸ 

ἐξολιϑαῖνει αἰ Βαθθας ἐχφεύγει. ---- 
ρῦτπ ΗΙΡΝ. δίαπαάϊον πεῖλε, ϑγτοτα. 

Ῥε. ΧΧΧΥ͂. 3. δεῖ. ΕἾΤ ὅ.γπι- 

γΆΆΟΒο ἢ, 1. δαΐξ ἐρθε ἐπ σία ἱμότίοα, 
σάεορμξδ ἴαδὲ, τιᾶτὰ πῃ Υἱα Ἰυρσὶοα 
Ἰαρϑιις οϑὲ (ΟΠ Ἔνπαυδ, 

᾿ΕΞΟ ΛΛΥ͂ΝΙ, ἀμρετγάο. γγγὴν, ἐΣ- 

δοϊηάρ. Ῥτον. Χ. 82. --- ἼΞν» Ῥεν- 

ἐεγδο, οοπίμγδο. Ῥτου. ΧΙ, 17. ΧΥ. 

εἰ 38. ἐξόλλυσιν ἑαυτὸν, υ] ὅ.Π0]. ταράσ- 
σε! οἶχον αὐτοῦ. ---- ΤΣ» ἐπσεοϊπαο. 

Αᾳυ. ΡΕ. ΟΧΥΤΠ] 189. ΟΧΙ.11. 12. 
᾿ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΜΑ, φκοὰ αἰγὶ ἀε- 

τοέϊσῃ ἐεΐ. ἘΥΤῚ απαίλειηα. 1 ὅδχα. 

ΧΥ͂. 21. ἴῃ Ηαχ. νἱτῖοϑο Ἰερίευν ἐξο- 
λοτρεύματος. --- Ὁ ΓῸν Τοῖπθα Ἀχο- 

Ῥτίατα «]οςιμθεῖ. Ιης. 4 Βερ. ΧΙΥ͂. 
7. ἱάεῖαν ἀοτίναββα ἃ Ὀχο[), οοοίαξξ. 

᾿ΕΞΟΛΟΘΡΕΥ͂ΣΙΣ, ρεγάϊέῖο ἰοία- 
ε ἴδα, εχίογηνὶπαίϊο. ΡΣ πῇ ΗΙΡΆ. 

ἐπεοϊπᾶο, ἐξοϊάο. Ῥα. ΟΥ̓ 11]. 19. --- 
ΓΤ» ονπια, πογαθῃ υὐ)18, ᾳ. ἀ. 

ρετγαιοπὲ ἀξυοία. Τα. 1. 17. -- 
ΤΠΨΦῸ νοῦρα]α ρεγάθης. ἘσΖεο. ΙΧ. 

1. Αἀᾶδ χαοαὰθ 1 Μβος. ΨΙ]. 7.. 
ΤΌ ΨοΣ, 1. ἜΣ. 

ῬΠΝΟΛΟΘΡΕΥΏ, βυιάδεν ρμενάο, 
ἀϊπρμενο, επίενηνένο. ΣΝ ἴῃ. Καὶ, 
ΡΙΆ. εἰ Η:ρῆ. ἤδαξ, Ψ1]. 10. 9 Βες. 
ΙΧ. 8. Ἐκ. ΥἹ. 8. --- τ ΡΒ. ἀδ- 
Ῥαδοο. 8 ὅδια. Ἰ΄ 11. - »Ὶ» αὖ- Κ 

Φοὶπάο. 1 ϑδιη. 11. 33. --- ἘΠ 4ἐ- 
»εῖϊο. 2986. ΧΧΙΠΙ. δ. -  υ Π 

ΗΙ!ρΡΝ. 6 δ» 'ροιϑεδείοπε. ἐξροϊῖο. 

διέ. Γ΄ 38. ΝἼΙ. 17. 7Ζαᾶ. 1. 19. 
-᾿Υ ΠΣ ΗἸΡΒ. ρεναϊμοπὲ ἀδυουεο. 

Εχ. ΧΧΙΠ. 20. 708. Χ. 1. “οἱ δἰΠδὶ 
ΒΕΕΡ 8. ---- ΣΙ ΗἸΡΗ. ΤΡ» Ῥεν- 

ομέϊο. ὅο6. ΧΙ. 14, 2 Ἤορ. ΙΣ.. 7. ---. 
ὙΤΊΣΠ ΗἸΡΒ. «ἃ ἼΠ5, αὐοόόπαϊ, 

γεπὶ οὐοιμίαυϊέ, ἴϊα αὐ ποπ᾿ ἀχαρ] 8 κα 
δυάίδεις οἱ νἱάθαΐαν. Ηπηο σπούίαςξ, 
»εγαϊαϊέ : Βυϊδῖα οηΐγα 6 χηθαϊο ἤθα 
ΔΡΡασϑηΐ. Ῥβαίτη, 1 Χ Χ ΧΙ, 4, ἰξο- 
λον ρεύσομαν, εὐέεγηιέησηιμσ. ---- ΓΡΌΥΣΠ 

Ηἰρἢ. δαροίνάο. Ῥβαῖτη, ΧΥΤΙ; 44.. 
61]. δ. ΕΧΧΤΙ. 46. Ῥμανον. ἐξωλό- 
ρουσας, ἠφάνισας. - ΤοῦΠ ἩΙΡΆ. 

»εγίο. ευΐ. 1. 27. 1]. 15. ΨῊ. 4,....9 
ὈΨΝῚ Δ )υποίαι, ἀεεοίην εἰ ἀξυα:- 

ον. Ἑσεςοῖ. Υ]. 6. --- “Ἔν ἐοίς ἃ 

ἕρδα. ἴπο. Ἐς. ΧΧΧΥ͂.1δ. τὐϑρΣ τῇ 
ϑήσιται, 1ορὶς 55. -α Γ᾽ 

οοπδιρπο. 4 Ῥαγ. Ψ1Π1. 8. - ΓΩΣ. 

δι Καὶ, ΝΙρῃ. οἱ Ηρ. ϑγγωΐω. [6ϑ. 
ΓΧ, 14. ΤΒοοά. Φετεα. ΧΧΧΙΠ. 
17. εἰ 18.ὄ ΙΧΧ σε. ΧΥ͂ΙΙ. 14. 
Εχοά. ΧΧΧ. 383. υδῖ ῥγο ἐξολοϑρεω- 
ήσεται ἴῃ Οοδᾷ, ΑἸοχ. εἴ Οβηίδρυ. 
ΒΟΥ Ρ ἐξολεϑρευϑήσεται, ΟὈ] ογδῖο 
νΕΒΌΡΊΟ αἰα]οοτὶ ΜαἼοθάοηϊςθ. Νίατῃ ὶ 
ὄλεθρος Μαεραοηίθυβ Ῥτοπαπεῖαθα.- 
τὰν ὅλοϑρος. Φυᾷ. ΙΝ. 34..1 Βοσορ. 
ΧΥΊΠ. δ. οὖκ ἐξολϑριυϑήαται ἀφ᾽ 
ἡμῶν κτήνη, Ἀ. 6. π6 ρεγάαηικα 1}.- 
Τρθ;ΐδ, 8. ΒΟ ΞΌΡΙΩΣ Ιβίσδ 0 ᾿μδ8ῖ8 
Αἰ᾿πηοηΐα, 8. οθθηο δα, αἰαὶ αμ0Ὸ 
Δ]δῖη 8 ΠῸΠ μαρεῦπουβ. Ναῃ. 1. 14. 
ὯΙ ροπὲ ἐξολοϑρεύσω οοτατηα, ΡοΟΠΕῺ- 
ἄυχα οβῖ, ἐΐϊα υἱ οτλαδυτη οἷ δι, οἱ τὰ 
-γλυστὰ κ΄ τ᾿ δ. αὐ δεηιθηᾷδ χεΐεαις 

8 Ε ὡ 



᾿Ἐξζομβρίν.. 818 Ἐξεορίο. 

. ἴατ.--- τ, Ῥερεθδο. Ὁ’ ῬᾺ:. ΧΧ, ΧΧΥΙΙ, 10. .-. ὑχῚ Ῥβι. ἰαωῶο. ὁ 

φ4. ΧΧΙΙ, 4. --ϑν» εοπέμρδο, ἰθότα: 
ΦῬαγ. Ὗ. 18. --- Ἵν ἐμιγέπγ. Ῥκαῖμο. 

“ρεγάο, ἀεῖοο. 7οδ. ΤΙ. 45, --- Ὑν ΤΧΧΠῚ. 20. Τερὶς ἩΤΥΓν οσπαδτ- 

ΚΕ ΤΕ περ α ἴα Ἰΐζετα Ἀδβοὰ ουπὶ Ἀαίοιδι. ες. 
᾿ς φηκαρίο. ΒορΆ. Π1..11. -- Τὴ» "κα: ΟΥτΙΝ Μ8. ἐξομολογοῦμαι, καμεῖν 

58. 65. -- ῷφἔιι Γσυγ: ΓΤ» χάρο ὁμολογῶ ἢ δοξάζω σε, κ᾿ τ΄ ἃς 

ῬΙΆ. Νιρᾷ. οἐὲ Ηϊρῃ. Ἐχ. ΥΠ|..94.. ᾿ΕΞΟΜΟΔΟΤΕΣΙΣ, οοηἤεεεῖο, οε- 

λους. ΙΧ. 46. Χ, 10. Οοηβοεν ὅτ. ἰεδταῖιο, ἰαμάαίιο, ΛΟΉΟΥ͂, 
εἰονια. ὙΠ 

ἧφ Ὠϊα]. Μαρεά. Ρ. 166. βοῇ; .. .: φσοια. δὲ τ ΕΣ ΤῸ Ῥασ. ΧΡ
 

ζ΄ ΦΙΔΡΑΛΟΓΓΖΡΜΑΙ 
ἜΞΡΛΟ- 1]. Ῥᾳ. ΕΙ .9. Ὁ , 8. Ρε. ΧΟ Ν' 

ὁ ΘΡΕΥ͂ΣΑΙ, οορέϊο ἐαϑοίπάετε. ΓΘ 6. Ἃ τιϑδθα ΒΒ ΊΟΗ͂Σ χΧχ ΤΙΝ 

'ῬΙβ. οορίίο, βοᾷ οἵ ἴω ΝΊΡΗ. ϑίίατο Ἰερίέθε Ἠδυᾷβ ραυοῖ Βίαϊρεττιτις 

ποίει εἰροίπάογ, 2 ϑρτῃ. ΧΧΊ, δ. τοτργεῖβϑ. --- [ΤΠ ἩΪΡΒ, οοηβίαν. 

Π ΕΜΟΜΒΡΚΊ, κείψα ἐπιόσεμι 8. ρ. ἢ ἘΞ: ΧΧΨ. 3.-- σιν ξδωδει. 

ἰαγξο Ἢ εὐ εἰριάο 5. ἐγατῶν 4 Ῥαν. ΚΑ. 48. -- [ΤῸ Π- ὅσπαε 

οΣ.. ὅτ, 1.16. ἐκισεήμην καὶ γνῶσιν Ὃς ΧΙ, 5. Ὁ ΧΧ 006. ΊΙ. 19. ῬΚ΄ 
συνίσεως ἐξώμβρησεν, Βιοαδτῃ Εἴ (Ορ- π φ 

ΠΤ ἐ{ 141: Ργυάεηιία τπαυδη ἴ1}- ΧΙ. δ. [68 ἯΙ, 8. - τὴν ἘΞ 

Ῥγοῖα οθιπάϊι. Τὰ Οοιρὶ. Ἰερίίυῦ “ϑγτανο. «}6}». ΧΚΊΙ. 92. 1εαὶς ΤῚΣ 

ἐξώμβρισεν. ᾿ Ἰπὰε ἀρυὰ Ηεβγομδίαπι: ρον Παϊοίι. --ἰ ΠΝ 7 οἴαπρον. 

ε᾿Ἀξώρβρισιν, ἐπήγαγιν ὀξέως, ἢ ἐπήνεγ- ἡ Ὁ. ΟὙΤῚ ΠΝ. ὐἰδο: 

Ἐκοετο ΤΠ τοῖον πππο; δ ΟὙ 6 Τμεοᾶσε. ἐδ 
ἃ, 18. ἐξομιβιήφω βδέλυγμα, τοῦδίαο ΧΧΧΗΙ. 96.. Βῖγδο. ΧΥΠΙ. 8. 

διοχαξηιδεϊοηθϑ ἐπδίαγ ἀρματμῆῃ ΕἸ }163- ΧΥΗΙ. 85, υϑὶ ὙΣ ἐξομολῆαε : 

ὁ “εὶ, 5. ραίϊταδὶ! νιμίία ΘχβεογϑΌ εἴ ἰᾳμάες ἀεδιίφς ἱππύμετε. δυό: 

Ῥεοοδῖδ. δι σασῖυ8 «ταδί: οἷς Ὁ: ἩΘ ΗδΩ εὐχαριστία, ἀφηγηδι, τὸ 

ἢ ᾿ πο. ς “Εν, τς 

ΠΣ τὐρβλουτομέ : τς ἐν ἘΒΞΟΊΙΣΘΕ, ἑξέσισϑεν, τεῖτο, ἐ 

᾿ ΓΈΡΟΜΕΣΙ ΖΩ. Ὑ᾽Δ6 5. ν, ἐξομς Ὥετρο: ὙἸΤΥΝ: ἢ Ῥᾳν. ΧΙΧ. 10. - 

Ἢ ΕΞΟΝΝΤΏ, εἰατο, 4 Μᾶος. Γ᾿. ΠΟ δ᾽ Ρεαὶν, ΤΧΧΥ͂ΤΙ. 16. -- 

« 36. ἐξομνύισϑαι τὸν Ἰουδαϊομόν. Ποϊὰ. 5} ΩΝ Φ ες. ΧΥΤΙ. 91]. -- 

ν 84. Αὐάς Ῥοΐδιρ. πο, 112. το νὴ. ἱ Ρας. ΧΥΤῚ 
ὩΣ ὙΠῸ 0 ἱ Ῥας. ΧΥῚΙ. 1. 

27. δδ. εἱ 56... 
ἐ» ἱ 

ῬἙΜΟΜΟΙΟΏ, ανείποϊο, οοηίονπιο. ον ἘΠΟΙΛΙΣΙΆ, ἀτιπαέμτα,, ἐμείγι- 

4 Μδος. ΙΝ. 16. ὼ Ἣ ἢἶο ἀγαιόγωπε ἃ δρο. ΕΥ̓͂. 39. Ηκ 

᾿ ἘΒΞΟΜΟΔΟΓΈΌΜΔΙ, οσηβίεον, παρ μῤφινυόρομο Ἰεκεθέυμε γα 

᾿ Ἰαυιάρ, οεἰεῦτο, φἰοτΐβοο. ΓΤΎΎΓ, Εἰο- “ ἘΠΟΠΛΥΖΩ, ἀνταῦ, ἀνπεῶ, ὃ 
οἷα, πιργεείαε. ἃ Ῥατ. ΧΧ. 42. --- ΦἸ7ΜΟ. Υῦτῷ ΝΙΡΒ. ἐχρεαϊο τε. Νὰ 

δύνϑ 

ΦὩῊΠ (μαϊὰ, ΑΡΆ. 8 δὲν οαἰεῦτη. ΧΧΧΙῚ. 8. υδὶ Ἰερεταπε τ τ᾽ 

ΤΡο Τρ Ι. 10. Ἰξομελογυύμαης Ἰρᾷ, ΧΧΧΊΙΙ. 90. 8 Μωος, γι: 
«ναντίον τοῦ ϑιοῦ, ἰαιάαπε ἔλαῦχα. --- λόγχας σπειρηδὸν ἐξωπλισμένους, ΠΝ 

τσ Ηρα. 8 Τὴν οἱ ϑεπλδὶ π΄. ΠΟ ΠΟΤΕΒ ᾿πϑύαν αγπιαίοε. 

Ἡπρ. 15} ΤΠ: ὅτ, ΧΧΙΧ. 84. δ᾽ ἘΞΟΡΕΏ. Ἵν» “εδπενθο. θὸ 

ἐξομολογήσυμω κυρίῳ, ἰαμδαῦο Ταιὰ-" “86ο. Οοἰεῖ. 4. 4 ϑὍτω. ΨΠΙ. 4. δὺς 

πῦση. ἱ Ρασ. ΧΥ͂Ϊ. 4. αἰνεῦ οἱ ἐξομο- σεν, {188 Ἰεςείο ταοσὶϊϑ συσρεοῖ δ 

λογοῦσϑαι οσπὐυπρυπίαΣ, αἱ 3. Ῥάγ. Μαπῇιιοοπίο (οὶ ροϊδυε Ἰερεηόον 

Ψ' 19, Ρε. 111.6. Αἀάε Αᾳα. Ῥε. ουἱάοτυν ἐξώρισεν, ἐσίεγμεκανὲ 5. σ᾽ 



᾿Ἐξορϑρίξω, 819 ᾿ ᾿Εξουδενόω. 
»Ῥωξέ:. παᾶζὰ ἼΡΥ ἴῃ 1. Ομ δ]ὰ. εἰ ὅγε. 

ποῦδὲ αὐείΐετε, αὐήενγο, ἐγαηςξεντε.) 
ἃς ΘΒ εηθεΥρῖο (Απη. 1. τ. 
141.}, 4υἱ] ἴῃ ἐξεῤῥίδωσεν ταυανξ. 

᾿ΕΈΞΟΡΘΡΙ ΖΏ, πιαξιέπ: αάξώρι. 
ὝΠΟ, αὐ σάγογα. Δα. Ῥε6. (ΙΧ. 

4. ἐξωρδρισμένη. μερὶε γῦθ» 8 

Ροϊβ ἽΠΠΟΣ Ρατίίς. Ῥυβαὶ. 
᾿ΚΚΟΡΚΙΖΩ, αἀήμγο, οδέεθέον. κἰλεία 
δῷ» ἐσδεῦο». Ψυ]. ΧΥΝΤΙ, 2. ..-- 

᾿γολυῦτι Ηΐρ. Θεα. ΧΧΊΨ. 8. 
;᾿ ᾿ἜΞΟΡΜΑΤΏ, ἐπιροίω γέτον, Ἔγωπι- 
.»Ὀ0, τεοεάο. "Υ}" 18)» ἐχμες. ἩΑἾν. 1. 8. 

"ὀξορμήδσουσιν 66. Ὀοπριϊ. ᾿Ἰδρβεταπὶ 
«ἔοχῦλβθο ΡΩΝ ΪἸοοο 1» 9): -- 

ἜΘ Ἅνοίο. «ἡ, ΜΠ]. 8..--- γῦ, 

φευετίογ. Οἱ λοσοὶ δυαὰ. ΨΙΙ. 2. 
᾿λοοάοεϊεϊπῖαβ (Ἠορεσί. Τ. 1. ρα. 
483,80.) ἐξώρμησαν. ἴἸῈΣ τεξδτγα ταανυΐε 
845 δηίθοθἄεῃα Ἄθυλ) ιϑεὰ ποῦ" 
ἘΟΡῺΘ οϑὲ τουΐδνα δϑήίβεω Βμ)ε νεῖ- 
51 ομΐθ, οὐτὶ ἑξορμᾷν ἀαοσααρ. ορνοαϊ 
«30 τερεάεγε ποῖοῖ. 2 Μδρο. ΧΙ, 8. 
8 Μβος. 1. 18. Ἡδδγοβ. ἐξορμᾷ, ἐκ: 
, πηδᾷ, ἔξεισιν, ἐχτρέχει. “" 

᾿ΕΞΟΡΥΊΤΤΩ, εἤοάϊο, ευοῖζο, ΓΔ 
ἼΡΙ, πεδοεο. Ῥγον. ΧΧΊΧ, 99. [1 Βίο.- 
“1λ6 Τ τοτηγαΐθηλ ῬΧῸ τλοχο βψα, πο 
δ᾽ Ὠδρθοίο οοΐοθ βδοῖο, βϑοιξιϑ, ἴῃ 
εἼπο ἢ, 1, νου ὶ8 »θ Δ, τερΐ 
-σσυαγίοαδονε, τεδροιάθως τος: 
᾿ ξώρυξεν ἁμαρτίας, ανὶ ῃχὸ ἐξώρυξεν 
᾽ Ἰδεβεγυβ Ἰθζεσθ την, ἐσώρευσεν ἁ- 
υὐναρτίας, ἱπρϑηΐο88 Π18018 Ὅτ ΨΕΓΕ. 
Ὅλ αοῦον Βυ}8 νϑγβί Ὦ]5 "Ὁ ἈΓῸ γδ- 
0 ΒΑρυΐ, ἃς γοοὶ εἤοάεγε συ θ]βοῖς 

ὅ, οξϊομοπι τρθιδρβοσίοατη ἐπέεμξισι 
6 αἰοιὶ γεῖ, φεηπιηο σιρπ δἰμαδο 
ἀρ βέγο. -- Ἵ)» οάϊο, εβοαϊο. Ψυά. 
ΨΥ, 22... 7Ωχ ἥδιαι. ΧΙ. φ, ἐξορύσσων 
ποὺς ὀφθαλμοὺς, (0}}. Οὐ]. ΙΡ΄. 185. 
“ Σεδγοῖ, ἐξορύξα;, ἐχφθεῖδαι. 

ε»' ᾿ἘΞΟΥΔΕΝΕΏ, πἰλὴδ Μιοὶο, οοη- 
,ἵτηπο. Ἴγ»»υδια. Ἐσροὶ. ΧΧΦΙ, 10. 
“ , ἐξωδένω.᾽ 1, δροτυηῖ ἮΆ 5 ΠῚ 

οοὐπέενεϑξξ. ---- γγ.γ, οοηέενεμο. Α΄. 
ϑγταπι. ΤῊοοά. γον. ΧΙ. 19. ἐξου» 
δινεζ Ψιάε οὐ δίν. ΧΧΧΊ. 95. μὴ 
ἐξουδενήσῃς με, τ6 οἰδρονίαν τοϑα τε. 

᾿ ΟΕρία. Ἴρις ἐς νῦν “ἘΞΟΥΔΕΝΙΣΜΟΙΣ, οοπίεπρεϊο, 
8} ἐξονδενίζω, νοὶ ἐξουθενίζω, ργο πἰλῖϊο 
βαῦεο, οοπέεψεπο. 1).χ. Α΄ηα. Ῥβᾶΐτη. 
ΟΧΧΙΙ]. 4. ὑπ 
᾿ΕΞΟΥΔΕΝΟΏ, ἰάδτα, οείδτι σα 

ἑδέῤιηι νϑαέσο. ἘΠαϑιδιῖι. δα - Ἡοηι. 
Π,1,. 345. μα. 71. 30. 7γ,γ. γον. 
ΑΙ. 30. δης, ΨΙ1Π. 7. Ζαρα. ἵΡ. 
10. -’τ 2» οοπομῖοο. Ῥβ. ΧΙ ΠῚ. 
Ἴ. ΕΥΧ. 18. ΟΥ̓͂Π. 14. Ιπ οἴηηί- 
ἵπιθ Ηἷθ Ἰοσία ἐξουδενοῦν ῃόέας αὐ πἰλέ- 
ἤρα 8. ἑποίέας τεαέρογε, --- ὙΠ. .3 

βασι. ὟΊ. χ6. ΧΙ]. 10. ἐξουδίνωκεάς με, 
φΟΒΘσ δ τῶθ. Οἱ λωποὶ ἃ ϑδχομ 
ΧΥῚ!, 42. ΤἈδοα, Α. ὅϑδτα. ΧΗ, 0. 

εξ 10. Ααᾳυ. ΜαΪ. 1. 7. ἐξουδενοῦντερ, 
Ἡβγολ. ἐξουδένωσας, ἀπεδρκίμασας. --- ΄ 
ὯΝ2» ὀγμέως, ἐπδὶρίεης, ῬΩΙΙΧΧΊΙ, 

22. ἐξουδινωμένος,. σμαεὶ αὐ “πἰλίδμηι 
τεφαοίμα φεροὰ τππϑπέενε, Ὦ,, 6. πβεν δ 
»γυαέιι. ---- ὌΠ Η!Ρἢ. ἃ Ὅν» 

ὑευδῖον. .Ἔοσα. 1 ὅδ. ΧΧΥ͂, 14. 
- ἍΝ)" ἐγννάεο. Ῥεαῖκι. 1.11]. 9. 
γυΐᾳ. αἀ' πιλίδιση ἀδάνςοσ. Νριι 16-. 
δεταπί γ»γ»}, δρα Ἰδασίυϑ νεγίεγαηϊ. 
ΘῈ ὈΝΟ (ᾳυοά δερε αυοκά Ὧ0- 

ἄοπαπι οοπνθωὶς συχα Ὁ), οοἰῥο 
φμδδοῦμε, ἀεήμονε, ὑηιλεπεδ. Οοντ 
29}. ΝΠ. δ.). πυα. ΙΧ. 38. 1. ὅϑὅδτα. 

Χ. 19, ἐξουδενώχατε τὸν ϑεὺν, σοπέεπι- 
ἰδς ἤει, δυοῖν. ἐξουδενώκασι, 
χατευτέλισαν. 200. ΧΧΧ. 1. ..- 
“Ὧ.ΝΔ)» ὕίοο. ἴπς. 1 ὅδ. ΧΙΙΠ: 

4. ἐξουδένωσιν Ἰσραὴλ τοὺς ἀλλοφύλους. 
Ιρὶ Ὁ ΞΙΤ' -- Ὀῶ» ΝΙρδ, 8 
σϑ, ἐφιθῆο. 1 ὅδπι. ΧΥ͂. 9. Ῥυ. 

ΕΠ. -7. ἐξουδενωθήσονται, ΨᾺ]ρ. αὦ 
κέλίδοπ ρεγοενίενί. --- ΠΝ Ό; ᾽»,γ0» 

δίογβο. ΤὨεοά. Ἑᾷ, Ουϊηία εἰ ΓΧΧ 
Ῥβδ]α. ΟΧ ΥΙΠ. 117. ϑῖγι ΣΊΨΗ; 
Ἴ. ἐξουδίνωσε, ἱ. ᾳᾳ. ἐξέσρνμεν ἴῃ δηΐο- 
σρἀεπήρυβ, Ψυΐρ. ἐξείγραυΐί. Οοηξ, 
ψαάϊι. ΧΙΠ. 19.  ερίθυν ργα 

! }Βο μ᾽ 

ε᾿ 



᾿Ἐξομδένωμα. 

« ἴοτοδ Μαὶ. 1. 7. καὶ. τὰ ἐηειθέμενα 

ἐξουδενώσατε 860. γαῖ. πρὶ ὩΪ811 ἴπ 

ἐοχῖα Ηεῦσ. ἸορίτυΣ, τὰ υἱ ἢυς 6 ν΄. 

1. τηΐψταϑθο νἹἀθδηίυῦ. (ἰἴεγυηι 
Ῥτὸ ἐξουδενώσατε τοβουροηάστῃ οδῖ 
δ: ἐξουδινωμένα ὁχ ΑἸά. εἴ γν. 12. 

δῖ ἐξουθενωμένα, φορά ἴῃ ἘΡΠΣΕ 
Πἰρτὶ Βαυρεσ ἰδηὶ τοροσὶξ - 
οΏ 5. 

᾿ΕΞΟΥΔΕΝΩΜΑ, αδ)λεοίδο, δοη- 

ὃ ἐρηΐμε. ἘΣ» ἱπωπάο. ῬΒ. ΕΧΧΧΤΧ, 

δ. Ἰζοοίοτο Ἰορῖθδε νομοῦ Ὁ)» 

ἀποά ἴῃ εἰχηϊβοδίίοπο ὅ'υτ. εἴ (δα, 
ψΕΣΌΪ ΓΤ» οοπέοπιδὶί, υἱϊερεπάϊέ, δο- 

οὖς ορροχίηξ. --- θυ ΟΒΑΙ 4. αξλεοέμδι 

δ. ΤΥ͂. 14. 

᾿ῬἘΞΟΥΔΕΝΩΣΙΣ, ἰάδη. 75, πο- 
γάδη. Ῥεάϊη. ΧΧΧ. 98. ΟΥ̓. 40. 
ΟΧΥ͂ΠΙ. 22. Αᾳὰ. Ρτον. ΧΙ]. 8.1 
Μδεο. 1. 41. Ζομπαγβϑ ἴμῈχ. ς. 76]. 

“ ἐξουδένωσις, ἡ ἐν τῷ ἀγαθῷ ἀνυπαρξία, 

καὶ ἢ ὕβρις. 

ον ΕΥ̓Σ᾿ ἘΞΠΟΥΔΕΝΩΣΙΝ ΓΕΝΟΜΑΙ, 
ἐη. οοπίεπεέυπι 30. 7. 27) ΓΤ: Αι. 

» ϑγτω. ὅεη. ΧΧΧΥΠΙ. 38. 
ΠΡΕΞΟΥΘΕΝΕΏ, ἱ, 4. ἐξουδενέω εἰ 
όω, πὲλιϊὶ [ποῖο, οὐπίοριπο, υἱδρεμάο, 

οἴατῃ σα πὲλέίμηι γερο. 1η , γΕΓ- 

θυ, ἰάοτα, Ῥτου. ἷ. 7. ἐξουϑενήσουσι. 

ἀ Ἑυΐϊυγυχι ἰεωρυδβ ἢ. ]. δΔοίοη8. ἔτγθ- 
αυδηζίϑι 86 Ἀ6 ἰτδΐθιι ἰπάϊοδί. 
οηξεσ Οὐαὶ . Ηεβϊοά. δἀ 

 Ἔβρχ. 185.--- Π}}» ἰάοχῃ. 1 ὅδ. 11. 

84. 4"ἹῬῈαν. ΧΧΧΥ͂Ι. 16. ἘζΖεςβ. 
- ΧΧΙ͂Ι. 8. Αἀάε Ααυΐ. 56ἐν. ΧΧΤΙ. 

48. - "52, ἱπιρίπρεγε ἤποὶο. 

Ῥρ. {{Χ11]. 0. 08] ῥχγὸ ἐξουϑένησαν ἔοτ- 
ἔδεβε Ἰερεπάστ ουτὰ Οτδθὶο ἐξησϑέ- 
γησαν. αϊραῖ. εἰ ἱπβτγηιαίΣ δεπέ. 

« Τυης ἐξασϑενεν ἰταμίτἶνα δοοὶρίθη- 
ἄστη εεθοῖ, υἱ ἀσϑενεῖν Μ4]. 11. 8. 16- 

εἴταν. -- ὈΥΡΔΠ ΗΙρῖι. αὦ 7Γεηειῖ- 

ἐωηὶ οοηρποῦέο. ἴης, εἴ ΤΧΧ 1 ὅδχη. 
Ι. 6. Ψυὶζ. μὲ εσρτοδγατεί. -- πρὶ 

γεὶ 7γγ}}}» τέ υἱϊέε.. ἘΔ. δοχία ῬῈ. 

ΧΙ]. 9. ἐξουθένησας. Ἰωερῖὶϊς 751: --’ 

ὈΝδδ)5, γερτοῖ , τε)ὶοῖο. 1 ϑϑτα. Υ 11]. 
γ 

820 ᾿Εξουσία. 

ή΄..-. Ἂν.» Ρατὶ. ΝΡ. ἔασιν. σῈΣ ἦε- 

οἱοιῖα. Ψετ. ΝΊ. 14. --- γηϑυῦ» ἐσαπ. 
᾿αύβωο Ατοοβ Ί. 1. υοὶ ὕὉτὸ ἐξου-' 
ενήσουσι ταδὶ ᾿π Εταστα. Ρ.- 776. 

Ἰερεηάυτιπ οθηθαῖ εὐθηνοῦαν νοὶ ἐξευ- 
θηνοῦσιν. ἘΠ εἰς Ασυῖα νοεθυτα Ἡ εὗτ.. 

ουἱ εἰς ἀρυὰ ΧΧ τεβροπάεῖ, 7ο 
111. 18. γῬεῦ εὐθηνεν ᾿πίεγρσείδζητσ. 
Νὰς ϑεμβαγέθδηρ. «ἃ ὥδρροπι τ. 
5, Τοαι. 111. Ρ. 180. 864. Ελαῖδιο τα 
Νοιῖίε δὰ ἢ. }.. υχχ σατὰ ὅγτὸ ἰε- 
δ΄6δε νἱἀδηίας δ Ὁ 7» οὐπέσ- 

πεπίδβ, ἃ ἴ83). δ, ᾳυοά αἰτεῖς ρὶα- 
ουϊ, ὈΝΝΟΠ ΟΞΟΥῈΣ, οογεζεπείογες. ὦ 

Ηδαγοὶ. ἐξουθενεῖ, “αρακρίνει. Ισα 

ἐξουθενούμενοι, χατευτελζόμενοι. Θυϊάδε:ς 
ἐξουθενῶ σε, ἀντ᾽ οὐδενὸς σὲ λιογίζομα, 

Ἑεΐοσ. Ρ. 182. 

᾿ἘΞΟΥΘΕΝΗΜΔΑ, αξ)εοῖδο, οσπο ἢ 
ἰεπιέμ δ. 3} Ῥατῖ. ῬδΒ. ἃ Σ2- ἔ5 

ΧΧΙ. 6. υνἱ ἐξουδίνημα μομπῖξαν γεοῦ 
ἐξουϑενηθες. Οοπέ, ϑίυσσ. ἂς Ὅδὶ 
Μαοεα. ὑ. 58. 

ἘΆΟΥΣΙΑ, ροίεείαες, αἰοπείπικαι. 
ἐπιρεγέμηι. ΠΟ ΘΟ, αοπιπαίο. 8 

. ΧΧ. 18. Ρβαῖτα. ΟΧΠΙ. 9. [ε΄ 
ΧΧΧΙΧ. 2. -- Ὁ» δένει εἰ πόθ. 

Ααα. Ὑποοά. 700. ΧΧΥ. Φ. ὅδτταπι 
Ζον. ΧΙ,1. 24. ἐξουσία αὐτοῦ. Χ υἱξ. 
ΒΘ : ροἐεδίαξ, 'χμα οοτιραγείαγ εἰ. 
Νε αυῖς νεγίδί : ἢοῃ Βαραεῖ ἴῃ ἵετ- 
τὰ Ῥοϊεοϊδίοτα. ΕἸ ΌΣ. Ὁ εἰ ὦ : 

πέπμιπ εἰ ατεμηϊαξίοπενι Ὠοῖαϊ. δε 
Ῥοΐεδὲ Ηδθργ. αυοαὰς γε : επὶν 
φυοαά τοδων αο ροἰεπέξαπε.. ---- γγγ), 

ξεπιια. ϑυτῶμι. 8. ὅδση. ΜΠ: 1. 
Μεοίδρμβοτα ἀεϑυσγαΐδ εδὲ δ εαι!: 
δὲ 41118 Βυΐ͵υβ σοηοτὶβ δηἰτηα] 5, 
4008, 4υὶ ἔτεπο υἱϊξυγ, ἱσηρειασι 
Ἔχεσοεῖ. -- [2 }7. δοερέγηπε. ὅπηι. 

Θοη. ΧΙΙΧ. 10. --- οὐ ῳῦ Ομα. 
γοϊοείαίεηι δαδοηδ, αομτεναίον. 40. 
ΙΝ. 438. υδί ἐξουσία, αὶ ἴῃ Ν. Τ' 
Ῥτο ἐξουσίαν ἔχοντι Ῥοπίζαχ. 48 
Τιοχίοοα Ν. Τ. 86. ἢ. ν. ἢ. 1]. -- 
Ἦνογ Ροϊεδίαε.. (ομεὶϊ. ΠΕ 



᾿Εξουσίαν δίδωμι. 

“-, εεῦ. Ὑαῖ. --- Πρ γῇ ΟΒαϊὰ, Τγα. 1Π. 
24. 1. 81. Ἱ]. 6. 14. 27. διν. Χ. 
4. ἐν χειρὶ χυρίου ἡ ἐξουσία τῆς γῆς» ἃ 
θθο ὕπῖοα ρεπάεϊς γερίπιεη ἰδγτγθ. 
Ῥοιοϑβὶ εἴασα βυχηὶ, δρβιγασίιτα ΡΙῸ 
φοπογαῖο ἢ. 1]. Ῥοδβίζαη 6886ό. [δ] ά. 
ΧΧΧ, 11. μὴ δῷς αὐτῷ ἐξουσίαν ἐν 
νεότητι, ΠΟῸἢ ΗΟ Ἰανεηὶ ἄδτα ἔξσεη- 
ἔδαηι, Ὦ. 6. ΠΟ ρϑίθγα δυϊη δύ το 
50 γίνεσε. (οηξ. Βομ νει ρῃευδβεσὶ 

δ ἴκχ. ῬοϊγΌ. 5. ἢ. νυ. 
᾿ ἘΠΟΥΣΙΑΝ ΔΙΔΩΜΙ, ροίεεία- 

ἔφης ἄο. 2)» ἰασο, ἀϊνείέίο. Ῥτον. 

ΧΥΊΕ. 14. ἐξουσίαν δίδωσι λόγοις : αὶ 
ΤΟΙ. ᾿ρβδῆι βίη] απο Π]υδέταΐδτη 

᾿Ἰεοίοσῖίδυβ οὈντυ]θγαης. «Ψ96ορετυθ δὰ 
ἢ. 1. βυθρίοδίαν, δοσατι δηΐτηο οὗ- 

᾿ὙΕΤβδίατα [1886 οἴ θρβυ ἄσγϑτῃ ἰῃ ασθ- 
οοξῦτα «πα ϊςοϊϊ8, οἱ πὶ Δ ἢ 

᾿ἐφύδωρ 11}6 οἴ ἀρραυϊτοῦ, φυο Ἰαχαπῖθ 
“ δαυδηι ἀἸοοΠαΣ οορία βεραΐ. 

ΟἹ ᾽ΕΠ᾽ ᾿ΕΞΟΥΣΙΩ͂Ν, 86. ὄντες, 
φμὶ ἐπ ροίεσίαιἐδιις 8. ροίεδίαίε ἐπ- 

σἰσκοιέ σα, ΓΒ ΝΥΎΩΠῚ 
(δα! α, ρἷυγν. ἰερὶς ρεγὴδ, ἐξασίογεε. 
1γει. 111.2. Οοπέ, Ὑεββεϊίηρ. δὰ 

. 1)οά, "δὶς. ΧΙΠ]. 14. 

ΒΆΜΈΕΤΑΓΛΟΙ ΟΥ̓ ἘΠ᾽ ᾿ἘΞΟΥ- 
ΣΙΩ͂Ν, ππαρπαΐεσ, φυὲ ἐπ ροίεσέαιἐδειδ. 
δὴ ΠῚ ΣΏΘΙ ΟΒιαϊά, ρίυγ. ἰ}- 

εἱ ρὲὶδ ρεγιΐ, ἐχαοσίογεε. Τγαη. 11]. 3. 
᾿ΕΞΟΥΣΙΑΊΖΩ, ροίοείαίεπι λαῦεο 

8Ο ἐξεγῦθο, Ἃαἰονιίπον, ᾿ξ. ροίεδίαίδηι 
γεὶ “αομίαίενι οοποθάο. ὃν τ ἀονιΐ- 

ποτ. ΑἸ. 1 Ῥαν. ΤΥ͂. 22. ἐξουσιάσαντες. 
-- π΄ῷν λαδέϊο, δεάφο. ἴπο. 408. 

ΟΧῊ, 4. ἐξουσιάζων. Ἡαεῖ αυϊάειι 
Μεος γεγβῖο, αι δ ἀδξεπάδε ἃς ἴμθα- 
ἴασ. ὅὄϑετῃο δπΐῃι ἱθὲ αὶ ἀδ τεβε, 
αυϊ, Ρὶ βεάεῖ, Ἀ. 6. δεῖ οἴ νϑγβδίῃγ, 

ε ἴδ χερῃδῖ δὸ ἱτηροχίιι δχοσοεῖ. 
ἩΡεσα αυοηιδ ΔΘ ΠΟΙ οηθα σεᾷ- 

᾿ς παηαὶ δο ἐπιρεγαπαάϊ ἀοσεπί,χθερὶα 
ἃ διπλοῦ! εχ. Ηθργ. Ρ. 752. ὑσο- 
Ἰαία. ΕἸΘτΙ ἰάθη ροίαϊῖ, αἱ ἐξουσιά- 
ἕων, ηυο ἴπο. ν. 56. Ηοργ.  εα- 

Ῥυεβεὶί, ᾿ἷσ ἰσοςο θοῇ τηΐηυθ οοτα- 
᾿ἸΩΟ6Ο Ῥομογοίαΐ. ---- [}, οροτίπιοπ- 

.52] ᾿Ἐξουσιαατικὸς. 

ἔωμε. ϑγιημ. [ε8. ΧΧΥ͂, 7." Γερὶς 
στα ὅγτὸ οἱ (δὶ ἃ, νυ, 7 ἀ1οε 

ὕδρρεῖὶο. -Εογίαδβο ἴδχηθη Ἰηθίδρδο- ὕ 
Τα ἐδ ἑπυοίμοτο δνοΐγοσα νοἱ]υϊί 
ΘΥΤΩΌΔΟΒ 5, βοοσῖαθ δῸ ἴῃ ρᾶγίδ 
Φοη δ ΒΔΏΘΙΙ, ῬΑγδρῆν. ΟΒαϊά., αυἱ 
ὡλ γα, ῬΘΓ δ) ἱπίεγργείαδίυβ εϑί. 

-οὐφ. Νεβ. ΙΧ. 37. ΟοΒεὶ. 1Χ. 
17. Χ, 4. Τμεοᾶ. νεὶ] ροξυβ Ααυ}18 
Ῥβαΐγα. 111. 7. Αχυ. ὅδη. 1. 18. 
Ῥπαΐτη. ἰΧΥ͂. 7. Τποοά. Ῥτον. ΧΙΧ. 
10. --- ἯἮΠΣ, γοδων. ἸΙηῃς, ΕΖ. ΧΙΧ. 
14. εἰς τὸ ἐξουσιάδεν. ΝῊ τηδ]6 οὗ «ὁ 
ῬΆΓΔ 16] Ἰδτηυση βοηϊδηξίδσι. ἘΕῸΥ- 
18.586 ἴδΙη6  ἰῃ ΕἸ ΘΧΑρ] 8 ἢδοο υϑῦθα 
ἱπορίο Ἰοοὸ ροκίξα βυπΐ, ἃς χοΐεσεπάδ 
Βα δϑαθειδ δ}. --- δ Ψ᾽ Νεῖ. 

Ψ. 15. ἐξουσιάζονται ἐπὶ τὸν λαὸν, 40- 
ηείπέσι ἐσεγοοπέ τὰ ρορυΐϊυτα, (ΟΒ6]. 
11. 19. εἰ ἐξουσιάζετω ἐν «αντὶ μόχϑῳ 
μου, ἀοπιέπιδ ογὶἑ ΟΥυΤὴ ἃ ΤΩ6 τηυ]- 
ἴο ἰδρόοσὰ ρασίοσζυχ. (8. Υ͂. 18. ἐξου- 
σίασεν αὐτὸν τοῦ φαγεῖν ἀπ᾿ αὑτῶν, γος 
ἑαίεπε 1111 οοπιοεδεξ ἔγαθηα! 1115, 00]]. 
ΨΙ. 2. 10. ΝἼΠ). 9. ὅσα ἘΠῚ “πεῖ ὁ 
ἄνθρωπος, χυτὰ αγτοραΐ εἷὉϊ ΒοΙηο 
Ἰερϑοι θα οι Ο᾽υΖ, ἀονιπαίογ. (οὗ. 

ΜΠ. 30. ΨΊΠ. 8. Χ, δ --- δι; 
αἀοηιπέμπι. Οομε]. ΝἾἾἼΙ1]. 4. 8. υδὶ 
ἰδτηθο βου ρεμάμπηιλ νι ἀδίιν ἐξουσία. 
1 Μαος. Χ. 70. ἐξουσιάζῃ ἐφ᾽ ἡμᾶς, 

)ενοοῖίεν ἱπδοίεδοις δάνειβαβ Τοϑ, 
40.881 7118 δξ δἰίαυδτηι ροϊδείδίεχω 1 αὶ 
Ὧ08 ἢΑΡ685. 81... ΧΧ. 8. ὁ ἐξουσιαζό- 
ἕανος Βες. Α]ά., αυὶϊ ΒυρΕΥΡ 6 5810] δῖ- 
τοξαῖ Ῥτεοετηϊηθηζίδτῃ εἴ 708 1. 81108 
ΒΙθῚ ποῖ ΒΌΡα!ΙἴοΒ. 

ἘΒΟΥΣΙΑΣΤΗΣΣ, ροϊεείαέεπι ἀα- 
δεμδ, Ῥοίοπδ, ἽΝ Ὑλὲὰν Ῥαίεῦ αἰετπ- 

ἑαέϊΣ. 165.ὄ ΙΧ. 6. δά ἀυδίυμ δά- 
“δας εδέ, δῃ ἐξουσιαστὴς 11 νεγα ἢὰς 

ἰηδδῖ, π6ς μοίίι8 811 νϑσβῖο 8}1118 
ἸῃΕΓΡΓοΙ 8 δα “} τοθσθηαβ. ---- 

Ὁ, ορενὶπιοπέμπι. ϑγχαγηδοῖ. [68. 
ΕἾΔ η. Ὑίάθ 8. ν. ἐξουσιάζω, ---- 
Οὐ. ὅγταμι. 76ν. 1.1. 46, 

᾿ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΙΣ, αμοίονιἐπέξηι 

ἂν» 

588 
.-. 



Ἐξοχ. 829 Ἔξω. 

α λαδόν. ἡϑυυ» ἀοιεηδωνε. Βγχώτῃ. 

Οομεὶ. ὙΠ 4. 
᾿ἜΒΟΧΗ,, »γοιείνενξα. γγδ, ἄδη:. 

ον». ΧΧΧΊΧ. 28. ἐπ᾿ ἐξοχῇ πέτρας, 
ἴῃ ῬΓοσηΪ ΠΟ ΕΔ ρείγο. 1γ) 46 φοορωῖΐο 

αοιο φυδλπάοσῃσ ἀϊοϊξζων. 
“ἜΞΟΧΩΣ, ἐπεὶρηξ πιοάο, εσὶηιῖο. 

8 Μεςς, Υ. 831. Ηρεγοῦ. ἐξόχως, 
ὑπερβαλλόντως, καλλίστως, πάνυ. 
ὨΆΓΆ [,6Χ. 00]. 735. ἐξόχως, ἀντὶ τοῦ 

ὃ σάνυ, Αρυά Οτεθοοθ εἰίδια "Ἔξοχον οἱ 
“Ἐξοχα αἰεὶ βοϊεί. 

᾿ΕΞΥΒΡΙ ΖΩ, οοπέιμπεῖία αὔῶζοὶο, 
ἐπδοίεπέεν πιεὲ ἐβενο. γγ}}, δείοϊίο 

πε. Ἐπ. ΧΙΙῚ!. δ. ἐξύβριζε τὸ ὕδωρ 
ὡς ῥοῖζος χειμιάέῥον, εθετεϊας 56 βαιδ, 
οἱ ἤπχηθη νεθοηλθῃβ ἰοεγθβίβ. --- 
νλῦτι Ηρ. ἐπεπείδοεο πιθ. Αι. 

Ῥχου. ΧΧ. 8. ἐξυβρισϑήσιτα. Υοχ 

Ἡεῦτγ., αἱ Αγ. " ες ἴῃ (οη]. 8. 

6 ποίαϊ αρογία ὕγομέδ ονῆς αἰξενὸ 005.- 
οεγίατα ἐὲ οοπέενάετε. «--- 117}, ταμέ- ἘΣ 

ἀδαιε. Οεὴ. ΧΙ ΓΧ. 4. ἐξύβρισας ὡς 
ὥδωρ, ἐχέεϊι εξ ἐδ ἰλπαυδηι δα. 
Ψοσοτὰ ἐξυβροίδειν ἃς ἤππείπίθυθ, ουτὰ 
Ἔσχῖγδ᾽ ἀΐγθοβ οὐιπαροπίοϑ, αἰτάϑὶ Ρ6- 
ταϊαηεβ, οναρκηίον, υδιιγραΐατα Ὠο- 
(αν Βυάεκυδ. Ηἴπο ἀρρατεῖ, φυδῃ- 
ἴαγα 581} ῬὈΓΕΌ σα ορη]δοξα 5 «08]], 
αυΐ Ἀ. 1. ἐξέβρασας Ῥτο ἐξύβρισας 16- 

ὰ εάσπι, δυδρίοδῖιθ εδξ. ΟΟΠΡΟΣ 
4 ϑοδυϊδηβίασι οἱ «1οὉ. 

ὙΠ. 11. δῖν. Χ. 13. ἐξυβρί- 
ζειν βδέλυγμα, ἱπ]ατῖα8, ΔΡοτηϊπβη 48 
ἐξικάεγε. 4 δος. 1, 28. ἐξυβρω- 
τας ἶν ὑπερηφανίᾳ, ἱπεοίδηξεγ δε εἴε- 
γεπέεϑ ἴῃ ΒΌρασ θα. Ὁ " 

“ἘΣΤΥΓΠΝΙΛΖΟΜΑΙ. γὴν Ὁ 5εὰ ρο- 
ἴυϑ γ» εὐίρείο, ἐσρετείδοον. 4. 

ν ΤΒοοά. Ρσον. ΧΧΙΠ. 58. 
4 ἐξυσνιασδϑήσομαι, ὕχγο αυὸ εοἀ. στ. 
τος ἐξυπσθήσομωι Ἔχ θεῖ. Κὶ. 

᾿ΕΞΥΠΝῚ ΖΩ, ἐτρενρεποϊο, ἐτρεν- 
' ζῖο, ας, οταῖδδο ἐμαυτὸν, ὀΣΡΕΡΊΒΟΟΥ, 
-ευἰρθίο. κὙ}}Ὶ ἰάστα, ϑυχωχα, Ῥε. 

ΧΙ11Π1. 34. ἐξύκνισον, 5... ὀεαυτόν. Ἰης. 
ἐξναγίσϑητι, ευλρίϊα. [ ΑἸοχ. ἰξογίρδητι. 

Ἐάν τηοᾶσ Ῥεαῖτο. 1, ΣΧ ΧΊ]. 90. 
ὡς ὄνειρος ἐξυανίσαντι : υδἱ Δ)εχ, ὠαὶ 
ἐνύπνιον ἐξεγωρομένου.: Ἐσάδια πιοίο 
ἀφυκνίζω υδυχρατιης Ἠεϊϊοὰ. 3: 
(Βίορ. Υ'. 91. ς0}1. 84. ΥἹ. 9. ΥἹΠ. 
12. 00] δεῖνα Ἰορίέαν, αδἴψυς Ῥο- 
γε. ϑεγαῖ. ΓΝ. 6. 8. υδὶ καθεῦδον» 
τις εἰ ἀφνανίζοντες Ε]Ό] σρροπαπίατ, 
ΚΙ ἴῃς. ρας ΟΧΧΧΎΙΠΙ. 18. 
Αᾳυ. ΤΒοοά. ϑγτημι. [ε6. ΧΧΥΙ, 
19. -- γρν, ἰάετα. 1 Άορ. 11. 16 

1πὸ. Οεῶ ΙΧ. 44. .-- Ἅ» πρὸ 
δον. ΧΙΝ. 192. --α Ὑὴν ΡΝ, εὖ 

“Ἀ}» ἐσξοίίο. Ὑμεοά. {0Ὁ. 1,8, 

ἵπο. (δῖ. 11. 7. - Ὁ, πῦρ 
“ὙΤΒοοά. 200. ΧΙΥ͂. 12. ἐξυενισῥήστα. 
-- γὴρ. ευἰαὶίο. Ααυ. ϑγιιηδοὶ, 

ΤὨοοά. Ρτον. ΧΧΙΠ. 35. ἐξοενσί. 
σομαι, ενϊσιϊαθο. Ααυ. ὅϑγπιπι, Ρε 
ΧΥῚ. 16. Ἑυοδ. ἀδ Ατοοσ. ἤγαι 
Τὰν. ΥἹ. ν. 394. Ῥ]υΐατοδυε χυο 
408 Βδῆσς νοεῖ Ποῖ ϑεμπεὶ ὑπι- 

νι. 
"ἘΞΥΓΙΙ͂ΝΟΣ, ἐτρονφείαοίμ:. 8 Ἐαδ. 1 

111: 8. ϑεὲΩ ἢ ἔξυανος ἐγέντε παὶ 
ποίας ἐσρεγφείαοίπε ἐεί, αἱ ἸερΙΝ 
δρυὰ Μ. Απίιοπίῃ. ΨΊ. 31. οἱ Χ.13 

506 ΠΟΠΓΓΑΥΙΟ ῬΓΟΣβιιδ 56,80 Ῥαπ 
Ῥχο: ἐπ ὑσοϊμωμάμπι δοπιπίνι ἱποέ. 
Ἔχ ἱπίοπαις ἴπ πομμι}}}15 εἰρτίβον 
ἴσοπθαι 8:12] }ς 8. 
᾿ΦΕΞΥΠΝΟΊΏ, ἐσρενγείασοιο, 80, 

ομῖαθο ἐμαυτὸν, ὀπρεγρείο. ὙῈ 
Βγεατα. Ῥβαα. ΟΧΧΧΥΉΙ. 1διυδ 
ἴπο. ἐξυανίσω Βαροῖ. 4 Μαοο. Υ. 10 
δὲ σα φαπαπὶ νιεηΐεηι γεάδγα Ὀοῦδ, 
αἱ δὲ 1. 4ᾳ. ἐχνήφει. ' 

᾿ΕΕΥΨΟΊ, ἐχαΐίο, ταοιαρῆ. ἐπεάν 
δε οεἰεόγο. 1) 8η. 111. δ1. 860. μ 
ἐξύνψουν τὸν ϑεόν. ϑίτας. [. 47. μὴ ὅν 
ἍΨου διαυτὸν, ἨΟΣ αἔξωεηι φαρεγέ, 81: 
ἡπαΐσρειι, φεαῖα ἀδοεῖ; λοπότενι ἐδ 

ἜΞΩ, εξίγα, ὕογας. "ΜΝ 2 Ὕ! 

αρτὶ. Ὅπι. ΓΡ. 19. υδὶ υἱὰ. ϑεβεν. 

ἐδηθδετρῖμε, --- Ύ 7}; ὙΠ Τότ 
ΧΥἹΠ. 9. θευι. ΧΧΙΠ. 12. " 

Ζυά. ΧΙΧ. 26. -- ὙΠ σει. Ἰδ 

δ 



Ἔξω κποω.᾿ 823 ᾿Εξωδέω. 

α 95, ΧΧΊΝ. δι. Ἐχοά, ΧΙ. 19. --- ἐσὲ δοίξατα ξαὶρόο ἀϊδυπῖ, 
στ: ΠΏ ΠΠ. ει. ΧΥ͂. 5. 90. 

ΕΙ. 19. 4 Ρὰσ Υ͂. ,8..-Ἰ ὙΠ: 168. 

7. 43. Μλυι Ῥβαϊμι. ΧΙ, 7.-- 

ΓΦ τυ. 2. Ραγοὶ, ΧΧΧΙΙ. ὅ. --- 
γηΠῸ: Θαα. ΧΙΧ. 16. ἴεν. ΨῊΙ. 
17. --᾿ ΥγΠ δ: Ι,ον. ἘΥ͂. 19. ΥἹ. 

Ἐ1. ἐκ}, οαξεγίαν. 9 Παρ. ΧΥῚ. 
18. 1 'ἕῬΦῬιανα!Ι. ΧΧΥῚ. 429. .2 Βετγάϊ. 
ΧΧΧΗΙ. 14. ἴπο. [δνϑ 

ὃ ΧΙ. δ. τὺ Ὁ ποις γοτρα, τἴ Ταῦ- 
τὸ ν᾽ Δ Βομανιδεγρίαβ, δά βοῦῖρία 
βυῃῖ ΟΧ ν. ὅ8., υἱ δάοο ἔξω ΤΈβροί- 

ἄμμι εἰ! δα σεδίον. -ο τ) ἐξ εΣ 7 }- 

πεεηίαίο. Ατὴοβ ἵν. ὅ. Τεροτυΐί 
γ2Π2- γιά 6 αυοαὰε 5. φόβος. 51ν. 

ΧΧΙ. 23. ἔξω στήσεται, ϑοτὼ δίαΐ 8. 
οοπϑὶσέϊ, Ῥυι Ϊδϑτι 86. δύ γα, ἢ οΥο- 
οεῖ ουπαᾶ, αἴιοπὶ οοηνδηΐιπι ουρ!ῖῖ.. 

“ ἜΞΩ, ΠΟΙΕΏ. ΜΠ. ὅ γυναι, 

Ῥεαϊπι. ΟΧῚ . 8. υδὶ 6α 1. 4. ἐξάγω, 
φἄνοῦ, ἀραᾷ Ααιὴϊ. ΓΟ ΙΧΧ, ᾿ 

ἜΞΩΘΕΝ, ἐπίγέπδεομα, - ἤσγίμ 
γΝ Ὁ» ἀε ἐξγγα. «εν. Χ, 16.. φυδλεὶ 

ΕΟ ἀτίτα ἐεγγαης ἐμά. τ- ΓΡΛΘῚ 

ΤΏ, ἐς ἄοικο. 1,ενϊί. ΧΙΝ. 4]. 9 

ες. ΧΙ. 16.-- γὴπ. ΕΖ. ΧΕΙ]. 
ὥ. --ο ὙΠ ὅν: Ἐσεοβ. ΧΙ. σ.. 

-- ὩΠ2: 9ετ. ΥἹ. 11. Ἑσοοῦ. ΥἹ]. 

4 16. -- ΠΌΤΕ. Ἵ Βορ. ΥἹ. ὁ. --- 

γηπὺ. Εσϑοῖι, ΧΙ, 17. ΧΙΩΙ. Υ, 
- ὐπὸ Θεπόε. ΥἹ. 14.. [ον 

ΧΧΙΝ. 5. Αἀᾶε Τως. Ες. ΧῚΨΊ. 
Ζ. Υαἱᾳ. ἀε γόγί. «--Ὑ}[Π[ΠῸ. ἘΖ2. 

ΧΗ]. 25, -- γγΣ ὭΣ 7μᾷ,. ΧΙ]. 

9. 3 ἔερ. ΕΥ̓͂. 8. «- ΓΜ Ῥΐαγ, 
Ῥίαίεα. ετετα. ΧΙ. 6. ΧΧΧΙΠ]. 10. 
-ὐἼ} ἡνρεν. “υὰ. ΙΧ, δ1. Ῥτως 

ἴογε8 ἰοσιτας Οδμό8. Χ ΣΧ. 18), ὁ 
« ἰεχίι ΗΕ; αδἱνεοῖ, εἰ ἰχδαϊτίομε 
Ταάαοτατα πἰδραν, 48. υἱεῖοὸδ οοῦ- 

γιά Βδδοδίυτη δαὶ ἢ, 1. εἰ Τμαὶν 
τατιὰ Βαρα Καπια Ὁ]. ΧΟΙ]. 1. ᾿ 

᾿ ἘΞΩ ΤΈΡΟΣ, εαέεγίον. ΥἹΗ͂. 
ΤΗεοά. τοὶ ρμόδυ9 Ααυϊκ {οὉ. 
ΧΥ ΠΗ. 18. --ὐὐ Ὁ. ἘΣοοΒ, Χ. δ. 

ΧΙ,. 40. ΧΙ]. 1. “-π} αἐγίμηι. 

Ἐσεοι. ΧΙ}. 16. τεὴν» ἐκίγεηιμ. 

Ἐχοΐ, ΧΧΥ͂Ὶ. 4. ΧΧΧΥ͂Ι. 10." ᾿, 
᾿ἜἘΒΚΏΤΑΤΟΣ, επίηπιδ, δσένγομεδ.ὖ. 

ἤπτῪ: 2 Βορ. ΨΙ. 80, Ναβαυ. ΧΙ, 

16. --- ἩΥΣΣΣ Ῥητ, ἃ 737} »ζαίεια: 
Ααυ. 200. Υ͂. ἌΡ εἰ ποσοῖς 
1χ. Ἠεῦτ. ̓ Ἴ 
ἘΞΩΘΕῺ εἰ ᾿ΕΞΩΘΩ, ἐκρείϊο, 

Θὐέοτο, ἀεβοϊο. Ἵ» ϑοϊηάο, δεοὸ. ΑἸ. 

ΦῬας. ΧΧΨΊ. 41. ἐξώσϑη. Ἠρογεὶ, 
ἐξώσϑη, ἐξεβλήϑη. “-- ΠΡ ἐπι 

ἱΐδτα : εαρεῖϊο, εσίγμαο. Ῥὰ ΧΧχτν. ἐ 
18. ἐξώσθησαν, καὶ οὗ μὴ δίσωνναι στῇ. 
ναι, ἀε)εοίὲ δεπέ, υὐ τον Ῥοθϑϊηξ δίασο.., 
ΗδογοΝι. ἐξώσθησι, κριτεβλήϑῃ, πακί- 
46εν. -- ὉΠ]. ΗῬΆ. 8 ΤῸ» ἀξρεῖ- 

ἰο, αὐγέρ!ο. 76γατα. 1.1. 84. Ατδ. 

ΩΝ ἴῃ Οοπὶ. ΥἹ. αὀῥοοῖξ. κα, 

«Ἴοοίε πιξ. ---- ΛΛΤΙ ΑΓῚ Ηρ. ργοοωΐ͵ 

αδέρο. 8]. 111. 6. -- ΠΥΠΩ͂ Ηἴρι, 

φεάκοο. ὅθι. 1, θνττ ον ἀξργαρε 
4Φίο, ΜΙοδ. ΥἹ. 14. ἐξώσω φε, οἰλοίδτα 
16. Ηφογοῖ, ἐξώσω,. ἀπώσω, ἐχβαλῶ, 
“ὦ ἢ}, οὐρισ. ον. 11. 9. ἐξώσ. 

δηλῶν υϑὶ ΡΠ οοπδιάονισις οὕ. 

ὙΠῸ» -α ὈδΌ». χρρυοῦο, δεχοαι, 

ΧΧΧΠΙῚ. 44. 26. «ὦ 7711: ΔΓ 

ΚΑΙ εἰ Η:ρἢ. Ἠρουΐ. ΧΙ. δ. 4 
βίδα. ΧΥ͂. 14. υδὶ᾽ ἐξώσῃ (ᾳποᾶ εἰΐκινι 
ἐὐθφιμουπτθονι τὰν Ρο(εϑ0) ἕοῤ- 
[Δε86 γοεξξὰ 9 Δοζεῖα. 

ΨΠΙ. 8. Ρ δοδΟ Ὶ Ἴἥ 90, Ααάο Αι: 
ϑγτηχα. Ἐμοοά. Ῥσου. Υ1]. 29. ἰπηον 
τον. ΧΙΝ. 32. -- 1» ἐπιρεῖϊο, εἐ5- 

Βεϊδο, 1.6. ΧΙ. 2. ης. ον 
ΧΧΥῚ. 86. --- Ὁ)» ευεῖϊο. Ῥτον. 11. 

42. ᾿ 

84 



Ἔξωμος. 824 ᾿Εααγγιλία. 

α« "ἜΆΚΩΜΟΣ, οεροδμε, α. ἃ. τα 
ἀπυιεγὶ ποϊο τπάμία σμπὶ ααείτεοξξ, 
οσμὸὶ πα «επί ὁγασλδξα δὲ ἐπκϑεγέα. 
'Εξωμὶ)ς ϑυϊάα Τ. 1. ν. 778. τυαηΐοι 
δϑὲ πορ ἴορβθηθ Ὀγϑομῖα, α0.6}1}5 ἀθ- 
οοσς νἱγύχηα εἴ τηδχίτηθ τα ΐθηι μὺ- 
τὰραῖιγ. Ὑιά6 Ίγς. ΖΞ. ΙΧ. 616. 
ὙΠ Ῥαγ Ῥῃυ], ν»πῖΐος ἰδοίως ἐπ 

ἐπφεγοίμηι, Ααὐ. ἴεε. ΧΥ͂, 4. υδὶ 
᾿ ΘΙ Θ 5 ΟΠ οἷς Ἰοσοπάστα ε886 
ὃ εὔζωνοι, ο0]1. 7.08. ΓΝ. 18. Κοὰ Α- 
αυϊΐα γνοῖίε5 ἰι.]. γεοία οἰγιποϊ ομίδτα 
εχργεβείῖ. Νδιι ΥὴΠ ΡΣ. ἐυίγαλεγε. 

ϑεΣέος τοδί. ᾿ 

Φ᾽ ἘΞΏΜΟΣΙΑ, αξδ)ωγαίίο. "γγ}, 

υοέμηι. ΙΏς. ἴδον. ΧΧΙ͂Ι. 18. ΧΧΙ͂Ι. 
838. δες. (οἱβὶ], εἵ [108. ϑιρτιιῆοδε 
ἴΉ 1 ἐξωμοσία ργονιδοίοπεπι ἐπίεγροςίίο 
ἡιιγολεναπᾶο, δῖ Ἰεροιάστα ἐνωμοσία. 
Ὑιάο ἰλπιθ Ζομδσζε ἴ,οχ. οοἱ. 762. 

ς ἃς Ῥοϊϊυο. ποι. Υ. 104. Εἴοογοῖ, 
ἐξωμεσία, ἄρνησις με ὅρκου. 

ἝΒΩΣΜΑ, ο᾽εσῖίο, ἐχρεΐδιο. Ἢ ΤΩ 

Ῥὶυγ. φ)εοίίοποε. ΤΆτοη. Π. 14. Ἐδ- 
ταϊοσυπὶ δὰ ΤΣ Ατδῦβ ἐξώσματα 

το ἀ!αϊς ρλαπίαεσπιαία, υἱδίοηδε Κα ἷ- 
Φας, ἙςΟἸἸαῖο ἐξώσερα. 

ἜΞΩ ΣΤΡΑ, ἰοομ ὁσίης οαποεῖ- 
δε πιμπέδα, νεὶ “εμεείγα οαποεῖϊ 

. πρρρῖέα, ΟΑ]1106 δαίοοπ. 1) 09» Ορμ 

ὰ ρμίοετωηι εἰ τεξομίαίωηι, οαποοὶϊξ. ϑγτα- 
ΤΔ0ἢ. 4 ορ. 1. 3. ΟἸοβδε: Ἰζώσ. 
φρα εἰ ἱξώστης, Μεπίαπιρι, ἰδοΐο, 
ργο)εοίμε. Ἡΐϊοτου. δὰ Εξεοῦ. ΧΙ.1]. 
᾿Εχϑίτας Κοπι ἀρρεϊϊαπὲ δοἰατία ἀξ 
ἑασηπαοπνίογμηι ραγιεμα ἐπιπεπέϊα, 
εἰυε Μεπίαπα αὖ εο, φμὲ ρμτῖπιμ5 δα 
ἐπυεπίί, σμῶ ποὴ πε Οτγαοονεηι 
ἑξώστρας υοοαπὲ. Οομῖ. Ἐ εἰαπαϊ Απί. 
Ἡεῦτ. Ρ. 1. ο. 8. βεοεῖ. 11. 

ς« ἙΟΡΤΑΊΖΩ, ͵ϑέμηι ἀβρὸ. ἡ ΔΥ͂Ρ 

ἱάετη. Ἐχ. . 1. ΧΙ]. 14. θευς. ΧΥῚ. 
15. Αφυ. Ρ5. ΧΙ, δ. -- τ 

ἤεείμηι αρο εἰ οεἰεῦτο. 1,.εν. ΧΧΊΠΙ. 
80. “αἰ ΟΡ ΠΩ, ϑαποί: βοαΐων 

)εείωπι, ἴε6. ΧΧΧ. 29. --ο ἼΤν αο- 

οἷο. Ῥε. ΟΕΧΧΥ. 10. Ιερεσυμΐὶ 

ἬΣΓν “α χτῖ, δαὶ Ἡιχηῖν ψε 
Ἰοσῦο οὐ Ῥ6γδἘ]ε στησσι φεηξοπῦε- 
Ταῦ Ποείδδθα σϑεϊριδινάδ οὶ. αὶ. 
εεία αφεπί ἐὲδὲ. ---- δ. ΤΊ, οεἰεόγο, 

Ῥε. ΕΧΧΥ͂Ὶ. 11. ᾳυδεὶ Ἰοοο ΤΠ 

οοπ ιίεδιέων εἰδὲ, ἴῃ Τοάϊοε δὺο ἴπτε. 
᾿ἰβθοης ΤΣΠΓν οεείωπι {δὲ απ 

οοἷοῦτα. ἢ 
“ἙΟΡΤΑΊΖΩ 'ἝΟΡΤΗ. χν ἐσίρε- 

ἀδμα, Τξείωνι. 1 ΧῚᾺΧ δοο. Οραρὶ 
Νυ. ΧΧΥΊΙΙ. 17. αδὶ Ἰοῦο ἱπτύ 
ὅτε ἑορτῇ οτῖδ 586 Ἰεχεηάιιπι οἱ ὁ 

ἱ ἡ Ὑλ εις γεχίοσγυηῖ, οὐ, ὁ 
ΙΧ, 12. ἢ 

'ἙΕΟΈΤΑΣΜΑ, εροιαι. δι}. 
ΧΙΧ., 1ὅ. 
ἝἙΟΡΤΗ, 7Ὑείωπε, εἰ χαὶ ἔχ" 

ὕξεμεπι ραφοδλαίοι. Φρκὰ» πατεῖ. ὕαυὶ 

ΧΧΧΙ. 10. βεοσ. Αἱεχ. [νει 
ΒΟΏΘΌΤΩ ἜΧΡΓΟββοσαμξζ. βγη ΕἾΠῚ 
αϑὲ 46 βου οῖϊ5, χασζγίπι οὐρα 
Ῥθυβ παῖρυβ ρετγείροτγε σγεάεῥειι, 
δὲ 4υ8 ἀἰεῖνιϑ ἔδαι 8 οἴδδετὲ ϑοϊεδεην, 
-- "Ἦν Ὄν» ἐπίεν δος οτος. 16} 

ΧΧΧΙ. 8. Ιιερετιπνὲ οὐη απο 

ὝΔΛΟΣ. --- 21» οείνιε. απ. 

τὰ χαοχας ϑὶν. ΧΙ,1Π. 8. 1 Μια. 
Χ. 84. Οὗ Βοϊαπαϊ Απῦᾳα. Ἡάι. 
ΡΙῚΙΝ. δι 5. δ. 4. ... ν "αῇ- 

1 Βερ. ΧΙ]. 88, --- ΦῪν ἰσἷε 
Ἕσοοι. ΧΧΠΙΙ. 84. Τερετυπὶ γ] 

-α Ἵν Ὦ, ἐσπερας «ἰαίαίννι. [ετὶ 

ΧΧΙΠ. 4. Ναχα. Χ. 10. Ῥαὶπι 

ΠΧΧΙΠ. 9. υδὶ ἑεργαὶ ποία ἰχε 
Φαρα, π πμῖδιις ει ἀἰδε τεῖ σον 

οεἰφόταπίατ, δὶ πιεταρο εχ ἐσμετάλῦν. 

ὯΘ τηϊηίπηθ ἰηρογία χαγακαύσμμ ἷδ- 

βααις Ῥγὸ καταταύσωμι. 56ὶ 

Ῥτορτῖα ποΐομα δοειρίοπάαπι αν 
δὶ τοοϊρίδζων Ἰθοτίο γθοορία καίακα 

σϑμίδν. ---- ὙΝΌ, ἐχρυίμο. Ἐξ, 
ΧΧΙ͂ 

84. υδὶ ῬγῸ χη Ἰερόγασὶ 1}} 
Τσχ. Ογτ. ΜΚ. Βίετη. οἱ ῬῆδΥ. ἰωτ, 

χρόνος Ἡρὸς κατὰ όμ.͵ Φ6δῪ;’ 
᾿ΕΠΑΓΓΈΔΙΑ, αππεκωσία, " 



«΄ ργονιίερίρ. 

᾿Εσαγγίλλω. 

“δ: Υοχ Ἠοδε. ἀνιπε τιοίδξ, φμοὰ εεὶ 
ὄσπε ραίκηι αὐ, γιυκόέεν οομδίρὶοέιρν, 
ὑπ ΓΧΧ δδη ἢ. 1. πδηδιυατυδς 
Ἱάς. ἐσωαγγελίαν, ἢ... 6. ρμγορηδδίονεης 
σεγέαηι αο γπιωπι, φυβυιαυλτα ἢεος 
Ποῦ οϑὲ δ᾽ ἢ. 1. τηδχίτηβ 4]16}8. 
ἙΓοχίδβεβ εἴδη νορθῃ ἨΈ Ργ. ἄδάυχ- 
σι 4 Ἵλ» ἐπάϊσατε, οὐμὰ ὅγτο, 

Ατὰβϑ εἱ 1ἴα]α. Μιοἢδδ]ῖ8 ἱπ ΘΌΡΡΙ. 
δ ν. 1δ. ᾿ρυϊΐδῖ, 608 ἴῃ δῃΐτηο Παρ 886 

ἩποΙόποῖη - γοδοναπᾶέ, αυδτὰ ΑΥΔΡ. 

λας [ τὰ σε). ΓΜ. Βαθεί. 1,.ἕ Βοα. 
ὧν, Ῥχοΐογ. ἢ ΤΧΧ [π|ῖ ο. 8. ΡτῸ 

. ἀζα γγελίαν χΧΧ ΒΟΥ ρ8.898 στραγγα- 
λιὼν, ἤυπεπε, δυθρίορίαις.-- 5, 
ἑπεῖρηιε 7ποίμπι.. Ῥα. 1,Χ ΧΤ]. 28. τιρὶ 
ἐκογγιλία τῆαὰς ἐσ ἀγγελία δρυὰ 

. Ἀαυΐίαυι ἰ". ἰώ φιοΐ σπημποίαγι πι6- 
γοίῳγ εἰσ οδί, --- ΓΒ» πωπέγα- 

4 [ο. Ῥραϊτα. 1,0. 9. υνὲὶ ἐογίδδϑθο 16- 
δεπᾶάμχα εὐἷς ἀσαγγελίᾳ σου ἰοοο 
ἐσαγγελίῳ σου. --- Πρ ἐπροδιέϊο. 

ΚἘΡΌ. ΠΥ. θ.--ππνλοϑ» αμάμῖο, οἴ- 

ὅτὰ ἰά, σμοά συγόδιδ ρετοίρίιν. Ἐπ. 
ΨΙ. 26. 

ἘΠΑΙΤΈ ΔΛΩ, αππιιποὶο. ον 

ἀϊοο. Ἐπί. Γ΄. 6. --α ΔΙ ΠΙΡΒ. ἃ 

ἼῺ ἑράϊοο, ἀππιπο. 200. ΧΧΙ. 

80. ἴε5.. ΧΙΙΝ. 7. -- ΓΡΠῚΠ 

ἀ ΣΌΣ» ὅΡ6 »εγίγαοία. Ῥτονοτῦ. 

ΧΙ]. 12. ἐπαγγιλλομένου, υἱοὶ γεΥθοῖβ 
αἷϊο οτάϊηε οοἸ]οοδίϊ8 δς ἀἰν 8158 ἰοσς 
ΟΠ Ὁ: ΥἹάΘ δὰ ἢ. ]. 66- 

φοτυχα. δέν, ΠΠ1. 96. βοίοπεῖα ἀεβεί- 
ἰυΐυς μὴ ἐπαγγελοῦ, οαπὶ π6 ;γο)- 
ἐδαγὶδ δυῖ λαοίεΣ. ΟΥ. εχ. Ν. Τ. 8. 
ἢ. ν. οἵ ὅδρ. 1]. 18. ἃς Βοἰβὶς, [πά, 
Πεσμοβίι. 8. Β. ν. ϑδὶν. ΧΥῚΪ. 95. 
ἐπαγγελᾶ ἐπιστήμην, 1. 4. ἐχφαίνω ἴῃ 

ἐ δη(εςοἀφηρυβ, ἢ. 6. ἀοοοδο, πιαπὲ- 
εἴσῃ τοάάαηι. ϑ81ν, ΧΧ. 438. ἐπαγ- 
᾿γιλλόμενος φίλῳ, ρῬγονδξίθη5 δϊαυμᾶ 
διηΐοο, οοἷϊ. 2 Μδϑδος. Κ΄. 27. 

᾿ἘΠΑΓΡΙΟΏ, ᾿ ἐκασρέτο, Ὕ, 

925 

ΝΜ λαβέ, Ατρο ἴδ. ὥριο, γεβάο. ϑγτητα. Ῥε. ΧΧΧΙΝ. 
τι σὲ 1 9. 

᾿Εσάγά. 

᾿ΕΠΑΊΤΩ, ἑπάμοο, αὐάμοο, ἰηγέτο, 
ἐηιηιϊίο, οἱ ᾿Ετάγομαι, ρῬεγδμαάοο, αὐ 
6 ἰγαΐο, ρεϊϊοιο. ᾿)δδ» ἴγαφοον. 1 

Βορ. ΥἼΠ. 46. ἐπάξως ἐκ' αὐτοὺς, δα. 7 
ὀργήν. Οὐπέον ἴθ. ΧΧΥΙ. 241. --- 
Ὁ)» γείγχίδιο. 1ο6. 1,Χ11]. ἡ. --- 

ΜΔ ΗΙΡΒ. ἃ κ᾽.» ὑυεπίγε ζαοῖο. 

ὅδη. ΨἹ. 17. ἐπάγω τὸν χατακλυσμὸν, 
αὐάμοο αϊανίνγα, 001}. Ζ Ρεῖ. 1]. 
ὅ. Ἐχοά. ΧΧΧΙΙ, 40. ἐξήγαγες ἐπ᾽ 
αὐτοὺς ἁμαρτίαν μεγάλην, ταδρτι! ρ6ο- 

᾿ο8Ε1 1108 γέος ζδοϊεί. ΨὙιᾶο εἰ 704. 
ΙΧ, 44. 706. ΧΧΠ]. 16. ἐπάξει κύ- 
ριος ἐφ᾽ ὑμᾶς «ἄντα τὰ ῥήματα ρον, Ἅ 

2 
ἐπιπιἐίεέ νοδὶΒ Ὠθιιβ οτηηΐα τὴ 
4185 τηϊμδῦι8 οδῖ. ᾿Ετάγειν, δεαυδῃ- 
8 ἀδεῖνο ρμεσβοῃ , ᾳυληάοαυξ αμο- 
ἐογέηι 6856 Ὠοῖδλϊ ἀρυα ατεδοοβ, ν. δ. 
Ηεϑϊοά. "Ἔργ. 342. Ῥα]ρ. ΥἹ. 7. 
Ἔκ“. Ὗ. 17. ς0}}. ΝΊ. 8. εἰ ΧΙ. 8. --.. 

ΔῚΣ ΗἸρΡΒ. ἃ 53» αρρογίο. .0Ὁ. 

ΧΧΙ, 80. --- “Ἢ δὶ (» ἀοἴοτε αῇ[οΐο, ἃ 

ΗΙΡΆ. αδέγε. ζοῖο. Ἐχοὰ. ΧΙΝ. 91. 
ἐσήγαγε, χα Ἰοσείο 65ὲ δρογία ἔβα, 
ΔῈ τουίβηα. ἔπ ἀπήγαγε. ϑοσταρ 
δπῖτα ἐδὶ οδῦ ἀθ δαιυΐβ τωδτίηἷβ τηΐγα- 

ΤῺ ὅγανσα. ΤΏτγθη. 1. ὅ. --- ΠΟ. 

ουἷΐο αὐνίπο αυδοὶ βυράεςϊί8. τ--- ᾿ 
ΕἸΣῚ ΠΡ. ἀψροοτί δέν ἔσεγοϑο, Ὦ. 

Ἰ. πιλδὲ ἀευϊποῖο, ἴπι πίδας ραγίος που. 
Ὅδῃ. ΧΙ. 89. -- ΠΡῸΣ ΗΙΡᾺ 8» 

ἐμ πδοίο. ἴς6. ΧΧΧΊ. 8. Τάρετο νεν- 
Ἐΐ. -- ΠΤ ΗἸΡΕ. ἀἄμοο. Ῥτστον. 

ΝΊ. 52. --- ἼΘΙ ἰηξ, ΗΙΡΒ. ἐπδίατε . 
Ῥεγεϊπαοίίεν. 1 Βατα. ΧΥ͂. 95. ἐπά- 
γουση. Ἐδδροχῖββα υἱάδίυν ποι οποία 
γεμἰρἰοαπάϊ, χυᾶτα (ΟΠΒΑ]ά. ἜΘ 

μαβροί. 1 ϑδχω. ΧΥ͂. 98. ---- ὑγ 9 Π, 
ΗἸρἢ. ἃ ϑ), φαμάοο. ϑορᾷ. [1]. 
18. 101 ποῖ Ἰερογιιηΐ 3455.», Ὁ ΠΟΗ- 

Π0}118 βίδίαογα ῥ]δοιϊΐς, 86 ἔοστηι- ᾿ 
δια Ηθῦν. ΠΣ ΤῊ " πια- 

Εἰς ὅσαοε ἰγαπβίυϊογιηῖ: ἐσάξει ἐκί 
δε εὐφροσύνην. --- Σ Ηἰἴρ. 8 



᾿Εκάγα. 

« γϑ, Ῥονο. 1εβ. ΧΥ͂. 9. ἱπάξν, ᾿. ε. 
ἔγγμεγε ὕαοίαπι. --α ΤΧΟΤ» αἰ ΠΈνΟ, 

βαπιω ἱπ)ιοῖο, 168. ΧΙ 11. 9. τὰ 
ἔνδοξά μὸν ἑπαάξω ἐπί σε. ϑεηβιυμα 
Ἐχργθββογαπί. --- ΓΤ» πιμέαϊο. 

2ο». Χ. 17. ἐπήγαγε, δῖα ῬΣίτηδ 
εἰρη βολίίομθ ν. ἢ777, ἐηδεγι, --- 

071 ΡΥΝ. ἃ δηγν ὕγηναΐμς δίι. 200. 

ΧΡ. 7. --- εχύν. Ααὰ, Ῥδ. ΠΥ. 

16. γηρυφν ἐπάξω ϑάνατον, ἰαρθηθ 
ὃ ἀἰνίοῖπι ΓΘ τῶ» ἀερίξυπι Ὁ [5 

Οχὶσαῖ ΙΏΟΓΒ, ἃ ΓΖ.» ἐταοίογεπε αρὲ- 

φα, αὐὶ 8 δ Ἶ., ἀρροτίαγεα, αἥέγτε. --- 

Ἵν» ἐγαλο. “υά. ΙΝ. 7. υδ᾽ 1.25 

866. ὃν ποεῖ ςβέοονε, νὲ αἰῤφμὶς αὐ- 

ἀκοαὶ, ἢ. 6. ἐπάγειν. ---- πὸ ΕΒ. 

ἄμοο. Ἐχ. Χ. 18. Ῥε. ΟΧΧΥΙ͂Ι. 80. 
“-π- : δ; Καὶ εἰ ΗΙΡΒ.᾿ 

υδξνο, ἥέγτε γαοὶο. Ἰ,ον. ΧΧΤΙΙ. 16. 
ἐασάξουσιν ἐσ’ αὑτοὺς ἀνομίαν «λημμε- 

ε λείας, ἔος αἀ ρεσοωπάμπι δεάμοεηί. 
. 16. Χ. 934. “σληγὴν ἐπάγει ἐπί σε, μ0]8- 
διὰ δὶ ἐιπέρεί. Ἰθς,, δἴῃῃθ ἀυδὶο 
ϑγιαταδοῦυθ, ὅε, ΠῚ. 13. ἐπηγά- 
γετό με, ρεγεμαδίξ πελλὲ, 6. ροϊϊερδέ εξ, 
Ὡδὶ ἐπάγεσθαι σπῖ, αἱ 1[,ΔΡ. ἐπάμοεγα, 
ρεϊδοεγε, αεοΐρετε. Μοριαυοολιειδ 
101 ὈΘΓΡοσδῖα οομβυΐϊ Τὰ υνῃ 
ε886 ἀφηγάγετο. ϑιυ 448: ἐσαγαγῆσ- 
ϑα;, α“'αραπεῖσαι, ἐφελκύσασϑαι. ΟΪο58. 

ἃ αν. 1Δι. ἐσάγωγος, ρεϊίας, ᾿ἱϊες. 
Ῥβανοσ. ἐχώγωγα, ἀταφηλά. Μιᾶς 
Χοθορ, Μοπι. 11. δ. ΟΧΙΤ. “--- 

ΔΚ 1 αν, Καὶ εἰ ΗΙΡΒ. ἐγανϑ. 
80, ἐγαπεῖγε 7ποῖοθ. Οει. ΥἹΕΙ͂. 1. 
ἙἘχεοῦ, Υ. 1. ΧΙΝ. 16. 17. --- 
“ων: ΠΡ» Καὶ εἰ ΗἸΡΙ. αὉ- 

οεπο, αδοεπάεγε [αοῖο. Ἐχ. ΧΧΧΤΙΙ. 
ὅ. Ὠευϊ. ΧΧΥΙΠ. 61. 3 αν. 
ΧΧΧΥΙ. 17. Αἀάε ἴπο. Ηρ. {Π1. 

16. --- γὼ» Ρίμ, αέρο. Ῥείη. 

ΤΧΧΧΥῚΙΙ. 7. ἐπήγαγες ἐσ' ἐμέ. [τὰ 
Τοοία αυοδά βεηδϑιι οἵ ΤὩ8018 
[πδμβ ]ΘΓυηί. ---- "ἼὮ. Ῥεγιἐπαοίξεν 

ἐμδίο, οὐέμδε ἀαρο. πο. ἃς ΤΧΧ 
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Ἔπαγυγὶ 

8 Βάιι, ΧΥ͂. 48. 1 εροσαν, αἱ σχί. 
ἄετη. αὐ ρἰέσος, Ὑεχ» 8 ὯΣν εν. 

ὧο, ἀἰέρενφο, χυσα όπδ μὲν ἐπάγω, 
ψεσθυτα ῥγορηυπι 6 ραπὲν ἀϊοίπὶ,, 
χρυ ποὶ ροίεχαί. --- ὭΡ οἰξίο. ΕΔ, 

ΧΧΧΙΠ. 88. [ε6. Χ. 12. ἐσάξιι, κὶ 
τὴν χεῖξα 8. ὀργὴν, 0011, ΧΧΥ͂Ι. 1. 
-- ΡΞ δὲ» ἐξεο αὐ υἱειαπάκπ.. 

1ε8. ΧΧΥΙ. 1. ἐσάγει ΩΣ - 
ΡΒ» υὲδίῥαίϊο. ἴε8. ΧΥ͂. 1. - 

δὲ Ἢ, Ἰόρο. Ηακα. 1. 11. ΝΡ δ] 

ἑηΐέγτε, αὐμεετε, ποι βατισύμιἘο 

(Δί. -- 5 . 2» αὶ εἰ ΗΠ, 
τευεγίογ, γευογε Κι οῖο. Ἐπί. ΤᾺ, 3. 
168. 1, 96. ἐσάξω τὴν χεχά μον πε΄ 

-“,ς οὐσι Ὁ» Καὶ εἰ Ηβδι 
Ῥοπο, ἵζει : εἴῆοῖο. Ἐχ. ΧΥ͂. ὁ 
δον, ἦν ἐπήγαγες. κ. ΧΧΧΙΣ ἢ 

-- "ζν. 1 ὅκπὶι. Ψ. 6. [χα 

Ὠ η, ἃ ταὰ, τ) Ὁ, Ροισ Ἀ 
ἨΙΡΗ. ὑπροόπεγε. Ψυ]ρ. ἀεηοίμει αἱ 
ἐο8. ϑΌΡΓᾺ ν. 8. ὕΧῸ ἐσήγαγεν ΤΟΟΕ: 
μαοης ἡβασάνιθεν. Οομπᾷ Ἐχ. Χΐ. 
46. 6 4)ο ἰοοο ρμαῖεῖ, ἐσάγω ᾿κ 
εἰρτιϊοοτα πιογδει ἐι ἤέξετε, 8. τὸν 
ὅο αἴῆοεγε. --- Ὧϑῳ» εἰβικάο. αὶ 

ΧΙ,1. 45. ἐπήγαγεν ἐπ᾽ αὐτοὺς γ΄ 
ϑυμεῦ αὐτοῦ ϑὲν. 1. 27. 1. 4. «ἂν, 
ἐὰν ἐκαχῶῇ σα, ἄξει, φοϊδψιὶ ὦ 
οπῖηδ, γμοῦ {δὲ ὦ κρρνθ ε (ο ρῥρἐίσιμπε 

178. 4 Μδος. Ι΄. 18. ἐσαχϑηςς, ον. 
“ποίει. Βῖν. ΧΙΙΥῚ. 4. γὑτὸ ἐφήγαγι 
4υοὰ μαρεὶ γαΐξὶς., Ἰερεπάυτ αἵ 
γε] ἀσήγαγιν νεὶ ἐπάταξιν. ΥἸΔ' 
ᾳυοσαὰε 5. ν. ὀργὴ εἴ ὑετός. 

'᾿ἜΠΑΓΩΤΗ;, ἐμκμοίῥο, εἰ ρεαῖ» 
τίεν ἑὰ φιοὰ (8 60) ὑπ μετ, ἐν 
ἀμοέϊο ραπατεπε, πε ἐϊΐαμοπ, οἱ 
δεγείίαα, οαἴανηέας οετίο φυοίδηι ΟἿΡ 
“ἰἴο α Ὧρο ὥμρείδϑα, ἴξ. ἀπὲ εἰσὶν, 
ει. δ» σαϊαπείας ἀκγα, δ8}᾽ 
ἐμπίκης σταυε. Τμεοά. Ῥτον. ΧΧΥ͂ΠΓ 
10. ἐν ἡμέρῳ ἐπαγωγῆς μὴ εἰσίλθηο 
ΠΟΙΪὶ ἐεριρογε ἄμγο, Ἀ.. 6. οαἰαπμίαί, 
«ἃ ἐγρέγετη. , Οὐπί, Αἰδ΄ 
ν. 13. --ο ὙΝ» συϑεσένε, [65 Χο, 



Ἐπαγωαγὸς. 

πεσεῖν ἐ)ς ὑπωγωγὴν 560. ΑἸεχ. ἐξ Ῥγο- 
σορΐἴτα, υδὶ 4}}} ἀπωγωγὴν Βαροπί. 
πο. 1645. ΧΙΨ. 17. τοὺς ἐν ἐπαγωγῇ 
(ὄντας 5611.) οὖχ ἔλυσεν, 11106, 4} ἴῃ 
οαρέξυέξαίε ογατιῖῖ, ΠοῺ αἰτηϊεὶξ. οηξῇ, 
Σ᾽ Ιερετα σπᾶν] ἀπαγωγῇ, υἱ Βα- 
Ὀδηξς ἐτθυὶ αὐἱάδιηι. --- Ἔν ΡΑσῖ. 

Ῥδῆῃ. οἷαισια. Ὠεαῖ; ΧΧΧΙΙ. 86. 
αὶ ἐσαγωγῇ Ἰσηῃ}118΄ πισηάοβα 
βετιρίυτα νεῖν τὸ ἀπαγωγῇ, υἵ 
(δίοα Οτρεοα διδρεί οἱ Βοχιδη. 
Ῥβαϊϊοσίυτα οὐμὰ ται 8 οοὐὰ. Δ᾽ 
Ἡοἰτηοβίο ςο]]αἰί8, δὲ πιιάϊοαν!ς Επ- 
πυρίηυδ. [π|0]Θροπαα δαΐδμι δὶ 
αδάκποξἑο ἐπ εαίϊδενι, οαρευϊαίεηι υοἷ 
σαῦοέγει. ἨἘΘΕΥτΉ. ἐκαγωγὰς, αἷχ- 
μαλωσίας. ἃ. ἐπωγωγὴ, συμφορὰ, «εἰ» 
ρασμὸς. ἤτοι τὸ ὁτωσοῦν χαχῶς ἐξαγόμε- 
νον. ϑὶς αυοηχυδ δ5[1τ: [1. 2. ἐν 
ἐπαγωγῆς (δὶ νἱά. Ὀγτυδῖυ5). [Ὁ. 
ΟὟ, 10. ἐν ἡωέρᾳ ἐπαγωγῆς. ϑυϊάδδ : 
μέρα ἐχαγωγῆς, «αρὰ τὸ ἐπάγεσϑαι 
ἡμϑ «ὰ ἄξια τῶν ΕΣ και ζϊως 
ΜΕ. ἰη ϑίγδο. ἐσαγωγῆς, ἀνταποδόσεως. 
διν, ΧΙ,. 11. ῥορφαία, ἐπαγωγαὶ, Ἅ- 

μὸὺς, υδί ἰδοῦ ἐσαγωγα! συτά γεῖξι 
(15. κυϊϑιδπείν θ᾽ οσπϑιρασίαπη ῬῈΣ 
Πμεηδαάγῃῃ ἀχρι εδηάυτα νἰ δῖαν. 
5:-. ΠῚ. 27. -ἐπαγωγὴ ὑάφερηφάνου οὐκ 
ἐστὶ ἴασι. ἘΒΙ611.5 πιαῖο {Υβηδίξ; 

ἐ εἰαίίο εωρεγδὲ, ρον : ἐπάιοίίο πιαΐξ, 
οαἰαπείας, ραπα ρεοοαίοτεπι, (011. 1]. ργασά 
ῷ. εἴ Ῥχο ἐπαγωγὴ τεροποηάυπι ἢΘ- 
ὈΘΑΒΆ 0 δδὲ ἐσαγωγῇ νεῖ ἐπωγωγῆς- 
Ἑτηεϑί ἰῃ Νοῖῖβ δὰ ϑυΐδα ἐν ΒΙ - 
νος. Ο]ο88. ὅ'δοὺ. ρ. 47. τὰ ᾿σαπδία- 

᾿ Μ; οαἰαηρῥέαίεε αἀγτοβαπέίεπι ΜΟΝ ΟδΥ- 
᾿ φρωπί, παπὶ αἰδδεδ Ῥεὶ υἱέμπι ἰηδα- 
᾿ χρί, Ἰάρτα να]εῖ δ ἰοοο Χ. 12. σαρ- 

εδίξασν τὰς ἐπαγωγάς. Βιον6: ἐδ. 
, Λοπειαυΐξ ζϑέι; Μαλιοτα : ἐπεσίμ. 
᾿ ἕας ας βγαυαε ὑπρογίαί οαἰαηρέαξαξ. 
[ Ψαΐρ. οὐπυεπέμς πιαίοτικτη. ϊ σὺν- 
[ ἀγωγάς. Ὑὶὰα δὰ ". 1. ΒαΔαο τα. 
᾿ς Φ᾽ ἘΠΑΓΩΓΟΣ, αὐῥοϊεπάϊ υἱπι ἤω: 
Ε δέπα, αὐ ρμεγεμαδεπάκια ἀρένμα. 4 
εΜβ0ο, ἼΠ. 14. τὰ ἐπαγωγὰ, υεγδο- 
.οψμῆςι ἐΠεοεῦτα. ΖΟΠΑΓαΒ . οοἷ. 
, 808. ἐπαγωγὰ, ἀπατηλά. 

᾿ΕΠΑΓΩΎΙΟΣ, ἀερίεπϑον, ἀπόμαχος 
; 860. β0}ο]. 2 βοιγ}. Αραμ. ν. 521. 
, 46 "Επιγώνια. 

827 ᾿Ἐσπαρμέω. 

ἘΠΛ' ΔΩ, αοοῖπο, ὑποαπίο. ταν 

“νδεϊαίίο. 76κ. ΝΠ]. 17. ἐξαποστίλ» 
λω εἰς ὑμᾶς ὄφεις ϑανατοῦντας, οἷς οὐκ ᾿ 
ἔστιν ἐπᾷσαι, ἱταταϊξθατα ἴῃ νο8 βοῦρεῖ- 
[68 τηου σοβ, αοἱ ᾿ποαπίδεὶ Π0Ὡ 
Ῥοβϑυπῖ, Ηδεγοὶ. ἐσᾷσαι, ἄσμα εἰ- 
πι, γοητικὸν ἐπκιλαλῆσαι. 

᾿ἜΠΑ' ΔΩΝ, ἱποαπίαπδ, ἱποαπξαΐξογ. 
1.) ὃν» ἀοπιϊπεια ἔπρεα, Ἦ. 6. 

ἀμεγέμα. ΟΟΒο]. Χ. 11. Ἰαβεταμὶ 

ὉΠ) Ὁ. 8 Ῥδτα γ). 2.) Ὅρῃ δα 
ἐποαπέαίογ, δ6ἃ οαἰμπιπίαίο. --- ἍΔΕ 

ῬΑχὶ, ἃ ΛΓ, αὐοα οὔδιι ὑποσπέαγε 

Βοίδξ, ες. ΧΥΠΠ]. 1]. -- ΦΙῸ 

Ῥατι. ΡΝ, ἑμοαπίαπε, οαγηπὶπὸ παῖ. 
ὐὔοο πέεπϑ, ἃ βυῦταϊβδα σὑόοθ, 408 
Ρτεεειρίαὔοτεβ υἱαηίαν. 8. ΕΝ ΤΕ, 
ὅ. Αρυὰ Ααυΐϊΐαχῃ θ᾽ ῥτῸ ἐπι κυΐδῆν 
ἐπαοιδὴν βῃ6 ἀυρῖο λερεπάνηι δφὲ 
ἐκιπαείδοντος ἐσαύδεκ, αὐ ἐπαοιδήν. Ρἢμα,» 
νοσ. δὰ ἢ. 1]. ἐφάδοντος, φαριμαχοῦ, γόη- 
τος. β . 
ἘΠΑΙΝΕΤΟΣ, ἐπκασί, ἰαμά»- 

ὀδίἑ. ἌΦΙᾺ Ργαεῖ. Ργῆ. ἔωτπι. δὺ 

5): Ἐχοά. ΧΧΥῚ. 17. 

ς ἘΠΑΙΝΕΊΏ, ἐκεο, εἰ 'ἜΠΑΙΝΕ. ἃ 
ὉΜΑΙ, βέοτίοτ. σα Ῥχῶ. δεπέναι 

0. Α4υ. ὅ΄γηνα. Οδῃί, ΥἹ. 8, 

πὴ Π οἱ ΟΠ 1 ΦΠΓ, ῬΙμ, δὲ 
Ηρ. Ρβ5. ΓΧ. 92. ἐσαινεῖται ὁ ἀραὺς 
φολός ἐν ἐπ υμίαις, φἰογίαίκν Ῥϑοσδίσε 
ἴῃ ἀοοίδεχὶϊο. Ρεαὶ. ΧΧΧΙΠ, 4. 
ΧΙ11. 10. ΟΙΝ. 8. ἐσαινεῦσϑε, ἐν τῷ 
διόματι τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ, ἴῃ βαῃοῖο ᾿ρϑῖυδ 
ποιχΐηο σέογίαπῆπὶ. δ 48: ἐπαύεῖσ- 
ὃ. ἀντὶ τοῦ καυχᾶσθε. ΑΔάε - Ἑὰ, 
Θυΐπί. Ρε. ΨΥ. 4. --- ἄγη ΡΝ, ἐπ: 
δρεοίο. ϑγιῆτα. Ψ0Ὁ. ΧΧΙΣ, 21. ἐπ 
γων. Ιωροο Γ Ἰερίε 7. --- "ἼΒΏ. 
παττο, ἐπαάγτο. ἴτο. 8. ΧΙΨΤΙ. 13. 
ἐπσαινέσατε. Ὗοχ Ηϑοῦτ. ἢ. ]. δἰ ρ Ε- 
οδὲ ἐπαγταξδοπεὴς οἰπὶ ἰαια οοηγπο- ὦ 
ἔχηι. ---- “ἼΠΡ, »αυεο. Ηοκ. 11]. 5... 

ἐπαιίσουσιν “66. (οἴρ!. Βοδδ αυοδά 
βαυιδύτῃ. --- ΠΣ . Ρε. 1Χηῃ]. 

4. ΟΧΥ͂ῚΙ. 1. ΟΟ.εὶ. 111. 15. -- 

ΓΙῸ 



"Ἔσαινος. 828 . Ἕχαίρν, 

« ΠΣ) νεεθαὶδ, ἰσνάανπε. Οομοῖ, ΙΝ. --ῶν ΗἸρΒ. « ἔθ ἡμοῖο. 1 δια 

3. το "γϑῷ, οδὲοϊεοογ, οδῥοίονὶ ΧΧ. 82. ϑετταο ἴθ] εβὶ ἀε μικα, 

ἱναάρ. Οοδεὶ. ΥῊΙ. 10. Ῥεοορὰ 415 “ἰεναῖασ, αιύθηθαιι ργοπαῦε. 
οἰτα ενάϊτνο Ἰϊύοταττισα Ἃ οἱ Ὁ, ἰεβε- σ΄ ὙΔῚ Ἦϊρῃ. « Ὁ) δξιῶ. ᾧὼ 
ταπῖ ὙΠῸ ἦν νὲ] δ Ἠερτεῖβ ὰ- ΧΧΧΙ. 21. -- ΠΥ Ηἰρϑ. ὁ τ γ. ' 

ἀϊνεγιπέ, εἷς μοῦθε Ἰερὶ. Νατι Β. Ἐχοά. ΝἼ]. 90. Ναπι. ΧΧ, Π.Βς 
ϑδϊοσαομ ἰῃ δυϊ8 ΟὈσαγθηίδ 5 6- {{ἾΞΧΧΤΙ]. 4. --- ιν ΗΝ ὁ ΝΣ 
τοῖπῖ, ἘΑΟΌΐποβ ἢ ἢδο γοῦρ ἀλλη- ἀροϊρὼ 4 ᾿ ΧΨΤΙΙ. 99. μὲ κω 

γερίζεν ἀϊοεινῖοο, τια Ἰοβαϑ ὙΓγ ΓΖ» ἤτω ὑμᾶς ΚΕ ΣΩ πὲ νετίηής νὰ ἃ 
εἰ οδὲἑυϊοπὶ ἰγαδαπίμγ, αἱ βοτρίαπι φαπαπε ἐρέπὶ ἐπάκοαί, νοὶ ὀκίρ' 

ὁ εοῖ, ϑεἃ γ7γ 7} εἰ ἰακἀαδιπίωγ. Τροϊὰ. ΧΙΧ, 10. 1μερετυπέ τινα. 
Οἵ Βοχοσῆὶ Απίοτῖς. Ρ. 781. ἰοἴϊαί, Ῥνασωνιετε [αοΐαί, ἃ ταῦ, νι 

ἜΠΑΙΝΟΣ, ἔασκ:. ὝΡ» ἀδομδ, Οἰταἱ]ς ἀϊνοτεὶξας τερετιῖαν Αἰκὶ τ. 

δεῖ οἸππε, φκοὰ ἰαμδαπάνπι εεῖ. 1 8. ὑπερηφανία τῆς καρδίας ἐεῆβα. ἴδ 
Ῥας. ΧΥῚ. 47. ---- ἡ, ἄδομα, σίοτία. δετυπῖ ἡ.» Εἴ Υ- 1. ὌΝ: 
ϑγταηΣ. Ρ6. 11. 4. Α]. ΡῈ. ΧΙΙ͂Ν. ϑυϊά, ἐπήρατε; ἐπείσατε, ἠτατήσ --ἰ 
ὃ. -- Ττηοτν ἀεο εν. 8 Ῥασ. ΤΌΣ Ἦτρ. αἰγιενκάο “πε. δαΐα, 

ΧΧΙ. 90. Βεχ, χαὶ παϊ]ατι σαὶ ἀε- ΧΧΧΥ͂Ι. 87. ἐσαιράμενα. Ογεν 
εἰἀετίυπι τεϊπαυϊξ, Ττοουϊτυτ οὐχ ἐν ἴῃ (τίς. 8. Ρ. 568. ἰερίεοε τὰς 
ἐσανῳ. Οπίετυνη ΠΟΣῚ ῬΤΌΡΟ ἰεςίο- ΓΟ ΠΟ: δε τεβρεχεσμηὶ μος 

ς ὭδτΩ οὐχ ἐν ἐξκαύῳ δ6 ΣΕΡΟΏΘΓΟ 20 5: ῸὃῸὃϑὃὅΓ : ον ἐπι 
ἐν οὐκ ἐπαίνῳ. 5:᾽6 Οτεεοὶ βοσίρεσε οο. 5 τ. νεῖ ἴ 4 ΤΉ ΜΕΤΟ, 18 

Ἰεπῖ, γ. ς. ἡ οὐκ ἐμαιιρία. --- ΠΌΤ, σεγέετε (017 ν». 15668.), ποὶε ἃ΄ 
ἰαιω. Ῥε. ΧΧΙ͂, 3. Ηϊρ. δεϑε εἴΐεγγε πιοῦν. (αἷς 
ἘΠΑΙῬΩ, επίοϊϊο, ἐπκαϊίο, εἰευο, Ἐπποοὶϊ Ξ τὴν. δὰ ἱπίεηκεῖν ὃ 

ἵς. υαπα δρε ἐΥίρο, ἐπ σαπαπὶ σρόπι ἴῃ- (οὰ. Ρ.1.Ρ. 4. δεᾳ -- ΤΏ 

. ἀκοο, ἀεοιρίο: εἰ ᾿Επαίρομαι, εἤϊετο αροὶρίο. ϑγτατα. Τποοᾶ, οὐ. ΧΥ 
“πε, ἐιερογδίο. ἜΩΝ» ἐχοαπάδεοο, ἴΤα8- 1φ τί ἔφι ἐπῇρί σε ἡ καρδία “αὶ φὺὰ 

οὐτ. 1 Ἀερ. ΥΊΠ: 46. ἐκαρεῖς ἐτ' αὖ- 4ποᾶ ετίοἶεξ τ: οογ ἴαυπι, γα 
τοὺς δες. οοὰ, ΑἸεχ,, υδὶ ροβὲ ἐκαρες, φιδά εἰευαί ἐξ ΘΟΥ ἔκκαι. 86. 

ἃ 8ὶ ἩδΙρ6 ἰθοῖίο 8818, πδς ΤΕΡΟΠΘ- Ἠαρεῖ αυοαυθ ΠΟΠΟΏΕΠΙ εαἰοϊϊαέ. 
ἄστη εδἰ ἐσάξως, δυρρίευάνπι οὐ. νΌΏ» “πὶξεὶϊε, ἰεἶμπε. ζοὉ. Χμ, 
χέζας. --- [2 εἴενο πιε. ὕεν. ΧΤΤΙ. 18. ΨιΔᾶε -. τ -- 

15. Αἀὰε Αᾳυ. ΡΕ. ΟΧΧΧΥ͂ΊΙΙ. 6. Ἰευαίϊο. ΝεΝ, ΨΙΠ. 8 ᾿Σ γὴν 
ἐσγρμένος Ῥγὸ 73. -- ἡ)» Ῥοίεπα. τὶ πρῆσει ον: 

ΡΝ Φ ΤΣ. υαείεέαίεε, ΤΙΝΑ, “Γ᾿ 

Ἐπάν. ΨἹΙ. 97. --- ΧὩ, εἰδδο. στα. Ἐς ΧΧΤΙ, 18. 1ωχοτυοι ΓΗ Θ᾽ 
ΧΙΗΝΙΤΙ. 6. ἐπάρϑητι, ὩΣ ῬΓΙΟ 7.» οι : “αἰκδὶ -«-» 

: φλίε, Ἰερετυπῖ " ἐπ ρον ΠΤ | 
δος Ἢ ᾿ Ὅν ΘῚΥῪ ᾿πιοῦξο πεε. ἴε8. Ὗ]. 4. -- π}» 
δἢ ὍΔ ΗΙΡΒ. ἃ ὃη), ἐσσωζίαὲ οὐτ. »ἷατ. δαῤωΐς, βορᾷ. 1.13. εἰ ἐπηρῖν 

Ῥχον. ΧΧΙΝ. 17. μὴ ἐκαίρου, αυοὰ ἀργυρίῳ. ---- "ΠΌΣ ἐσπίο. Αι. δὰ 
4 Ὀεπ6 οοηνοηϊξ Ἡεῦγ. πε ἐαφιζίεί οοτ ΤΡ. 5. υδὶ ἐκαΐδεν εχ οὐγαποῖο ἰδ 

ἐωμπε, ---- ΓΔ ἮἰρβΒ. 8 7)» ἱποίϊπο. τὰς αἱϊῃ 5} διλερ τὲ ποίαϊ: παι ψὶ 

Εχοά. Χ. 18. ἐπῇρε τὴν ῥάβδον εἰς τὸν οοπδίαν Αἰϊαυϊα, Ἠαυὰ τατο 56 13:τὸ 
οὐρανόν. Βοθροχοτιηΐ ποϊζίομοιι ἐτ- πϑῖὰ βρεῖ ἰηάἀυοίξ. Νοῦ ορὺ " 
ἐεπείονὲς, υδτα Βαρεῖ γοχ Ἡευγαίοα, ὅμιε εἰῖξ δἴδζαεσε, 6οβ γοσέτι ἐτΩ 



τῷ 42 τι 

τΆ 

» 

ἄς Επαΐρω. ᾿ 

«- προ υἱοὶ ῬΤῸ ΝΡ ἃ Ταῦ. δὲ 

-- "»ῸΡ) Ῥγοβοίοογ. Ῥβ. ΠΧΧΥῚΙ. 

“48. Ονὶ ἴπ ποηπυ}}}8 οοἀἂά. οονταρῦδ 
Ἰορίτυν ἐπῆρ, οὐτὰ Ἰομεμπάυτη βὶξ 
ἀπῆρε, αἵ εοἰοης ΓΟΧΧ νοσεῖ Ηδθον. 
ἐταπβίοιτο Αηυ. ϑυτήση. Ὠδθαῖ. 1. 
40. υδ]᾽ ἐδάεχα τηϑάε]α δἴξειεμάα δϑί. 
-- ΓΝ» ΝΙΡΒ.. εἰαίεα 30. Ῥβδίῃι. 

ΧΊΊΙ. 3. -- οἷ. Ργονυ. ΧΙ͂Χ. 18. 

εἰς δὲ ὕβριν μὴ ἑπαίρου τῇ ψυχῇ σου, δὰ 
δ᾽ τηϊυγίαπι σατο πὸ εἤέγας ἐδ διΐτοδ 

ἴυδ, ἢ. 6. πο ἐτρείαδ αἸϊοὰλ Ἰῃ]υγίατη 
ἔδοεσε. 16 Βίθιυβ. ϑ'οὰ ἐσαίρεσϑοι 
τῇ ψυχῇ θὶ ποῖδῖ ἐπολέαίο “ηπέηιο 6846, 
δρεδοίβεια ἐγα σότὶρι. ΜΝ ὰδ δὰ Ἀ. ]. 
«δερεγυση. 685. ΥὟΙ. 1]. -- Ἰ»ῳ2 

ΝΙΡΗ. ἐππέίου, δρεπὶ ας βαάκποϊαηι 
»οηο. Ῥτονυ. 11}. 5. ἐπὶ δὲ σῇ σοφίᾳ μὴ 
ἐπαίρου, ΒΆΡΙΘηεἶδ δυΐετηῃ [18 6 ἐ}6 7 
ἔογ. (Κγαὶ πἰπίδηι κυὶ δ υσίατη ΠΑΡεῖ, 

5 ἰ6 ἴδοι α δα δου οἱ ᾿πβο θη ςίδτα 
ἀεϊαρθίτυν. Ἐδθγοῖ. μὴ ἐπσαίρου, μὴ 
ὑκερηφανοῦ. δ 1488: ἐποωύρεσϑαι, φυσοῦσ- 
6". “--- Ἷ Γν ἄο, ροπο. Ῥ8. Ν]Π]. 3. 

ἐπήρϑη ἡ μεγαλοκρέφειά σου, οοἶεδγαΐιν 
δἰοσῖα (18. Ὠοάυχονιηῖ ἃ Πν 

αιιοά πι 1. Αγ. οἱ ὅγυυ. ἰαμάατε, 
εοεἰεόγαγε ποῖαι. Οοπῆ. ϑ δα] ΘΠ 811 
Αππι. ΡμΠοΙ. δὰ ἢ. 1, Ἠδβγοβ. 

ἐπήφϑη, ὑψώϑ)η. --- μοῦ ῬΥΒ. ἀε- 
ἃ πιον. ΤΉσειι. ΓΥ͂. 3. οἱ ἐαῃρμένοι ἐν 

χρυσίῳ, οἸονδῖί ἴῃ διτο, 4. ἀ. δισο 
δΔΡΡεπδὶ, ἴῃ ἰτυαῦϊπα δυσὶ Ῥομάδσα 
εἰεναίῖ, Ὦ. 6. ῥγείοείογες δυτο. Ἐοτ- 
[8886 δ) ποίοποπι ἐχέοϊεπαϊ ταυ- 

φτιδίὶ δαπΐ. -- ΠδΌοβώμιπα, ϑὅγτατα. 

1ε8. ΧΧΥῚ. 4. ἐπηρμένον ἤτοι ἐπηρεισ- 
μένω, υἱοὶ ἰοοο ἐπηρμένον ἐσ Ἠετοηγ- 
ΤΟ Σοροηθη θὰ οὶ ἐσηρμσμόνον, τα 
αἱ αἰΐοτα Ἰθοῖΐο οχ σοϊωροπάᾶϊο 861]- 

ε ὈΘΠΩΪ ογίδ εἰ[. δίς συοαυθ Ῥχον. 
ΠΠ. 5. Ῥγὸ ἐσαίρου ΤΠοοά, διαθεὶς 
ἐφερείδου. ---- τον» γαρίάμδ, 8 ΠΡΌ» 

οιὴπ ἐπιρείε ἐεντὶ. ϑγτότη. Ῥβ. ΤΙ. 
9. ἐπαίρων. ϑαττηο 10] δϑὲ 'ἀθ νεπίο 
ΟἿΏΏΙ8 δδουτῃ ταρίθῃϊο οἱ δὲτο ]ϑηΐο. 
--ὰν» »τορτεάον. πα. Κ΄. 4. υδὶ 

829 ᾿Ἑχάκουστος. 

Ῥίὸ ἑσαίροιν ἔογιδββα τοροποπάυπι 
ἤ, ε13 ἀπαίρειν. ἰσασσι ᾿ σα ἢ ΑἹ. Ἐπ οΙ. 

ΧΧΧΙ. 10. Ῥγαΐοσεα Ἰορίξαν ἐπήρθη 
δρυὰ ΧΧ ἨΔ᾽. [1]. 11. υδὲ ΠΗ] 7 
6ἱ τεϑροπάσὶ ἴῃ ἴοχίὰ Ηδθοτ., ηϊεὶ 
ἔογτίς δὰ ἽΌΝ ταΐδθσσα σγθ]18. 800], 

αυδμᾶο εἰναι 8. στειπονθίυῦ 6 
οοπβροοῖι Βοταίΐηυπι, ᾿ἰυτηθη βαυπι 
δια τἴοσα νιἀδζυγ. ΔῈ ᾿ῃῆγα 8. νυ. 
ἐαέχω. 

᾿ΕΠΑΙΣΧΥ ΝΟΜΑῚ, ϑγαδοδοο, ΤΕ 
ὉΕΥΘΟΥ͂. ΤΊ». 7 ἐϑἰηο. ἴε5. ΧΧΥ ΤΙ. 

16. Νοῃ Ἰερεστηΐ 79 ἃ» υἱ σαρρεὶ- 

Ἰὰ5 νοϊυϊξ, ν ] 19 2», οὉ ᾿ποσχάτυμι καὶ 

Ἡ οἵ ἃ δἰ]! τυσίποια. Ῥοξυ5 ΑΥΑΡ. 

. ο( (γέλα. ποίβις ἐήμιεγα, 

λας εἰ εἶἶιο ταρὶ, ρωάογε δε παὶ. --Ὁ 
ἼΦΣν ἐγυδεξοο. 168. 1. 390. ἐκῃσχύνδη- 

αν, Ῥωοτέ αἢᾶεοῖδ φιιπέ. --ο  Ὁ)}» 489 

εἰσπο. 500. ΧΧΧΙΨ. 19. ὃς οὐκ ἐπῃσε 
χύνϑη πρόσωπον ἐντίμου, αι ΠΟΠ γ8- 
υστγείμν' νοΐ γεερίοἱξ Ῥδυβοηδηι ὨΟΏΟ- 
Ταῖϊ. 

ἘΠΑΙΤΕΏ, πιεπαϊΐοο. δχὰ ῬΙΒ. 
Ἰάστα. Ῥββῖιω. ΟἼ11. 9. Βίναο. ΧΙ, 
8]. 
ἜΠΑΓΤΗΣΙΣ, πιεμπα οείαδ, ηιεπαάδ 

οαἰξο. δῖν. ΧΙ,. 81. 84. ΤῊ ῬοβΌ σοσε 
Ἰοοο ἐσχαύίτησις Βτειβομμοίοτο δβ86 
νι ἀ δία ἐά, φυοά πιεπαϊσαπᾶο οοπιραν 
γαΐμγ. ' 

᾿ΕΠΑΚΟΛΔΟΥΘΕΏ, ἐνβέχιον, δκ- 
Φέημοῦ. ὑγγλῳ» Ροσί, σαι. ΧΧΧΊΙ͂, 

80. -- ἬΝ 211» ἐ0 ροϑί. .1000. 

ΧΧΧΙ. 7. -- ΠΝ Ἡ2 Ἰάσπι. 

οθ. ΥἹ. 8. Ῥγον. Ψ]1. 42. -- 
“Πν ἼΣΊΏΣ' τη. σεῃ. ΥΙ. 9.᾽ 

ὧ»": 

-- ὸρ ῦ, οὐ. 165. 1. 8.-- ἢ Ὁ» ! 

ἑπερῖσο ροεί. Νύχτα. ΧΙΥ͂. 24. ΧΧΧΊΠ.. 
11. 9208. ΣΙΝ. 8. 9. 14. -- ΠῚ» 

- 
χεδριοῖο, 8.1. υεγίο 8. σοπυξγίο πι. 
εν. ΧΙ͂Χ. 4. 81. --᾿ ΙΓ. 9700. 

ΧΧΥ͂Ι. 8. : 

ἘΠΑΚΟΥΣΤΟΣ, φμὲ αμάϊδων υεὶ 
αμαϊγὲ ροΐδεὶ, 4. ἃ. ἀπδοιϊαδιϊἰς, 



᾿Επακούν. 890 "“Ἐκαλξκ. 

Σ  ηα ὡς τῷ μαέαν οὐράϊονας 

3. Ἐπάν. 1ΨΝ. 12. ὄξει οὕτως ὀπέμμουννός 
ἐστι, συ μος πιοάο ορδάϊ! πὶ οχατδξ. 
ΨαΪζαῖιβ ππαϊε: φιὶ δἱο αἰ αηιαίεν. 

᾿ ἘΠΑΚΟΥΏ, οχακαάΐο, οἴϊατχ ὧῃ.-- 
γέδιι ρεγοὶρίο, ἱ. ᾳ. πἰταρίοχ ἀκούω. 
δῶν» αἴοο. 9 ῬαΥ. ΧΧΧΊΙ. 34. ἐπή- 

κουσὲν αὐτοῦ, εταμάϊ δατα, πϑῖηρα 
ἀρ μκούα σὲ ἀαία, αὐδτὰ ὨΟΌΟΠΘΏΣ 

ὮΝ Ὠαθοῖ. --ἸΝ Ἧι 

δ ρωγίδιιΣ ρεγοὶρίο. 165. Υ11], 9. --- 
ὙΠ ΗΙΡΗ; δ γην ευῤχείο, «10. 

ΥΠ1|. 6. δευϊριαϊρ εο. Ὧδο εἰρυ» 
ἴυγ, υἱ 8: χηϊδορίυγ, ἐδβΈ πδίῖο ο719 
δκἃὦ ἐχμρεηαβ Ὀεποῆςσϊα. --- ΔΨΡΌΠ 

ἮΡΕ. 9 Ρασρ. ΧΧΧΙΠΙ. 10. 168. Χ. 
80, “ον ΝΆ. ἐχογαΐμδ εἰν. 

“τὰ. ΧΟ ΧΊ." 14. ςοἷ. ΧΧΙΝ. 286. 
Ἐεὰν. Υ Η]..98. ---- Γῆν» ταϑρομάεο. 

ὅεη. ΧΧΧ, 33. Ηοσε. 1.81. ἡ γῆ 
9 ἑφιακούσετα! τὲν σῆνογ, ἴεγτὰ βχδιάὶοῖ, 
Ἦ, ε. ἀασδὲξ ἔτυτηεηΐατα, ΜΙρΝ. ΠῚ, 
7. Αἀάςε .1ο». ΧΧΧΥΝΊΙ. 22. εἰ Οο- 

Χ. 19. υτδὲ Ὁχο ἐπαχούσεται ἴῃ 
ΟὐτΩρ]. τροξίυ ἰορίτυς ὑπακούσεται 
αχίδ ἢ]: ᾿ρεοιπέα οπιπῖα ραγεηέ. 
Οὐ; δὰ ἅ. 1 Πεϑνωῖχ ".. 264. 
γΙάε φυσοάυε ἱπῆτα 58. ν. τασείνωσις. 
ε 3) ΓΝ» ᾳῇεοίιε. εκ, Χ. 

ὰ 80. ἴῃ ᾿τηδηΐε Βαραργυηΐς νοσδπη 
Γ΄ ἐταμάϊτε, Ἑηὰθ δὲ ΤἈβοάοξ. 

Ζδοδαν. Χ. 6. -- ὙΤον͵ δίεγπο. ἴθ; 

ΧΏΝ. 1. υϑὲ γγοὸ ἐπακοῦσαι!  οΥ[δ886 
Ῥθροροπάνι εὶς ὑπαχὸῦσαι- ----Ὑ 7)» 

. φμᾷο. Ὅεω. ΧΥΙ. 181. 906. Χ, 14. 
9 Ῥαν. ΧΧΧ. 20. τὴ 
“ἸΕΠΑΚΡΟΆΣΙΣ, αμφομζαίίο, οὗε- 
ὡδεπέδα. τ ἴηδη. ΗἸΡΗ. χω. 

σαδαγε. 1 ϑδτα. ΧΥ͂. 99. 
«. “ἘΠΑΛΓΙΕΣΤΕΡΟΝ, αοεγδμι, 
παρὰ ἀοϊοτοε. 4 Μδος. ΧΙΨ. 10. 

ἘΠΑΛΔΕΙΦΩ, ἐημηρο, σιρενὶ 
50. ΚΓ 2. ἰάειαι. ΕΖ. ΧΙΠ]. 10. βθο. 

ΟὐοτΩρ]. Ζομαῦ8 [6χ. οο]. 820. ἐκὰ- 
λείφει --.. χαὶ ἀντὶ τοῦ χρίει. 

᾿ἜΠΑΓΑΛΗΔΟΣ, αἶμα ἐμρεῦ υεὶ 
»οεί αἴδπιηι, ,χμεν δ. [2 ΠῚ »ἷαυν. 

Δονανγίς. ϑχιοτα. Εοι, ὙΠ, 13. ὃὲ. 
σίας ἐπαλλήλους, δΣαογίβεὶα οτεῖγε 
(ΑἸΙείρἢν. 1. 43.). ἔδης εἱρτιϊβοχίίο.: 
Ὦρτῃ Ὠδεὶ ᾳφυοαιιθ νὸσ Ηςὃγ., (Σ 
ποίας ὠοκα νεκέξᾳ δὲ ορμέορα, ἰα εἰ 
ἄοπεπι ἀονμν ἐσοὶρέαξ. ϑυθει ἐκαλ' 
ληλία, Ἰερσίαις δρυἃ Εὐείδιι. κὶ ]}, 
Α΄, Ῥ. 9. 88. 

. ἘΠΑΛΛΑΟΜΗΝ. ΨἹάε ἴῃ ν. ὑτν 
δύτης. 

"ἜἘΠΑΑΞΕΙ͂Σ, Ῥγοριρπαοσκῆεπι, μιν 
πα. ΓΝ ιδαιιειίμαι, ζεται. Ϊ, 

16. ἔφισαν αἱ ἐπάλξεις αὐτῆς, οεοδει, 
τυπί ἀὐ πω μρς ε)υ8β. Ῥυλτι. 
ψούδτα ΕἸΘΌΣ. ἢ. 1. βἰ στ ἤἔσατε ρειθος 
ταΐίτω Ὅρεπε, γμόα Κσεθαπεεπκίο φερε’ 
σίγοίνεμι ἐδί, δὰξ μοϊία8 ΓΝ δ. 

[δὲ Β.1: ἐμνγεα, Ὁοτιβεν Ασα. λιμοὶ 
ἐἰ ἄκου]. δυϊά. ἐπάλξως, τρομεχιὰς 
οἱ τῶν τειχίων καὶ τῶν σύργων. Ἡαγιὶ. 
ἐπάλξεις, οὐ σρμοχεῶνες τῶν τυχὰ 
Ιάφωι: ἔκαλξις, πύργος, οἱ τῶν τι 
«ρομαχῶνες, Ἐπδιίῃ. «ἀ Ἡ. Μ, Ε! 
8608. ἐπάλξως, οἱ προμαχῶμε, ἐδ ὦ 
ἐστι τος, ἄνωαϑεν μορχομένοις τὸ ἐλιλ' 
κεῖ, ἤτω βυνδεῖ. -- ἡπν στ ΤΆνυ- 

ἀοι. 1ε4. ΧΧΙΙ. 13. --- πτὸ Κ᾽ 
᾿ἰαέδωπε,  οαεέοίίι. Οφπι.. 11]. 8 
οἰκοδομήσωμεν ἐπ᾿ αὑτὴν ἐπάλξεις ἀγγν 
ρᾶς, δὶ ΤΩυ ΤῸ εδῖ, «ρ βοαλίσημε Μ᾿. 
ΡδῚ {Π|δὺὰ ῥχορερτδουα ἀγραίεν 
Οτβδῖυβ Ῥτγαοΐεορ. Τ᾿ ΙΝ. ὡΡ. 4 ὁ 
ἴδ᾽ ῥτα ἐσάλξεις Ῥγεεῖεσ μθοβεβι δία ἱ 
Ἰεροπάστα οοηϑεΐ ἐσαύλεις. Αἰοεβε 
οἱ φυοαιθ Ἐδρεῦαβ ἴῃ Ατομσα 
Ἡερτ. μᾶς. 166. χιιΐ ἕδπλδη ἰδίά Ρ. 
204. Ἑσομ γαυΐδσα βοηςθηξίδηι 8601} 
θεῖ. --- -ὴχν στα, οαπαΐδ. ϑγανὰ. 

ᾧ βαπι. Ο. 8. ϑοῖ!. ἔοβεβο δὲ Ἵδηδι 
βυπί ορῶτηδ σωυσογαπι δ 

Ῥτορυρίκουϊα, --- χήν Ἀπ’ 
ἔχευαν. εχ ϑῦγυψὸν “Ρεομίατία. «6.110. 
14. ϑιοῖ!,, οἱ ἀοσυϊε [λαιμίμο δὲ ̓... 
γυύρυ ϑἰσονδολὶ ρέπηπαλ ἘΝ ἨΡΝΓΝ, 

8. ρῬγοριφηαομία ἐροογυπι ἸΜΓΟΓΗ͂ 
ομὲ μοτίαγιμπ,. --- ὙΥ ΕΡΓν Ηἷαν. 67’ 

ππαγία. Α΄ηα. Οαπί. ΕΥ̓͂. 4. δι». ΕΣ 
18. σερισατεῖ ἐπὶ ἐπάλξεων τόλησ 



Ε ποιρεαιυρόω. 

βχονοεϊίνμιι ἀθ 126, 48} 86 Ῥϑέρφρεν 
ἀβδιτοῖβ ρευῖσα }β ἴοίβεσα Ἔχροπαηΐ: 
81 Ῥέππαομία εγδὲδ διπῖ Ἰοοδ ῬετΊ- 
σὈ]οβιβϑίνηδ, υδὲ δἱἱαυιΐβ δχροβίαις 
εϑὲ ονυϊδοπεὶ Ῥδεῖο8]ο ἰαρδῦδ δα 116- 
5ῖ8. 
᾿ἘΠΑΜΑΥΡΟΊ, οὔϑονγο, ἑεπεῦτὶ 

ρζάιοο. ΤῊ ϊο, οὐδηη, οδάμοο. ἴεβ. 

ΧΙ ΨΝ. 18. ἐσημαυρώδησαν τοῦ βλί- 

ψεὶν τοῖς ὀφθαλμοῖς, τοιοΡτα ΟΥδιλαὶ 
βιηΐ, Ὡς νἀ όβηςϊ φεῦ. 

α᾿ ἘΠΑΜΥΈΆΩ, εἱ ἐπαρμύνομαι, ἄε- 

[ξπιάο, αὐ αμαίϊεηι σμσοίττο. 8 Μδος; 
Ι. 27. 4 Μεες. ΧΙΝ. 19. ΡοΪγὈ. 
ΕΝ. 78. 11. ΥἹ. 6.ὄ 11. Ηδεγοβ. 
ἐπαμῦναι, βυηϑῆσαι. . δὶς ἐκαρύντωρ 

δρυά πὰς ἀθ Ἔπος Υ. Ἴ Αἀάδ 

ἐξυβα ξερό «φοεπᾶσο. ἌΡ ἃ 

ἰάδι, 720». ΧΧΧΥΣΙ, 20. 
ἜἘΠΑΜΝΑΓΚΑΣΤΗ Σ, εχαοίογ, 

αὐλὸν Ῥδσί. ἰάεηι. ϑγτατα. ον». 1Π. 

18. 
ἜἘΠΑΝΑΤΩ, ἐπ αἶμεσι προῦελα εἰ 

συ δἰ ο]]οίο ἐμαυτὸν, γεάδο, γουερίον. 
Ζερῖν ΤΥ, 12. τὶ πίμι τεβροηάει 
ἴῃ (οχία Ηεὶ». δίσ. ἀλύνηι .46. ἐσάν 

αγϑ ἐπὶ χυριον γ. 260. ἐσίστρεφε, 
[ σον. Ὥέδα δ ν τὰς ἐπίτϊερε 
Βίν, ΧΧΥ͂Ὶ. 43. ἐκανώγων (ϑς. δὰξ 
ἑαυτὸν, δυΐῖ, φιοὰ Δ] ἐπι, ἄλλου;) 
ἀσὺ δικαιοσύνης ἐπὶ ἁμαρτίαν. 9 δοο. 
ΙΧ. 41. ΧΙ]. 4. ἐπαναχϑίντας αὐκοὺρ 
ἐβίϑισαν, ἐπ αἰδιμπ οἷο ϊοθ 
πἰρβεηφοιουδδ νυν οὐ 1οχ. Ν. Τ. 59. 

ν : 

᾿ΕΠΑΝΑΤΙΡΕΊΏ, ἐοϊίο, 861}. ὁ υἱξα, 
οοοσίο, 4 Νίδος. ΧΤΥ, Θ. 13. : 

, ἘἘΠΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ, γέμπουο, ἐπ- 
Σίαυτο. ὥσππτν. ΡΙΆ. Ιάδιν. 900. τ 

17. ὙιΙΔ6 4. ν. ἕγασις. 

ἘΠΑΝΑΚΔΙΝΩ, γεοϊιπο. ἩΘΌ, 

Μἰοιο, τιϑέοείο. ϑγιατα. Οδηῖ. ΤΙ. 
8. ἱπανακλίνετι Κ΄ τ. λ., Ἀ, 6. βογοθῦ 
δἴηί 4ιΔ8ὶ σίγαζυτῃ τοϑυτω. 

᾿ἘΠΑΝΑΠΑΥ͂, ὉΜΆΪ; ἀοφαΐεδοο, 
γεηιίδαοο, ΝΟΥ. Ἢ» δἷπο, πεέίο. 

831 ᾿Εσωνατρυγάνω. 

ὁμά. ΧΥῚ. 46, ἐσανάσοιυσόν με δὴ, ᾿ν. 
6. γ6}: »εδενηε πιε 750, πεῆδ ϑεαπαμε Κὶ 
ππδαῃε, νοὶ} ἰᾳαα μανίᾳ πεα. Ϊ1.6- 

ξετυπῖ ΓΊΓΟΣΤῚ 8 771}, φμέδοεγα. 20 
ΒΟΌ τι ιοάδε Α. 7. Υ. 8. 12. νοοῦ 
«φοσαναπαὐσασϑὼ, ἀθυ8. οϑῖ. --- ΤΠ} 

Νιυχι. ΧΙ. 25. 86. ἐφόρει πο, Ὁ 
τον» ΝΙρἢ. πέδογ. 4: Βορὶ Υ͂ 

18. ΨΙΙ]. 3. 17. Ἐδθοξ. ΧΧΙΧ. γ. 
-οἸΞϑ Ὁ. ἑπδαδίέο, Ψεδίάεο. ϑγτατα. 

Ἐχοά. ΧΧΙΝ. 16.1 Μαςες. Υ11]. 
12. εῶν ἐπανειστινομένωι αὐτοῖΣ, αυἱ αὶ 
"βάειι. τροῖα ἐσδεξαπί,. δε Βε88 ἽἼΡΕΣ 
ΤΌΣΩ ἐπ φυδροϊοδαπί. 
. ἐπί τον δ τρεν ϑλν ἄο , Γδ- 
εὐ, γρβοῖα. ΤῊΣ πὸ. πὰ. Κν. 
Μν ἐφανάπαυσόν [με δὴ, αυα ΑἸεχ' 
το ἄοηάα 6966 τιοπαΐς βου εηθον- 
αἰὰθ ἰὼ Ρχοὶ. ἀθ Ψόθερῃῖ εἰ στα. 
ΑΪοχ. Οοπδϑηβα Ρ᾿. 9. ξ. ' 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ, ἐπδιγγεοίϊο. 
Ψοχ Βεες 4 Βίοἰἰο οπηΐββα Ἰεσίταν ἴῃ 
οἴηπίρυβ οοὐά. ΧΧ ῷ Βε. 1.4. Δ 
ἐχοερία Οομαρ]., δ] νογρίβ. ἐν ἐπα- 
ναστάσει, ρμοεί ἱπδωεγτέοσίοπεπι ᾿(ψύδπι 
50. εἰἱημδηὰο τοπίδναζδι οσμῖσα ΤΘ- 
βοτα. 15:8 8]16), - αἷ8}} σεσροιάεὶ ἰῃ 
(εχῖα Ηδερτγαίοο.. Ηδεγοῖ. ἐσανάς- 
στασις,. ἐπανίγερσις. Εςσπροὶ.. Μ, 800. 
48. ἐασανάστασις τῶν κυμάτων. 
᾿ ἘΠΑΝΑΣΤΗΜΑ, ἀκα  ἕε 
ἵς. ογεαίμεα. ἜΡν δμ ἴῃς, 

6εη. ΥΙΙ. 4. 
ἘΠΑΝΑΣΤΡΈΦΩ, ΗΝ ΤᾺ 

ἰάδια, Οεη. ΧΥΤΠ. 10. 90}. Χὶ 
99. ---- ἘΝ» απλοῖο. ϑγτατα. τους 

Οοξιεὶ. 1. δ. ἐπανασερέφει. ̓  ἀμ 
γευεγί εν. Νοῆ Ἰοροξυις Ὁ» κε 

πδδ νυ» απλεῖαέ ἵπ ἴοσιπι διρδηι, -6δὲ 

ἀπλεῖμε γοαὶέ, τοομγι. 

᾿ἜἘΠΑΝΑΤΡΥΓΑ' Ὦ, ἄδπαο υἱπαῖδ. 

γπἷο, 1. 6. ροεΐ υἱπάοηκαπι το ὦνοῦ 
γασεηκείοδ οοἰϊρο. γ)ὴ, ῬΊΝ. τασεπιο. 

1εν. ΧΙΧ. 10. θους. ΧΧΙ͂Ρ. 21. 
[πᾶς ΟἿοεαβ. ἰῃ Οοἰδί. οὐχ ἐπανατρυ- 
γήσεις, οὗ ἑαγολογήσεις, ἢ. 6. 51ΆΠΑ 
Ὄνδτασα ΠΟῚ ΟΟἾρ65. Ὑυἱραῖ, ἐν 
οἱπεα ἐμὰ ταρόππος (8011. ἴῃ μτίαια 



᾿Εσανδρίω, 

α Υἱτεδεταὶα τεσ ΣΙ Ἶ8806) ΟΝ ΟΟΝ- 

δγεξαῦμ. τς 
ΕΠΑΝΔΡΕΏ, υἱγίδδε τι, εἰ 

86η8ιι ΒΙρΡὨΐοο οἱγέίοε ζαοῖο, αὦ 
υἱγίμέσπι δείϊοαπε ἐχοεῖο. 2. Μδοςδὺ. 
ΧΥ. 17. ψυχὰς νέων ἐ ῶ 
Ψυΐγαῖ. οοπίοτγίατί. Οομπέ, αυοαυς 
Βα ἢ. 1. ὅγχυτη. 
ἘΠΑΝΕΡΧΟΜΑΙ, γχευεγίογ, Ἃ10- 

πῶς τεάδθο. δα , ὑτὈεπῖο. Οδηδβ. 
ὁ ΧΧΧΙΗΠ. 18. -- ὯΝ» εο. Ῥτον. 

111. 28. ἐπανελθὼν ἐπάνηχε, τερτέεενΣ 
γεάξ, Ἀ. 6. ἢμππς ἀοϊπθτ τουθτίοσγα, 
Οἵϑα δὰ τὴς τεαϊ: αὐδ Θχμ]οδῦομθ 
δοροσι δά μιίαβα ΠΟῚ ΟΡα5 οὐ ἀσελ- 
ὼν τοροπετε. Ηδθυοῖ. ἐκανελϑὼν, 

ξέψας (ἰεβα ὑσοστρέψας εχ ῬΒΑ- 
δον δεύτερον ἐλθών. --- ,γγ.ῦ. Ο6ῃ. 
Ι,. δ. δον. ΧΧΥ, 47. 38. 0] γε- 
σιρρέγατε Βοῖλί. 

5 ᾿ἘΠΑΝΗΈΩ, γευεγίογ. 14, ὑὉέ- 
πο. Ῥτονυ. ΥἹΙ]. 20. --- ,γγγν). [ἐεν. 
ΧΙΨ. 89. Ῥγονυ. 1]. 28. Ηρεγςβ. 
ἐφσάνηχε, ὑπύστρεψον. Αἀάς ὅ::. Ι΄. 
90. ΧΧΥ͂Ί. 9. 
᾿ΕΠΑΝΘΕΏ, εέίογεβοο. τ 

ἩῬἘ. ππίο, ἑππνουο, οεἴδια πουᾶ φεγ- 
πἰπα ρμγοίγμάο. 3200. ΧΙ. 7. ἐὰν 
γὰρ ἐχκοκῇ, ἔτι ἐτανδήσε. ἨἩΐετοι. 

. χαγϑυπι γευΐγεδοίς, Αταδοκς Αλιςι, 

ἃ τὰ (οηϊυρ. Ι΄. μλ!, γουΐ» 

γόβοετε πολ. Οὐμΐεσ ϑοδΌ 6 ῃ 8. 
Ορ. Μίῃ. ρ. 409.. 
᾿ΕΠΑΝΙΣΤΗΜΙ, ἐπομγρὸ, δἰο, ἵΐ. 

δΓρΡΕΥΕ ζαοίο, ἐξοῖίο. ἌΥΠ: ὙΡΠῦν 

ΗἰρβΒ. εἰ Ηρ. δὴ “η}» ἐσξοϊίο, ευἱ- 

Σ φο. ΦαὉ. ΧΥΤ]. 8. ἐπαναστα η. Τρ- 
ἴγαρ]α ἐσανέστη, υὐἱ ἐσαστημί τινι νεὶ 
ἐπί τινι ἀδ 118 ἀϊοίζυν, φωὲ γα αὐπιὶ- 
γαΐομο 8. δίμροτε σοπδεγρμηὲ, δυῖ ἐπ 
αὐπιϊγαίίοποηι ταρὶμπίμτ. Οοιῖ. ἢ. 1. 

6 ῬΔΙΑἸ]οἰϊδτηνπλ δοηϊοπδγιμι. «700. 
ΧΧΧΙ. 96. δη. ΧΙ. 2. ᾿Αἀάδε 
ϑγτοῃ. 2.0. ΧΧΧΙ. 29. υτὶ ἐσαν- 
ἤστημι ποῖδι ἰσίαδιεπάμπι ἐπδιγρβεγε, 
ξασιίατε ργα ραμαΐο. Ψαὶς. ϑγτα- 
ΤΩΒΟΒΌΓΩ βασι : ἐσωξατΤὶ. ---- Ὑ} 7, 

Η!ἰρῆ. δ γυ οἰαπρο. 500. ΧΧΧ. ὅ. 

Αςοοροστιης ἡγ),»», 4υδδὶ βὲβιῆοδ. ιν : 

882 ᾿Ἐσάπδα. 

ἄσπετα μαβευεῖ δ γγὰ δοοίκε, κ' 

ΒΟΏΞΟΒ φοαϑοῖ : Ὄοομδοοαϊϊ εἰπὶ, -- 

ἼΣΩΝ ΝΙΡΉ. σεγέοτ. ζοῦ. ΧΙΣ. τ: 

δου ταξἶτοο ἀετοί -- 
Ἵν δίο. ὕιὰ. Υ]Ι. 81. κι Τὶ 

14. --- ἤν. ὕαιι. ΧΙ. 2. (δἰ - 
ΟΥΕν μυά. ΓΧ. 4. ἐκαισταμίπι 

86ς. οοἷ. Οχσπ. (ἢ. 6. αὐ τεὐείο. 
πεηε ές, εεύτίϊοεος,) αδὶ [π΄ 
ἴΔ58ε Ἰερεπάυτα εξὶ ἐξισγαμένο;. (: 

εκ. --- [33}» ἱπργίπιϊς ββᾷ ὃς 
ϑγιηχα, 1 δα. ΧΧΙ]. 13. 81| 
ει. ΧΧΙ]. 26. 1 ὅδιυ. [Υ. 1. ἐς 
ὀφϑαλμοὶ αὐτοῦ ἐπανέστησαν, ρυύμια, 
οουϊοσυσαι 6]08 [δ αμὶ ἐταπιοῦς δοὺς 
Ἰαοίβ τδαϊβ δοηισδβοραπίαν (ἱ ἀ 
διηδιιγοσὶ αἰεί 1 ες. ΧΙ 4 
ῃ 6. Οδἱὶ ἴ: υπᾶς " ας 
Ἔρίευν ἐβαρύνϑησαν. ῬΒ. 11],1. 
4υοπι πὰ ΤὨδοάοτα Απὐκὶε 
Ὧὰ8: τὸ γὰρ ἐπανίσεασϑαι κπυρίν λη΄; 
ται ἐπὶ τῶν «ρότερον μὲν ἐν ὑσηκία πε}. 
καϑιστώτων, μετὰ δὲ ταῦτα τῶ!μ 

γιὰ8 αυοσῦς Ζοδεε 
εχ. ἐ. 8231. --- “πρ» ΕΘ 

ουἷξσο. Ἐχ. ΧΧΧΙ͂Ι. 1. δὰ τοῦ 
ΠΡ Ἰερίτατ 'ἴπ νεῖβ. ἱπατῦ ἐὺ 

ϑροΐσϑη, ἢ ἐπανέστη. ϑιαίαὶ φίδι β 
Ῥοΐεπί, ἐπανέστη εχρ]ϊοδύουι αὔθ 
δα ἀϊζυτα 6886, υἱ ᾿ἀἸοησοίυ, ὧν 
“ροίζεσϑαι, εεαὰθ ας Ὁ» Μὶ ἃ 

οοπυεπέε ἐμπεμϊιαγο 8. (6 ἱπσαποῦ' 
ἔοπα εχρ ἰσαπάυτα εδϑε, ϑεὰ εὐὰδβ 
αποαὺδ Ἰυζε 8}1}} ἱπίεγργεῦ ΩΝ 
Ῥοϊεδῖ. ϑρ. 1. ὅ. ἐπαναστήσιται 
λογισμῶν ἀσυνέτων, ἐαοίἑαξε! δε, εἰ τ; 
ἐεὲ α οορίἑαἰἐοπέδαδ εἰμί. 

ἘΠΑ'ΝΟΔΟΣ, γεάμμε, γεῦστρὲ 
δὲν. ΧΥ͂Τ]. 18. μεγανοοῦων ἐδοιχεν ΚΡ 
οδον, ὉΡὶ ἐπάνοδος τεάίίιοι αὐ ἴχθ' 
Ἡ. 6. αὐ υἱτίμίεπι εἰ ρταίξωκ ὦπα 
εἰρτίδοιι. Ψυϊμαί. υἱαῖι πεῖν, 
ξταν, ράπέμεδαιε πὰ ΧΕΙ 
49. ἐστὶ γὰρ ἐπάνοδος, γεάηωΣ τι ΕΣ 
οἰδέαπι 8. τδοοποὶϊιαίδο Ἰοσῦρ [αὶ 

͵. 00]}. ν. 423. ἐστὶ γὰρ ἀαλληΐ 
ἰὰά. ΧΧΧΥΤΙΙ. 48. πομα ( 

πος τιοῖδῖ. 



439 Ἐκαξονίω. 

ϑυταρβοῖ. 166. ΧΧΧ, 17. ἃς Ἤϑη, " 
πρμίδωσ σωπι. 200. ΧΧΧΠΙΠΙΙ. 19. ... 
Εῦαι ἐπάνω, ἐείάνί, ὅρέπι οοποίρενς 
ζαίαπι, ἔδυ ποβίτυση : οδεπ χαϊααξ 

᾿Επανορϑόω. 

- ΒΠΑΝΟΡΘΟΏ, γερήζησ ὃφ ἑπέρ. 
τωι, οονγίρο. -ῷἃ4 Μαοο. 11. 480. 

“ 20. ΧΥ. 17. δ ἢ 

᾿ ᾿ἘΠΑΝΟῬΘΩΣΙΣ, - τεσ εο ἐμ 
ἐπέογγωηι, σογτϑοῦο, εἰποναζίο, οἰΐατεν “ε . τ ΕἾ -«Ὁ ; ἐμπῖ, ἰα δε ουεγ)οψεά. ἃ Ἐδὰν. ΨΠΠ,. 

πέρ ϑεοτιγίξαίεης. αο Κδιϊοδέαίνγη, ἱροὶ ζαεέϊδδίπιαπι οοποίρονε ἰϊοεί δρεηι ρο- 
 Ειᾶν, ΧΙ 58, Ῥάΐο Τυταδίμῖοο. ΓΠΡὉ ὧδ Ἐσάτ, »γαείει, γγὴ 

ὉΡῚ ΤΙΧΧ οἷς ἀγαϑὺν ἢΔΡοπέ. Ἡ πὸ 
᾿ δ᾽ 7αρίϊον ὀρϑώσιος 'νοῤδίωτ, σαΐα ῬΙοϑ- 

ει 

νεόί ποώον δι ᾿ Ἑά. Βογῃδγά. δὰ Φόβορἢ.. Βς]], ὕμᾷ.. - Σαῃξ.. 516 Ἰερίξυν αυοαμθ δρυά Ραἱ, Ῥ.1 ὍΣ ἭΝ ἢ “οβερβυπι Α. .. ΧΙ. ς. 5. ν. 568. ᾿ ἘΠ Α'ΝΩΘΕΝ ἢ ἘΥΒα, 
- κε. ἢκλν. ϑὅγγιβ: αὰ αἰϊηιοηίιηι οἴ 3. ΡᾺ : Τὰ. ἵν᾽ ῃ ἐἰϑδιρα, 
.- ἁισίοηξαϊοπε. ΨΜόοα δας αν Ὁ» Θέ ἴΜΡΕΓ. ΤΣ ϑυχδδη νος ὺ μον 

ῬΘΓΟΒ ἀδξ βιϊδοθβϑιι8. 1 Μδος. ΧΙΥΎ. 
34. ὅσα ἐπιτήδεια ἦν πρὸς σὴν τούτων 
ἐπανόρλωσιν, ἀπε «Δα τοσίμοπα 6α, 
{μα ἀευφείαία εγαπῆ, τιδροββαγὶα ε-. 

οζίατη ῬΒΠ]ο ἄς Αρτὶς. Ῥ. 198. εἰς 
ς δατανόῤ) σιν ἤϑδους, οἱ Ὁ. ΠῚ, ᾿ἂθ 

Ιώ Ψίε. Μορὶβ ρ. 449. εἰς ἐπανόρθωσιν βίου... Οοπῇ, 8 Τότο. ΠῚ. 18. 
᾿ ἘΠΆΝΩ, δ 967, δέργα, εἰίγα, ἴξ. 

κεία. ὃν, ᾿ἀοπιίπε. 3 ὅδ. Ὗ', 

Ἴσος  ΑβΕΓαπΕ ὙΠ ΈΘν Ως δ ογ5, 
πιοτῆθη Ῥτορτίατη. Ἐχεοῖ. ΧΧΥ͂. 9, 
Ὁ] ἱρρεγαπὶ Δ» γαῖ ἔογίθ ὑγγα.΄ 
π᾿ ἸΏΝ ΤᾺ» “ερὲν ἐποείεα. [68. 
ΧΙΝ, 14, .-- Ἦ Αᾳυ. ὕδαῖ, ΤΥ. 

᾿ἀ 3. ἐπάνω. ϑ8ῖ5 Βαυσηξ ἐγεϑ οοδά. 
κ΄ ΒΟΡῚΣ γῆο εἰς, αυοὰ φἀ, Ποπ). δῦ" 

Ὧπι5 Βορίμα ὀχ οι. --- 10» α, αὖ. 
“7υά. 1. 98. -- ὉΝὮ, ἄρσιρεν, ὅεπ. 
ΧΙ, 17. τ ὑν8: σεπ. ΧΧΙΠ, 

᾿ς 9. Ἰοα, ΧΙΥ͂. 18..--- Πύχο, Ἐχοά. 
ΧΧΧ, 14.-. ΧΧΧΨΙΠΙ. 96. Τανίκ.. 
ΧΧΥΙ]. 7. - ΓΝ: Βοαυΐετγοη.. 
ΧΧΨΙΪ, 18. ἘζΖοοῖν. 1. 97. .-.- 
ΠΝ Ὁ Ό. ὅεπ. 71. 40. Ἐεςῖ.. 

ἜΧΧΧΥΗΙ 8. --ὺν Ποῦ. Ἐς. 
ΧΙ, 18. ---ὄ γὴν» δεργεηα, Οφῃ. 
ΧΙ, 17. 9 ες. ΧΥ. 35. “ἘΞ 
δργα 7αοὐεηι. Οεῃ. 1, 2. 20. ΥΙΙ, 
18. -- "Ομ ὃν» φωργα σαρπί.. 

γον. 1. ι 

Χ, 9. Οοπξ, ϑγσυΐν. Βαγυςῆ, Π. ὅς 
ἐγενήϑησαν ὑποκάτω καὶ οὖκχ, ἐασάνω, 1.6..β 
ΨΙΟΙ δυπέ 40 Βοβείθυιβ, βυσοιυβραθ. 
Ταπΐ, δαὶ Ὑ ΒΟΥ ΠΑ. δα ΘΟΤΏχη’ 
οομάϊεῖο. 1 Μδοο. ΥἹ]. 1. αὐ ἐσάγω 
χῶραι, τεβρίοποα Μεοαογγᾳπες, Οακρ', 

γα. ΑἸ, ἀπὸ. ἄγωϑῳ. -.-- ὈΘ Ὁ.) 
Ε Ἥδρ. ΨΠ1. 19. 48. 700. ΧΥΤΙΙ. 
17. Ατοος 1]. 9. ---- ΓΜ). Ἐχο! 
ΧΧΨ. 20, ΧΧΧΥ͂ ΤΙ. 9.--- ΠΌΝΟΣ. 
Ἐχοά. ΧΧΥῚΙ. 14. 4 Ραν. Ὗ; 7. 
7υά, Ψ1Π. 18. δες. Ηδχ. υδὶ ἀπε 
ΨΕΥΒΙΟΠ6Β ΠΟΘ] ογης, 

2 

᾿ΚΑΠΟῚ ἘΠΑ'ΝΩΘΕΝ. νῷ. 3. 
Βερ. ΧΧΥ. δ. 860. Ορχαρίυι, 
“ΕΠΑΝΩΊΤΕΡΟΝ, δμρεγ δ. ΡΟ Ο. 
εν. ΧΙ. 41.. δες. οοά. 68. Ηοΐπι., 
ὉΡῚ 4}}1} νἱίοϑο ὁπανώτερα Βαθεπί. ' 
ἜΠΑΞΟΝΈΩ, ᾿τζίετο ὅν ἑαδιιΐας, 

»υδίδοαν, φια - ἄξονες ἀϊοεδαπέιν, ' 
δαῖ: ἐπ ἑᾳύμίας ραδῆοας ταίεγεηβιρμη" 
σμτο, ἀυοὰ ἔδτε ἀπογράφεσθαι ἀϊείξατ. 
ἘΣΣΙ ᾺΣ Ἡϊρ. παίαῖεσ μγοβέξον:. 
ΑἹ. 'Ναμ. 1. 18. ἐπηξονοῦσαν (Βοη- ᾿; 
ἔγετῖαβ δὰ Ἡ. 1. σϑροηὶ 7881} ἐπεξόνω- 
σαν, δ ἑπαξονόω, Ὀχεεῦετ Ουπθη πΘ- 
οεϑϑβίθη. (εύΐθ βεσίθὶ ἀερεθαῖ 
ἐπηξόνωσαν γεὶ ἐπηξόνου. Ὑ[άΘ δὰ ἢ. 
1, 1. Βο9. Ἐᾶ, Βεγπατᾶο δὰ Φοβορἢ." 
Α, 1. ΠῚ. 13. 4. ἐπηξονοῦσαν ἐάϊείο- 
τἰβ οσιηπρβ, αποά πραμδ. Αἰτίουμη: 
δἷς πϑαὰθ Ογθόυμι, οἸτοσα Ἰησασὶὶ 
Ῥταρπδίιπι νἱἀδίυΣ Κσο πιϑὶϊοσὶ νοσ- 
Ὅο ἐξήτασαν, δὐϊξ ἐπεξήτασαν, δλυϊ᾿ 
ἰξητάσγησαν ἱρεῖαβ 7οθορῃ) κατὰ 
γενέσεις αὐτῶν, ἵπ ἰαδιίας τεεγεδαηπέ 

60 
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ἃ 

᾿Εχαοιδὰ.᾿ 

α ερρμπάμηι βέλεα ἐρεονῆν αὶ ἐ υδὸ ἂν» 
ΤΏΘΩ γὰρ τράβα χοροῦ νϑυΐογοῖῃσ: 
ἐς ἐαδις ρεδιιοὶ; Ζποϊοδαηΐ. 
γιά Ἐδοσιοϊ. ΒΡ δ᾽, αν. ΤᾺΡ. Π, 
ς. 14. Ῥ. δ45. 

, ᾿ἈΠΑΟΙΔΗ͂;, ἴσῃ. εἰ ροξξ, ῥτὸ 
ἐπῳδὴ. ἑποαπίαίο. ἼὮΡ οοπδοοσϊαίΐο, 

ἵζοσα ἐποαπίαϊο. Ὀϑμῖ. ΧΥΙΠ. 11. 
κι ΧΙΜΔΊΙ. 192. Αχψὰ. Ρε. ΓΕΥ͂Π]. 

᾿ἜΠΑΟΙΔΙΑ, ἴάεηι. τοῦ, ᾽ν. 

εχ τ, Ῥνανέρία, ανε οὐσμῖία, Ἐχοᾷ. 
ὙΠ. 7. υδὲ Μοπίξ οουῇ οἷς ἰοκθη- 
ἄμε Ηλι. ἐσαοιδία, φαρβα- 

τα γοητεία, 

᾿φιὶ ἐδ δάγαι δας 
. ἘΠΑΟΙΔΟΣΣ, ἱποαπίαίον, Βρεοοἰδεῖπι: 

νηογδοΣ τροεεγε 
αὁ ἐοροίίεγε ρδε3ε οἰονίαίεν. ων. 

Ομαϊᾷ. αείγοίοροιν. ἴ)αν. 1]. 10. Ὁϑὶ 
8111 μάγον Ὠδοεηΐ, --- Ὃν ἐμοαηπξαξίο.: 

ς ἴδε. ΧΙ͂ΊῚΙ. Ὁ. .-- δ, παραὶ. 

ϑγιοια, εἰ ΤΧΧ Εχ. ΥἹΙ. 11. 22. 
Πδη. 11. 4, εἰ 97. 5866. οοὔ. Ομμα. 
Ὥ αν. ΕΥ̓. 6. υρὶ β.λοὶ. ἐταφδεὺς ἐ ἐκάσ 
λοὺν τοὺς ἐξαιρέτως ατρὴ τὰς ἐσπαυδὰρ 
καὶ ἑκικλήσεις τῶν δοιμόνων μἰγανπιόμόπά 
ΠΟΎΣ ἐπαοιδοὶ, φαρμακοὶ, γ 
Ἵ λαγιοῖμε. Τιονῖϊ. ΙΧ. 81. 

ΧΧ. ἃ 917. --- γ"}» πιιστια. 
ϑγταμι. Οοδμεὶ. Χ. 11. 

ἐρεεεέρ. τῶν Ῥ'Β. φείο. 
᾿ΕΠΑΠΟΣΤΕ ΔΛΩ, ὑνθδν πεῖο, 

κσν. 

ΧΧΥΙ. 45. ὕδυι. ΧΧΥΤΙΙ. 48. 866. 
ας. οἱ ΑἸοχ. υἱοὶ αἱ! μαρϑπς ἐξωπουὉ 
σνίλλει. [Ὁ, ΧΧΧΊΙ. 94. ρίαν ργο- 
ιἴρχεα δριιὰ ΓΧΧ δος. Ηδεχ, 1 Βερ, 
ΧΙΝ. ὅ. “κα 
σα Ὁ] ἐν ὯΟΏ, οδξἐμενείοτγα, 

8566 οοτίο εὐδπέμτα ποιιο ἀξυῖκο 55.» 
πιρεξίαγς, Ἐξ εἷς 1. ᾳ. ἐγὰ εἰμὶ ἀπε 

« στολος «ζός σι σκληρός. ϑαρ. ΧΙ, 16. 

ἱάσηι. βυτατα, 

᾿ΕΠΑΠΟΣΤΟΔΗ,, ἐπμνεβείο. ΡΥ 15 
Ῥεο. Τ,ΧΧΥΊΤΙ. 40. 

ἸΦΕΠΙΑΡΑΓΟΜΑΙ, ἔπρνεοον. ΔΡΟΣ 

δ;ϑεονον. Να. ΧΧΙ͂. 6. υἱὲ ὙΠ 
Ἐο]τσεῖυ5. Ῥο]υχ Οποι. Υ. [9090. 
ΦΕΠΑῬΔΩ, ἐγγίρο. 4 Μεςο. 1. 

420. 
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᾿ φορὰ, αι. Ἰερίζαν, ἔσοίας. 

ἐγὼ ἐσαπισείλλω- ἐπί 

Ἐααρνετα, 
ΟὐἾΠΔΡΗΙΧΩ, συειξον; “φριδροτ, 

φκονντο.. ἃ ΜΘΩΚΑΡ. ΧΠΠ. 11. δὲ 
τὴν ἐταρήγουσαν αὑτῷ τοῦ Ἀυρω αν, 
οὗ ποοσίγταη ἱραὶ μεαε- 
ᾷλμια, Εδο. ἐσαρήγουφαν βιῶναι. 
᾿ἜΠΑΡΚΕΊΏ, σι δυενόο, ευῤοιπίείτο, 

ἐκῃρεάίίο,. οἴδαι. » ταπβο, ἃ 
Μρα. νΠ. 46. ΣΙ. 85. υἱὸ κττω 
εϑὲ ἀ8 τευ φμάο [σταξμμε αἱρϑαῖο, 
εἰ μμρ ΣΉ Ἀνθ πάντα, ἐπαρκίφιμῳ αὐτιὰ, 
Ψυ]σ. τἐνε ίπιμς. Θγταβ: οὐμάοδν 
πμς. ἴὰ εὖ, Ἄοῃι. οἱ Αἰά, 1ερῖμι 
ἑταρκῶς φαρίεμεν. Εἴε5. ἑπκαρχεῖ, ὑκαγε α 
χορηγεῖ, βοϑεῖ 

ΨῬΕΈΠΑΡΚΩΥΣ, ἱ- ᾳ ἐκαρχπι 
(αἰιοὰ Ἰερίξατ ἀρυὰ ϑορᾷ. Ἑἰροσ τος 
857.), ει }Ποἱοπίεγ, φιαπέκηε ἐπί β 
Ϊ Μδος. ΧΙ, 38. τάντα ἐπαρχὼς τῇ’ 
μήν αὑτως, οτλῃῖδ ᾿δεο »ΓῸ αἱ 
ποεῖτα τϑταϊ αἸπλὰ8 ᾿ρεὶϑ. ἴῃ Αἰνν ε 
Οοταρὶ. Ἰερίταν ἐπαρκχέσοβοεν αὐτὸν 
ἜἜΠΑΡΜΑ, εἴαξίο, ἐταίαίιο. ἦν 

ἰάθη). 85 οἱ ΤΧΧ ἰὼ! 
ΧΧΧΥΤΙΙ, 11. "γόον 
Ῥατί. γἱἷατν. ρογίαπέεα, περ. 
ΥΊ. 8. «-- οδνῷ» τμδῥἐπειίαι, μαῖα» 

Ἢ Α4α, ἥγηχα Τβεοῦ, τω Σὲ 

᾿ ΦΈΠΑΡΞΙΣ. ΓΏΝΕΙ ὃ ΩΣ 
Ζαοῖιατ. ΧΙΙ. 7. ὑπάρξεις πο. Αἰανος 
υἱοὶ ΔΗ ῥπάρσεις Βαρεπέ, με οἷν 

4 

ἄσαυο θοτῖου μ5Ὸ. 5 Ῥοείομ, αἰὼν»! 

οδὲ Μειμαῖτε ἀφ ἥν ὈμΙ, Ῥ 19. 
“ἜΠΑΡΣΙΣ, εἰαίδο, αταἰίαῦιο, ἵν 6’ 

ρεοίαξϊο, ᾳφ ἃ ἃ, εἰαίϊο ἀπμαὶ. ΝδῸ 

ΕΖ. ΧΧΙΝ. 25. τὴν ἥσαραρ ἡνχῆν εἰ 
τῶν, ἐπρερέαβιφπένε᾽ ἈΠ ΠΪ ἸρΘΟΓΌΣ, 
προ Ρ, ΟΥΣῚ,.3.--Ό Ὁ 

Ῥασί. ἯΙ: ςἤπτεις 4. 1 [Φ' 
ΧΧΙ͂Χ. πο τ τ 
ΤΉκοη. ΠΠ.. 40. Ἰιεχεταιι ΛΝ" 

ἡ κανάϊμοι. Ἐπ: ΧΧΙ͂Ν. 44} 

πρμ τὰ αεἶρ. - πημϑιν ἐν 
Ζαοι. ΧΊΙ. ἴ. 
ἜΠΑΡΥΣΤΗῬ, ναεοιίμα αὐ ἰδν, 

γίονίμοι, λαιεέτιρι, Ἰρ 
ομἶμπι, φυο οἴξωπι ἐγικῶ᾽ 



«΄ι το στὸ τ - 

᾿Ἐπωροστρὶς. 

- τ Οτχὰ ὅμαὶ, βηολμ. Ἐς. ΧΧΥ. 

πε Σ, ἐελικοδίια, λαὰς- 
ἔγνων, ὑαϑα, ψώδδικο ,Ἀκίάα ἑυβιπάδη- 
ψὺν γε] λακππέμρέων. Τὺ, Ρἷπσ. 

ἀἰδεῖα. Ζαςπ. Ἐ͵. 3. υδὲ ἰπ οοά: 
Ἰορίξαν ἑπκαρυσείδις. Ηε5. ἐπα- 

φάγον ἐλαιοχύνω, ἣ ἀντλητῆρες. 

Τοχ. ΜΆ. Βγετ. ἐπαρυσερίδες, αἱ 
ἔχουσα. (ἔοχϑα ἀμκχύονεα.) τὸ ἔλανα 

ὁ Οἴοιε, ΜΒ.. ἱπ᾿ χορ. ἐφσαρυσερίδες, 
αἱ ἐκχίουσω τὸ ἔλαιον, οἱ λογόμειοι ἐπι- 

βλήσερες αἱ σαυρίδες. --- ΓΙ. ὕθτο 

σέρε, νοὶ ὑασ, φὸ ργωπαρ αὖ ἧρηδ 

οαρὶμηέιν οἱ ροτίαπίων, Ἐχ. ἘΧΧΥΊΙ. 
27. Νύχα, ΙΥ̓͂. 9. --- ὈΠΏ)» ἀυδὶ, 

1 Βδρ. Ι]. 49.-.-." ΓΛ ΩΣν Ζδοδιαν. 

ΟΤΨ. 12. υδὶ ἡυάϊος Μοπιδ ἰπ [κεχ. 

Ηφθν. 8. ἢ. ν. ἀμυρίυτα νἱάσζατ, 
ἴσια δρυὰ ΓΧΧ μυξωτῆρες, ἐπιωπο- 

ς ἐογία, Ῥοϊΐαβ τεϊδγσγεπάυτη 8 δή 
ΛΠ) ᾧ φίδπι ἐσαρνστρίδες, 

. ΦΕΠΑΡΧΙΑ, ρναξεοίωκα, μεουίκ- 
οἷα, ἐἰέο. “πγπο, Ῥγουϊποία,, Ἐπ, 

ΙΝ, 11. ἴπ ςοά, Οπίβ. Τερῖτας ἀπο. 
4φυ8 υάϊι. 1. 6. ἱπ οοἄ, ΑἸαχ. 

ω ὙΒΑΤΊΟ, 
ἰοσξίομο ἐπαρχίαν λαΐοχο νἱάἀδίως ἔφαν: 
λίαν, '. ᾳ, «αραλίακ. Εδεγοῖ. ἐπαρχία, 

᾿ πον σατβς, Οσηξ, 1αα, Ν. Ἧ α 

ἜΠΑΡΧΟΣ, Ῥυίποσρξ, 4“ε8 ὈγῸ- 

οἰκο, ργαίογ. ΠΕ ὕγα ἐοΐμ, ργὲη- 

ορσ. Ἐϑὰν. Υ. 8. 6. Νοἢ. 11. 7. 8 
Ἐϑάν. Ί. 3. ΥἹΙ. 1. υδἱ Βἰαἴππθβ, 
αἱ ΤΑΣ ΠΟΥΩΪΠΘ Ργείδοϊυβ (οε]6- 
ΑΥΥΪδΒ γαῖ, οἐταρχος ἀϊείτας. Ψυϊρ. 
δνὀότερείμδ. Ἔγτυβ: ργαξεοίμις, ρτὸ- 
υἱποῖα, 011, Αοὐὲ, ΧΧΊΙΠ]. 84. 4 

ς Μδοο. ΠΥ. 37. 

“ἘΠΑΣΘΜΔΑΙΝΩ, απλοΐο ὃν 
ποϊωκάο. 4 Μδοῦ. ]. 11. ἑπασϑμαί- 
νων σφοδρῶς, δρίγμ ΩΣ ἀἠδοιἑαίς δαὰ- 
τφούσχῃ, τ ϑαθέρη Βααγοῖν, ἐτασὺ- 
μαίνων, πγιγστιῶης 

980 ᾿Βσαφίημι. 

“ ΕΑΣΕΒΙΣ, δισαπδαδον; ΑΓ 
ἰάρί. ϑγώσῃ. 8. 7051. δ. Ἐδρετ!- 
Σ ᾳοαθα ἤιε νοχ δρυδ᾽ Τωσίπαπι 
Μ. ἰῃ Αροϊ. 1]. 6. 
"᾿ΕΠΑΥΑΕΣ, 

δέᾳομίμης, ἀοηνέρνδξμενι. ΤῚΣ Νυπι. 
ΧΧΧΤΙ͂Ι, 16. 54. 386. -- δον ἀνὰ 
Νιυμ. ΧΧΧΙΠ. 41. .-..- ΓΟΔΕΡ 
8. γὴγν »ίαίοα. Νυτη. ΝΣ 
εἧς «όλεις ἐκαύλεων, δὰ υτῦδϑ8 ἀξηα 

᾿θπ, σαπία, οἰθλ κα 

τῦν Υἱοογαση εἰ ἀστοοότπῃ, τὲ ἴα-. 
τἸΏ6 ᾿οβθτθ πλδ]ϊθι σόλμκ (αἴαγατα 
Ἰεμίθβθ νἱἀθηξον ΓΥΧΠ - “ΔῚΠ, 

ΠοΙαθῃ ρτοργ. ΧΧ βθο. Ησχ: ψυά. 
Υ. 4. τ ἼΓ σέγέμηι. Ἐχ. ΨΈΠ. 18. 

εν. ΧΧΝ. 831. .106. ΧΠΙῚ. 28. ---. 
ΤΥ; σγσ, ραίαίπρμη, Οεπ. ΧΧΥ͂, 
16. Νυπι. ΧΧΧΊ. 10. Ρε. ἘΧΨΤΙΙ. 
80, Αἀάφ΄.]η6. 1 ῥὲτ. Υ1. δ4. πρὶ 
'η Ἡδρχ. π}]16Δ νὸχ Ηθῦσ. ποίαϊαΣ, 
δα αυδῖῃ ἐξαύλεσι γοίογοπᾶιπι 5ιΈ. --- 
΄Γ» λαδιίαοιέωπι. ῬΡον. 111. 538, 

κ 

1ε5: ΧΧΧΕΡ. 18. -Ὡ ρἷαίοα. τας... 

Ρᾳ. ΟΧΙΠΠΙ. 14. ϑαϊά, Ἔσαυλις, ἡ 
οἰχία, ἐν ὦ τὴν αὖλιν. ποιοῦνται. ρογο, 
"“καοομρ, μάγερῳ, βοῦν, ἢ. οἴκημα, ἢ 
φὐλὰ, ὃ σερωζοτᾳδία, ἃ ἡ ποιμφινκὴ αὐλή. 
ὙΞΠΙΔΥΚΑ ΧΩ «ἄἀσωροο, σαρεο. 

8 Μδεο. ΠἾ. 95. τὼ τῆς πονῶ ὁσαὺυ- 
ξὼν, 6εδοετηϑ πιαρῖδ 500 εὐἰΐερθκε ῥκο- 
φουύωει" αὐζμ να ̓ ϑοοῦ Αρ- 
Ῥέμά, Μοὶ, Ν Ῥ. ΣΘΥ, Ι . 

᾿ΕΠΑΥῬΙΟΝ, ογαείϊπο ὴο, ρμοείγί- 

ἃ» 

δε. ἼΤΩ» ὅταν, Θϑα. ΧΧΧ. 38, --- 

ΓΤΊΤΙ: ἴσην. ἌΧΙΠΙ. 15. Νύχη. ΧΙ, 

89..-- Γ ποῦ 1 Ῥασ. ΧΧΙΧ. 9]. 

7οη. ΙΨ. 8. το Ὁ. Οςεα, ΧΙΧ,᾿ 

84, Ἐχ. ΙΧ, 6. Αὐἀὰε Ααυ. ΤΗροά. 
Ζεν. ΧΧ, 8. 

᾿ἜΠΑΦΙ ΒΝ, ἀϊσιίειο, ἐπιπεο, 
Τὴ. Ηἰρδ. ὁ [7ὴ}» οἷο φμέεδοξνε. 

ἙἘποςἢ. ΧΥΪ. 41. οἐἐ ΧΧ]ἧ]. 90. φεο. 
Οὐρὶ, --- 2} Ψαοὰ. Χ..1. ΧΧΧΙΧ, 

11. υδῖ᾽ σοπιριίἑοπαϊ ποτ Ποῖα Παρεΐ. 
-- γῦτ. ΡΊη. 1οὴ. ΧΗ]. 16. 
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᾿Επαχϑὴῆς: 886 Ἐσείδω. 

ἜΠΑΧΘΒΙΣ, π"ιοἰξειιξ, οϑοτρδι. 
δ» “ποϊεεία. ϑγτατα. 200. ΧΥ͂Ι. 2. 

σαρηγοροῦντες ἐπαχϑεῖς, οοπβοϊαίοτθα 
πιοίεείι. Ἡοϑγοῖ. ἐασαχϑεῖς, ἐπίπονοι, 

. ἄληθεδ, Ἰίορα οὐκ ἀληϑεῖ, υἱ δες 
ΟἸοδθα δὰ «δὶ 1. ο. τεΐοχδίυν, Ρίμαυ. 
ἐπαχϑὴς, ὃ ἐπάγων ἄχϑος καὶ λύπην. 

| ᾿ΕΠΕΓΕΓΡΩ, εἐκοῖδο, δμδοΐο, οἵ 
ἐπεγείρομαι, ἐπειγρο. ἼΥΤν ΗΙΡΒ. ἃ 

ΤΙ» ὦ οῖο ἀσδοεπάετε. 1.85. Χ1.1Π|. 

λ 14. πο Ὑ ν ΗἸΡΒ. δ Ἤν. 3 Ῥαγαὶ, 

ΧΧΙ. 16. [ε8. ΧΙΠῚ. 17. ΧΙ]. 18. 

-τ τ» ἀρείίηο, πεπογ. ὅν. ΧΊ ΤΙ. 

. ἢ; ἐσεγερϑῆναι. 1,Ἔρεταπί εχ βοηϊθπα 
ΜΙομδδ 8 μὲν Βεβο ΤΥ νεὶ ροῦϊυβ 

ΤῊ». - ἱρῷ, ἰοοια. Ναὶ. 1. 8. 

[εξαυπῖ οὐτὰ Ααυῖα ΟΡ Ὁ» 5εὰ 

ὙΌΡΌ; ἴα Ηἰρπ., νεὶ ΡΟ ΡὮ» 

ἱπ Ῥίῃ. οἵ οομείσυχογυπί Οὐ 86- 
φῳεπαθμε. -- ἸΌΡΌ» ΡΙΒ. ὁ 5Ό.. 

ς οὐαρπέεοξο. 165. ΧΙΧ, 2. υϑὶ φειβυσῃ 

ΠΟΙ τηΑ]6 ΕΧΡΓΘββογυηΐ. --- ΖΓ ἃ 

ΘΡ» Καὶ εἰ Ηἰρὶν. 1 88ιι, ΠῚ. 13. 

ἐκεγειρῶ σάννα, ὅσα ἐλάλησα, αὐάωσαπε 
οἵητία ταδὶ, α0ὸ6 τυ ΠΑῖτ8 ΒΌΠ1. 3 

ὅδιη. ΧΥῚΠ1. 81, τῶν ἐπκογειρομάνων 

ἐσί σε, οὐαπΐυχη ἐπεμγ ρει δάνθσϑιιδ. 
(6. Αἀάθ Αι. 7ες. 1,1. 1. ϑγτοαι. 
1 ὅϑατω, ΧΙ. 14. υῖὶ ΧΧ Βερϑης 
βἰταρῖοχ ἐγείρει, Βοὰ ἐπεγείρεν Βἰβυίϊῶ- 
ολμίλυ 6εδί. ΕΠ 
. «ἘΠΕ, ροείσμαηι, ἐπ 4Μ 0. ὙΆΤΊ 3" 

ἄξει. ΧΕΝῚ, 851. ἐπεὶ ἑώρακα, Χ. ΄. λ, 
μοείφωαπι Υἱάϊ ἴδολεα ἴπδτα. Οὐ. 
ΖΕ δι. . Η. Χ. 17.-- ΣΝ ΤΙΝ 

706. ΥἹΙ. 8. --- "Ὄμ. ὙΒεοά. ἘσεΟΒ. 
ΧΧΧΠΙ. 95. υδὶ αυϊάδπι δαταϊ 
Ροΐεϑε Ἰοσῖίο ἐπεὶ, τηα σἽΒ ἴδτηθη γΈγο- 
βἰγηΐε εϑἴ, οὐτὰ ΒΟ 8886 ἐτί. 1 
Ἅᾳοο. ΣΧ. 562. ἐξεὶ ἀνίστρεψα, ἐα φιο 

, ἴετεὔξαβ ΒΌΜΩ. Ηδεεγοῖ. ἐπεὶ, ἀφ᾽ οὗ 
χρόνου. 9 δος. ΧΙ. 99. ἐπεὶ δὲ βασι- 
λε7 ἀντιπράττειν οὖκ ἦν, ομπι τερὶ Τοβιθ 
Ὧσ ροββεῖ. 8 Μδοῦδρ. 11. 17. Ηεβ. 
ἐπεὶ, ὅτι, ἢ ἐπειδή. 8 Ἐπϑάτ. 11. 20. καὶ 

ιῖ. 

ἐσυ, (μαϊά. χρη θ5 1.3» 555 Ῥγὸρ- 
ἐδγεα φιοί, ᾿ι. ε. σμπε 7ανι. Ἐδᾶσ. ΕΥ̓͂. 

λ4. 
᾿ἘΠΕΙΤΩ, «γρεο, ἡερεϊίο, Μεάχϊατα 

ἐσώγομαι, [εϊπο, Ῥτορετο. ἜγΣτν 

ὠτρεο. Ται. 1Π|. 99. δες. ΟΒῖ8. τὸ 7 

φρόσταγμα τοῦ βασιλέως ἤσειγε, τερῖδ 

γοϊαπίδβ πιογαπὶ ποπ ρμαξεδαΐπτ. --- 

ὉΌ» ἘΪᾺ. υοχίϊίο ἐτεοίο ἔγτεο. ϑγτασα, 

68. ΚΙΧ. 19. ἐπείγει καὶ ἥξει. ---ογτν 

ρετγβεμοῦ. Οζαϊπί. εἃ. ΗοΞο. Υ͂Ι. 3. 

παιδευϑῶμεν οὖν καὶ ἐκειχϑῶμεν, ἴε- 

Ὠδάτηιβ ἰσίαιν δος, πὶ Φγοβεσγενες 

Ὠδῦπὶ οοἷοσθ, 8. τῷ αὐᾶτῃ γεῖ- 
τοῦτα ἰηϑτϑταὰθ Ἰευσχῃ οϑβῖε εἰ 
Ὀἷβ οοἷεσθ. Ἡδθυοδῖυβ: ἐσεγχϑῶμει, δ 
σπουδάσωμεν. ϑῖγτας. ΧΥΙ͂. 90. ἔπεγε 
ἐπὶ ὕψιστον, {εεπα δὰ αἱ [ππίτημπι. 
Ηδεα. ἔσειγε, πορεύου, σκεῦσον. [)τϑο. τ. 
87. ἐπείγουσιν αὐτὸν σφόδρα, τεγρεδακπὶ 

ουσὰ νοποιηρηΐοσ. ἃ Μδοοθῦ. Χ. 19. 
εἷς ἐαείγοντας τόπους, δα Ἰοσβ, απ 

εἰτρεδαηί. 
᾿ἜΠΕΙΔΗ,, φμαπάοφμδάενε, φιῖα, 

φμοπέανι, μοείφμαπι. ὙΠ. Οεπος. 

ΧΙ,1. 39.---νο "2. Ῥγορέεγεα, φυοά. 

δεαα. ΧΙ. 7. --- ὙΤΊΟ.} 

Ομ], ργορίεγεα, φιοά. 1 τι. 1}, 
22 
ἜΠΕΓΔΩ, ὑτιερίοῖο, τεερίοδο. “Ἴ 

ευεϊϊοηϑ. ϑγτωσα. Ῥ8. ΕΣ Χ. 6. υδὴ 
ἐσιδεῖν τπιοϊδῖ᾿ δεπευοῖε αὔφμεπε τεερι- 
δἔτε, δεπίσημηι δε ἐχλϊδονε. ϑὶς ΑὙ ΒΡ. 

Ἰ-ς, ποῖα γείγίδιογε, εἴ εχ δᾶ- 

7υποῖο δεποβοὶὶς αβίοετε, '. ᾳ. Ὁ) 

4]ϊα5 ἀϊοίπιν. ψυΐ,. ργοίεοῖον τπᾶμε. 
-- Θ.2 ΗΙ!ΡΒ. ἃ 152}: Ρᾳ. ΧΟΙ. 

11. ἐσεῖδιν ὁ ὀφϑαλμός μὸν ἐν ἐχ'ρως 
μου, ὉὉὶ ἐ. ποῖαι οεπι υοἱμρέαίς υϑέετε. 
Οοηροσ ἰηἶα 8. ν. ἐσόστοβαι. --- ἜΡΑΣ 

πἰία οομϊογεπι αοὶε ἱμπερεοίο, Ἔρὲ- 
ομῖον. Οεποθ. ΧΧΧΙ. 40. ες. 
ΧΙΜΊΠ. 19. υδ᾽᾽ μὲς :ιιγοερέοετγε 
τε αἱ ροίεῖ. --- [Ὲ Ἢ: ϑγτοσα, Ῥὲ. 

1011]. 11. υδὶ ποθοπετα ἐσέαηαϊ ὃς 
ἐἀεϊοοίαπαὶ μαρει. ΟΕΧΧ Ἑσχοά. ἢ]. 
45. ἐπεῖδεν ὁ ϑεὸς τοὺς υδοὺς ᾿Ισραὴλ, ὅδ» 



ὦ πὲρηε νγαέϊομείπ. λαδιῖδ Ἰ)δὰθ Ἰανδξῖὶ. 
(δτη.. 149. οἱ Εχοᾶ, Υ'΄. 91, Ῥᾳ. 
Χ ΧΕ. 18. αὐτοὶ δὲ κατενόησαν χαὶ ἐπεῖ. 
δόν μὲ, 11} δυυΐδει γϑορίοιιπε ἐΐ ἰπ- 
ΤΏΘΠΟΙΣ τηθ, ἢ. 6. ομκε υοἰωμρέαίε αὐ» 
ἄδτα ἴὴθ ἴῃ ῬΑ ΒΒ ΟὨ 118 τλεῖδ φρεοίαηί. 
ἈΡά. ν. 19. μὴ ἐπίδῃς ἡμόραν ἀδελφοῦ 
δου, πά ὀϊππ σαμάϊο εἰ υοἰερίαίε 
ἄαηι αερίοϊας ἀἴστα ἔγαῖτι τα. Τἢοο- 
ἀοτεῖμϑ δὰ ἢ. 1, τὸ δὲ μὴ ἐπίδῃς ἀπὸ τῆς 

,, ὅ κενῆς εἴληφε χρήδεως" εἰώδασι γάρ τινες 
λέγειν, ἐτεῖ δον τὸν δεῖνα, τουτέστιν, ἐφήσλην 
αὐτῷ κακὸς πῤοσπαλαίοντι. Αἀ46 ῬΒ. 
Ε11Π. 17. --τ νὴ οὐείο. ὅεη. ΧΥῚ. 

13. --- πυῷ.: Οεποθ. ΠὟ. 4. ἐπεῖδεν 

ἐπὶ τοῖς δώροις, τεϑρὶ οἰ εἴσαξ τηπογα. 
᾿"ἜΠΕΙΜΙ, ἐπδώπι, ἐπμδοχμοτ, δισοεο.. 
Ων γοὶ ΓΝ» Καὶ νεὶ Η»ῆ. 1 

Βα. Χ. 16. 17. 42 Ῥατ. ΓΧ. 15. -- 
Δ. 1.18. γε. 1 Ῥαγ. ΧΧ, 1. ἐν. 

τῷ ἐπιόντι ἴ ἔτει, ἈΠΠῸ Βεαιθ, ῖγας, 
ΧΙ]. 46. ἐσεσόμενα,. ει: 6. έωγα. 
Ἐοτίδββο Ἰερεπάστι ἢ ἔτι. ἐσόμενα. 4 
Μαος. 1, 10. ἕσεισι Ῥτο ἔπεστι νε] ἐσήρ- 
χῆτα!, ὑεηλὲ ἴῃ πιεπέοπι πολὲ. "Ἐχεισὶ 
101 68ὲ νόγὰ ἰδοῖῖο. σοπέ, Μ οκοπαν. 
εὐ Ἐπτῖρ. ῬΆαη. Ρ. 196. 

᾿ΕΠΙΩΝ ΧΡΟΊΝΟΣ, σεδδεφμεης 8. 
“7Ζωίασιρῃ ἐδηῖριω. ΓΝ ἐχίτεητμπι, 

κίε. Ὅδαι. ΧΧΧΊΙ. 90. 

Ἡ ἘΠΙΟΥΣΑ, 861}. ἡμέρα, ἀἱδν 
δοημ6Ήη2. ὉΔδὃν ἀἰεα. Ῥτον. ΧΧΥΊΙ. 

1. οὗ γὰρ οἵἷδας, τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα, 
ΠΟῚ ΘΠ πορίΐ, αὐὰ μᾶσίες (165 
ΒΟΟΌΘΏ8, Ε0Ὸ : Β6Γ118 νϑβρεῦ νϑδοῖ. 
γυΐϊς. τμρεγυεπέμγα αἀἰδς. 8.6. τηοπῖθ 
Τορδῖθραπὶ ἐσ δηςθοθἀθηερυβ ὝΠΟ: 

Ἦεε6. ἐποιῶσα, ἐπερχομάνη. 

"ἜΠΕΙΞΙΣ, ,εεππαίίο, ρῥγορογαξίο. 
ΠΙΩ͂ νεεϊδιρίο πιαρπα. ϑγτηταδοῖ. 

ἔοτα. ΕΝΕΕΝΑ Θγτασα.. Βορῇ. "ἃ 
18. --- ἘΦ, ἐπ παυίδεις, ϑγτατα.. 

ΕΖ. ΧΧΧ. 9. ἐν ἐσώξει, εος. Μ8. ἴῃ 
᾿εβαίατωη, βεὰ Ηΐον. γεεξπαπίεν, δαξ, 
αἱ ρμοζί8 Ἰερεπάιϊιτι νἱαείπτ, γδεέϊ- 
μπαπίον. Ἰιερὶϊ εν: 

891 
»’ φ 

ΟΥῈεκφασίς. 

ὙΠ ἘΠΕΤΡΩΜΕΟΣ. γἡ ΓΟ ν. ἔρον. 

γμοσιδ, σἱπαδειο. Αφα. ἴε68. ΧΧΥΠΙ. 
1. ἢ ἐφειρωμένον. Μοπίξ. δ βἴ 1 ἐπ- 
ναϊάμπι. ΝΌτα ξοσίαββα ἰεβμεπάυτη 
ἐπαιρόμενον ὃ 

ἘΠΕΙΣΕΡΧΟΜΑΙ͂, σωρεγυσηΐο, 
ἐΥΤΗΕΡΟ ἐηοριπαίο: 1 Μεος. ΧΥῚΙ. 
16. ἐπεισῆλϑον τῷ Ξίμωνι, βιρογνθηθ- 

τυῦῖ ϑίπιοηῖ. ΑΡο]Ἱοά. 11. Ῥ. 109. 
Ἡδεγοάοὶί. ἸΥ͂. 1δ4. 

'᾽᾿ΕΠΕΙΣΠΟΡΕΥΌΜΑΙ, συρεγὶπ» 
δτεὐϊοτ. ΓΝ» Ῥοδέ. ἴον. ΧΧΥῚ. 

88. 5866. Οομωρὶ. ἐσεισαορευομένη μά- 
αὐρᾶ. : Ψ. 

᾿ ἘΠΕΙΣΦΕΩ, ἕηΐξτο, ἐπίτοπεϊέο. 
᾿Ν». σεηῖο. Ψυ(. 111. 22. 

ἘΠΈΙΤΑ, ἀεῖπάε, ροείεα. ΙΝ. 

Ῥγου. ΧΧ. 20. --- ἈΒΡΉΟΙ ἐγαπδὲ- 

ἔμ. 1.8. ΧΥῚ. 9... Ὁ 
᾿ἜἘΠΕΙΤΟΙΓΕ, ᾿φμαπαοφμίάεηι. 

ὯΝ» κεέφιε, »γῳξοίο. ϑγτοῖη. 1. 
βατη. ΧΧΥ͂. 84. υδὶ γε ἐρπαυβε 
τ καμόσον νἵτα ρεουϊίατουι Βαρεῖ: 

υἱυϊέ, μὲ υϑτὸ υἱυϊ. 1)6 οτη» 
Ῥβιδεὶ Ῥαγεσαϊο γε νἱᾶ, Ετπαβιὶ δὰ 
ἈΕΏΘΡΠ: Μαηι. ἴ. 5. 8. 
ἘΠΕ ΚΕΙ͂ΝΑ γγο ἐπ᾽ ἐκεῦῆα, 86]. 

μέρη, ἰγαπδ, εἶτα. Ὑιὰθ 1,. Βοβ. ΕἸ- 
᾿ρ8. αν. Ρ.. 118. δε: τσ’ ιν. 

ΧΧΠΙ. 47. Νυχα, ΧΥ͂. 91. ϑγτημι. 
ῖε5. ΧΥΠΙΙ. 9. --- ΠΤ ὐθῇββ. 

ΧΧΧΝ. 21. {76γοτι. ΧΧΠ. 10. -- 

ΠΟ: Βαρρ: Π. 19. "- ἼΔΡΌ. 
168. ΧΥ͂ΤΙΙ. 1. Ηδδ. ἐπέκεινα, παρεχεῖ, 
ἀνωτέρω, ἐξωτίροι. γιάς χυσαὺε ΒΥ. : 
αἰών. 

ΦἜΠΕΚΔΕΤΩ, εἶξρο. ΠΡ ΤῈΝ 

Πευῖ. ΧΧΙ. δὅ. ἰσεξελίξατο 866. 
Οορ]αΐϊ. υδὲ 411} ἐξελέξατο ἃς ἐκσέ- 
λεξε παρθηῖ, 1,δοιοηὶ οὰ, Οοπιρὶ. 
ἕανοϊ δηδιορία 1, αν. ὅ:|. ἐσιχσύνω 
Ἐυτίρ. Ογοῖ. ν. 8426. ἐπεχχουφίζω 
δρυὰ Ψοδερῆυχα Β, 1. 11ΌὉ. 1. Ρας. 
109. ὃ. 12. Εϊαν. 

“ἘΠΕῚ ΚΤΑΣΙΣ, ἐχίοηδῖο, ἐσραηδίο, 
ΕΡΙΡΝ Ιάδτα. ἴης. ώοῦ. ΧΧΧΥΙ. 

49. Ἰορίταν ργαΐδγεδ Με νὸχ δρυὰ 
856 ὅ 



'Ἐτεκγύομαι. 858 Ἐκῴγουμιαι. 

« ϑιοὶοὶ. ἔφα. ἢ, Α΄, 180. .δὲ 534. Β', ὄρτσπεα εὐ Δδ συϊνεπέεεκδυνν ταῖν» 
817. εἰ Ευρίδίδίυπα ἴῃ 1], Α΄, ἢ. 83, παρίστα. δαιῶος ναξίξ: φναεπὶοε 
34. ᾿ ᾿ς φαφῆβ πορίγωι. ὅαρ. ΧΙ͂Ν. 51. οὖ Γ 

᾿ἘΠΕΚΧΥΌΜΑΙ, «πρεγεϊ ον, γὰρ ἡ τῶν ἐμοενιμένων δίπαρως, ἀλλ᾽ ἡ 
φγογιρο. δά. ΧΥ͂. 8. να «άντεις σῶν ἀραρνανίατειν δίκη ἐπεξίρχεντ; ἀεὶ 
ἐκικχιϑῶσι τοῖς σολεμίοις, αἱ οὐμηθθ δὴν τῶν ἀδίκων «αράβωφν, Ἶ,. 6. Ἰπέει- 
αὐκνάεγεηέην σαροῖ ᾿πίτηϊοοβ. φιοῖα Βίοϊο: σὰ ΘὨξαι νἱδ ἡτεσδη.- 
. ἘΠΕΛΠΙΖΩ, “ρεπι οοἰΐοοο, ον» ἴπχα (ἀ6 Ῥεϊεταπᾶβαιε γαε Σάοϊα, ξ᾿ 
ἄο, ἐξ. Σρέγατα (ποῖο, νεὶ ἴηι ὅρη αὐ- ἀκ ποῖ τδαϊξ νἱμάϊσίε, ὀαετινο ἐπέ), 
ἄμοο, ἱπ φρέηι εγίβο, με ἀνρθῥη δήραι ϑειὶ φμοσοσηίπιι Ἡγδίοῖταιι (σχοοὰ 

ὃ ρζΐατη ἴῃ τηδίδση μασγίοιω, ζεδω ρὲ νοσὰρ στα οκοτοσῦῖ) αἰοϊθοϊξαν δευ- 
ἰσαίο, αὶ 3 Ἀερ. ΣΥΠΠ. 80. γ᾽ Ῥὲσ ιγανίοευκο 

Ῥεεῖαι. 1, 7. --τ ὉΓγυ, ῬΙΒ. Ρεαῖτα, ᾿Εἰεαιθά. ἐπυξύ 
ΟΧΨΊΠ. 43. 49. 81 Ἐπεὶ τὰς ὑεεην: ἜΎΤΗ. 48. 49. δ1. - 3) ἘΠΕΡΕΙΔΩ, βγινο, γθεζοίο, ἐ-- 
Ηϊρῆ. 3 Ἐερ. ΧΥΠΙ. 80. ΟὉοπξῆ. υρο. ψϑῦν Ην»ῆ. γερόνίο, σέρομο. 

Ἐεδβε}}1 Αἄνεοτβ. ὅδον. 10. 1. ο. 5. ὦ Βερ. ΧΙΨΡ. 38 ἌΣ 
ἀΠΗχρέπῃ θη δι! Σεῖς. Γπιοίδπ. ᾿. Αἰὰ, αδὲὶ ἰῃ Ἰλημει πὴ, μεθ πες ἕω. 

ἡγδνθαιθ, . ἴα896 ΤαςΌλ8, ἀσηρεήδοιτο Ἰερίξατν. --- ΕΠΕΝΔΥΜΑ, εωμρενικαωπιεπένηι. " 
ἼδΝ» Ἐρλοί, ἀπιῤοιίωπι φαοετοέαἶε. ῬΦΩΙ αὐλμηρο πε. ἘΠ 9ΞαΣ 

ε Ἄημ, ϑγιοιῃ. Τβοοὰ, Εχοὰ. ΧΧΥ. ὕδπὶ, ὙΠ. δ. δαϊβίοιε ᾿--Ὦ] )1 
7. Ααὰ. ϑγπιηι. Εχ. ΧΧΥ ΤΠ. 936. σοιαρ. ὙΠ. ποία ἑπνάξς αἰουὶ 
Τυά, Ψ1Π11. 97. 1 ὅδτη. Π|. 18. ΟἿ κοὶ. γυὶμᾳ. ἱππέρα. ΕΚ “ὰ 
Βχδυπίυτα ἄς ' εβεἶξα 5δοεγᾶ. Ηεῦσ. μόνῃ. .-ὄ Ἰνῦ» ΝΙρΒ, πέον. ὅδ. “Φι οἱ 5 εἶ; 
πα πο ὰ κα ̓  51 ἘΞ Ὁ, ΚΓ΄ ὙΠΠ, 16. Τμοοᾶσε, Ῥεον. 1Π| 5. 
ψίοωπε 8. 860. 8108 νεΐμμ ρὲ ΜΕ. - Σ πηι. ϑγτιοσαβοῆ. ἴρδ 
ϑ'χιιη, Ἐπ. ΧΥῚ. 10. τὲ βαβρίοοσ ἘΚ λ αν μι ἴϑο. 
μοδὲ ἐπύνδυμα ομίεδιτα 6886 δά]εοιί- - "Ἴ2 Ὁ. σζοιο. Ἐπεὶ. 
νυτα αολύμτον. (οπᾷ, ν. 18. τιν. ἝΩΣ ΠΣ οὐὐά. 
᾿ΕΠΕΝΔΥΊΤΗΣ, “μρεγὶπαμηιεπέμηι, ἴσατο ΕΤΌΠ. ε ΑΣΝΣ εεὶ: 

ἁ απιϊοκίμπι. Ἴθ); 4, Ἐρλοά, ανεϊομῖμηι πραίϊσαι: ἐὐμεμω, παρα » γραβας πρϑε ᾿ : ὡ φῦ, ΧΑ : τασετάοίαϊε. Τμοοὰ. Ἐχ. ΧΧΥΧ. 5, ργργεοίμε εεὶ ἐοκίτα Ἠβετοδοἤγοιωι. 
- θὰ ἰἄεπι. Αᾳα. 1 βαω. ΧΙ. ἢν Ρατέ. αὐγμίοτεσ. ϑγτηπι. 

δ οὐτάρε θεὰ ἀεϊηὰδ υεε- 208. ΙΧ. 18. -το ΠῺ, δκδίδιμοι ὦ 

Ιὰν ἐπέενφα εἰ ῥγοίϊκᾳ. Ἰμοοᾶ, ον. Ῥργ, ΤῊ, 18. Ηδδ. ἐπερωδάρινος, ῥα. 
ΨῚ. 10. .-- δ» υδεἰἐπιεπέμηι. 1 Φτηριζόμονος. 

ϑαια. ΧΥΠΙ. 4. 4 δια ΧΠῚ. 18. ἘΠΕΊΡΧΟΜΑΙ, δωρεγωεπῖο, ἱπρτο. 
Τμοοά. 1 ϑα. 11. 19. Φο». 1. 20. ἀΐον, ἔγγμο, γδΐθο. χχ , ὑεπᾶδο. ἴαν. 
Τιδιοἱο ἐσινδύτης ἀἰϊοοθαΐω σμρεγαγία, ἋΠ. 84. Τυᾶ. ΙΧ. δ7. Ζοὺ. {Π. 11. 
γ᾽ 6 ϑαϊπιδϑίυπι δ ΤόγᾺ]], ἄς Ρα]-. ὅϑγυωμι. Ῥεαῖπι. ΤΧΥΊΠ. 92. Αι. 

ε Ἰίο μασ. 410. ΕἸΠ]ογὶ Μί8ο}]1. ὅδοσ. {9. Ν. 38. ἐσυρχομένων. ΝῚΧ γαΐειε, 
1... 11. ς. 11. ν. 340. ἃς Ἔχ. Ν. Δαυΐδ ἰΐα βοσέρϑίβοε, ροΐϊυς ὅτ 
Τ. 5. Ὁ. ν. - ἐσήργῳναι, ναὶ ἔρχηται : Ὥδκα ἴῃ ἰεχία 
᾿ἘΠΕΞΕῬΡΧΟΜΑΙ, δζεθὺ ϑε “ὅ. ΗεὮσ. Ἰερίτυν χ᾽» λ}5)- ΠΙυᾷ ἐκπτο 

υοπίοπάμηςι νοὶ υἱπαϊοαπάπηι, εοῖδοοῦ. ὄνων ξοχηρδίαι ᾿Ξ τ. δἰὰ 
“Ννν ἐχοο. ϑγυάτῃ. ἨδὮ. 1. 7. δὶ ὙΧ, τ μρερκς ΠΟΥ 

1 ΧΧ ἐξίρχεσλαι ροδυετυης. Τυάίίῃ. Ααυΐϊατα κϑουῦλα ἤαροὲ : οαϊαπεβο- 
ΧΙΗ. ΝᾺ. ἐσιξῆλθες τῷ “τώματι ὑμῶν, ἐξηι, σμῆε Ὀεπεγιέ. --- 50) Ἃ, φσέγινκε. 

8 



᾿Ἐσέρχρμαι. 

α ΨοὉ..ΧΙ, 1ὅ. ἐαιρμεύπος [ῳᾺ.}» 55, 

'δαξ ροξίαν η 12 ὑπ γόῦθ Ἰ6ρὲ- 

τυχξ ῬὉσὸ ᾿ηβηϊοἶνο ἃ 13.,», ΒΘΠδ ἀο- 

᾿οεὐἀεηπαὶ ἰὰ συταδπξεα. --- 3}. αὐεοΐω- 
ον, δἷρ,. Ῥπαῖη. ΤΧΧΧΙΣ, 12. ἐσῆλϑε. 

“δ᾽ αθοασθο Ἐμοσα. βὸ᾽ ἰδ ἢπρυα 

ϑδσοδσ.. οἱ ΛΗ ἃ ἐνακεῖνε πο- 

ἴδ. Βειαϊοσιιθ ἱπ Ἐρ. ΟΥ̓, . 30. 
Ῥεσροπασι ναί! μὰ Ὁ Π, Ἄκῳ 

ΒΕ 10 ἴῃ Τεπίαπ). μαρ. 96. ἀυδίυτῃ 
δ΄ ΔΌ]Π]πτ δδί, αὐΐῃ Ὁ ὃ ταΐ. γ07 2} 

σρίπαξὶ εἰηί. --- "Ἴ' )Π ἘΞΡΒ. δ7Ὦ» 

σάμοο. 7υα. ΧΧ. 38. ἐσήρχετο. Ψ]ρ. 
θεπα : ρμαφυϊαίμη 4ε σρεγίγε οασρογμηξ. 

- 2.9), Ἠορβ. δ ὅ3:2, φγογιοϊον. 
Ῥτον. ΧΥ͂Ι. 88. --- νη, ΗΙΡΆ. ἃ 

ἘὋ ἰζέρο. 900. ΧΧΊΙΠ]Π. 6. αὶ ἐν 
πολλῇ ᾿ἰσχὺ; ἐτελεύσιτα μὰ, εἰ ταμϊῖο 
ξΌΡροτα ἀρργεαίαίεγ, τὰ. Ἐπὶ ἢ, ], 
ἐσίρχεσϑαΐ τινι ροίεπέϊς αὐ αμοίοτἐαζἐ δ 

6 “μα πιοῖς αἴφωσπι ργέπεεγο, εἴπει 
“εἶπε Πκεδέ ὑπ. υείφεί χε αἵΖ 
πὐλλϑθ Ἡὐνρὴ ἴαφθεῃ, ἐο »ππαῖὲ α 
»Ῥέγϑὸν 7εεί οπε' ς ροινεν απ αἰξλοτῆν 
΄: 7μάρε. -- “Ὧν ϑγτησ, εβίτωη. 

11Ν. 10. ἐσίλθην ϑάνατος, 80. γμεὺ 
Σϑυφ" Ἰεχιε αἰϊνιβίῃ Τὴ ὧν 

Θεδίέμης ἐσίψαὶ αὖ ἐρεὶν τϑογε, ἴὰκ αἱ 
απί ἀοΥναυου 8 ΠῸΝ ἐκαοίογεπι 

ἀβεῦε, ἃς δθ δϑυγα δχρσοβθοῦὶξ, δι ἃ 
4 μῶν ἀρροτίατε, αβέεντο, ᾳυοὰ ἴῃ 

Ηρ. φιδρϑ δες ὡμρόπεγο, ἀδοίρεγε. 

ἐγαπεοο. “0Ὁ, ΙΝ. 18, δὶ ἑδταε στὸ 
ὀκῆλϑεν [οξίΔ680 ἰοροπάμπι σαρῆλοει. 
-- ὍΘ» πτιε ἀϊδωνπο 6. εσίεπάα 

Αι. ϑὄγγοτα. 9 ὅσαι. Υ, 22. πρὶ ᾿- 
τλΘἢ νοοὶ ΗΘ Όγ. ποιίο ἐπιρείης ἢρε- 
ἐἰδε, ἱγτωρίϊοκις αὐ υἱοϊεπίϊας εἴτοιὶ 
᾿πιδβῖ. ---- 9}5)), οαάο, " ἐξίατα ἑποΐάσ. 

ὁ 1 ἔδβηι. ΧΙ. ἥ. ΒΞ ῬΌ» Ομαεϊά αν- 

ἀττάϊον. Ὅδῃ. Ε]. 18. - ΓΌΩ. 

ἌΡΗΝ. εἰμβοίνεῖον. 0». ΧΧΊΗ. 17. 
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ἐκίρχοται τεροῦ, ὀχύρχι 
ὑὸν» αδοεπάο. Ἐχοὰ, Χ,, 14. φ6ς. 

ὡς. Ἐκξίχοβαι. 

'Ν. 1, ἣν» ΝΕρΒ. φἰβηνοὶ ̓ Μοδ." 
ΧΧ, 28. Ν' 1 «ἰ- τῳ «εὔμάάρε. 
δι, ΙΧ. 11. «-ο Ῥη) Ὁ, ἑωρδίπο, 
᾿υῥηῖό μί ἔμγδο. ϑγύποιοςι. ΗΑ, 114. 
14. ἐπελθόντας. - ἐγάμορ, 

οἴΐδιη οὖγμο, ορραίσιοι. 'ΝΌ, Υγ.34. 
80. Ῥτονυ, ἸΥ. 15ὅ.. ΧΥΧ, 11]. ὩΜἱ ὑσὸ 

οβϑήννη. ἦ σϑω. κῶς 

Οχοι, 1κεν. ΧΥΨΙ, 9. Ιςς. ΧΡ. 
17..- ΡῈ» ἵγγμο. ϑγυωτα. “3. ὅδηι. 
Ἵ. 15. --τ οὐεν ῬΙΒ. ξόγο. Ῥτον. , 
6. ὁδοὺς ϑωῆς οὖκ ἰαέρχεται, Υἱδὲ ἜΝ 
ΠΟΙ ἱπρτο τ 58. ἰπῖ. Ηδης δηΐηι 
εἰ στ οδίίοποσα Ὠδρεῖ - ἔογταυῖα "ἐδ. 
γαγε υἱαηι. 8ὲο ἐξ Τιαιλϊηὶ ἐξόν πεείἐγὲ 
8. ἐπεείϊτὶ ἀἸομ ΠΏ, ...-- ΝΕ» “αὐϊίο. ; 

Ῥγαν. 111. 95. στέγοιν ἐπελϑοῦσαν, [6Γ. ἃ 

χοξφαι Ταρο δ μη. .-- ἢν. ΟΧΧ 

ες. οχ. 1 ὅδ. ΧΙ. 6. βοὰ γεςΐθ': 
ἦκλαι τρσπυῖς. ΕἸδοδενριιβ ἀδ ΜΝ γδ8. 
Οσ. Υ. Τ. νΡ. }11., ἐσῆλθον δὔψιι6 8ς 
ἐκύκισιν Ιῃς. δὰ Ὁ ).} Υ. 8. χεξξχεσν- 

ἀμ 6886. --- ΠΣ υὐᾷεο. ῬτοΥ͂. 

ΧΧΥΙΙ. 12. Ψαέβαῖο δὰ ἃ. 1]. ἰ6- 
β'δδὸ νἱἀοΏὉ 7,4, τοϊπε. ἀσδεί»- 

σπέδ ταπηροτία ράγουΆ "Ὁ. βοᾷ 

«παἰννε 8. ὑπ ονγίαπεκπι υἱάστε ΘᾺ τιϑα ἢ 
Ἰοᾳφυομαϊ ΗοῦΣ. 1ο ἀἰο αν, εἰς ὃν σὰ 
κακὰ ἐκίρχοντα;. --ο Ἂγ2 τεὐεγίον. 
Οδη. ],. δ. υδῖ᾽ συκὶ ὑπανέρχεσναι Ὠ65» 
τουϊδίον ἱπ οοἀὐά. Τον. ΧΙΝ. 48. 
ον. ΧΧΊΨ. 20. δὲ Ο)ουΐσηβ οχἰϑεῖς 
ΤΩἈξ 608 δβοχὶρμεΐδβ8ε ἀαυλθὼνἼοοο ἑἐκελ- 
ϑών δά ἐρείδβθεα τῷ ἐπέρχισδαι 
δρυᾶ ΤΧΧ (υδὶ ἐπέρχετα, ναὶ δὰ 
ἘΞ τοξεγεμάμα εβῖ, νεὶ ἱπίουρεξε 

ΕΣ δηϊδοοθηεθαβ, δὶ ἼΣ, ἱερί προ ; 

βωρρίδν:Ὁ.) ἀυσάυθ ποξο γεώεωεμαὲ 
αγίδυοάδ εὐ, αυδαι μαϑοί. Ῥέσνὶ, 
ΧΧΥ͂Ι. 11. ..-- σῦν Ῥύνο. Ἐχοὰ, 
Χ. 1. -- Ἰχῷ» λαῤετίο. 408. 11}. δ. 

Ἐκκίταν Ῥγαΐοσοα Πδη. Ὗ'. 30. βεσ. 
ΟὨ 5. (τὸ σύγκριμα ἐσῆλθε Βαλγάσαο 
«ῷ βαεριλεῖ, “εομδ ἐπέεγργεία- 
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"“ὰ ἐπερχόμενα. 
α ἑέοπενι ἤαης ευεπῖξ Βαϊλαεαὶ 
'δο Ῥγου. ΧΙ. 8. δὲν, ΠῚ, 8. υδὶ 
"δ δομὴς, φμσ οσηδίηρπηΐ, ααοαῦε ἀϊ- 
οἷζας: ἵνα ἐαόλθῃ σοι εὐλογία 
σοῦ ; (0]1]. 1. 85. Τὰ. ΧΧΥῚ. 91. 
᾿ϑυμός μοι ἐσῆλθεν, αὐηπιοάμηι ἔγαίες 
'Φωπι. 8 Μδος. ΙΧ. 17: υδὶ ἐπέρχεσθαι ᾿ 
ρεέγαβγανε, οδίτε τιοῖδλι. 

ΤΑ ᾿ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ,  σεπίαγα, ὦ 
᾿ ηωΐτγα. ΠΝ» φείγο, τείγογσμηι, ἴ68. 

ὃ ΧΙ11..45.--- τ ν} ΠΝ» Ῥίαν. ροεῖθ- 

σίοτες. ἴεθ, ΧΙ]. 4. -..ὄ ΔΊΣ» 

Ῥλτί. ῥ!ασ. ἔσται. 80 ἼΏΝ» υεμῖο. 

Ἴερ, ΧΙ. 28. ΧΙΙΝ.Ἴ. ΧΙ. 11. 
-- ΓΝ» Ρασγῖ. ρίυν. ἕω. ἃ Μ᾽ 2: 

166. ΧΙ,]. 99. ; 

᾿ΕΠΕΡΩΤΑΊΏ, ἐμέξγγορο, μοδέμϊο. 
Ψ012» ΡΒ. [ε8..-ΧΨ. 1. --- γὴν, 

᾿ς Δεῖεα. ΧΧΧ. 19. Ὁδ᾽ ροβὲ οὗ μὴ 
ἑπερωτήσωσιν τλἀοπάυτι οεῖ ὁχ ΤὮρο- 

ς Δογρῖο περί δου. Ἑπεομ. ΧΙΥ͂, 7. 10. 
ΧΧ, 1. 8. --- Πν» τεβροπάεο. ΖΔΟΝ. 

ἼΝ. 12. Οοπιμιοῦθ ΓῺ ἢ. 1. ῬῈΣ ἐν» 

Ἑεγτόραγέ νΘΡὶ Ῥοτυϊέ.----ἰ αν. Ααα. 

166. ὙΠ. 11. ΙΧΧ Οεπεα. ΧΧΥ͂Ι. 
Ἴ. Ῥελια. ΧΧΧΙ͂Ψ. 11. υδνὶ ἐσερωγᾷν 
ποΐας οαρίϊοεῖΣ φνσσοηΐδιις σαρενε 
δἰμάεγο. Ῥβαῖα. ΟΧΧΧΥ͂Ι. 8. ἐσηρώ- 
τησαν ἡμᾶς λόγους ὠδῶν, ροξίμἰαυεγιπὲ 
8 ποθ νϑσῦα οαδπιϊοογυχη. Ῥἢδνο- 

ἀ τῖπυιβ δα ἢ. ]. ταϑρίοίθῃβ: ἐσηρώφη- 
σαν, ἐκίλευσαν σαι. --- δ  ῳ, Οδα]ά. 

Ὅλη. 11. 10. 11. 97. ---- “Εγζ» 4μὖ- 

ἰαίμα. Νατα. ΧΧΙΠ, 8. ἐπερωτῆσαι 
τὸν ϑεόν. ΑΥ̓ΔΌ. δλλλλ ποίας ειρίδοα- ὦ 
ἐμς ἔμ - ρεγουποίαπαο. ϑεοιηάιτῃ 
Τγομιβεπίυτι ἴῃ Ταπίδση. Ρ. 86. "ξγγ) 
8 ιν οὖδεγυαγε, ρεγοοπίαγὶ, οτζυτα 
6886 5101 μογβιιδβογιπῖ. ' 
"ἘΠΕΡΩΤΩῈ ΜΑΎΟΝ. ψ Γ)Ὦν 

ε αυφιτ. Αηα. Πευῖ. ΧΥ͂ΤΙ. 10. 
ὁ οοἷ, Βαϑι]. εδαϊ 1υδεὶς Μοηέδιυοο- 
Ἀύπ5. υθῖο νοσοὸ σαγεΐ, ἤβθοο νοσθα 
Ροϊυβ ΤαΈ ΠΑ 6886 δι γὴν ὑδϑ 

ν. 11]. ὶ 
ΠΟΡΕΥΌΜΑΙ ᾿ΕΠΕΡΩΤΕΙ͂ΣΑΙ, 

840 

) -»γοοίηρον αὐ. πβεύγορβνέκωηι. ἍΜ 

᾿ αὖ. - 

οἰ σερφημίν, 

Νέρῃ. οὐσίαπε εο. Ναια. ΧΧΠΙ. 16. 
᾿ΕΠΕΡΩΤΔΑΏ ΣΟΦΙ ΑΝ, ἐπίεγγορο 

ταρὶεπίϊανι. ἌΤΙ, ΗἸΡΝ. ἕαραι 

Ῥτον. ΧΥ͂Τ]. 29. 1 Ἔσεσυπὶ ΤῸ] 

διρηίϊβοαίυν 8 γε ἷβ ἀροιίας ἰ.- 
βεπῖϊ, ἀϊεοεπάίσψιε σεριάϊίας. 

ἘΠΕΡΩΎΤΗΜΑ, ; 
Ὁ» ΟΒΑΙά, ρείμίο. δα, ΠΥ. 

14. ῥἔμα ἁγίων ἐπερώτημα. Ἰὰ ἀν 
“δου ῬΓΟΙΣΙΔΙΏ γοσίϑ ποὔοηδι 
Βοαυοπίεβ ἰγδηβι!εσαπ.Ό δαὶ 
ΟΝ Θὲ 6δὲ Β. 1. μεροίδεπι 8, τὰ. 

γίάε δὰ , 1. Βδθιΐαπι. Αἀδε ἢν 
τοάοι. ]. Ρ. 8352. 9. " 

᾿ΕΠΕΡΩΤΗΣΙΣ, ἐπεγτοραβα. 
Ρνν ϑεγδεηι. Οεη. ΧΙ.1Π. 1. 

ἘΠΕ ΤΈΙΟΣ, απηϊυεγεαγίμ, δι- 
πμδ, ἀππεηὶ ἀμγάη δ. ΠΟ» 

ίαςΦρ. Ὦκεαϊι. ΧΥ͂. 18. ἐαέτειον μϑὰ 
. μισ)γωτοῦ, Ὑποτο ρθη, ΘΠ Πιδγη ΤΡΕ- 
ΠΟΏΒΙΙ. ϑδίνυ. ΧΧΧΥΙ͂Ι. 12. μπὲ 
μισδίου ἐπετείου «ερὶ συντελείας, 80. λά- 

λει, Ἰοαθεσα οὑπὶ βεῦνοὸ σά πππῖ 
οοπάκμοίο δ σομδιιηγηδίίοῃο, 90}}. 81. ὦ 
πὶ, πδηὴὺ ἢος ᾿υὈΘΏΟΡ δυάς. ἰὰ 
Οοιρὶοί. εἰ γ υ]χαῖαε. 

᾿ἘΠΕΥΘΥΜῈ Ὦ, δοπὸ ἀπίπιο κι. 
βαρ. ΧΥΎΤΙΙ. 6. ἐσευϑυμήσωιν, ἰπία 
γεπέητ. ΒΒ .6}10 Ῥγεεροσίο ἐπὶ τὲ 
ἀδίαν δυζεγα εἰσι οδίδοποπι ΕΠ, 
αὐ ἐ. 911 απίηππ ἐταπαμυιίμπι εἰ δε» 

. γι σοηδίαπίεον τοἠπογεπί. (αίοπαι 

γόσοῃι ἤδης Αὐἰβίαπεῖο [4.1]. ΒΡ. 
14. τ. 2958. τεϑεϊτυϊε ΑὈγοβοδιθθ. 

᾿ἘΠΕΥΚΤΟΣΣ, ἀεοίἀεναδῥβις, ορία: 
δεδὲε, υοἱὲδ ἐπρείοπαεε. ΠΡ Ῥατ 

Ῥδἢ.. δεποαϊοίμα. ὅεν. ΧΧ. 14. ἄἰερ, 
480 τη6 ῬΕΡεσὶϊ ταδί 568, μῆ 1579 
ἐπευχτὴ, τι εἰξ ἐδυϑέι εἰ σρί 8. 
Ηδεγοῖ. ἐπουχτὴ, ἐα᾿ιυμητή. ϑυϊίαι 
δ: εὐχῆς ἀξία. 

᾿ΕΠΕΥΔΑΒΕΓΌΜΑΙ, πεοένο, ΕΟ. 
4 Μεος. ΧΙΨ. 18. 

᾿ΕἘΠΕΥΦΗΜΕΊΏ, οπεῖπο δοπο ΡΙῸ' 

δέ μον, ζαμδία ἀροϊαπιαίίσπε ἀρρΓοῦῦ, 
ἑαμάο, ὀομεαΐξοο. ὝΡ9. ργα[ϑοίμ!. 

ΑΙ. Νεὰ. ΧΙ]. 41. ἐεκνυῤήμησα κό 



- ᾿Βεεύχομαι. 

πα ΑΙὰ, ἴα -Βιοϊμαι, -ϑρὰ σώαν δίς 
ἐσ, αἰϊαπαᾶθ. ἱνθερείθϑθ, πάσγὰ τι] 10 
χροάο΄ ὁπ. νύτα ἔοῦε. οομοὶ ανὶ 
Ῥοϊεξῖ. (ίεγαθι νὸχ ἢεες τερετὶ- 
ἔν ᾳυσοαυε δρυά Ιυδούτ, ν. 978. 

ἘΠΕΥΧΟΜΑΙ, υοῦεδ, σΡΡΌΓΕΟΟΥ, 
ἃ. 4. εἶχιρ!. εὔχομα.. Οοπέοτ ϑοβῃεί- 
«ἰεγ. Ῥετῖς. Οὐ, Ρ. δ. 3γν δεν- 

. «ἔξοο. 1 Ῥαὲ. ΧΧΙΠ]). 13. 

ἜΠΕ ΧΩ, ἱμλίδεο, εολίδεο, «δεῖ. 
»ε0. Ἵν αδείενεο. ὕνά. ΧΧ. 98. 

πβεο. Οχοη.-1 Βορ. ΧΧΙΙ. 6. 15. 
Ῥαχ. ΧΥ 1]. 5. 14. --- Ὁ) ΝΊΡΒ. 

ΝΜ αίρον. 76:. ΝἹ. 11. Ν. 1, -ν 

οἰαμάο, οοοἰμᾶο. 1 Βδᾳ. ΧΙΥ͂.. 10. 
ο Νυϊργεῖ. οἰαώξωπα, ἢ, 6. ἀείεμπέμηι. 

2 ϑαῖὰ. ΧΧΙΊΝ. 21. εἰ 25. Αἀα6 Ααυ. 
ϑοό. οοὐ. Μοβαι. ὕδπαβ. ΧΥ͂Ι. 2. 
4 ὅδ. ΧΧΙ͂Ν. 91. εἰ 35. 

. ἘΠΈΧΩ, δς, τὸν νοῦν, απ αὐ» 
Ὁ νεγίο, Ὦ. 6. αἰέεπᾶο, οοη άο. »Υϑ 

φιιεείμῖ ἀράμες τη... Φοῦ. ΧΧΥΊΤΙ. 
8. υὐϑὶ ἰδίθθα μοὶ ἐξέχειν διρρὶετὶ 
Ῥοίεϑέ τος ἀγαϑοῦῖς, αἱ δῖ ἑπλίατε αἰ- 
οἱδέξε, ἱμοτὶ σίμαϊοειηι 6456, ἱ. 4. αλεο- 
νεχτεῖ, 
8». ΙΡΒ. 8 112» αὐἀυετγίο. 20Ὁ. 

ΧΥΠΠ]. 2. ἐπίσχες, ἴα “αὶ αὐτοὶ λα- 
λήσωμον, αὐυοτέε, αἰ οἱ ἱρεὶ ἰσοχυδ- 
ΤπΓ. --- [ΤΠ], ῬΙἢ. ἐσ:ερεοίο. Ψοῦὺ. 

«ἰ ΧΧΧ, 926. ἐσίχων ἀγαθοῖς, αἰἑεπάεηδ 
θοπῖ8. δῖν. Ὗ. 1. μὴ ἔπεχε τοῖς χρή- 
μασί σου, τι6 ἐπηἡαγὶξ, 5. ϑρεπι δὲ "- 
ἀμοΐαπι ροπαδ ἴῃ ορίθυϑ (α͵8. Οοηξ, ᾿ 
ὥγτ. οἵ Ατὰρ. ἴὕπάε 411] ῥχὸ ἔπεχε 
Βαθθπς ἐπήχαιο, πε ἰαίετὶσ. αὶ. 
Βεροῖ αἱ 6, βαηϑιι οοάοτῃ. [δ]. 
ΧΙ]. 14. μὴ ἔσεχε, τ6 δισίίπεας. 
ΑΙ} νετῖαμῖ: πε ρῥγοίεπάας. Ἰοιά. 
ΧΥ. 4. ΧΥῚ. 3. μὴ ἔσεχε, πὸ μὴ ἰμ 
εὔϑίϊηιεα, Ὧδ ἴῃ 60 τὰ Ροηαι8 
6886 Ῥαίεβ, υνὶ νι, Οτοίί5. ϑῖγας. 
ΧΧΧΙΜ. 42. ἐσέίχων, βάεπι ἈΔΌΘΗΒ. 
ϑίτωοο. ΧΧΧΥ͂. 11. μὴ ἔπεχε ϑυσίῳ 
ἀδίκῳ, πὸ φρε ἴυδιὰ ἴῃ βου ῆς!ο 
Ϊη)αδίο τσ » 86 γῥτορίον [|υὰ 
ῬΡυΐδβ ἴθ 

«αογ βοίνηι. ϑι:. ΧΧΧΥ ΤΊ. 15. μὴ 

. 841 

ποὰ οἱ λομτοὶ ἢ. 1. Βα ῃΐ. .-- ὐ 

Ἔσηχος. 

'βεογε: ἐπὶ τούτοις, Ὧδ' οὐοεγίε 11Ξς.. 
. Ηεάγςὃ. ἔσεχε, ἐκίδεσο, ᾳρόσιχε, κάτ- 
ἔχε, ἐπύμενι. 
ἜΠΕ ΧΩ, δα. ἐμαυτὸν, φεδεὶδέο, 

ῬΊΟΤΟΥ, δχδρεοίο. ὉγΥ,, ῬΙΝ, ἸἸΟΥΟΥ͂. 

δεη. ΝἼΙΠ1, 10. 12. ἐπισχὼν ὅτι (χαδὮ 
ἡμέρας ἱπτὰ ἱτίρας, ἐπορεοίαης δάξυς 
βερίοιι ἀἶθ8 δἰἴοβ. 4 Μδος. Υ͂. 95. 
Ἤρδεγον, ἐσεΐχεν, αροσιδόκα, προσεῖχεν. 
Ἴ ραν Ῥγρύοσοα δρυὰ [πὸ. ἱπί. 
Ηδρ. 1. 11. δὲ νοοὶ ἐπέσχεν ΐ}}}} 

. Ταθρομάστε υἱάδίυγ, πὶ ἑοχίῃ ΗΘ Όν.,. 
ἔογῖδβϑθ ἴδτωδη δὰ ἽΟΡ Ταϊογοπάυσα 

οϑῖ, Μοπιῆ, ἰγδηβίυξ: οὐπέϊημ,, ὃς. 
Βρ] πογοῖα βαυ, ὁ. 

᾿ς ἜΠΗ ΚΟΟΣ, αμρομζίαηα, ἐξα 
᾿ἄἶονς. ἡ »Ὁ» Ὥρπι. ὈΓορν. δοἰεἐαϊπῷ. 

Ἴης, 1 ὅάτα. ΧΧΉΪ. 24. Ποάυχίδϑο 
νἰἀδμίυγ 80 Γγ. -- Γλδφρ, Ρἰα. 

ἥἄαπα. αἰδεπία. 82. Ῥαν. ΝῈ. 40. 11. 
15. τς 

8 

ἘΠΕ ΛΥΤΟΣ, αὐυέπκα. Ἴνηφ 96-. 

'φίάμια, ξωρετγείος. δον. ἘΧ. 46. προ. 
ἐπήλυτος, ἕποικος, προσήλυτος. Ἰωοχὶς. 
ὌΨΙ ΜΆ. Βγεη. ἐπήλυτος, «άροι- 
πὸς ! 
ἘΠΗΡΕΑΣΤΗΣΣ, ποσῶμ, φιὶ αἷῥ- 

φμεπι ἄαπιπο αῇροῖε εἰ υεταί, φιὶ ἐπ- 
͵γπνία αὔέοϊξ, ΓΤ ἐμ)ερίά. ὅϑδγτώτη. 

ῬΕ. 1,01. 2. Ἐπὶ δ ἐφηριάσω, αὐυοᾶ 
}υχία ϑυϊάδηι εδἰ βλάψω. β8,΄1ς αἔ 
Ῥῇμαν. ἐσηρεάζω, τὸ ἐνοχλῶ καὶ βλάκ- 

βη 

διϊαξϊοι Χγ}Ὰ Υ»ἑηγωγία ἡϊαία:. ϑγτατα. 

Ρε. ΤΙΝ. 14. ΧΟ. 8. ΧΟΙΠΙ. 20. --- 
ΓΛ.» ,“οίποτα. ϑγτασα. Ῥεαδῖγα, 

ΟΧΥΠΙῚ. 18. ΞΣ 

ΨΕΠΗΧΕΊΏ, οδείγερο,, ἱηφοηῷ. 
Δ)» ΟΒαὶά. ἰοσφμογ. δ. ΥἹ. 41. 

5860. ΟἸ δ. ἐπήχουσε φωνῇ μεγάλῃ, δὶ" 
6 οοη͵εοοῖυτα ϑϑομδ δη ροΕΥρΊ, δϑὰ 
'“τοίηυθ ργόρϑὈ, (νἱάδ δὰ ἢ. 1, 86- 
᾿αϑατίατα) ἐπήχησε Ἰεροπάπτα οεῖ, δὰΐ 
ἐκήκουσι." ὑπ 

ΦἜΈΠΗΧΟΣ, 50πι, δοπῆιδ. ἷἴ,6- 
ταν ἀρὰ Κιγιηγηδοδυυι ΕΣ. ΚΠ]. 

60 βταΐυμη ἔογθ. Ροΐεδι ᾿ τῇ 
ἀυοαχας νοσίϊ: πὸ ἐπίγιιη, ἐπσέέμαϑ ἡ 

᾿ἜἘΠΗῬΕΙΑ, ἀανιπμῆι, ἐγ) γα, πο 

ἃ» 

τῶ, καὶ ἐκηρεασμὸς καὶ ἐπήρεια, ἡ βλά- 



« ἘΪ. αὐτὶ τπῖξμ]]} οἱ γοοροότοξ ἴη ἐδκαι 
᾿ς ΖΥρΌΥ. Κεεγεείρηιν σοξετι δ γγ 2] 

γαγιμδ, ραΐπιεδ, αὐ ποῖαρα Ἰορονίπε 
ΤΩΣ. ἴῃ ὉἸζοσα ΘΥΤΩΤΩΔΟΝΙ 16ο- 

Φίομα ἦχον Ηἵό ἔσυχον, εἰ ζοϑμα ᾿χο 
ἀκ ἐεμῖδα, γἱά6 Βοβθημα. ϑ. 0]. 

.- ἈΠῚ, «πρὲν, ῥγορίον, ἑῃς, αὐἀυδν- 
Φφωβ, αὐ, ἡιπσέα, φωῦ, μοεί, ργαέεν. 
ἈΝ Ῥοεί. καὶ ορ ΧΙΧΣ, 421. “οῦ. 

ὃ ΧΧΙΧ, φῷ, ἴος. ΧΈΧΥΙΙ. 94. .-- 
δ, φυσὰ Βευά τατο Ῥτὸ ὃ Ροπὶ- 

ΩΡ. Μα͵αὶ. ἢ. 1. οοπθοητ θη ἶδυ8 
Αχαρ. ὅγχ. εἱ Ὁμαϊἃ. ὙἈγοη. 1]. 
΄40, ἐπ) χειρῶν, ἐπ᾿ ταῦ .5. (0065. 1. 
Ἢ. ἐχὶ υλῶνα, αδυεγεια Βαδυΐο- 
βέιε. --- ἢ ζοῦν. ΧΧΧΥΙ, 16. υδὲ 

Ἴοου «ρὸς ἐπὶ Οταϊίυδ τοοΐα σοροϑυῖ 
ἀγοσίτι, 'ὸ Ηδφθτιουδ διαμοί δϑέ. 
δοδοὶ. --- ἢ Ῥγεῆχ. 1.5. ΧΙΧ, 9. 

ε-“ύλις ῥπὶ αόλιν, εἰνδαα πάνεγει: οἰνῖ- 
ἰδία. ΗΒ. 11]. 16. πο δγαπέ θο- 

᾿ ΨρΒ ἐαὶ φάφνοως, αὐ ρμγαδερία. ---- 
Δ τερεν, οἴδτη. ροεί. Ιπς. 

ΙΧ. 61. -- ἸΛ, σἱα. Ἐξ. ΧΧ. 46. 

ΧΥ ΤΊ, 19. --- πη: , ἰπδπι. ἨΠΡΒ. ἃ 

δῶν φρεγοιεκπάο. ΜΙοῖ, ΥἹ. 18. ὀςί 

ας. ἵδρεταπὶ ΠΝ ὃν. -ὸ Ῥξἕεθ- 

ἦχ. Ἡδρρ. 1]. 10. εἰ Ζδοδαν. 1. 7. 
ἐπὶ Δαρείῳ, «εὖ Τλασῖο, τοὶ ἐόπιρογε 

ἃ Ὑϑατῖϊ. ἴια 8 Μδος. 1. 8. ἐπ) Μωυσῇ, 
΄ φῦ Μαωρε, νεῖ] ἐξηιροτε Μοβὶβ. 1,δυ. 
ΧΙΧ. 428. ἐπ] ψυχῇ, δ᾽ ΤῊΟΓ- 
ἴαυμα. δὶς Αὐτίδη. ᾿ὐχρϑα. ΑἸοχ. 
ἀμο, ΥΠ. ἐλρ. 14. ἐπὶ τῷ νιχρῷ, ργϑ}- 
(α΄ τοοτύλυπι, Αἀήε βγεητη. 9. βδιη. 
ΧΧΙ. 6. υδὶ ἐπὶ τοῦ κυρίου γεἱ μοαΐ- 
ἔπτη εδῇ ὑσὸ τῷ χυρίῳ, υἱ τεϊϊᾳυϊ 
πε. Βερθεηΐ, νεὶ ἐπὶ το δοπάστη 6ϑὶ 

ἜΡ΄ οογτε, ααοᾶ δυδαδξ νὸχ ἐξηλιά- 
᾿Φ᾽ζῳ Ὡὠῳρυᾷ Ἰπροά. δ ΧΧ, ΟἿ Ὁ, ν. 

9, δὲ ομῖ. ΧΧΙ. 48. Ὡαραξῳ Ὄ ἂς. 

ἔδυ, 11, 11. ἐφ᾿ αὐτῷ θ6ο. σαὶ σὸν: 
Ῥὶρηάσαι οἷς ὀυσκεσεήριον ν. 0. 1} Το- 
ἰχυΐδ ΠΡ σ18 Ἰοσίτον ἀσό. ΖΡ. ΧΧΤΠ. 

.18. υδ᾽ Ἀγτοὸ ἐπ᾿ αὐτῷ α ΟΥἸΩΡο μοεὶ- 
ἔα εδὶ ἀσ᾽ αὐτοῦ. Ῥρ, ἸΧ. 16, μῇϊ 

Ῥεο υὑπὶ οἧς γᾶς Ἰοβεῖα υροΐλστι ἀπ 
τῆς γῆς» ἄοπαο εἶξε ἕενγα, Ἶι. 6. τῖρκι. 
ἐς υμέδείηιθ ἐμδέϊο Ἵνα. «--ο 5} ἰὴ 

'δ τερίοπε. 706. ΧΧΤΙ. 11.- Ὁ. 

5 ἀϊο. 7οὉ, ΧΧΧΥΊΠ. 12. υὐὶ μη 
Ὁ» 86 αἰϊεδως ἱκὶΣ, ἰδγεῖυῦ 

ΠΟΥ. -- ΠΌΞΌΟ Ῥασὲ ΡΒ. ἐραι 
Ἐχοά. ΧΧΙΧ. 18. Ἰωενίε ΠΙ. 3.-- 
ἼἼ2.- πο. 1 ὅδια. 11. 20. υἱῇ Ἰομεῖ- 

ἄπτυα ἀσὺ, αὐ μαδοὶ ΟΠγγϑοιίοιι ἃ 
(αἱ. ΝΊΟΘΕΡΕ. Ρ. 2390. --- γο Ἐ 

ΧΧΧΥΨΙ. δ. Ηΐς ᾳυοχαα Ἰορερι 
,ἀχύ. --- ῬΨΌ» ῬΡΟΟΏΓΑΙΟΥ͂, σεώιπια. 

ἴον. Τμποοά. ὅδε. ΧΥ͂. 3. εὐ δὶ κ! 
ὄντος. ---- Ἵλ)» οογαπι. Ἐσχεὼ. ΧΙ, 

14..-.. Ἵν» ̓ σέονπίϊα:. [εὲ. ΙΧ. ὁ 

Τδροταπί ἢν...-ῦῦν, ὅκένα. Τίσι, 

Ἵ, 14. Ικεχαπε ὃν. -ο-'ὖν [ωγ.1]. 

13. ὉὙδ᾽Ά αὐοαυα ἐκσὶ ουπὶ ὠσὺ ρεπιυ: 
ἰδ ἴθ οοὐοῖδυ, ἐπὶ) ἰσπιδη ΡΠ 
ἔεεαάσυτα νἱἀοίον. Οεη, ΧΧΙΧ. 
ἐπ᾿ αὑτοῦ, ἡκαία ἴῆατα,. ΨΙάο εἰ ὰ 
ΤΠ. 15. εἰ Ζαοἢ. ΓΥ͂. 3. 1. ΧΥ͂. ̓ 
ὉΓΉΣ 6 ΠΌΌ116, ἐφ᾽ ἦν χορηϑῇ, ἐπα (Ὁ 
ἀοτταίνετιε. ΥΊᾺ6 εὲ ν. 30. 43. εἰ 
ᾧ Ῥὰ;. ]. 1. ἢ εις ὙΙ1,. 3. ἐὰ αὶ 

ἄρτι μόνῳ ζήσιτα, ὁ ἄνδρωτι, τα 
Ῥδῶδ μοἷο νἱνεῖ Βοο. [ἰὼ ἤμῷ 
ΑΙΩ͂Ρ. 1. σὰ ἰπὶξ. οὐχ ὧν αὖ διλ μὲ 
ἔϑέλειν ἐπὶ τούτοις μόνας ζῇν. ΑἸεϊρδτα 
Τ1ΔὉ. 1Π|. Ἐρ. 7. Ρ. 292. ἄμεναι 
ἐπὶ ϑύμοις καὶ ἀλφίτοως διαβύσχν δ’ 
ἀστέρα: υνὶ νἱὰ. Βεγρίογαμ. 3 δι 
ΤΡ. 1. ἐπὶ ᾿Α βισσαλὼν, αὐνεγῶξ ἀν 

δαϊοσηυση. 95 Ῥαγαὶ. ΧΧΧΥ. 26. κ 
Ἰωσίαν, σερεν οεία. 200. ΧΧΧΙΣ 
9. ἐπὶ φάτνης σου, αὐ νεὶ ἐειτίο μια’ 
δερ6 ἴα. Ἐάν. ΓΧ. 1ὅ. ἐπὶ τι, 
Ῥτορίεν' ος. 1ε5. ΧΧΧ. 1. «ρόδε 
ἁμαρτίας ἐφ᾽ ἁμαρτίαις, δάλετε δ᾽ 
Τφαΐαπι δΏΡΕΥ Ῥαοοδίυμι. -ολνῦ 

αὦ ἰαίμε. 206. ΧΥ͂, ὅ,.-- Ὁ’ Ὁ 

σμπᾶμηι οε. Βχοὰ. ΣΧΧΙΥ͂. 2.Κ 
τῶν λόγων τούτων, ἐμαία δὸ Υ' 
το 80, πα γκοῖξι. Ἴατίε ΤΠ. 
χατὰ σρόξωπον ἐσὶ τῆς ϑύγας ϑεὰ αὐ 



π- Φκοη. υδνὶ )υὰ ἐοὶ οεὲ ουὶ οἰοκιο.-. 
ται, αὐἱ αἰἶποῖ 5. ἴ,ον. ΧΥΊ. 
44. Ἐπ. Ν111. 3. -Ἡν. Οοη. 

ΝΊ. 1. ΨΙ.. 8.--ὐνθ, ἢνοίμα. 168. 

ΙΥ͂. 2. 1ἐροτυμξ εν. --- χ}, δι 

«εἰὗτα. ἴεα. ΧΧΧ, 3. --οῇρ ὁμοϊά. 
σοτίπη. ἴα. 1]. 11. εἰ 96. βου. ΟΝν, 
"Ἐπὶ Βαυαὰ ΤΑΥΤῸ οὐγαηε ΠΌΓΑΣΘ ΤΟΤΕ 
ἄσοες Ὁ Ὄνος κἃ Οαυῖ, Ρ. 645. 
Τάρϑβ. --- ΝΡ.» [πὶ ὀσοπγδιση. 1 

ὅν ὅατα. 1.2. --δν» "νεάϊα, ὕφα. 

ΧΙ. 6. ἴσα. Υ. 8. ΝΥ, 12.--ὐ γὴ}, 
α ροᾶεε. 76. ΧῚΠ. 99. --- ον 
φίων. σηπὶς ϑγτατα. ρα. ΧΥ͂Ι. 14. 
“02, αἱοιέ οππὲ, ὡς αὶ, τ ὉΪ οἷῃε 

εἐἰαϊήο Ἰορειᾶυχι οαΐ ὡς ὅτη, πῇ ἦδτη 
χασῖϑ οοηροίς Μοιμῆ --- Π Πν ὃ 

"πεάίο. Ἰον. ΧΧΥῚ. 25. ϑγτηχα. 
6. 1. 8. --α ΤΠ» τυ. σοΕϊ, 1. 17. 

ἀαχίγτημων δαμάλεις ἐπὶ τωῖς φάτναις αὖ» 
ς κῶν, βοἰδοκυῦὶ ῥπνοπεὶ αὐ ᾿τεοθορὰβ 

δα, ἴδὰς ομεκ. ἢ, Ε΄, 511. νιάε 
ἀϊαιτεὶ Μίαοεὶδ. Οκὶξ. Γ᾿. 11. ς. 14. 
φ. 360. β6η. ὑπὰ, ΥἹ. 11. βορ. ΑΙοκ. 
μθ] Ἰερεπάϊμη ὑπό: οο1}. Εχ. ΧΧΤΊΨ, 
4. υδὶ δσατα ὑπὸ ροτταυϊαίαν ἰπ οοαά, 
1,εαϊτας ῥτείεσοα Ηδρ. 1Π.. 9. υδὶ 
ἸΧΧ πῶ Τυϑ ἰπἀπδιυϊοσιης ἐπὶ 

τὰ σεῆστρα. Τιοροπάσγα δυΐδι εβῖ 
Ἱαπτὰ σχῆστρα, ᾿ϊ Ἶατὰ Ταςῖα τηοηυῖξ 

ἁ Ωτονῖυ δὰ ". ]. Αἀάς δον. ΧΧΥῚ. 

14. υἱὲ ὀπὶ απίο ᾿χμάδα λόγον ἀρ δᾷρ 
τἀὐάϊάοτυμπί. Εογίδϑθα ἰορεημάυτη ἐπεί, 
δζαΐς. εἰ οωπι. ὅϑῖσ. ΓΧ. 1. ἐπὶ σεαυτὸν, 
«οπέγα ἴα ἴρδυκῶ, ᾿εὶ [υμτα ἀασαπιτα. 

δῖε. ΥΙ. 11]. ἐπὶ τοὺς οὐχάτας σου «αξ- 

ἐπσιάδικαι, Ῥὶυβ 5101 φυτηρί, αύδιι 
Οἴλθ5 ἀοιϊμλοδίοὶ ἴα: υδὲὶ ἐπὶ, υἱ 
ΦΙ τ. ὃν» οοπιραγαδιοπὲ Ἰηβετν. 1 

Μίος. ΧΙΠ]1. 492. ἐπὶ Σίμωνος, ἐμεῦ πο- 

ἐ πιῖπε ϑιταοπῖβ, οἱ τεοία (Ππβί 
βγτιιβ. διν. ΧΧΧΥΗ͂Ι. 31. Ἰελυμδηε 
ἐπὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὑτοῦ, αὐ ἐαρίαπάα 

γεοραία 5πκ. 8 Μδες. ΓΥ͂. 18. ἐπὶ πάν- 
σῶν τῶν ὑμῶν, ἔπ ἀρηργϑη οβλαγα ἀθ- 
οσσα. 2 Μδος. '΄. 9. ἐπὶ ξένης (86. 

γὴεὴ ἀπάλετο, δ ΒΕΥΤΑ ῬΘΥΘΡΤΙΠΕ Ρδ- 

818 ΄᾿ 

5 γνῶ 

Φῃ γῆι. ΧΧΙ. 8.15. ΚΥΗ͂Ι. 52. 
4, 8. Ερᾶχ, Ν; 6... ἐσεολισμένοι ὁπ) τῶν 
ὄργων, γεοικὶ αὐ Βλοῖα ἔβοίση δ. 
8 Ἐν. 10. ἐπ σαουδῆς ὉΓῸ σαου» ἢ 
δωζως, υτὴῖ ᾿πρεῦν δανετθίο ἀχρτῖι 
«ἧσηᾶο. 8 Ἐπάν, Υ. Ὁ. ἐπὶ τῇ δῖ 
τογαῆε ᾿ατῖο. δὶς αὐαα ὨΙΟγ4. 
ΤΟΝ. 628. εα, Βοἐοῖς. ἀπ) τῶν διοω» 
σητῶν, σογαπι Αχλῖσῖδ. Οὗ; Ὁ Ὄχγαλο 
δὰ ΟΒαγῖς. ρ. 642. ΤΟΡ. 11. 14. ἐφὶ 
γῷ μισθῷ, ργαίεν ταοτοθᾶθτα. ϑΔΡ. 
ΧΥΊΙ. 7. ἀλαζονεία ἐπὶ φρονή 
τἰδῦο δ βαρϊεπεῖα; (Ο]}, 1 
11. 80. Ῥοῖγθ. 11. 17. 2. 

δ᾿ ἘΠΙΒΑ'ΘΡΑ, αὐέέμα, ἀορελδιω, 
3 Μδος. 1]. 831. κὰς τῆς σόλεως εὖσε- 
βήας ἐσιβάϑρας στυγοῦντες, }απιβατὴ» 
ἑαίεπι Ῥὶογοτα ϑθοχιαι ὉΔσΊατα 
ῥίδπβ ϑρεγπθῦδης. Οοπέ Θ᾿ Οενλῖρ 
δ ΟΒεσρῃ. 120. ΥΠ]. ο. 2. Ἀ. δ6ᾶ, 
οα. 1λρ8. ὃς ΕΖοοι. ϑρμφομοπμμνι 

αἰο-. 

Μδος. 

δὰ (εἰν, Η. 15. εΐυπι ν. 34. 
ϑυϊίῖδο: σιβάϑρα, ἐπήβασις χ, τ, δ. 
Ιἄεπὶ: ἐσιβάϑρας, ἐπιβάσεως. 

᾿ἘΠΙΒΆΓΣΝΩ, ἐνοσάο μΡῈ τὸ αἷ!» 
φκα, οαἶοο, ἵτ. ουπϑοοπάο, τηδίαδο, 653» 
δεμεῖο, ἱηρνεάϊδον, διρεγυεπὶο. ΤΊ» 

οαἴοο. Ὅευϊ. 1. 86. υϊος ἄκθο [δτ» 
ΤΆτη, ἰφ᾽ ἧς ἐπάβῃ, ᾳυδτὰ οαἰσαυΐξ, 8. 
μεταρταυΐ. 708. 1. 8. ΧΙ͂Ν. 9. -- 
“Ἵν ἰσαπδὶϊίο. ὅγτατα. ΒορΡΆ. 1. 9. 

ἐπιβαίνοντα. ΨαΪϊ. σπιπέπι, ψαὶ αγτὸ- 

δαπίεν ἵηρτεάμγ. --α ἢ, εὐ. " 

ον, ΥἹ. 91. υὉἱ 7711» υὲ Α]]. 76 
“κὶ 86ᾳ. ἃ, υεηὲγξ Ὠρίδῖ. --- ΠΡΟΣ 

Η ρὰν. ἃ  )χ,- ϑγχαπι. Ῥβαΐτα, 11Χ, 
10. ἐπβήσομαι, ἐπϑοσιίσηι 66 ΘΑΣΟἸν» 
Ὁ πιθοῦ. Εχργοθσῖξ ρεῦϑυχω, αι οϑῦ: 
σε δγιοίαπι ροἐεσίαἐῥ πε, --α ὙΦΤΥῚ 

Ἡπῆρ. εἰσίο με. Ἡκῦ. 1. }. 
Γ» οαδίγαπιείαγ. ΝᾺ. 111. 17. --- 

7» Φρ. ζ7ε.. ΧΥΤῚῚ. 15. ἐπιβῆναι 

φρίβους, εαἴοαγε φενπῖέαε. Οομξ. Βδν. 
ΝΛ. 9. -- ὙΡν Δεσοοπο, ργοβοίδουν. 

7Ταᾶ. ΧΙ. 37. ἐπιβήσομαι «ες. Οχοη. 
ἙἜσῦ ταθγατα φίσθθεπια. ---- ΠΡΡῚ 

ἍΙΡΗ. νιον. 705. ΧΧΧ. 21. ἐπί 



[χ] 

᾿Εςξιβάλλα. 844 

α βησαν δέ μὼ ἀνελεημόνως, φωρεγυεπῖδ. 
δαπέ αὐΐετα ταἱὶ, γεὶ : ἀργγεάεδα- 
ἕμτ' ἴθ οὐ θ]ῖοσ. θὰ χηθὶοσ θϑὲ 
101 Ἰεςῦο ἐσέβης, δυϊ ὀπέβησας, ἐπδιϊ- 
ἑαδέξ τ  Πὶ ἱτα τ βου ον ἴον. ἘΠ βγ , 
ἐπέβησαν, ἐσήρχοντο. ---- γῦν» “αοενάο. 

͵οα. ΧΥΨ.. 6. Ῥτονυ. ΧΧΙ. 92. υδὶ 
ἐειβαΐνεν ἐχρυρηανγε, σάρεγε ποιαῖ. 
Φεν. ΧΙΥΙ. 4. .... ἼΟν δίο, τπαηεο. 

ΑΙ. Ἐπ. Χ. 18. -- ἡγν, φγαάϊον. 

ὁ ψεσ. Χ. ὅ. εἰ ἰῃ ΗΙΡΒ. ΥΩ» ἱποε- 

ἄεγε αοῖο. Αχὰ. 0». ΧΥ ΠῚ. 15. 
-- 9 οημθίο. ὅεπ. ΧΧΙΨ, 61. 

᾿ς ἐσέβησαν ἐα) τὰς καμήλους, ἐπεί εδαηέ 
ὈΔΙ6115.ι Νυ. ΧΧΙ]. 929. αὐτὸς 
ἐκιβιβήχει ἐπὶ τῆς ὄνου, ἴρ88 διιΐοτα ἐπ- 
δἀεδαΐ αβῖτιθο : (0]}}. Ἐδιῃ. ὙΙ. 8. 
Ὦευι. ΧΧΧΙΙ. 96. ὁ ἐπιβαίνων ἐᾳὶ 
τὸν οὐρανὸν, αξοεπξης ἷἵἱῃ οΟΪυτα. 
Αἀάε πο. 9 ὅδ. ΧΙΠ]. 920. εἱ 
ΧΥῚ. 2. Αψὰ. ΡΒ. Τ}ἋἝΧΥ͂Π. 4..--. 
ὙΦ ὀμγσμδ. ῬΕ. ΤΧΧΥ͂, 6. Τιρο- 

γυηΐ Ὡ ΣῪ ιν, ΓΧ. 4. υδὲ ἐπιβῆναι 

᾿ ἐπὶ τὴν ᾿σχὺν τινὸς θαὲ ἀοπείνίμηε ἐπὶ αἷὲ- 
ἔπε ἐχΈγΌΈΡο, ἩΠΡΕΓΩΤΕ, ἐηιροίεηζον 

᾿φϑδρθβρθα Βτειβοβπρίάθγιβ ρμαυϊαδῖ, 
Ὦ.. 1. ἴῃ βϑθῆϑυι γθΏθγθο δοοίρίθηάυσῃ 
Ἐ5886, 86 ὑχονοοδὶ δὰ Μωτσίά. Ατιὶϊς. 
8. ν. ἀναβῆναι, υδὶ νἱἀε [π||. 

, ᾿ἈΠΙΒΑ΄ΛΛΩ, ἑη͵ιοϊο, ἑπωπεϊο, ἐπι» 
ἃ Ῥοηο, ἴσο, ἀρρτοάϊογ, ορηργιο, σ0η- 

φεπὶο, ρεγίἑμεο, ἐπδίο. ΓΝ Κατ. 

οαἰαγαοσία;, Θὥδτα ἐποίάϊα. 1ε8, ΧΧΥ. 
11. Τῖθεσα Οὐδηβίυλις. --- ΣΉ, ἀἱ- 

γίρο, τεῖξίο, ἐπεσεέέο. 168. ΧῚ. 8. .---. 
. ΤΌΣ ΗΙΡΒ. ἃ Ἐγ», αρίίο. Το. ἃς 

ΤΙ ΧΧ Ἐχοά. ΧΧ. 956. θευϊι. ΧΧΙΠΙ. 
95. 7208. ΤΠ]. 351. .-.. ΣΕΣῚ Ηρ . ἃ 

58)» οαάεγε ζαοῖο. Οφμ. 11. 421. ἐαέ- 

βαλε ἔχσεασιν, ἐνιπεϊίοδαξ Βορογαιω. 
«“Ἶε5. ΧΧΧΙΨΝ. 17. ἐσιβαλεῖ αὐτοῖς 
κλήρους, οὐάεγε 11}116 ὕαοὶσέ ϑοχίοτη. 
Αἀάς ὅϑγιιη. Τηθοά, Ῥχου. ΧΙ͂Σ. 
1ὅ. --ο )ΥΓἽ ΗῚΡΗ. ὁ γ0) γεαϊτ 

οῖο, Ῥε. ΧΧΧ. 12. Ῥτονυ. ΧΧ. 
36. - υώτ ΗΙΡΆ. ὁ Σηγῦ» Ῥοπο. 

᾿Εσιβάλλυ. 

σει. ΧΙΝῚ. 4. ΧΙΝΊΗ. 14. 11. 
Ἐχοα. ΧΧΙ. 429. 80. ὅσα ὰν ἐειβάλυ. 
σιν αὐτῷ, ᾳυαπῖλ εἰἦδην ἐπεροιμετια 
εἰ. Οομπῇ. ἱπῆτα 8. φόρος. --- ὐχγῇ 
ΗΙρΝι. ρ»γο)ιοὶο. 8. ΟΥ̓ΤΙ. 10. ἐσιβα: 
λὼ τὸ ὑπόδημά μου. 1,. Βο5 ἴῃ Ῥτοίε. 
οὐϑογναῖ, ΗΕ δγοίαπι 8. τ. ᾿Ιδομαα 
Ῥῖο ἐπκιθαλῶ Ἰορεζα ἐχεῶ δε 
᾿οχιοοσταρῆυβ Ῥγοσῦ] ἀυρίο πῶ 
ἢυης, 8οα οἰυτνη Ἰοσυπι οὗ ο(-- 
ἴος Βαρυΐϊξ 5. ΤὺἰΡΪΧ, 8. (. [ἃ 
10.), υ]᾽ ἐχσενῶ Βαδοπὶ ΓΧΧ, Αὐδ 
2 Βερ. Χ. 425. υδὶ ἐσιβάλλων αἱ 
Ῥγογίρεγε δε, γιαεὶ μγολδοεγε ομπ ἅμο. 
φεῖε αο 7εεἰἑπαΐδοπε. δὶς ἰομίλα 

ο. ΧΙΨ. 47. ἐπιβαλὼν ":] 
Ῥγοτίριενδ 86, ΠΘΙΏΡΘ οχ αὐἱὸ (Δ΄ 
Ῥδεα, Ηδνξ. --α ἜΤΣΙ ΗἰρΙν εἿν 

5. Ἅδν ἴαχο, ἔδενε 7εγτὲ εἴπο. ἀπ6 

ϑγχααι. 70}. ΥἹ. 9. “γ}} ὑεϑὶο ἅπο. 

ὩΪβ ἴῃ 1. ΑΥᾺΡ. εἵ “Ε λίορ. μοὲ 
ποῖδὲ ἑπέοπαϊξ, οπίεπαςέ. οἷαι κίρν 
ἄεγο δὲ ἐσέεπάενε πράπιδ οὐ ἰ ζ 
ἐηλίοεγε πιαπδ. Ουδπαιδη νὰ 
ὨΘΡΆΓΣ ροίοδί, θα πότ αυοίαε Κϑ’ 
δύση ὮΔΌΘΣΘ ἐοττω δὴ φοἰθεγε ϑῦπο 
δμᾶπι, εἰ ἀοΣιν βίον 8 ἽΠΣ Νοὺ 81 

Ἰοπεῖο Ῥγογϑυβ οὐ εὐθηάυτα οϑΐ, ϑεὰ 
ΟἸνγταρίοάοσιπι ἐπ Οἰαἰοὺδ Νιορ 
Ρ 171. γοσθβ ἐσηβαλὼν τὴν χα ΠῚ 

Ἔρτ. ὈνῚ ἰμίείο οοπιπιδῦς πεῖ 
Ταπᾶα 6886. --- ΠΟ ΦῸ. φεϊεεῖο. Ὠεαῖ. 

ΧΙ. 7. 18. ΧΥ. 10. -- ἾὐΟ 
Ἰάδιι, 166. ΧΙ. 14. --- 7Τ}} δπρῶρ 
Ὦευς. ΧΧ. 19. - ΓΙ): ΠΣ 

ΚΑΙ εἰ ΗἸΡΗ. ἑποίδπο. 168. Υ. 325 
ΧΧΧΙ͂Ν. 11. -- ΨῸ ἐσραπῶθ, 

Νυμαι. ΧΙ. 51. --- ῳ:»»» αἰοϊίο, θαι 
ΧΧΧΙΧ. 7. ἐπέβαλεν τοὺς ὀφϑαλμὰ 
αὑτῆς ἐπὶ ᾿Ιωσὴφ, ἐπ)ϑοϊοδαὶ οτυὶο 
βι08 ἴῃ ϑοβερῇιπι. .«-- 1» ἀ. ἘΣ 
ΨΙΙ. 4. Νυκι.. ΧΥ͂Ι. 47. Αὐὰ 
3 Βορ. ΧΧΙΠ]. 33. δες. (οὶ. -- 
Δ.» γάμου. δευῖ δ 

ἼΩΝ ποίλε Ἡ. 1.) φυΐα ὧδ πεσε 
Βούῖορ δὶ, ἀφιπακατί, κὐγαμεί ἅ- 



ἘΣ πιβαρώνο. 

ΧΦ ΦΟΘΟΙῊ ἡοάομο, αὐδῖῦ νΟ08 
“πεβάλλων οχρκίτηεσα τοϊαϊξ ᾿πύδυ- 
ΦΧ 68. - σῦν: ΓΟΝΓΊ, Καὶ εἰ 

ΕΥ̓ΤΡῬΒ. ἀσοεπᾶο; αδοοπάοτε {ιοῖο. Ι,ου. 
ΊΧ. 19. ἐπιβάλλειν ᾿μάτιον. 1108. 
ΨΊΙ]. 6. ἐπιβάλλειν τὸν χοῦν. -- Ὁ» 

ρπραπάο. Νυνα. ἸΡ. 6. 7. 8. Ηοϑ. 
ΨΊΙΙ. 12. ΑἹ. 8 Κερ. 11. 15. -- 
“ὍὯΦΡ.» δροϊαπίο ρταδεοῦ, δχ αϑὰ 1. 

ΔΑτδῦ. Ζυά. ΓΧ. 33. Ξξος. Οχου. υδὶ 
ἐπιβάλλειν ἱπιρεέμηι βὸδελίεηι ἤποδτο, 
Σ᾽ ΎΆΕΤΕ «οῖδι. “τ ΓΤ} ὈΠ, 

Σζ αἱ εἰ Η!ΙΡΗ. ροπο. Ἐχοᾶ. Υ'. 8. 
Τὸν. Χ, 1. γον. ΧΧΠΙῚ, 92. .-- 
γῦψ» ηηΐίο. Οεοή. ΧΧΙ]. 19. μὴ 

ἐπιβάλῃς τὴν χεῖρά σου ἐπὶ τὸ παιδάριον, 
τα πιαῆππιὶ τάδτα ἐη)ιοίας ἴῃ Ραδτυτα, 
᾿.. 6. πὸ νἱὶπλὰ οἱ ἔδεοϊαβ. “2. Βερ. 
ΧΥΠ1Ι. 12. Ἐδῖμ. Ὲ 93. ΤοΡ. ΠῚ. 
17. διότι Τωβίᾳ ἐπιβάλλει κληρονομῆσαι 
αὐτὴν, ΤΟΌΙΕΕ οοπιρείίδ, 84. αοείϊπα- 
ἔειπε 65ὲ Θαχα ΔΟΟΙΡοΓο. Ὁ. ΥἹ. 11. 
Ῥοϊγο. ΧΥΙΠΙ. 24. 1. Π1ο (κ89. 1. 
836. ρΡ. 95. οἀ. Ἠεὶπι. οἷς ἐπ βάλλει 
σιμή. 8 Ἐράγν. Υ111. 49. ἐσβαλεῖν τι 
«ούτοις, ΠΒΡΟΉΘΤΟ 115 (ἱθαΐζιτα νοὶ 51- 
σοῖο αὐἰά. [πι| ἰοχέι ΟΠ 414; Ἐπαν. 

ΟΨΗ. 34. εδὲ χέρν ὑπεροδιῖ.. σπᾷ. 

Τϑευιορίὶ.. ΒΡ. 673. 10. εἰ 1076. 19. 
εἀ, Βεοίοϊς. 1 Μβοο. ΙΝ. 9. ὥστε ἐκ,- 

ἐ βαλεῖ ἐκὶ τὴν παριμβολὲν, αἴ ἐγγμογεμέ 
1π ολϑίῖτα. 014. ΧΙ]. 9. 18. Ὑάε, 
εἰ 4 Μδοον. ΧΙΠΠ. 15. ΧΡ 1. 
1 Μίδου. Χ. 30. τοῦ ἐπιβάλλοντός μοι, 
αύδιὰ ἠϊὲ οὐσεπὶί. 4 Μδος. 11]. 8. 
«ρὸς τὰς λειτουργίας .«σιβάλλοννγα δα- 
““ανήματα, δυτϊηῖ8 841 ΤΩ] ἰϑίδ 1 
Βδου δοϊοσισα ρεγίἐπεπίεε.. ἃ Μδοο. 
ΧΙ]. 38. τῆς δὲ ἐβδομάδος ἐπιβαλλού- 
σῆς, ϑαθαΐῖο, δυΐοχα ἱπδίαπίε. Ψιάθ 

ε 0486 8. ν- κενός. 
᾿ΕΠΙΒΑΡΥΊΝΩ, αἀρϑταυο, οπδ ἐπι- 

»οπρ. ΓΤ» ΗΪΡΙΗ. δ η)γῦ Ῥοπο. 

Ἐχοῦ, ΧΧῚ, 80. ἐὰν δὲ λύτρα ἐπιβα- 
ουϑδϑῇ αὐτῷ, 5ὶ ̓ δαῦεπι τεἀοεηξοπίβ 
ῬΓΕΙ͂Δ ἱροὶ Φοἰνεπάα ὥπροπαπίμγ. ὯΙ 
8111 τὶ Βαροηὶ ἐσιβληϑῇ. ᾿ 

ἜΠΙΒΑΣΙΣ, ἀδορηϑδιι8, ἐποσδϑι. 

ἢ τἰγαρωία. Οδηῖ. 11. 10. 

84 ᾿Εκιβλέαυ. 

γυὶρ. αδοεηϑως. ἘΣ] σχοτοπε σέγα. 
μίαν, απὸ ἰπἰθοῖα ογαπΐ βαϑμὲῖ,, 7 
ῬΘΣ αὔοβ 86 [πγοῦυτη τορῖθ δδβοθηθ- 
Ὀδίαν. --- 255 υϑλεσμῖμηι, Ῥβαῖΐσα. 

ΟΙΠ]. 4. ὁ τϑεἰς νέφη τὴν ἐακίβασιν αὑ- 
τοῦ, ὉΡ] ἐ. ποῖαϊ ἐά, αὐ φυοά αἀδοθη- 
ἀπωτ. ϑδαρ. Υ. 12. (ὕ]ρ. ἑξπεγὶς, ἰ. 
4. “ορείας ἴῃ δηξεορήεπεθρι.) ΧΥ, 
15. Ῥδιαν. ἐπίβασιν, ἀνάβασιν, βάδισικ:. 

᾿ΕΠΙΒΑ ΤΗΣ, αδοόμδον, υὑεοίον, 
φιξ παυὶ, ἐημο, σαγτ ὑελίμιτ. ΠΥ 

Ρίυγ. πακία. ἘΖ. ΧΧΥΤΙ. 990. φάντες 
α' κωπηλάται σου καὶ οἱ ἐπιβάται, οτη- κα 
Ὧ68 ΤΟΊ 65 τυΐ εἴ υξοίογεδ. ϑυϊάα8: 
ἐς βάτης, ὁ ἐπὶ τῆς νηὸς ἄσρακχτος" ἐρί- 
χζῆς δὲ ὁ κωσηλατῶν. Ηδεβγοῆ. ἐσιβά- 
τῆς, ὑπὶ νῶτον βαίνων, ἢ ὁ μὴ χωσηλά- 

τη. ἀλλὰ «λέων μᾶχητής. ---- 5), 
ἐφμεδ. ἃ Ἀερ. ΙΧ. 17. --α ἋΣ γματί, 

ἐριιίαπα. 9 Βδρ. ΙΧ. 18. 19. 270}. 
ἈΧΧΙΧ. 18. -- ἡ), σπγγμδ. 9. 

Βερ. ΥἹ]. 14. Τ,6ρ. 525. 

᾿ ἘΠΙΒΙΒΑΊΖΩ, αροοπάογε Κχρῖο, ἃ 
᾿αὐάεοο. Τὶ ΠΥ, ΚΑΙ οἰ ΗΙρΗ. 

οαἴοο, οαἴσανε 7ποῖο. Ἠδι. 111. 14. 
ἴῃς. εἰ ΠΧΧἧ 1014. ν. 1 8. ...ὕ. “ὉΠ. 

ΗΒ. ἐφωίωτε ζαοῖο, ἔπῆροπο. 8. ϑαυι, 
ὟΊ. 8. ἐπεβίβασαν, ὑπροξμετμπέ, υἱθῖ 
ϑγτῶση. ἐπέϑηκαν. 3. Βερ. ΙΧ. 98. 
Ῥᾳ. ΤΧΥ͂, 10. 

᾿ ᾿ΠΙΒΙΒΑΏ, ὥ, αἰϊοϊϊο. Ἃ Ὁ), 

φμῖίο. ΗΒ. Χ. 11. ἐπιβιβῶ Ἐρραΐω, 
αἰἑοϊϊο ἘΡΒναίτα. Ηδϑγοῖ. ἐσιβιβῶ, 
ἀναφέρω. Ο]οθ5. Μ5. ἴῃ ῬΥΟΡᾺ. ἐπι 
βιβῶ, ἐφιστῶ. --- ΠΥΛῚΤΙ» οαἴρατε ζα-" ἰ 

οἷο. ΗδΡ. 111. 18. ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ ἐκ 
βιβᾷ με, δὰ Ἔχοοἶδβα ν6 αἰίαϊϊέ. 

ἘΓΕΠΙΒΙΟΊΏ, ϑμρετγυΐυο, εἰγα υἷσο, 
δωρεγδίος δεπι. 4 Μαος. ὟΙ. 20. εἰ 
ἐπιβιώσωμεν ὀλίγον χρόνον, 8ὶ ῬΑΙΌΤ. 
νἱία δάϊδυο ΠΟΡ18 σππείσϑηάιπι δῖ. 

᾿ΕΠΙΒΛΕΙ ΠΩ, ἐπρρίοὶο, τεθρὶοϊο. 
0)» γεοαϊοϊίγο. 1 ϑδχα. 1. 81. 

Ἰμορετυμξ 25 ἢ ΡΓΌ ἽΝ Γν πὰ 

ὯΔ εδί ἐπίμογὶ, γεφρίοεγε. (ιρῖο- 

τσ Βερεῖ ἐπιβλέπειν ἢ. 1. ΠΟΙ ΟΠ ΘΙ. 



᾿Εαιβλέκο. 846 ἜἘπίβλημε. 

α φιπα οδιέενεδει απερμβρὶ οπὶδ, τὶ Ἰομέτας ΧΕΝ. 41. σι 1 Ιέορι ἘΠ. 8. οὗ λιν ὶε 
1 ὅπκα. ΧΥΠΠ. Δ. --- φπασο, βλέψεις ἐκξ ὙΥ αἰρπθαν Ὀσπε: γι» 

Ζαρῖι. ΥἹ. 7. --- δ΄γ)5}, ὑθυπιΐηο. 
Ὦδη. ΙΧ. 17, β6ο. ΟΒῖδ. ὉΒἱ βοηβιια 
᾿ρεγε ἐχρσεδβεγιῖ. --- 32} ΗΠΡΒ. 

ἃ 155» ὑπένεογ, τεϑρίοἷο. Αγα. Ῥδ. 

Χ. 14. ϑγιδθι. εἱ ΕΧΧ 95η. ΕἸ. δ. 
πρὶ υἱάεγε, αἀτρίσεγε ποῦ. Ασα. 
ΤΒοοῦ. 1 ὅδπι. 11. 84Φ.ὄ ΟΧΧ ῬΒβ. 
ΟΧΥΊΠ]. 6. ἐν τῷ με ἐπιβλόσων, σαι 

ὃ ρῬεγδρέζεῖο, τι ἴῃ δε θη θα : ἐν τῷ 
μαμαϑηκχένω, οὐχ ἀἰαϊοογο. ΕαὉ. 1. 
8. υϑὶ ἐπιβλέπειν ἔοτίο υἹτηππὶ οδὶ ὑσὸ 
ἐειβλέπεις. Ψυϊραῖαβ. ἔδυλθη Βαρεῖ 
υἱάεγο. --- πῶσ ΗἰρὮ. ἃ ΣΟ)» ὅι- 

οἴιο. Ἐῖοβ. ΧΙ. 5. ἐκιβλέψομαι «γὸς 
αὐτόν. Ϊερεταμξ ζ).97ν, εἴ γεὶ ρμοεὶ 

ἵμ γ᾿ βιυρρίθσιιπε ν.)}}), οομῖοε, γοὶ ἱξᾳ 

νατίεγυδί, αἷ6 γαῦρα υἱεπάϊ οἴξαιει 
ἐνε, ανπιδοίατε ποίδλης ὅἢ 5.5. --- 

ς ὮΝ ΗἸΡΗ. ἃ Θν εἰμἐΐο. Ἐς. ΧΧ, 

46. ΧΧΙ. 9. ---. ΤΠ Ηρ}... Ρ-. 

ΧΧΧΊΙ. 14. ..-.. ἘΡΔΊΑ Ηρ, ἀει. 

ΧΙΧ. 48. Ἐχοὶ. ΧΙΝ. 34. -- ἣν 

οἷάεο. Ὑπεσὰ. εἰ 1 ΧΧ. Ρα. Χ. 6.΄.-- 
“Τὴνὴ ὃν βόε οἱαίετε, ζωσιϊέαιε 

υἱδεμάϊ ραιξο. 1 ϑδτα. ΕΥ͂. 15. -.-- 
ΓΤΤῸ» ἰανεοπίογ. 1 ϑδτα. ΝἼ. 2. νῈ. 

ἀοηίας Ἰορίοθε, γ)») Ἰοϑὸ ἡγγγὴ, 
δὺξ δοιβδιρ ἐβεμῖῃβ οχρχειεθοσάῃς, 

ἐ Ναὶ ἐα᾽ βλέσεωο ἀπίσω κυρίαι οεῖ ἢν 1. 
μτεεοίδιηξ σμφγυδΣ ααἶγα κι, ᾳφαοὰ 

οἰ Αμεῖας ᾿ῶσὶ αυοαιε. με Ἵ). (αν 

Ρεχηονο νόος. Ἰάδτι γαΐϊεῖ φαθαῦς 
ἐς Ἰοοο 1 ὅδην, ΧΙΥ͂, 18. ---α 58). 

οὔπῖο. 1 ϑδτα. ΧΙ͂Ν. 18. γ᾽ ὰδ βὺὉ 
ΠΠ) τ ἜΝ ΜΩ) 56: ὃν ἔξυο 

Ν, Τ. 64. ἢ. νυν. - ΠΡ ΝΙρΒ. 

ΤΗροά, 1 ὅδ. ΧΙ. 18. -.--. Γ9 

εἴ ϑασῃεὶ ᾿ῃ ΡΙ . ΓᾺΡ ἴῃς 1 ὅδιηι. 

ὀωπρκε ἐκ υεγίετίς, ἔκ. 6. οταηὶ ἰδὲ 
Δ ΤΕΙΠΡΟΙ͂Β; χὰ νοχῦας υἱάρης 
᾿δυὰ τὰῦὸ δᾶ ἱμποδδδυτα ὑσδηςίστ 
Ὁ ἴῃ 5. ΧΧ λυὰ ΧΧ, ἃ 

ἔβλεψε ὀπίσω αὐτοῦ, γερριαοε. 
γιάε οἱ 9 ὅ5πι. 1, 7. [1]. 20. ἴτ᾽ 
ΧΧΥῚ. 9. ἐκιβλέψω ἐφ᾽ ὑμᾶς τα ἡ, 
λογήσω, τεσρίοίατε δὰ γοβ οἱ Ὀεπρὶ. 
οδμη. 3 ὅθπι. ΣΧ. 8. ἐκέβλεψα;, π΄ 
ἑοκεης λαδιιείδ. 1 Βορ. ὙΠ. 
Ρε. ΧΧΙ͂Ν. 17. υδὸὲ ἐσιηβλίειν κα 
ΒΡ ΠΟΙ ἴοΣν ποῖδξ τεφρίοατα, βοὶ σα 
ρὸν εἰ νοϊωμπέαίε αἱ ἱπαΐέ. 

Ι46 ]οχ. Ν. Τ' 6. ᾿ι. υ. 
ἢ. 18. υδὶ Ιοοο ΓΙ» αποά τυϑῖ: 

σοηδροοίε τοπιουῖξ, ἐαμαγρανῖϊ, ἱεξὸ! 
ταπὶ ΓΕ. --- ΓΞ» σαρυΐνι, κι 
ΣΧ. 4. Αροερεσυπε μσὸ νεῖν 18 

χιοὰ τεερίοενε πιοταξ. --- ὯΝ, δ' 
δἰίο. Ἐχοά. 111. 1066. δρς. οοὐ. δ. ἃ 
ἴπιο. ἴῃ (δξ. Νῖς. οὐ, }. ἐηβλῆα 

βάλλων τὴν ὄψεν, οὕτω μεγαλαμῶ, 
ὑροῶν φρονείζω. δὰ ἀπαια ἰοεῦαι βά" 

- ταφαῖιδ: Ουϊὰ εἱ ἐσυηβλόψει ἐσβεγε 
ἔμοσς δ αἱΐο ἱηϊοτῃσχοίδὲ - ' 

ὁρεουΐαν. ῬΒ. ἸΩΧῪ΄. 6. -τ οϑν 

Φρεομίαὶο. Ἐπ. ΧΨΈ. 5. ἐσιβλμίρε 
νον. -- ΠΝ), υὐόκο. 1 ὅδπν 1. ἢ} 

ΓΧ. τό. Ἦδρ. ΠΙ. δ. -αρο ἣν 

ξατὕχλαδο. 
ἢ)» ΕΣ ὑεὰ Οἰκαϊὰ. νοεῖν γ1}} αἰ 

βἰῃς ἀυδίο νογοὶο δῆσυθ ἱπίεηπεῖς ! 
1 ϑϑγτη. ΨΙ]. 2. βθς. Ῥαῖ. υδὶ ἱ] 
εϑὲ ἴῃ ἰεχία Ηδεῦε. Οοιορὶ. ἱμϑα 
ἐπέστρεψε εν. 3. Αἀπὰε, Εσίμε. ΠῚ. 
ἐασιβλίασουον ἡμῖν εἰς χαταφϑορῶν, ἐ 
ποίδέ γεθρόσογε απέριο σα απο, πὶ 

,» ΘΟ]. ϑῖτδο. ΧΊ. 48, 
ΦΕἘΠΙΒΔΕΨΥΣ, ἐπεροοίίο Ἴ)5 

οἱδιἑαπάο, ἴπιο. Ἐχοά. 11]. 16. Υἱὲ 
ΒΌΡΓΕ 8. ἐσ, βλέσω. 

ἘΠΙΈΛΗΜΑ, υεείμησηδκνι ἐξίν 



᾿ἘΕειβλυγμὸς. 
Ζοέκ, τὸ ἑἱεπώρω σάνων βιβλημίσοι, συνά 
«Πῳρεαὰ οὐρα ναρένιοπία ρενίνν, οἱ 
Δοσυΐζον. Μαζοοΐων ἢ γν. 18, 
«πημἰαμίμηι, φιοά σωργαϊη) οιέμν, ρμαΐ- 
ὄξεηι, νοὶ ρορίωηι, ραππιομίεα, ἀδε- 
φειεπέμηα, ΓΒΔ. »Ῥαϊία ἰαία εἰ ἰαίε 

πιρεγίμεα σογρογὶ, Ἰαᾶϊοο ϑεΐῦγω- 
«Ἴετο ἄς εβί. Μυϊιοσ. Ηθῦν. ορ.. 
16. Αἰ ρερίμῃ. 165. 111. 40. τὰ 
 ἀπιβλήματα τὰ κατὰ τὴν οἰκίαν, ραϊία 
ιῶ ἐπ ἀρπιο, δυῖ μοῦ, υἱ Οτοί8 

Ε χραήϊαϊε, ἐπ)εοίμα ἀοηιοφέο,. Νδιι 
: δα Βαδι. Π1. 1δ. ἀρρατεῖ, [2}}1;.}. 16] 

᾿ ιΐοθθ αεριδώματα, «νοσίπομις ἰδΐοε 
᾿φαεδέαν μεοίμα, φμίδιε τοαίῤενες (οπιὶ 
δοἷοκέ εἱἱ. Οουί, ϑαϊιιδεῖυι δὰ 
Ἴ αν. ἀο ῬΑ]]ο Ρ. 367. Ὠιοιίυς 

: «1188 ἐπιβόλομον. ..-- ΓΝ Ὁ Ῥδεῖ. 

᾿ῬΡγΆ. ρΐυτ. πιαομίαία, καὶ Ἀ. 1, υατγῖὲς 
δ σογὶδ ρμαγέοιεϊαε οοπδιία. Ἰποεσῖ, 
- (ϑυπιῶν.) {008. ΙΧ. 5. ἐσιβλήωματα 
ὄχωτα. 

[ΟΟΟΥ͂. Τ. νΡ. 190. εεᾳ. ΗΖ εν. 
᾿ ἀαίβλημα, σῶμα, ἣ ῥάκος. ϑαϊα. ἐπί» 
βλημα, τὸ τῷ προτέρῳ ἐπιβαλλόμανον. 

᾿ἘΠΙΒΔΥΓΜΟῚΣ γε] ᾿ΕΠΙΒΛΥΣ- 
ΜΟῚ, , δ} δο, δοαῤεγῖσο. 
ἽΝ ΡΓῸ ἬΝ» ναροῦ. Ααα. Οεηαα. 

,. 11. 6. -πτ ἡνγλῷ» ἰάφαα, Ααα. 0}. 

ΧΧΧ. 14. (υΐξς. αυδεῖ ἡεοίἐδμδ.) 
4 Ῥχονυ. 1. 86, Ἐπὶ δ ἐσὶ, οἵ βλύζο;, 

Ζοαίεγίο. Ορμῖ, Ὠγτυδίυνῃ ἰὰ ΕΡΑΚτο, 
", ῬὈ.- ὅς 

; ᾿ΕΠΙΒΟΑΛΌΜΔΙ, 

» 

; 

ι 

Ρ 

5 

: ἐαιχαλεῶτα, 
᾿ς ᾿ἘΠΙΒΟΗΘΕΏ, αμκύδο σεμεννεν 
ες ᾶ4πα, ἡ αμχίδον, δισσμτσο. ἢ 

Μδος. 11. 7. 4 Μμρος. ὙΠ]. 8. 
ΧΙ. 7. ΧΙΠ. 10. 

4. ᾿ἘΠΙΒΟΛΑΙΟΝ, νείκιρει, μφρίνωη, 
, »αϊίδεπι, ΤΏΡ Ρἷυτ, υεῤαπεῖμα. 
' Ἐς. ΧΙ. 18. οὐκὲ φοιούσως ἐκιβόλαια 
ι ἐπὶ πᾶσαν κεφωλὴν, να: 118, υὶ Ξᾳςἰυηί 

Ῥερία βᾷροσ οἵθηθ. σαρυί. γ᾽ Δ εἱ 
ιν. 491. Ἡδογοβ. ἐπιβίλανα, ἐσιβλη- 

ματα. --- ιν» Ῥαϊϊέεπι. ὙΏΘοάοί. 

1 ϑδ. ΧΧΊΥ. 12. - ΠΩ» ἐεθ.» 

᾿ποϑμη τάξεων, σἰραρεία υἰΐοεα, χμΣ 
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Οοηΐ, ΕἸδοδορυσι ἀρ ἼοΥβα.. 

ὥμωω, ἐμπῃροῦρ." 
, ϑαρ, ΧΙ. 1. Ηρογοῆ. ἐσιβοῶτω,,. 

ἐ μεδέδαιε ἥέτε (πείρ ὁνο. Ζιαὰ ΙΚΥ.. 
18. 860. γαῖ. ἐκηβολαίῳ. (αῖὶκ. ραν 
Πο.) αὶ ϑοβασέδηβεγρῖιβ Ἰοοο ἐπι " 
βολαίΐῳ 6 (δι, Νῖο. οἱ Οοἰεῖ. χερο- 
ποηάυπι 6588 σθηβδῖ σεριβολαίῳ, πυ]- 
Ϊᾳ Ῥσογβιβ ἡδοβϑϑίϊαῖε ςοζεηΐαθ. Νες 
ΟΡε8 ἐβὶ βίβέιιθβσθ, δὸ8 γη ΊΥΣ 6: 

κἰοεε. Οοπξ, ῬΟ]]αο. 110. Υ], βοραν, 
10. δ] ἱπίδν βίταχυϊα ἰδς τοξογυη-, 
[ὦ ἐφσιβόλαια, αυα 110. Χ. βοςί. 42. 
ἐκιβλήματα, σεριβόλαια, ἐφεσερίδες, ᾿ 
χλαδαι! νοοληῦαν, ηΐ, ἱπότα τὰ ν. Ὁ 
φεριβάλλω δὰ Βυ1}, 11]. 9. « 
ἘΠΙΒΟΛΗ ΛΕΑΙΝΗΣ, ἐγγμρέο 

ἰραναα. ογγῷ ἰεο γος. ϑγιρανιβοὶ.. 

Ηοἕ. Υ. 14. ἴΐὰ Βίοϊβ. ϑεὰ το-. 
σε ἐσηβολὴ ἃ. 1. ἀ6 ουο δέαμϊε 
δι γεπιηδοῖλυϑ, Ὠ181] εἰμι οἱ ἱπ 6 ΧΌλ 
Ηδεῦσ. τεβροπᾶδι. Βαβνγάδο ἴῃ Αρ- 
ῬΆσ. Οὐἱῖ. δα ἃ. 1. δος Ἰθσο οοσ- 
τυρῦν οἵ 6 ἀυογωπι ἱὩ ενργείμ. 
ὩΡΑΠ ἰδ ἰδ .8 ΟΥἿΔ 6δδδ νἹάοίυν, 

ΤΑΙ ΑΥΔΡ. ᾿ξ εϑὲ ἐἤμπέετγε 

ομῆς ἐπιρείκ. 
ΨΕΠΙΒΟΛΗ͂Ι, ἐγέδιδεπε, υφοίφαΐ,. 

ἰϊα αἱ βυρρίεδίυν τέλους δαΐ ῥόρους. 
δ ἐαιβάλλω, ἡπιροπο υἱωίοίαπε δὰϊ 
ἐγ δεέμπι. 8 Ἑφάν. 111. 45. μηδὲ 
μία φορολογία, μηδ ἄλλῃ ἐκιβολὴ ᾿ 
ἔνηται. ἴτὰ οῃΐηλ ἰαχοπάυτα οβ. Ἰοοο. 

ΠπΏΡτοβδὶ ἐσ βουλή. δύ: δ θοῖ ἐπ- 
ἀϊοίδο, οὐτὰ αυὸ ϑγγυβ οοπβεπίξ. 
ϑεερί βαίπαθ δυΐοτῃ ἐσιβολὴ οἵ ἐπιβουλὴ 
Ῥοιτωυϊπῖδ ᾿6ββὲ ἴῃ - οοὐά. ἀσέαϊέ 
Μασ ἰη ἱπάϊοο δα Χαιομρῖι. Ηἰφ. 
στ. 8.ἢ. ν᾿. Ὑ46 φυοάυε 4. Μδος. 
ΙΝ. 18. ϑυϊάκε: ἐπιβολὴ, ἧ εἰσφορά., 
᾿ἘΠΙΒΟΥΛΕΥΊΏ, ἱπείαϊον, ἱπεια!- 

οὐδέ τποῖδον, σοηδιδεμε ἱπεο, ἔγγωο, 
ἀἄανεπκεης ἐπἤεγο, ἊΡᾺ Ηιρὰ. ΩΣ. 

ἐϊο. Ῥγον. ΧΥΤΙ. 47. ἐπιθου- 
λεύειν δυνάσταις, ἐπεί Δίας φίγεογε οἱ 
ἀγπαβίασυτι. --- ΠΝ Π ΡΙΉ. δὴ κα 

ΤΠ οἴαπιο, ἱποίαπιος. Ααῃ. Ῥβδίηι. 
1Χ]. 4. ἐσιβουλεύετε. Αταῃ, ἰδ ́ χς 
Ῥγαῖον ποϊομειῖῃ οἰσπιακάξ, ἴῃ Οοη}. 
ΝΙ. φυοᾳυδ οϑὲ σοπρτεφατί, οοπυε- 
πἶγο αὐ τες οοηρίππαπάας. Μὰ. Οο- 
Ἰΐπτα ὑ. 9601. Ἐογίδδβε ἰδιηθῃ δ 
ΠῚ οἀυχίί. ὙΜίάς ᾿ηΐγα 8. νυ. ἐκν 

ἂν 
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α βουλή. -- “ρ σον αν. 8 Ἄλορ. 

 ΧΧΙ͂. 94. δες. (οπιρίας. Ἡξεϑγοῆ. 

᾿Εσιγαμιβριύω. 

᾿ΕΠΙΒΡΕΧΩ, »ἷνο, ἐγτίὶβο, μετ- 
Ὑπὸ. πευρῦ εορέοϑε αἴξενο εἰ αὐ. 

ἐπιβουλεύει, ὁ ὁρμᾷ, ζημιαῖ: 
᾿ΕΠΠΒΟΥΛΗΙ ᾿ ἑμσιαμσ, ἐχομγδῖο, 

»γορορίέμηι απὶπιΐ, ἀδογείμι. Χ 

Ρἷμγ. πιαία, ἰηξοντίωπία. Ααῃ. Β. 
ἸΨῚ. 4. ΧΟΙΐ 3. εὲ ΧΟΙΪΙ. 90. 
Αι. ΤὨοοᾶ. Ῥγον. ΧΙΧ. 18. [πὰ 
οὐ ηἶδι.5 ἢΐ6 Ἰοοὼβ ἐσιβουλὴ πιαζιηι, 
ἐμ ογμπμοπ ποῖαι, Οεσῖα ποῦ ἐπ- 

ὃ “αἴαγιιπι δ. Ἀ. }. Ῥγογβὰβ δ᾽ Πεπα 68. 
- ποτ» ππμηϊο, αγὰ. γα. 

1.β8δτ. ΧΧΙΙ, 4. ϑδίπθ ἀυμίο ἀ6- 
ἀυχες νοσεῖ Ηορσ, ἃ ΓΥΤν» ὑὉεναίμα, 

ἑμον ἑαίες εεἰ, δαϊ οἰίδτα ἃ Ἴην, απο 
ϑαμθην δἰ βοδίίομο; Βαρθί, δὲ 
Ιερὶς ΠΤ ΣΌ: βοχὶ βεηβι διἀτηιοίυτα 

ἰπορίι8 τοδαϊταν. --- δ}: σοη)ατα- 

ἐν. ΑἹ. ἃ Κορ, ΧΥΠ. Φ. 8 Μεος. 
Ι, 7. ἐπικρατήσας δὲ τῆς ἐπιβουλῆς, .. Ἶ. μεαροὶ 

ς Ἰϑα ὅν δυΐδια ἐβοίυβ ργορορ. ἩΗ. 
ΔΏυ89 Τμο8. Τ. 1. Ρ. 770. 1]ο- 

συ ΤὭυοσγά. 12}. {Π]. αϑετί, 6 ᾳυο 
ΔΡΡαγεῖ, ἐσιβουλεῦειν ἴῃ υπίνογδυχα. 
πιοῖλτα οοημεείδεηι οαρεγέ, αεἴξδονατε. 
Ἐπογαηξ ἴατηθη αυΐ Νίδος. 1]. 1. ῥτὸ 
ὐχιβουλῇὴς Βευροηάυτη σεηϑυστγιιπέξ 
ἐπιβολῆς, αυε ψΟΌΔΡι.} Δ 8: 06 ἰηνὶ- 
οδῖι ροσταυϊαυὶ βο]θηῖ. 
"ἘΠ ΒΟΥΛΟΣ, ἐπμδιαϊαίον, αὐσετ- 

ἃ τατῖμ, ἐπί πιέοιι. ΤῚΣ Ρίαν. ἑποίάϊα. 

᾿Αφυ. Ρε. Ψ' 10, ἐπίβουλον. τ γγν}Ὁ 
Ραγί. ΡΙΆ. ἃ νη), οοπιπιούέῃ. Η6Ὁ. 

1. 7. ἐχνήψουσο οἱ ἐπίβουλοί σον, ενὶ- 
αὐἰδθυηϊ ἐπένιοὶ ταὶ, Εϊδυά ἀυδὶο 

ἰεξεταμὶ ΠΝ 5 ταῦ. 7η})» ἐπαῖς 
ἀπίίως εν. Ἐχ ὩοΠπΌ]οσυπι Β6Ώ- 
ἰοπᾶδ Ἰεχοπάντη εἰ ἢ. ]. ἐσίβολοι. 
Τυεκίυν ἰδλθη τεςοερίδσα ᾿Ἰεοϊομοτα 
γοιϑίο ΑΥ̓ΔΌΪΟΔ. -- Ὁ γηρέξ. 2 

« ὅδ. 1.16. Ἰερετυπὶ ὉῚΦ θλ- 

Ἰεῖ Ἰοοο Ἀεβοδ. Ἣν ποίδϊ νεπατὶ,. 
δὲ ΕΧ δα]υποῖο ἐπεαδας εἰ γε. ---- 
Ἰ Ὁ. αὐἀυενεαγίμΣ. 1 ὅδ. ΧΧΙΧ. 

4. 4, 86, ΧΙΧ. 29. 1 Ἀερ. Υ. 4. 
δι, ΧΨ ΤΠ. 84. ἔσῃ γὰρ ἐπίβουλος τῆς 
ἐδίας ζωῆς, ρεεεῖπιε οοπεμίεε υἷα ἑμα. 
Ἠδβγοῖ. ἐσήβουλος, ἐχϑρός. 

ἄμοο, ὙΌΣ Ηρ. ρέμεγε μαεία 
Ῥε, Χ, 7. ἐσιβρέξει ἐπὶ ἁμαρτωλοὶ: 
«αγίδας, ἀερίμεί, ααὶ 7ασμίαδείμτ π. 
᾿πὴρ 95 ἔἸπιΐηα. ὥὄγεησα. Τποοῦ 
ὅο». ΧΧ. 48. Ἡδκδγον. ᾿Εκιβρέξαι, 
ἐφαγαγιῖ, βρέξαι. 

᾿ΕΠΙΒΡΙΘΩ, ἐνφγανο, ἑποαίειο. 
Ῥγέπιο, παρὸ σμπὶ μοπέΐεσε ἕπρτεα 
Ὠίοῖταν ϑροοβεῖα 6 δι πσεῦο πι8- 
ἴυγῖ5 ἔγυ συ αὐδϑὶ οὨι5ἴο εἴ μες- 
βτανδῖο. ΣΟ, ΗἸρΗ. ἃ ΤῸ 

ωῖρο. ϑιγτασα. 100. ΧΟ ΧΥΤΙ. ΠῚ 
καρπῷ ἐκιβοίσει νεφίλη, ΤΌ ρ θυ πιαρ- 
πὸ οἵα μοπάετε ἐπσυμεί ππὰρες. Ὁ. 
Ἱγταρίοάοτιε ἴδὲ ἐπιβρίσε; Ἰπξετγσεῶ. 
[ῸΣ ἐπελεύσεται, ὀαιχυϊλγήσεται. ἔα 
οτος. 1]. Ε΄, ν. “ὅν. ὅτ᾽ ἐπι3,κη 
Διὸς ὄμβρος, δὶ 5080]. ἐξηβοίς, ἕει- 
βαρήσει, ἣ αὐ ἐσελεύσετα;. ζυἰξ.- 

Ἶ ἐτυχτηθηζασ ἐἰεειδεταὶ 
τ φξηποὶ Ὁ0], ἀξ Ποοάουϊοιν. τασπυῖι, 
ἀεείάεγατε Ῥγορυῖο βρη βοδίτ 1 κᾳὶ 
ὕενίτε, Ῥγοδίεγπετε, ἐφσιασλήσσεν. --- 
ἸΘΌ. ἱπομηιῦο, ἐππίίου. ὥϑὄγτητα, Ἐς 

ΧΧΧΥΙΙ. 8. ἐμοὶ ἐσέίββρισεν ὁ ϑυυρύς 
δου, τα ἴυδ ταὶὨ] ἐπομπεὶξ, 8. γεινπὶ 
Ιη6. Ηδονο. ἐαέβοισεν, ἐπεβάρῳνο. 
ΞΞΝ ἢ» ἀΐδηιβ, )θεπέμε. (οὐ. 

ΧΧΙΧ. 4. ὅτε ὅμην ἐπιβείϑων ὁδὶ, 
οὔχη ἐξδόηι ῥταυξδοξηξ, νο] ὑπυαίξετε- 
τέπι ν1156. [πὶ ἰεχῖυ Ηερτ. Ἰορτιιν: 
“ἰοκέ ἐτᾶπει ἴη ἀϊεδως ἡμυενίεϊεε πιεσ. ὶ 
γι οπίυν στ ΠἸΡοσῖ 6 ἸΥΘυιβτ] “πε: 
ὭΘΣΩ ΟΠΕΤΟΤΕ οἱαε ἀξ 116 ἀϊεῖταν, φεὶ 
δρὶμε ἐπ υἱα, 8. Ῥγοϊοιεενέεε, τε: 
᾿μδορορα 4ποᾶ [ἢ εδεἴπίστη ζνεη- 
Θη διιξ νἱγίοιυ οδάβ. Ἡδεγχοὶ. 
ποῦθε, μόῤπμαι Ιάετα: ἐσιβρία, 

ζοϑης ἐδ δλλαρ ΕΘ αὶ 7γαίτ 
ὠσόγεης κοῖς. ὩΣ" 7 ραῖνδα, οὐκπα. 

ἐα. Αὰ. εις. ΧΧΥ. 7. ᾿ 
᾿ΕΠΙΓΑΜΒΡΕΤΥΏ, αβεκξξαίεπε ἔπο, 

ων ,ο, αἰδκιέαϊες εγε ἀἄἱμποο πο. 
Παῖς νὸχ συ ξίδχη τὸ. 

ἐὐρῦδαα δα μεπεστισ δἰ ϑοδεσιμι, 



α ΧΧΣΧΙ͂Ν. 9. 

᾿Ε“γαμία. 

1 ϑώω. ΧΥ ΠῚ. 921. 
(Τδοάοις) 22. εἴς. Ἐδϑάγ. [Χ. 14. 
ἐπιγαμβρεῦσαι τοῖς λαοῖς τῶν γαιῶν τού- 
των, αἰβηϊαίόνι ὑπῖγε συσα Ῥορῃ] 
ΒΑγτλ [ΕΥΤΑΙΙΩ. --- [2}} ΡΙΏ. 3,- 

ἐγὶ5 ἀοβιποῖδ ἀπόγος ἄμοο. ΟἸδῃ6Β. 
ΧΧΧΝΠΙ. 8. ς0}}, Μαῖα. ΧΧΙ]. 
34. 1 Μδοο. Χ. δά. 56. 

᾽ἜΠΙΓΑΜΓΙἊΑ, οὐππμδέμηι, 75 ο05- 
- μεδιαΐε, αἰδηίίας. Ἡϊῃς 

᾿“ 

ὖ ἜΠΙΓΑΜΙΑΝ ΠΟΙΕΏ, δοηηι- 
᾿ ὄίμηι 7αςῖο. ἸΏΠΠΠ Ηρ. αϑέπεία- 

: ἔδηι ἵπέο. 208. ΧΧΠΠ). 19, ἐτιγαμίας 
σαποιῆἤσητε «ρὸς αὐτοὺς, οοππεέα ἐαολείὶδ 

τ ραπὶ 1116. Ηδδγοῖ. ἐκυγαμία, συγ- 
᾿ γένεια, ἢ τὸ σαρ᾿ ἀλλήλων ὥγεσϑαι. 

᾿ΕἘΠΙΓΕΛΑΊΏ, ἐγγίασο, ἐπηδμΐο, αν- 
: 'σίάδο. Ὀγτῷ» ἰάοτα. Ῥγον. 1. 36. 

᾿ Ψιάδ αυοᾳιο ΤΟΡ. 11. 7. 
᾿ἘΠΙΓΕΜΙΖΩ, οπῖιδίπροπο. ὈΔΚ» 

“5 ὁπεδ ρογίαπάμπι ἑπέροπο. ΝᾺ. ΧἼ]]. 
18. ἐκγεμίζοντας ἐπὶ τὰς ὄνους. 

2 41]. 

᾿ἘΠΠΎΝΟΜΑΙ, ροδίμπαξοογ. Ηϊης 
. ἐσιγινόμενοι, ροδίογὶ. ἘΡ᾿δι. 61. 

ἘΝ Βεί αν, 801 ρέμα 
ΠΌΣΟΙ ὯῸΠ Τοοΐθ 86 Πδροῖ, ρο- 

2 ῃρῃάηχα εἰίτα διιδϑοὲ 47. ραγίϊπι 
“ φοῖς ἐπιγινομένοις 101 τοαἀρῃάυσε δδί 

διροτυσπίωγιδ, αὐογιοηέϊδια. (οπῖ, 
γνεεϑο]ηρ. δὰ ιοάοτ. ὅις. ΧΩ]. 

4 51 
ἘΠΙΠΝΩΣΚΩ, αβποβοῦ, οορποδ- 

οὐ, υἱάοο, τεξριοἶο. 1. ἘΪΡΒ. 

γ» ἑπέοίϊορο. Ῥτον. ΧΙΝ, 8. --- 

ὗ ΗἸρμ. ἐπέοϊϊερο. .100. 

 ΧΧΧΙ͂Ν. 97. -ὖννν 4εηιεπ. ΕΗασρ. 

, ΠΙ. 40. Ηἰς ζοσῖο Ἰερεγαπέ »Ὲ-- 

Γ΄ ψγ», σοἷο. ϑγτῆτα. Ῥβ. ΕΧΧΠ]. 16. 
ὉΡῚ εδὲ ἱ. 4. Βτρὶοχ γνώσχω. ΧΧ 
Οεη. ΧΙ]. 81. οὖκ ἐπιγνωσθήσεται ἡ 

“ὁ εὐϑηνία, εα ἐϊα αϑεπασπέα πὲλὶϊ τα- 
δέαδι!. Ναχα. ΧΥ͂Ι. 5. ἐπέγνω, 86 ποξδα 
(ἀεοϊαγαδὶἐ : δὶ 4111] Ἰοσυμΐς ἔγνω. 
Ὦ κῃ. 11. 3. δος. ΟΒἶ5. Ηορ. 11. 90. 
-- "τὸν Ὁ ποῖα. Ὀτορτ. «εααἠϊα. 

Ζδοι. ΨΙ. 10. ἐπεγνωκότες. ---- 2); 

νος, ἴ. 

849 ᾿Εσγιώμων. 

ΣΡ ΡΠς. δὲ ΒΡΗ. θοη. ΧΧΧΥΠ. 

81. ἐσίγνων, εἰ χιτὼν τοῦ υἱοῦ σου ἐστ), ὦ 
υἱάε, δι τυπῖσα ΑἾ11 [1 81. ὙΙΔ6 οἱ 
σε. ΧΧΧΨΥΝΊΠΙΠΙ]. 425. Ὠραΐ. 1. 17. 
οὐκ ἐπιγνώσῃ πρόσωπον ἐν κρίσει, Ὥϑῇ 
γεδρίοίος Ῥδυβοήδιη ἴῃ πα ϊοίο, γ16 
εἰ ευῖ. ΧΥῚ. 19. Αχι. ϑγτηχα, 
Ἰδοοᾶ. Ῥγον. ΧΧΙ͂Ψ. 23. υδ]᾽ τό- 
δρίοενε Ὠοῖδλῖ. (εεΐογι ἄς μος Ρχο- 
νοΥθοσσα ἴοοο οορίοθα Ἔχροϑιΐξ 
Ημεκυβ ἴῃ Τδετηοπβίσ. Ενδηρ. ρ. 
348. 0] τηοπυϊῖ, δά ΗἩδΡταῖὶοὶ 6χ- 
εἰ ρἶαρὶβ πάθια δρυὰ ΓΧΧ οχμηΐμο 
Ἰερεπάπιμι 6δβϑα ἰΐὰ: καῦτα δὲ λέγω 
ὑμῖν οὺῆς σοφοῖς" ἐπιγινώσκειν πρόσωσον ἐν 
χρίσει οὗ καλόν: αἱ τὸ αἰδεῖσϑαι δΔἄνοη- 
τα νι θδίιν, δ οχέν ϑασιδ ἰἢ- 
ἴγαθατη. --- πὸτν υἱάδο. Ἐπί. 1Π|. 

ὅ. ἘχεοΒ. ΧΧ, 48. Τιερίταν ῥτω- 
ἴεγβα 3 ὅδιω. ΧΙΧ. 7. δρυὰ ΧΧ 
ἐπίγνωδ σεαυτῷ, 80 [π6. ἐπυγνώσῃ τοῦτο 
σεαυτῷ, ἈὉ] ἐσιγινώσχω ἐμαυτῷ να] δδι: 
δὲ σαυθο, πιο βαϊμίδ σοπδεῖο, νεϊ: 
Ῥγοῦδδ ἐδθεο, δὲ ὩΪΒ11 ἢπῖς ἔοστηυϊα 
1 ἑαχῖυ Ηδῦε. τοϑροηπάοίς. δ᾽... Χ. 
420. ἐείγνωδι, ὅτι ἐν μέσῳ «αγίδων δια- 
βαίνεις, Ἦ. 6. αἰ ρεπίον οορτία 86 
Ῥεσρεμπάδ ϑυχαυτϊη εἰ ἔδοτε ἱπον]- 
Ό116 τοὶ ραοσίσυϊπμ. [Ρ. ΧΙΧ. 23. 
ὅσου οὐκ ἐπεγνώσδη, μδὲ πον διιϑρίσογίε. 

ΟΥ̓Κ ᾿ΕΠΙΓΙΝΩΣΚΟΜΑΙ, ποπ 
ΟΟΡΉΟΒΟΟΥ. ΝῚ) Νίρἢ. ὀχείέπρωον. 

00. ΥἹ. 17. ὁ 
ἘΠΙΓΛΔΥΦΩ, ἑμπεοιῖρο. 1 Μαοο.. 

ΧΠΙ. 29. 

᾿ἘΠΙΓΝΩΜΟΣΥΝΗ, ργμάρηίϊα, 
οορηδο, αγϑέἐγέμηι. ΠΡ» ἀοοίγμα. 

Ργον. ΧΥ͂Ί. 93. υδὶ νογβῖο δά )αποῖα 
Ῥοϊγρίοῖς. Ἰιομάϊη. το άϊτ ἀοοίτί- 
πᾶπι. 

᾿ΕΠΙΓΝΩΓΜΩΝ, οορηλίον, ἐπδρέο- 
ογ, ατγδίϊεγ, ρὑγμάεπδ, οορηϊοπεηι 
λαδεηδ. Ἢ ν᾽)» δοίεηδ δοϊεπέξαηι, 

8. δοϊομίία ργαάμωδ, ργμάθκο. ῬΊον. 
ΧΥΠΙ. 48. Ααυ. ἐπιστήμων. --- “ἡ Ὧν 

ἐχοοζίεπα. Ῥτον. Χ]1]. 97. Ἐχ βοηΐθη- 
[6 ὕΔερεῦὶ Ἰοσεγυαηῦ 9.1", 884 -ἢὰς 

οὐ οομ͵θοῦι γα ΠῸΠ᾿ ΟΡῸ8 6δί, σηοῦο 
5ῃῆ 

8 

᾿»ὄ: 



᾿Ἐσιγιοφίζομαι. 

α νοχ ΗΕΡΥ. ἀοει νδ ἃ "3, ἐξρίο- 
γαγε, υἱ εἷς ἔαϊ, ΗἸἾΡὮ. αᾳυοα τιᾶρῖβ 
οἴδτα οοηνθηϊ ουτὰ 866. ΔΓ ααὶ. 
- νὴ» Ῥασί. ΝΙΡἢ. ἃ γν» οὐπ- 

φυίια. Ῥτον. ΧΙ]]. 10. Ηξεγοδ. 
ἐπιγνώμονος, συνετοῦ, γνῶσιν ἤτοι γνώμην 
ἔχοντος. ἰάοτα: ἐαυγνώμων, ἐπόατης. 

ἘΠΙΓΝΩΡΙΖΟΜΑῚΙ, ἐἑπποίεξεοο. 
ἼΘΙ Ηρ. οσρποροεπάωπι πιε 

Ῥγαδεο. ϑγιοσα. Ῥτου. ΧΧ. 1.4. ἐπ 
ὁ γνωρισϑήσεται. 

ΒΠΙΤΝΩΣΙΣ, ἀρηΐδῖο, οὐρηπίξο. 
Ἀν “οἰεπίδα. ϑγτητη. Ρα. {ΧΧῚ]. 

11.1ΧΧῚῚ Εερ. ὙΠ. 14. Ρτον. 11. 
ὅ. Ηοκ. ΙΝ. 1. 6. -᾿ ΤΣ αἀφηξέο. 

ΑἹ. 1ε5. 111. 8. σΦυάπα. ΙΧ. 14. 
ἐκενερίωηι, ἀοομηιοπέμπι, φιοα ονεῆδε 
ἐπίε αἰχμε οοσποξοιηξ. 4 Μδοο. 
ΙΧ. 11. εἰς ἐπίγνωσιν ἔρχεσϑα:, ἴῃ οὐρ- 

- ὨΙΠΙΟΏΘΙ ὙΘΠΪΣΕ, 80. 811 Σρϑίιβ. 
ς ᾿ἜἘΠΙΓΝΩΣΤΟΣ, οορημειξ, ποίμδ. 
Ἵ22) ἢ» ᾿ς οὐ οορπαίις. «“οῦ. 

ΧΥΠΙῚ, 40. οὐχ ἔσταν ἐκέγνωστος ἐν 
λαῷ αὐτγοῦ. Βεπδ ατοδα δ6ΏΒιπι, 
παῖ ἴῃ τρχίι ΕἸθρν. Ἰἰορίτυγ: πον 
εγιξ εἰ ΚπμΣ αὐ ἐπ ρορεῖο φ)μ:. 
Α ἔαταα δαΐπι δἰ ουὐυ5 6}08 ὩοΡὶ- 
188 εχ ρατίθ ρομάεϊ. Εοσίδεβαε ἴα- 
ΤΆΘῃ δὰ "»)7. ἀρηουΐϊέ, τοϊτυ]εταηΐ. 

ἘΠΙΤΌΝΗ, Μαίωμδβ, ρνοροηΐες. 
ἀ ΟΤΤΤῚ ἩΜ. Ἰοοο ποιαϊπῖβ, ρέπε- 

τίς τεσεηδίο, ἃ Ῥαν. ΧΧΧΙ. 16. -- 
- ῃν βαγυμῖμα. 3. .Ῥαι. ΧΧΧΙ, 18. ..- 

ἜΝ Ρατί. γύγπιαης. Αταοβ 1]. 1. 

ἐπιγονὴ ἀχρίδων. Τιερεταπί Ἥν ουτὰ 

ΟΒαϊάβο εἰ ὅγτο. Ἡδϑυοὶ. ἐκιγονὴ, 
γέννημα. --- ἘΣ Ῥίατ. ραγυι. 

Ιῃς. 200. ΧΧΙ, 11. ταῖς ἐπιγοναῖς 6 
τηδυρίπς οοα, (]θεχεῖπ!. δὲ δυ- 
ἴετι, υἱ [δὰ ϑϑυλ Γι18 ΣΟ, ὁχ- 

ε ῬἸϊοΔο σοῦ αἰώνα ἰῃ Οδίοπα «8 ]] 
ΡῬϑρ. 964. 

᾿ἘΠΙΓΡΑΦΩ, ὑιφογίδο. γ᾽ 

Ηι:ρῆ. αὐνπουεο. ϑὅγτατα. Ῥ8. 1. 1Υ͂]. 4. 
ἐπέγραψαν, ὉΡὶ 8111, ν. ας. ΤἬδοάοτο- 
ἴὰα8 (Τοι. 1. Ρ. 960.) εἰ Οπίεμβ 
ῬΡΡ. 66. (7. Ι΄ Ρ. 48.), Βεροης 

850 Ἐσιδέννομαι. 

ἐσέῤῥεψαν. 581 γείον Ἰοςῖῖο δϑινα εξί, 
ἐσιγράφειν δεδυ λα 1ςἶα]1, αἰ γράφειν 
εἰ γραφὴ, δοοίριαπάυτα αὐῖξ, τιῖ εἰς 
ἀοοιβατε. ---ὦ ἋΓ.- Νύχα. ΧΥῚΤΙ, 2. 

8. Ῥχον. ΥἹ]. 8. 1 δος. ΠῚ. 40. 
ἘΠΙΓΩ ΝΙΑ, ἰαμᾷ ἀπασαίατεε. 

ΓΛ» Ρίυν. α Αᾳ4ὰ. Ῥπξαΐπι 

ΟΧΙ.111. 14. Βοῦρα δηΐγεν ΣΌΣ ΜσαΣ- 
ἔδαοοηὰβ τὸ ἐσαγώια Ἰορετπάυμ 
σδΏβυϊ ἐασηγώνια. 

᾽ἜΠΙΔΑ' ΚΝΩ, ππ᾿ογάεο. γι» ἐδ. 

οἰάο. ἴπιο. εἰ ΤΧΧ ρος. Αἰὰ τος. 
ΧΥῚ. 80. ας. ππογάεμς ἕαδέα ει: 
Αἀάδ Αἰδοπδουμ 1. 82. Ἐ,. ΐ 

᾿ΕΠΙΔΕΗ͂Σ, ἐπάϊσεπε. ὅ8δ1ν. ΤΥ. 1.Ψ 
ΧΥΧΧΙ. 4. ΟἸοκβ. Βγεσα, ἑσνδρῆς, ὃ- 
δεής. 
᾿ἘΠΙΔΕΙΚΝΥΜΙ, οσζεπάο, ἀετῖε- 

πο. Χ  ΗΙΡΕ. ἃ χ 3. Ὀεπέγε γϑοια. 

Ιε8β. ΧΧΧΥΤΙ͂Ι. 46. υδὶ ἐ. εὔῆατε ἐε- 
ογεία ποῖδζ. --- [Ἱ» ασειέοε. δεχί. 

ΕΔ. Ῥ5. Χ. 4. Αὐοίος Ἠυΐιι5 νετείανίς 
τοβροχὶ ποϊοηοιι πιορηδίσ ἀπαᾶϊξ, τδπὶ 
γΟΧ ΣΤ ἴῃ ΗΙἸΡΗΙ Βαρεῖ, βεὰ δὐ- 

“τ 

τηράυσα ἱπορίδ. --- ΓΕ» «)}7ο, εἰο. 

φμοτ. Ῥτονυν. ΧΙ]. 18. υδὲὶ δα βεπίδε- 
ἴα δε ρεσὶ ἐσιδεικνύμενον δῖ ἐε, φυοὲ 
ἐναϊοαπάμηι ἀεπειπαίεῦ ὧὖ το, 5. 
φεΐ αἰίεγι γεγο τ απο σα σὶ!. Να 
δείχνυμω οὔτι ΘΟΠΙΡΟΘΙ ΕΒ δϑὲ 6 τοὺ 
ἀϊοεπαϊ. δ ̓ὰ6 ατωνὶὶ Ἡοβιοί. 
Ἔργ. δὅ08. 1 Μαςο. ΥἹΙ. 8. ἐπέδεξο 
κυριεύοντα, ἀεείσπαδαέ ἀοτπΐτυτι. ὁ 
δος. 1]. 1. ἐςιδείκνυσδλα, με42.λων, ἰταῖ- 
ἑαίμτιι3. ἱ 

ἘΠΙΔΕ ΚΑΤΟΝ, ες. μέρος, ἀἰδοῖεια 
Ῥαγε, ἀεοῖρια. Ἵν» εἰξοϊπεαί!θ, 

ἰδ: ἀεοίπια. Νυι. ΧΨ]]]. 9]. 
ες. ΧΙ]. 11. δ] βεορίυς. -- 
ΠΡ » ἀεοΐπα, 80. ραγε. ἴδε. Υ]}. 

13. δυ1488 : ἐπιδέκατον τὸ δέκατον, χαὶ 
ἐπσίπεματον τὸ αἴματον λέγϑν εἰώϑαων. 
ΨΙάο ἱμπτα ἐσίτεματον. 
“ἘΠΙΔΕΊΝΝΟΜΑΙ. γ 5 ἔνο, 

αἰϊέσο, οοἰδέσο. ϑγτωτα. ἴε8. Ι: 6. «6. 
Ῥχοοοβίαχα, δὶ ἸΠΊΘΣ ὉΥῸ ὀῥαγδεην 
μένου ν6] ἐσιδεσμουμίένου (1 ἔπι τηρδΓ- 
δῖπε Ἰεχίιαγ. Οοπξ, ΤΒοοάος. [ε8. 



᾿Επιδίξιος. 

εἱ ἘΠῚ. 6.) νοὶ ἐκιδεδεμοάγου Τοροποηάυση 
τὶ. ϑγχπτηδοῦυβ δηΐγα Πδυα ΤατῸ 
τὸ 2ΓῚ Ρὲσ ἐσιδέω νϑγίοτα ϑοϊδθξ, ν. 6. 

.190. Υ. 18. ΧΧΧΙΨ. 16. εἰ Ηοϑβ. 
ΨΙ. 1. 

' ᾿ΕΠΙΔΕΈΙΟΣ, ἀεσίον, ἐαροδίις, 
ὥοπει, εἴεραπα, ἱερίάμα, δοίδια, ρπῖ- 

. φσῆξεγ. δ ΣΌῸΝ Ομ]. οεἰον εν. 

ἙἘδβάτ. Υ. 8. τὸ ἔργον ἐκεῖνο ἐπιδέξιον 
γίνεται, ορυβ ΠΙυὰ ὄσπε σμοσεοαϊέ, δῖ. 

Ὁ, ἰμορεηξεῦ ἐπείγει ἐγ. -τ 75» ἀἐχίεν. 

ἐ Ῥτονυ. ΧΧΥΊΙ. 16. ὀνόματι ἃ ἐπιδέξιος 
Σ καλεῖγομ, ἸΟΤΏΪΠ6 δυΐδηχ ἀρτίου νοὶ 

δοπμς νοσδῖαγ. Τοροχυηῖ Ὁ» υἱ 

τὰ γ τείδγαίυν, οἵ ἐσυδέξιος εδι ἢ. 

1. οονπποάμδ, χαὶα 50. νϑηξι8 840}}- 
, Τμδσίθ ἱπίογδυτη δὺΐξ Ὠΐτηθοβ τὸ- 
- Χηονοῖ, δαϊξ 580]15 εοϑίσμι τοί ρογαῖ. 
1 ὕδοβετιβ δὰ ἢ. 1. αυΐ δὺυ6 Βδυ- 

8888 εῖ ἐδόμα 6 ὕδρρε}}: Νοῖίβ Οὐ. 
Ὁ Ῥ. 475. Ἰ,ερίταν ρῥγεεΐογοα [ε8. 11]. 

᾿ς 320.. βος. (ομιρ]αῖ. υδὶ νοοςὶ ἐσιδέξια, 
᾿ῬΓΙῸ 408 811} σιεριδέξια Ἠαθοπΐ, π18}]} 

Ταβροπάσί ἴῃ ἰοχίυ Ηθργαῖοο. 
2 ᾿ἘΠΙΔΕΌΜΑΙ, ἑπάϊρεο, ὄζεο. 
ΐ 13» ἐβέπια. Ὥδαϊ. ΧΥ͂. 9. --- 

ἐ “ὉΠ, 6βεο. Ὠδαϊ, 11. 7. ΧΥ͂. 8. --- 

; ὙΠῸ» πιμπεγο. 200. ΨῚ. 92. ἣ τῆς 

᾿ 4αρ ὑμῶν Ἰσχύος ἐφσιδέομα.. 1 ΔΌΘτΟ 
αυϊάδη,, 86 βϑηβα τηΐηΐτηα ἀἴνοῦϑο 

4 ἰταπβζαϊοσιπί. δὲν. ΧΧΧΊΙΠ. 586. 
ὡς τῆς ψνχῆς (δὶς οηΐμα Ἰοροπάιυτῃ 
νι ἀοίν Β΄[6]10 ᾿ ἧ (αν νέα ἐπι- 
δεήσεις αὐτοῦ, δῖος δηΐτηεε ἴθ ἐπ- 
ἀϊσοδὶδ εἶν. ἴ[Ὁ. ΧΧΧΊΝ. 28. ΧΙ.]. 
ϑ 

᾿ἜΠΥΔΕΣΙΣ, οὐϊφαιίο, οοἰϊεραιϊο 
υμίποτίδ. Ἔν, κίοσι, υμίπωδ, ἴΐα 

ἀϊεΐυμι ἃ οοπδίγίπρεπάο οἱ ἰἰσαμάο, 
ηυοά δες ἱπ δογυϊη ουταίίοπα ἤσσὶ 

ε 5βοϊθῃΐ, ΑΥδΌ. » 2 .» οοπσίτίηρσο, υπ8 

᾿ ζ "ἀρ κω Αᾳι. Ηου. Υ,, 18. 

Τγοδεεηΐας Ραΐδέ, δο8 Ἰερίθθε μα- 

σὼρ, ΟΩ 5: ἸΌΝΏΩ; ϑεὰ νὸχ 
Ἡεῦν. ποῖαϊ οἰίαη σοημργ ϑδίομοηι, 
40.818 Εξ ἴῃ συγαι ἶ8. νυ πουῖριι8 οἱ 

85] ᾿Επσιδέω. 

Ὁ]οοτῖθυθ. Αἀἀε Ηΐρροον. ἂς Μοι- 
δὲς Δ. 1. Ῥ. 460. 92. 
᾿ΕΠΙΔΕΣΜΕΥΏ, οδίξρο, δροοία- 

χα υμέπεγα. 0) 7, ῥατί. οδίίραπε, 

κεράϊριδ. ΤὨροάοι. [68. ΠΠ. 6. ἐκ- 
δισμεύων. δὶς ἐπίδεσμος Ἰαχία ϑυϊάαδτα 
ἀϊοϊξυν ὁ ἐπὶ τῇ αληγῇ δισμός. διε 
Αχϊδίορῃ. Ἄδερ. ν. 1431. [τὰ Βῖο- 
118. 56α ἐπ Ηδχαρὶ δ ἐπιδεσμεύων δὰ 
γν» ἢ, 6. ργΐίποερς, ρμδεγπαίον, νυ. 

6. τοξοσίαν ἃ Μοπέεβαποοηΐο, χαὶϊ ἰῃ 
ποΙίδ δυδ)]εοία δὰ Η]Ἰδγοηγτηὶ ἰεϑιῖ- 
τηθηΐαστα Ὀσονοοδῖ. ΤΌΩς ἐκιδισμεύων 
ΤΔΘΙΔΡΠΟΣΙΟΘ “Ἰοΐι8 οβϑδὲ ἐδ, σι τό- 
δέϊξμῖξ δαί ρογίμγδαξερε 

716 αὐλδϑὶ δἦπ8 νυ] πο ΓᾺ ΟὈ] Καῖ, 
80 8812 ρῥτγονϊαοί. 

᾿ΕἘΠΙΔΕΥΤΕῬΩΣΙΣ, δεομπάᾳ ἴθ γ- 

αἶἷο. ΓΚ)» αππὶ. ϑγταγη. Ῥβδ]ῃη. 

ΠΧΧΥῚ. 11. [πῃ τηϑηΐα Βαρυϊῖ τδὰ. 
Γ})» ἰεγαγε, πᾶθ δημυβ ΠΟΙΏΘη 

Βαροί. 

᾿ΕΠΙΔΕΧΟΜΑΙ, δροίρίο, τοοὶρίο, 
ἐπξοϊρίο, φωεοὶρίο. δ, Ἰάοτα. ϑγτωγῃ,. 

ΟΡ, κ 

Ρτου. ΧΙΧ. 90. 1 Μδςς, 1. 44. ἐπ,-- καὶ 
δέχομαι εδῖ φεδοίρίο ἤποεγε. Τα ηυο- 
46 ὅγτιιϑ ἱηίοσργοίδίυβ οὶ. Βγοί- 
ΒΟΒΠΟΙ Δοσ 8 νεσίθσα ταανηξ ρος οὗ- 
δϑεφμίμηι ργείαγε, ααὶα κατὰ δβοαυΐ- 
(ὩΣ, ς0]]. 3 δος. ΥἹ. 926. 83 Ἐάν. 
ΙΧ. 14. υδὶ ῥγὸ ἐπεδέξαντο Ἰοροτα 
ΤΩΆΊ]ΘτῺ ἐπελέξαντο, 0011. Ἐπάν. Χ. 
156. ϑδιγ. «ΧΙ, 1. ἐπιδέχεσθαι τροφὴν, 
οἷδο ὕγὲ. 2 Μδος. 11]. 96. ἐπεδί- 
ξατο πείσειν τὸν υἱόν. Ψυ]ρ. ργοριδὶέ 
(ᾳιιαϑὶ ἐπ 26 διιδοθρὶῖ), 5 ἈΒΌΓΑΤΩ 86 
Ἀ]1ο δ8ο. ϑὄγγιιβ υδὺ8 οδέ νόσαθυ]ο 
οὶ, υοά οἱ ἀΐξσετε, εἴ Ῥγοπἑέεγε 

ποίαϊ. ϑ''γ. [1]. 34. ἐπσιδεξάσϑω ἡ ψυ- 
χὴ ὑμῶν «αιδείαν, αὐπιϊέαξ αὐῖτια 
γΘβίσα αἰ βο ] παῖ. 1 Μδοο. 1. 66. 
ἐπεδέξαντο ἀποϑανεῖν, οἰςσοδαπῇ ταοτ- 
(6πι. (οπί. 2 Μδος. 1]. 27. ΝΤ]. 90. 
1 Μδος. ΧΙ]. 8. ἐπεδέξατο ἐνδόξως, 
Θχοὶρίεδαί Β0]Θ 146. 

ἘΠΙΔΕΏ, ἔσο, ἐϊίέρο, ; 
ΔΓ, ἰάεπι. ϑγιατα. 00. Κ΄. 18. 

Ἐ, ΧΧΧ. 21.. οβ. ΥἹ. 1. -- Ὁ 

592 Η2 

ἑ 



᾽Εσιδέο᾽ εἰς ἴασιν. 

α (μιὰ. ἔρον. Τγαῖν. ΠΠ. 91. --- γαῦῃ, 
ἴξρο, αἴϊέρο, οοἰβρο. ὅτ. 1.1. 68. 

“᾿ἜἘΠΙΔΕΏ ΕἸΣ ἼΑΣΙΝ, οδίξρο 
αὦ πιεάείαπι. τ 71, ἰάετα. Ααυῖΐα 

(0), ϑὅγιιμι. δον. ΧΧΧΙΨ. 16. υδὶ 
δθο νϑυθὶβ εἰς ἴωσιν ἩΠῚ1] ἴῃ τοχῖα 
Ηδρτ. γτεβροπᾶεϊ, 86 δβυηΐ διλρίρυί- 
{4115 οτηπἱβ οἰ] δα σαυδα δα αϊΐα, 
αυΐα ἐκιδέω «1. αυοαις βεῆδυ δά- 
δία. 
ἘΠΙ ΔΗ͂ΛΟΣ, πιαρὶγεοίμς, ἐϊαδ- 

ἐγ, ποία. 9 Μδος. ΧΥ͂. 85. ἐαίδηλον 
«(σι καὶ Φοανερόνν. Αἀνοτθίατα ἐσιδήλως 
Ἰερίξαν ἀρυά ἘΠ ρροογαΐθπι ἀ6 Βαΐ. 
γὶςι. ». 391. 94. 
᾿ἘΠΙΔΙΑΙΡΕΩ, αἰδίτίδεο, ρα οΥ. 

ΓῸΠ Ιάθιη. ἴπο. εἰ ΓΧΧ ἀεη. 

ΧΧΧΙΠΙ. 1. ἐσιδιεῦλεν τὰ παιδία, ἀ15- 
εἰρυϊς ΠΡοτοβ. Ἡγοάοῖ. Ἰ. 150. Ρ. 
ΟΊ. : 

ο ᾿ΕΠΙΔΙΔΩΜΙ, ἐπδερεῦ ἀο, ἰγαάο, 
Ῥογτίσο, ογέϑοο, αμρόέδοθΘ.Ό ΣᾺ Ὶ 
25 Καὶ εἰ ΗΙΡΗ. υεπίο, ὑξηέγε 

. [αοῖο. Ἐϑ1Β. ΓΧ. 11. Ατὰὸβ ἸΝ. 1. 

-- ΓΟ ΡΒ. ἃ ΣᾺ» πιογὶ ἡαοῖο. 
1 ὅδπι. ΧΙ͂Ν. 18. υδῖ γοϑί ἐσεδίδου 
ΒΙΡΡΙοητιπὶ δϑί οχ δηϊθοθβῃςθι5 
γοολΡυίυγα, αυοᾶ ἐμέεγξεοίος Ἰοίϊδξ, 
ἢος β86ῆϑι : Ἰϊϑηαιθ 6]0}8 ΔΙΓΤΩΙΡῸΣ 
81105 ροβῖ θυπὶ ᾿η ογέδοϊς. --- ΚΘ Ὁ» 

ἀ υεπάο. ει, ΧΧΧΙ]. 80. 866. 
Οοαρ]. 80. Πγδῦβ αἰσϊΣ συεμώετγε, 
φιος αἰλογιση ροίεϑδίαίξ ἐγααιί. ΑἸΟΙΟΥ 
ἐσὶζυν νουβί οη 8 ἐσέδοτο ὈΘῺ6 Βαηβιιτὶ 
ΘΧΡΓΘΒΘΙ. --"ῶν ἄο. ὅεῃ. ΧΙΙΧ. 

4].3 ἤερ. Χ. 15. υδῖ συγ δίδωμι 
ροττησίδτυτν ἴῃ οοαά, 4 Ραγ. ΧΧΧΙΝ. 
17. -α πῶ ἐαραπᾶο γιέ. Ααυ. 

ϑγυησά. ἴον. ΧΠΠ]. 7. ἐπιδόσει ἐπιδῷ, 
ἀοσοοδϑίοηπο ἀσογουογι, δαὶ : ἹΠΟΤΟΉΙΘΉ- 

6 ἔμηι οορεγέ. Μιὰς Ὀγυβίυτπι ἴῃ 
Εγαρστη. Ὁ. 180. 8 Ἐπβάγ. ΓΧ. 41. 
ἐπέδωκαν πᾶν τὸ σλῆϑος (41. δαἀάυῃπέ 
τὸν νόῦν) εἰς τὸν νόμον, αἰτοπἀ ΟΡ δῃΐ οτὰ- 
Π68 Ἰερὶ. ὅιν. ΧΧΧΥΨΤΊΙΗ. 40. καρδίαν 
ἐπιδώσει συντελέσω τὸ χρίσμα, ΟΟΥ̓Θατηι 
εἰαδι!, νοὶ]: δφἰμαοδεί ΤΟΠΒυΥΏΤδΥ6 
πὲ Ποηθητ. Ἐογτηι]α ἐπιδιδόναι τὴν 

852 ᾿Εσιδίζω. 

Ψυχὴν, ἀρρίξοαφε 5. ἐπῥενάδτε ἀπίτενα, 
Ἰερίταν δὲν. ΝΊ. 34. ΧΧΧΥΎΠΙ. ὁ 

δ' ἘΠΙΔΙΗΓΕΌΟΜΑΙ, αούαταὶὲ ἢ 

γερεί ἐς υἱοῖδιις παττο. Ἐπιδ. 1. 11. 
ἰπ δὰ. Οτῖρ. ΑἸὰ. οἱ Οοιμφὶ. ἐπὰν 
γήσατο αὐτοῖς, αὐϊ Ναῖ. εἰ Αἰεχ, ἂν 
γήσατο Βαρεοπι. Ἡΐϊης ἐπιδηγησι, τὸ 
»είξἑα πατγαίίο, δρυά Ουϊπεῦϊ, ἴ΄. 
ον 

ἣν ᾿ΕἘΠΙΔΙΠΑΟΊΏ, οοπάκρίκο, ἐν 
»ίϊοο, ἱπρενιένο. ὉῈγ, ἀμρίοι. Ἐν 

ΧΧΥ͂Ι. 9. ὕὕευσραϊυν χιοχῃε ἕν 
διαλοΐζω, ν. Θ. αρυὰ ΖΞ κεν]. ἔπ; 
1017. 
ἘΠΙΔΙΩ'ΚΩ, ἐπφεοίον, Ῥεγιῖν. 

ΕΤν ἰάετι. αεπ. ΧΕΙ. 4, Λα 

8 Μδοιο. 1]. 7. εἰ Ηεγοῦσι ἴδ} 
3222. 1]. 

“ἜΠΙΔΟΜΑ, αορέεεο. ΠΡ 
αἰιπάεηάο. Αχα. 1, ἐν. ΧΠ Τ. 
ἐπιδώσῃ ἐπίδομνοι, δαοεϑδίομε ΔΈ: 
νοῦς ΟἿΌΣ νὰ. ΜοπΕδΟΟηΙδ5. ι 

ΦΈΠΙ ΔΟΞΌΟΣ, οεἴεδεν, οἰατει, 
Τμείγις. γι ΟΒδὶά. αἰξας. Πα» 

ΤΎΣῪ 

11. 86ς. -ΟἸἶ8. λόγος ἐπίδοξος. τὼ 
ς ξ | 
᾿ς ποίας ἡπεῆοτ, ργαήδν. 

ΜΙΟΒαδΙ 5 δὰ ἢ. 1, ρ. 17. σοῦ 
6888 Ουρ]ίοοπη ἱπίειργείδμοηδι 
νοΟὶβ ΟΠ Δ}4. ΓΤ ἢν Ἅγασῖ, δε ιΠῦ 

ςομίτα νἱάσίασ 4110 ηίογργαβ β 
ἄγγελος Εἰς Ροθευΐ88ε ἐπίδοξος, 6" 
ἀθίινάβ ταδίατα ρϑάδπι δας παισίν, 
δίς, ΠῚ. 19. ες. Οοιηρὶ. ρίοπομ ἃ 
Ῥγορτία ἐπίδοξος εεἰ ὁαερεοίαίει, 8’ 
παίι5, φρεγαίια. Ἐ Βγοβίυ: ἐπιάο 
προσδόχιμος, οἴ : ἐπκίδοξα, φροσδοχυμοῦ, 
Ὁδὲ νἱ 4, πες. Ατηπιοι, ἔνδοξος ἐπ 
ἐσίσημος, ἐπίδοξος δὲ ὃ «ροσδοχώμενα τὲ 
ἐλαπιζόμενος. ἽΒοτα. ΜΡ. Ἔσο 
οὔχ᾽ ὁ ὄνδοξος, ὥς τινες, ἀλλ᾽ ὁ μῶν 
κίμος. ϑ6α ἀρυὰ ΠὨοη, ὕδεα Ρ. 10}} 
6886 νἹάοίυγ σίογίοσ. 

᾿ΕΠΙΔΟΞΟΊΤΗΣ, είογία. ΤΠ] 
επιϊποπέϊα, ρίοτλα, ἀἰοπίίαν. Αφνἷδος 
ΟΠ]. 1. ἴῃς. Ζεοδ. ν]. 18. 
ἘΠΙΔΟΊΞΩΣ, ρίοτίοβε, ὑπίρλι 

λοπογίβοε. 8. Ἐβάν. ΤΧ..46. ἐπιδῷν! 
ἐνώπιον πάντων. [πὶ ἰοχία ἩδοΡτ. λ 



᾿Εφίδοσις. 

απ ὝὙΠΠ,. 5. ΓΤ πο παν» δΡὮ» δῦγα 

οἸπηρι ρορμίμηι ἐτα. ὁ 
ἜΠΙΔΟΣΙΣ, αὐαϊίαπιοπίμηι, αο- 

ἐεφδῖο, ἱπογεπιοπέμηι. ΣΕ αἰ βμμάο 

7πε. Ααὰ. ϑγτο. [(ἐν. ΧΙ11, 7. ἐα,»- 
δόσει, αὈὶ ἰοροπάυμα ἐπσιδώσῃ. Ἠεδβγοΐδ. 
ἐσίδοσις, ἡ «ροἱξ, καὶ ἡ αὔξησις. 

᾿ΕΠΙΔΟΧΗΣ, τεσερίϊο, ἀοοϊγέπα, 
ψι τεοϊρίϊωεν, ΤῊ). ὅγτατα. ὙΒθοά. 

Φ Ῥίον. ΧΥ͂Ι. 93. 

᾿ΕἘΠΙΔΥΧΩ εἰ ᾿᾽ΕΠΙΔΥΏ, οοοΐάο, 
«ἰενιθῦ οῦ. Μ᾿» υεπῖο. ουι. ΧΧΙ͂Ρ. 
15. ὕεε. ΧΥ. 9. 

᾿ΕΠΙΕΙΚΑΙΏΣ, ὥφιθ, οοπυοηὲθη- 
ἐεγ. ὈΠ ΗΙΡᾺ. ἃ ἣν υοἷο. 

2 Βες. ,'΄. 28. βες. Οομρὶ. 

᾿ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ, αηυϊίας πιοπέΐδ, ἐπ 
πιπῆας, πιαηδιοίμοο, ἰοηλίας, ἐπα μίὶ- 
βεπία. δι δ ΟἸΔΙΑ. ἐεπέίαδ, τ. 

' ς Ῥγοϊοπραίϊα. ἴγαῃ. ΤᾺ, 34. β6ο. ΟΠ 18. 
ὉΌ1 8}1ι8 1 ίοτρτεβ μακχροϑυμίαν Ἠδ- 
μεῖ. Βασιοῆ. 11. 21. χατὰ «ἄσαν 
ἐπιείκειάν συν, Ἰαχία, ΟἸαῃοῖι ἀπηπαη- 
ἑαίοπε ἴιδτα. ὅδρ. 11. 10. δ] Βγεῖ- 
ΒΟΒΉΘΙἤθΓγῸ ἐφηείχεια 6895. νἹ ΘΓ ρχα- 
διξαδ, ἐπίορτας υἱέφ, ρἱεία5. Ψαϊᾳ. 
γουσεγοηίίαηι, Βο. Ὠδὶ. Νιά. οΙεὶς. 
πὰ, τες. Βειποϑίβοη. 8. ἢ. νυ. 
ἴ14. ΧΙ. 18. 2 Μδος. 11. 98. 

᾿ ἃ 8 Μβος, ΠΙ. 15. ΥΠΙ. 6. Οαηῖ. Ττ. 
Ῥαρν. γν. 13. 6]ο85ὅ. Μ5. ἴῃ ὕδηῖϊ. 
Θ τρί. ἐπιείκειαν, πραότητα. 

᾿ἘΠΙΕΙΚΕ ΣΤΕΡΟΣ, πείου, ἰεπῖου. 
Αἀά. Ἐκίμον. ΝΠ]. 7. διακρίνοντες 
ἀεὶ μετ᾽ ἐπιεικεστέρας ἀπαντήσεως, 1 α]- 
σβηῦθϑ 86 Ρ6ΓΡ οἰδηιεη ἐδδίπια ΤἈΓΟΤΙΘ. 
Νοπηυπαιδηι 80. ΘΟΙΠΡΑΓΔΌΨΝΏΒ ὉΤῸ 
ΒΌΡΟΥΪδνο ροῃίξυῦ, υτὐ Μείῃ. 
ΧΥΠΙῚ. 4. μείζων ῥτο μέγιστος. ΑἀὰΘ 

ε1 Οονμιι. ΧΙΠ.. 18. 

᾿ΕΠΙΕΙΚΕΥΌΜΑΙ, ἐς ὥφμο εἰ 
ὄοπο ἀρῸ, πιξέεηε εἰ οἰδηιοπέεπι πα ὑγώ- 
δεο. ΠΤ πὴπῦν δταίια 2. 

Ἐπάν. ΓΧ. 8. ἐπιεικεύσατο ἡμῶν ὁ ϑεὺς, 
οἱειποπίθηι 86 ΠΟ 18 ὑγχαδιῖ Ὠ δα. 

᾽᾿ἘἜΠΙΕΙΚΗΣΣ, αημεδ, πε δ, (αοῖϊα, 
οἷοηιθηδ. ΠΩ» οοπαοπαίογ. Ἐβδῖΐυη. 

858 ᾿Εσιζεύγνυμι. 

ἜΡΧΧΧΕΥ. 4. ὅτι σὺ κύριος χρηστὸς καὶ 
ἐπιεικής. ---- ὈΜῊ)ν ΡΣ. «ποάεϑέξ. 

Τμοοά. Ῥεον. ΧΙ. 2. “ Ορροπίϊωυν ἢ 
ἐπιεικὴς τῷ αλήχτῃ, ἢ. 6. ΡΪαροβο εἰ 
ψοΥθετα ΠΙΡΘΠΘΡ ἸΠΡΌΓΕΠΕ, χα] 4148 
δάρχτης αἰοιζαν, οἵ 6χ ομηηΐ Οσσᾶ- 
Βίοῃθ 80 ἰενὶ 46 σδυιβα βιιὲ (Ϊ8ς!- 
Ῥ᾽ΪΏδ6 ΘΟΤΏΤΏ1589058 σεραϊ. ΑἹ ἐπιειχῆς͵ 
οβὲ, υὐ Οτοὶ Θχροπυμπῖ, οἵ 808 
δυσίογαχα οομῆτταδέ εἴ νΟσΆΡΆ]} ρτο- 
Ῥτὶοίαβ, ρεδὲς ὡς οἰδηιθη δ᾽ δὲ ἰδπῖσ, χοῖ 
ἤμοῖϊο ἐη)ωεγίας ξετέ οοπάοπαίᾳμε. Ουὶ 
σοπέγασγιι5 ἀεικὴς, ἀείκεια, οἴ ῬῈΣ Θοῃ- 
(τδοοηοτα αἰχία, αυ)θθ ἐηγγία οβῖ, 
80 ῬΤΘΟΡυΘ ψμῶ ΡῈ οὐὐάδηι αὐ ὕθγ- 
δεγαϊίοπόηι ἐπζογίμ,.." [τὰ ϑαϊγηδβίυβ. 
ἄἀθ Εσρῃ. ΤγαροζΖιῖ. ραρ. 3238. Μιᾶς 
αᾳυοᾳιοε [(οχ. Ν. Τ' 8. Β. ν. 

ἘΠΙΕΙΚΩΣ, λεπιαπῖξον, ἰρηξίον, 
γποάοταίε, "πωησμοίο, ἐηάωζροηίον. 
ΝΠ ΗΙΡΗ, 8 δ υοἷο. 1 ὅϑβιη. 

ΧΙ]. 22. 2 Βερ. ΥἹ. 8.32 Μδςος. ΙΧ. 
27. ἐπσπικῶς καὶ φιλανλρώπως. ΗοΞγ6.Β. 
᾿Εππικῶς, σ“ώυ λίαν “ράως. 1,6χ. Ογ- 
τ1}11 ΜΆ. Βγείω. ἐφιεικῶς, φιλανθρώπως 
ἢ χάνυ μεγάλῳς, δο. πράως. ἴάετα: 
ἐππικῶς, προόως, μετρίωρ. 

ἜΠΙΖΑΊΏ, υἷυο, δι δίο5. ξηι. 
ΓΤ» υἷυο. ἐπ. ΧΗΨῚ]. 20. 4 

Μδοο. ΧΥΠΠ]. 9. 1κιοΐδη. Τοχ. 60. 
ἐσέξζησι ὠὲν χαὶ ἔστι μέχρι νῦν ἐν Σχύ- 
ας. ἢ 

ἜἘΠΙΖΕΜΑ, αἀφυώ οἷα εγυεπί 
δεγροπίοδ ἐπ μίας αο δρμπιαπι, δε. 
ἴα εἰ δριεπια, βρθοοϊδιίτα δρεπια, μαι 
ΟαΥ̓μ65 οὐσία ε7οῖμπέ, φιαπὶ αταοὶ 
πομφόλυγας υοοαπί. ΠΧ, ΟΥ̓ΟΗΙ μη. Β. 

ἐμεημσραι 866. 81108 3) αρηεοπέμηι α᾽ν 
γὶδ δῖυε ταπι. ϑγτατα. Εἰοβ. Χ. 7. 

ὉΡὶ (τορίςα οο ἱπαϊοαῖϊυν οεἰεγίίας 
πιασίηια ἱπίοτίίμς οἰυϊα 4 16γαξίϊξα- 
γι. ιάς δὰ ἢ. 1. Μοπιαποσοῃίυτχα, 

᾿ΕΠΙΖΕΥΊΤΝΥΜΙ, απηοοίο, ααἀ7μη- 
ὅο. 4 Μᾶδεοο. 11]. 28. τοῖς προειρημόνοις 
τοσοῦτον ἐπιζεύξαντες. Θυοά Βοθοῖκο- 
11π8 ἰῃ ϑ'ροοῖῃη. Νονεξ ΟἾδν!8 Ὁ. 18. 
ὉΑυβῖ}1 : σιμηι ἑαπιάδμ νγα)αιίοι 
ἐγηπιογαί,, 86 ἐαπὶ πιμίδεπι Ὀγαζαίέ 
δίηιμασ. ΑἸ : λαοίεπμε' ργζζαίε 

88 δ 

ἂν" 



᾿Εσιζήμροιον. 

ἃ ἑπλιδεκέδε. Αἀδο Ῥοὶγ". ΠΙ. 49. 
΄. 

ἜἘΠΙΖΗ ΜΙΟΝ, ἀσηιπεηι.. 1)}Ὰ} 

ἰηῆη. "πεἰοίαπάο. Ἐχ. ΧΧΙ. 42. 
δ᾿ ΕΠΙΖΗΜΙΟΏ, πιρίαπι ἐγγορο. 

γ2ν» ἰάδτα. Ὥθυϊ. ΧΧΙ. 22. ἐπιζη- 

μιωγήσεται 5866. οοὐά. Ἡοΐπ). 

᾿ΕΠΙΖΗΤΕΊΏ, φιατο, ἱπομῖγο, ρετ- 
φμῖγο, τεσχμῖτο, ἐτρείο. ΓΝ 2» 4κατο, 

»είο. Αι. 168. ΧΧΙ. 12. -- Δ 

ὃ ῬΙῊ. φματο, ρείο. 1 ϑδτω. ΧΧ. 1. 
Οοβμεὶ. 1]. 49. υνὴ᾽ ῥτὸ ἐσεζήτησεν 
Οταθῖυβ ἔτι ἐζήτησεν τοροποπάσαι 
6686 εχ Ηερυ. 1} οοπ)εθοῖξ. (εσίε 
Δρυὰ Ααυϊΐδτλ ῥγὸ ἐσ᾽ζητεῖ Ἰεβοϑη- 
ἄυτι οϑὲ ἔτι ζητεῖ Ααάς ϑ'γχητη. 
Ομ]. 111. 15. υνὲ Ῥγὸ ἐσιζητήσει 
ΧΧ Βαδροηὶς ζητήσει, εἰ ἐσιῥητεῖν 
αυοδα Ββϑηϑυμι σευοσαγε, τεδέϊμοτε 
ποδί. ναὶρ. ἐπδίαμγαί. ϑγτοτηδοἢ. 

ς Ῥτον. ΧΧΙ. 10. Αᾳυ. δες. οοὐ. 108. 
Ηοὶτα. Ώδυς. ΧΧΙΠ]. 6. -- ΤῪ 

ψματο. 3 Ἄεσερ. ἴ. 2. ἐπιζητήσατε ἕν. 
φῷ Βαάλ: υδὸὶ ἐπιδητεῖ οδὲ οοηξεΐίεγε, 
80 βΒροοϊδίίχη ἀα 118 δαμιθοῖαν, φεὲ 
ογασμία οοπδιίεπί. ΜΡ. οονσμδῖο. 
ϑυτοχηδοῆι!8 6Χ δ] ογα 6.8, υἱ νἱά6- 
ζυγ, οαὐϊοηο, μαροὶ αὐϑεσθε. Ψ146 8. 
7. ἐχκζητίω. (οπί, 1014. Π]. 6. 4 Ῥαν. 
ΧΧΧΙΨΝ. 31.--Ἴρ Ὁ), υἱδίίο. 4 ϑΆΤα. 

4 11. 8. ἐπιξητεῖς ἐπὶ ἐμὲ, ἱπιρωέας τα]. 
Αἀάδ ϑὅγυηνη. 9οὉ. ΧΧΧΙ. 14. υδὶ 
ἐπιζητεῖς βϑηϑιι ἡἀϊςἷ4}} εδί ἐπφιέγογε. 
Ψυ]ρ. εἰ σεπι σμώείογίί. 8ῖ.. ΧΙ, 
99. ἐπιζητῆσω βοήϑειαν, τεφμίγεγε 
ΔυχΙ τη. 1 Μδος. ΥΙ]. 18. ἐπεζή- 
τοὺν παρ᾽ αὐτῶν εἰρήνην, τεγμίΓεδαπί ΔῸ 

᾿ΕΠΙΘΑΝΑΊΎΤΙΟΣ, »πιοτίἑ ἀεείίπα- 
ως, οαρ ἐδ ἀαπιπαίμα. Βοὶ εἰ Ὧν. 

« 30. οοὐα. ΟἸΐ8. τῶν ἑἐαι' ϑανατίων σώ- 
ματα. (οπέον Ο0589. Μίδβοε]]. 1]. ἢ. 
3946. Κ. 

ἘΠΙΘΕΜΑ, φμοά ξιιρογέπεροπίζετ, 
οαρξξείζωπι. γ τυ υεπέετ, εἴ ταϑίδρἈ. 

φιοικδεταπίία, ῬῬπγοπείποπία. 1 Βερ. 
Π. 99. --- ΤΥ Π2. οογοπαπιεπέιρη. 

1 Βερ. Ν11..16. 17. οἱ ΧΧΥ. 17. 
4 

854 ᾿Επεϑέτης. 

860. ΟΟμΙ}!]. --- ΠΞ 0. ορμε ρίετιιι 

εἰ τεϊϊοιαίμα. Ψυΐσαῖαεκ τεΐδεμένσι. 
ϑγιητη. 9 Βερ. ΧΧΥ͂. 17. Ἐπὶ τοῖδι 4 
μας νεγϑῖο, απ 6 (οά. (ὐοἱβ)ιν. 
4. ῥγοῖ Μοπίξδασοτα5, δήάπιο- 
ἄυπι βυϑρεςῖα, ὃς γεΐδγοτεαξ μοῦτις 
νεῖν δὰ ργβοεάεπβ σῇ ΤΣ -- Ι 

ΠΡ} Π» αραΐο. 1εν. ΝΊ]. 94 

ΨΠΠΙ. 48. ΧΧΙΠΙ. 15. --- ποι αν, 

οδίαϊο, ψιῶ αγῷΖ ἱπεροπέδησ. ἴπεο, 
μεν. 1]. 14. Ηδεγυοβ. ἐαΐϑεμα, εἰ 
ἐκιτέμενον. 

ἘΠΙΘΕΣΙΑ, ἑσπροείξδο, εἰέκε. .« 
ΠΟ» ἀοίϊδ. Ααυ. κε. ΧΧΧΙΤΝ. 

38. ῥήματα ἐκϑεαῶν, ὑετὅσ ἀἀἰοίοια. 
Κτονβείσίο ἤος νοοδυ]ιτν (είετ- 
ἄυτη, εἰ Ῥβαῖτα. 1. 1. ςο}. ΧΙ. 1. 
ΓΝ. 19. ἰη Ααα]]ε νογϑέσμθ μχῸὸ 
ἐσϑεσιῶν Ἰεσοπάστῃ νἀ δίυν ἐεϑέσεων, 
αυοά ἴδγη 1π Βοκὶὶ ποιῖβ Ὄχεῖδ. 
ἜΠΙΘΕΣΙΣ, ὑπροφίέέο, ὕγακ:ξ, ὑν- 

υαδῖο, ἐγτωρίϊο, οὐοπγωταξέο, αὐἰαπεαίνο, 
ἑποίἀΐα. ΓΟ γὩ» ἀοίδια. ὄγτωτα. (νεὶ 

ῬΡοῖυβ Ααὰ.) αεη. ΧΧΧΨΥΊΤΙ. 85. 
Ααυ. Ῥτον. ΧΙ]. 18. Αι. Τπεοὰ. 
Ῥχον. ΧΙΝ. 8. Ααυ. ϑγτησα. Ῥβδὶεν. 
ΓΙΝ. τῷ. Ααὰ. ϑὅγιηση. Ῥχονυ. ΧΙ. 
1. -- ΓΔ». οὐαηιαίο, ἐπηρωάβοίδα. 

ἘΣ. ΧΧΙΠ]. 11. διέφϑειρε τὴν ἐπίϑιον 
αὐτῆς ὑπὶρ αὐτὴν, δᾶτὴ ἐηρβκάξοξία 
δάδυς δυρεγαν. Ηδρεὶ ἠ ρριεῖαιει 
οὔδηι ἤδηὴς Ποῦοδοτ, οἴ ἐξδῥατπεοι, 
οὐπομριδοεπίδατε διρτῆοείῖ. --- ἽΦΡ 

οοη)εναξο. 4 Ῥαγ. ΧΧΥ͂. 97. ἐπέϑεντο 
αὐτῷ ἐπίδεσιν, οοη)εγαίλοπενς οοπέγα ἐἰ- 
ἔμπι 7αοϊεδαηπί. 3 Μαος. ΕΥ͂. 41. τεὴν 
ἐπίϑεσιν, ἐγτωρέξοπεηι. 8. Νίδος. Ψ. 5 
ἐκὶ τὴν πόλιν συνετελέσατο ἐπίϑεων, αἰνῖ- 
ἰδΐοτα αὐοτέμς οεἰ. 10. ΧΙ. 18. 

᾿ἘΠΙΘΕΊΤΗΣ, ἐπιροείον, 7γακάε.- 
ἑοπέμα, ἱπδιἀαίοτ, σμὲ ἀρρτεάλἑεν αἴοι 
φμουὶξδ πιοιίο. τ» ΥΤΊΩΕΝΣ, ἐγτίσον, 

ἵΐετα : ̓γαϊγαοίε ττερίμα. ϑγτωατει. Ῥ-. 
1. 1. ἐασιϑετῶν, Ἀ. 6. δΘοχύσω, αὐ ἵξαρε- 
ἴα αυδεὶ ἐδλοϊυπὶ 1 ἀοοϊσίμδεη ἀἱ- 
ὙΙΠδτη δ᾽ 8616 Βοοϊδίοσεβ, ᾿]] δῖε οοῖ:- 
[οι θηο, δο58 τ ἀδηᾶο εἴ δνοσδπάο 
ἃ νἱγίυίε. ἴ,6χ. νεῖ. ἐπϑέγης, ἑπεροε- 

.-, 



ὰ 

α, 

"Εσιϑιωρίω. 

Ζον", σἐεἰβοπαίογ. ᾿Ἐκίϑεσις, ὑπροείηγα, 
«ἰεἰϊοπαΐιδ. 

“ἘΠΙΘΕΩΡΕΏ, ,» 601.» ᾿ φχορρίοιο 
ἐενπρέργ, οονδίάεγο. 4 Μδος. 1. 80. , 
ἐτϑιώρει, ροτϑρίοίας Ἰίοοῖ, (ΟΟηΐοΣ 
ϑοβοῖεν. Μαεϊοδίοτα. Οσίξ. ῥ. 8. 
ἜΠΙΘΗΜΑ, κδ]148 ἐσίϑεμα, ορετ- 

ομέμηι, ἱερπιέη. γγ )» οαρίἴσα. ϑγτα- 

τη808. ΟΟἢοΙ. 11. 8. ἐκιϑήματα, υδὶ 
ποίδηδιη Μαγθδηεουση ἢος γος. 
δι ς 1885 [[,Δῇηοὺ σρροείδέοπεε, 
αυοὰ δρυὰ Ἡϊεγου. Ἰερίξυτ. δε 
γεῦθα μέτρων σχήματα καὶ ἱα'ϑήματα, 
αὐ ἰη Ηδχδρ] δ ἢ. 1. δγχωσοδοῦο 
ἀσιθυυπίυγ, 8ϑυπί τϑγυ ΘοΒο]οῃ 
εα νεῦρα χυλύχον χαὶ χυλήκχια. ὙΙΔΘ 
δὰ ἢ. 1. Μο. Αγρυὰ Ἠδθνοδίυτη 
ἐπσίϑημα ἜΧΡΟΠΙΤΟΣ αὥμα, ορογοιῖμηι. 

“ἘΠΙΘΝΕΣΚΩ, πιογίοῦ. ΓῺ» 

1οἴ. 1ν. ΧΙ. 82. 566. Οομ}ὶ. ἐκ» 
φεϑνηχότων αὐτῶν, ὉΌΙ 411] φτεϑνηχότων 
Βαροηΐ. 
᾿ἘΠΙΘΥΜΕΩ οοποιρίδοο, ἀέδέάδγο. 

ΓΝ ε ΓΝ ΠΣ. ΡΒΙΒ., ες, Ηρ. 
Νί. ΧΙ. (. 1 Ραγ. ΧΙ. 17. Ῥβαΐτω. 
ΧΙΙ͂Ν. 18. -- ΓΝ: ἀεειἀεγίιηι. 

Ῥεαίες. ΧΥ͂ΤΙ. 6. --- ἽΘιν ἀἰοο. 

1 ὅαα. ΧΧ. 4. 55. Δ, δὶ δηΐπιο 

εὐἰδυΐζαγ, ραγάπι οορίἑαξοη65, Ῥ81- 
σα ἀεσίεγία δἰστιβολί. --- Ἵπ:ν 

ιοἶἶσο. 68. 1. 40. - ΠΥ ἢ Η;ρῆἢ. 

ἐγ τίρο. Ιεθ. ΧΙ.111. 94. οὐδὲ τὸ στέαρ 
φῶν υσιὼῶν σου ἐπσένύμησα. ΝΊΒΙ ἢϊς 
4116 555. ἰἸοοϑ, τ] οδάδυῃ βοηϊθῃδ 
Ἰερίξαν, τοδροχεγυηξ, ἰοοο ἐστϑύμησα 
Ἐογίδβϑο Σεροθπεηυχη οτῖς ἐσέθυσας. 
--- ἸῸΓΣ σωρίο, ἀεείάετο. ἔχ. ΧΧ. 

17. ους. Υ. 90. [65. 1. 29. -- 
ΟἿΌΡ» αείπεδ. Οοη. ΧΙΙ͂Χ, 14. υδ] 

ΡΪογίψυ βίδίασης 6ο8 Ἰορίββα ἼΘΙ 

δεᾶ δχ βοηϊοπίὶα ΟὙΔΡῚῚ δα ἢ. 1. ἐπ. 
θύμησεν ρετποϊ ρου δὰ ΤΥ» 9:- 

δέμδ, ὍΤῸ 40ο ποθ Ὁ.) ἰεβεγαῃξ, 

ςοἷ1. Ῥραΐη. ΟΧΙΧ. 20., βαεὶ 3.2 

ἱπιθ ]οχοσυηῖ 6 ποϊϊομα νοῦ ΑΤΆΡ. 

δ .γ5» αὐἀάέοίμηι 6586 γεὶ, σομομριδ- 

855 ᾿Επιϑύμημα. 

οεγὸ αἰηωδά. ---- -- ὑϑ5, νοσθυχῃ. [68. 

ΓΝΙΠ. 2. Αἀάο Ῥ παι. Οεῃε5. 
ΧΧΧΙΨ. 19. - ΡΤ» ΡΥ: ἀοβαιις 

δῆς ἴῃ αἰἴσμα τε, ἀοίπάο ἄπο, ἀρρείο. 
Πουΐεν. ΧΧΙ, 11. 660. Οομιρὶαῖ, 
4 Ῥαγ. ΥΠ|. 6.--ῷ 5) ΝΙΡΆ. οἱρὲ- 

ἄμα, ἀραϊἀογίο αὐβδοίιις. σμηι. Οἴὅπεϑ. 
ΧΧΧΙ. 80. --- Γύπυτις ὈΙυγ. σίο- 

οἰαίοα. 168.1,011]. 11. καθάπερ ἐπι- 
θυμεῖς Ἰεγῖναγυπέ 8ῖπ6 ἀυδὶο ἃ γδᾶ. 
ΣΤῚΣ οἰδγε, αυοα δα ομρίαϊέαίειη 

ταϑίδρθοσίοθ ἰσδηβέδγευγ. -- γι Ὁ. 

Ῥείο, ροφίμἶο: Ῥφαῖ, ΧΙΝ. 496. Αὐάε 
ϑγχητα. (ὉΠΕ]. 11. 10. αἱ αἅ6 οσωξδ 
ΒΕΙΊΩΟ δεῖ, υὐ δθο Ὁ ἴῃ (Δ]} οσὼ- κα 

ὈΟΏ8 βοῦία πυϊ]υ Αἰ ΒΟΠΒΙΤΩ 
αρδγα ροββὶξ. ---- δὴ 'ν αγαἀεπίεν ἀ6- 

δίάετο εἰ αρρείο. Ῥραϊχα, ΟΧΥΙΠΙΙ. 40. 

στ ΠΝ Γν ἀεεϊἀογίμηι. Ῥ5. ΟΧΥ ΤΙ. 

90. --- ΓΝ ἰάοτι. 700. ΧΧΧΙΠ, 

20. [68. ΧΧΨΙ. 18. 5:1τ. ἴ. 28. υ)ὲὶ 5ἱ 
Ἰοχίταν ἐπεθύμησας, Ἠοῖδ ἱηἰοιτορα- 
του 5 δἀἀοηάδ ουϊ : βοα β'ηα αἰ θῖο 
εχ Οομρὶ. δς ΑἴπΠρ.. ἐπιθυμήσας τερο- 
ποηάυϊη οεῖ. σ0ἢς ΧΥῚ. 406. 
ἐπιθυμεῖ οδί σμροῦα ἀμοῦγο ἐπ πιαίϊτὶ- 
πιοπίηι. ἴΙὼ Ἡϊεί. ϑΌΒΘΠΣΙ. ψ. 15. 
ἐπιθυμαῦῖν οδὲ υεἶξδο. 

ἜΧΩ,  ᾿ΕΠΕΘΥΜΗΣΑ, λαδεο 
ἡμᾶς οοπομρῖσε, υοἱὲξ πιεὶδ ροίδδιξ δι. 
γιατ. 000. ΧΧ, 20. ἡἼ)ΙΙ͂Δ» ἐπ 

ἀφεϊενίο φ)μς: σχὼν ἃ ἐσεθύμει, ἠα- 
δεμδ, φιξ εἰεεἀεγαδαί. ἽΔΩΤΊ Θαΐτα 

Β. 1. ομἠεοίιαπι ἀεσέβενἐέ 5. ὅοπα εἰ 
οοηποάα ἀμ) υἱα ποῖαϊ. Ὶ 

ἜΠΙΘΥ' ἽΜΗΜΑ, ουρίαλίαδ, ἀεε1- 
ἀεγίωηα, δἰίατα ταϑίοηγτωῖςα ἑά φμοά 
ἀεοϊεγαξαν, 8. ἀεειἀεγαδὶϊε, γε ᾿γο- 
ἐϊοξα. ἤἢ 1 Π2» ἐπρίογο, ῃγοῦο. ἴ68. 

ΧΧΧΙΙΠ. 14. οἴχους ἑἐαψυμώματος. 
Νοῦ πιδῖθ. Ὑεῖρα επῖτα ἐσρίογαπάὶ 
ἂς Ῥυτοδαπάϊ ἀυοασο δα εἰξοίίοπειε, 
δάεοχιε δὰ ἐεείἀεγίμηι ΓΑΙ Βἔεγ ἢ - 
τὰν. Οοπέ, δίμιομὶβ [6χ. ΗοΌτ. 8. ν. 
ἼΠ2. - 9593} Ρίυν. ἀξ φἐοτοοτεὶ. 
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Ἑσινύμημα. 

« Ἐπ. ΧΨΠΠ,. 5. Ιάοϊα ἢ." ὁ ΕΧΧ 
τὰ ἐπιθυμήματα ἀἰϊοῖα βυπῖ, ηυἱ4 ὅ- 
6: 68 τοὶ σίοβο οσαΐζὰ Ῥγοδοαυθθδῃ- 
[ῸΣ, ἀὰ διὰ γαστὸ οὐχ ἐϊδεαξηε ἴῃ 
5.5. ΘΟΙΏΡΑΓΕΙΣΊ 580] 6. ---- ΏὩ» Ἅἀεδέ- 

ἀεγίμηι. 166. ΧΧΧΙΙ. 19. ---. “ΠὩΓ 

ἰάοθτα, οἱ οὐ7εοίμπι ἀφο εν. Ὁ δτι. 
ΧΙ. 38. βεο. Τβοοά. υδὶ ἐν ἐσιϑυμή- 
μασι Ῥοδίζυτα δβί ὕΧῸ ἐν ἐσιθυμητοῖς. 
-- ΤΠ σείπιδ. Ναα. ΧΥ]. 18. 

ὁ ὍΔῚ Ῥεστηυτδί 8 ΗΘ ΣΊ8 Ἴ οἵ Ἢ ἸῺ» 

ἀεεἰάογίμπι, Ἀ. 6. τεβ ργείίοδας, Ὁ]6- 
ΤΊΒαΙ6 ἹΠοσΡ ΘΕ θ8 ]ορί85ε νἹ ἀδέαγ. 
Θυοὰ αὐάπαυϑτη ΟΡ ἰοοῦτπι θη» 
ΧΙ ΙΧ, 14. τοϊηίΐτηθ δϑὲ ἱπυργοῦαθ 6, 
ἴδιῖθη, δὲ βζωϊυν, ΓΧΧ ῥπιθύμημα 
Οἰχίδθο ὑτο γ6 ἀσείαογαε, ΘοΒ ΒΘ ΠΒυῺ 
ΕΧΡΓΕΒβ81596 βίδία! αυοαια ροϊρτϊξ. 
ΝΟῺῊ ΘΠΙΤΩ, Β6Ώ8118 τη δία, 51 (1688, 

. ἐξ ἤ6 αδίπιρῃ φιΐάσπι αὖ ἐο ἀοοορὲδ86, 
ε διϊ 81 αἶσα5, ἐα πελίϊ, χμοά ἀσδιαδ- 
τατὶ ροεεῖξ οἰ αὐ εἰδα ἀμπιάπος σ0η- 
ὕεννε, αὖ δο αοοορίδεε, συπὶ οεγίαχα 
δὶῖ, 81} 481Π0 οεδοΐεσα δἰίδτῃ ᾿π 6] σὶ. 
-- ΣΛῸΠ» υἱπηι. [ε8. ΧΧΥ͂ΤΙ͂Ι. 9. 

Ιδρετυηξς ἼΘΓΙ οὐτὰ δἰθὶ. --- 

ἼΌΠῺ, ἀεί εγίμηι, 1 Ἄερ. ΧΧ. 6. 

Τῆγεη, 1. 1]. (δὶ Τποοάοτγείυς ἐσι- 
ϑυμητὰ Ὠαρεῖ.) 12, 11. 4. ἘΖΕΟΒ. 
ΧΧΙΝ. 16. υδὲ υὶς. ἀεεί ογαδιδ. 

ἃ ϑῖς Ἰερίευῦ αυοαας ἰρίἄθ ἀρυὰ 
Ηεθτεουμ [π|. Αἀά6 Ααυ. ὅϑγτητα. 
Ηοβ. ΙΧ. 6. --- ἘΞΥΤΉΘΙΤΌ Ρυν. 

ΤΆτεη, 1. 8. (10.), υὐἱ ῥρτὸ τὰ ἐσιϑυ- 
βήματα ΤΒεοάαοτγεῖυβ τὰ ἐκιθυμητὰ 
διαρρεῖ, εἴ ἰῇ βϑαυθητρις τὸ ἀγύασ- 
μα δὰ τὰ ἐσιθνυμήματα τοίοτγίυτ. --- 
ἘΠῚ, οὐοίἑπαϊο, ἀπιγὶδδ. (16:. 

Π.. 17. ες. οοὔ. ΑἸεχ. υὐϊ ῥγὸ 
ἐπιθυμημάτων τοϊϊαὰ! ΠὈγῚ Βαροπί 
ἐνθυμημάτων. --- 8 ΓΘ αοίμ. 

ΤἼροά. εἰ Εά. Ουπία Ρ5. ΟΧΥ ΤΠ]. 
118. υδιὲ ξογῖαββε  " Ἵ [626- 

. 

τυμί. Θν, 1. 14. ἐπϑυμημάτοων, ἢ. 6. 
τοῦμα ἀεδιάεν αὐδδ β6ὰ Ὀοτιὶδ ὈγβϑίΔ- 
Εἰθαίγαἱβ, αυιε8 γεῦδιὰ ΒΑΡΙΘὨζΔτη 86- 
φυυπίαχ. Ψυϊραῖυδ, ρεπεγαϊιοπίδειε, 
Ιρὶς γεννημάτων, ὮἈ. 6. ἔγασζαμυπι, 

δ 

δδθ Ἐκιυμάα. 

4106 βερέετι(α σαθαταῖ εἰ μεούκαι. 
Γ[ρι4. ΧΙ, 15. 
᾿ἘΠΙΘΥΜΗΤΟΣ, ἀεσέ εν αδϑζε, ἀε.-- 

ἑεἰάεγαξις, ἀεί ργοβϑδοξις, ὑτεσείαπε, ᾿ 
αυοπίδι! ῥτείίοβα βοϊθιι ἀοϑιὰς- 
ΤΆΓΘ. ἼΣΓΠ1. ἀεείἀογίμτα. Αταος Υ. 

11. - ππὸγν, ἰάστα. 9. Ῥασεὶ. 
ΧΧΧΊΙ. 27. 7εν. Χ11. 10. Νίαξ. ἢ. 
9. -- ὭΠ 35 Ρασ. ΧΧ, 26. Ἐάν. 

ΝΠ]. 46. ων. ΧΙ. 48. --- “Γοτ 

δεϊϊεπι. Ααὰ. 92 ὅδαι. 1. 97. 5ες. οοὰ, 
Βερ. δὰ απετα Ἰοσῦσα Μοπεῖ : σε 
ἰροίϊο δαπϑπε διδρεοία υἱάφέειν, πὲεε αἰξαέ 
ἰοροτὶξ Ααυΐ]α, ρεία ΣΥΤΏΓΤΩ.- Οοἰϑιτη.. 

Βαρεῖ Θ. ἐσυμητά, --- ἼΙ εἰ 

ἼΘΙ Ρεσῖ. ΝΊρῃ. Ρ8. ΧΥ ΤΙ. 11. 
Ῥγον. ΧΧΙ. 90. δῖν. ΧΙΥΙ. 30. ὡς 
πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐσ νυμητὰ, χακπὶ 
»γωδίαπέϊα δὸ ϑρίεπαάϊάα βσασιὲ σπιλα 
Βεὶ ορϑσαβ. 1 Μδοοῖρ. 1. 94. τὰ 
σχεύη τὰ ἐσ υμητὰ, ναξὰ " 
ΓΙ 55» υἱὲ 1λ8π. ΧΊ. 8. νοσλπ- 

ἴα Γ. ᾿ 
᾿ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΓΙΝΟΜΑΙ, ἀεεῖ- ὶ 

ἀενταδεμα 320. ἽἼΘΟΓ» ἀεεξάετο. Ῥτον. 

Ι, 22. ᾿ 

ΟΙἾΚΟΣ ᾿ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ, ἀοπικ5 
ἀεοίἀεταὐ 5. Ὀεγῃ), ΟΡΒΕΙ, Ιοσ εὐϊ- 

ἴχ9 ὉΓΡ18 «στυδαίοεα. ο. ΧΧΧΙΠ. 
14, 00] ῥτὸ ἐσιϑυμητοὺς Ν δὲ. ἐκϑυμΆ- 
ματος Ὠαροῖ 

᾿ΕΠΙΘΥΜΙᾺΑ, ομρίάαα, Ἴσοπεμρέ- 
δοεπέϊα, ἀεεἀεγέε, δέν ἰξοε, - 
δίάο. ΓΝ» ἰάω. θυς. Χ]]. 185. ἐν 

φάσῃ ἐπιδυμίᾳ σου, ΕΣ ΟΥΩΠΣ δῃξσαϊ ἐπὶ ἐ 
ϑϑηϊθηςα οἱ νοῖο. 18Ὰ6 δὲ ν. 90. εἰ 
421], 16Σ. 11. 294. Ηοε. Χ. 10. Δάάεο 

γα. 1 ὅϑαη. ΧΧΙΠ). 90. --- 
ἌΡΊΣΣ φτλαγείγα. Ῥ8. ΟΧΧΨΙῚ. 6. 

μακάριος, ὃς «ληρώσει τὴν ἐφιϑυμίαν αὖ- 
φοῦ, ἈΌῚ ΠΟΙ δἰ τὸν Ἰοσεγυηῖ, ϑεα 9θη- 
Β) ΘΧΡ ΓΘ ϑουυπῖ : ὩδΔπὶ ἐμερέςτε 
»λατείγαπι δαπι ταϑῖλρΒοσῖος ᾿σίδί 
ἑαπέμτι ἀαδετε, φμαπίωπε αἰσιὲς υἱἱξ 
σε δὰ λαδεί. ---- τοῦ, εἰσειείετο. 

Ῥγον. ΧΙ: 18. --- ΠΤΟΤ, εἰεσιάε- 



"Ἐπιϑυμώα. 

γένηι, εἰ ταϑυσπιγτοῖοο, ἐά φορά ἀἰοσὸς 
«ἰεγαίισ. θη. ΧΙ. 87. ΡῈ Οταθέμα 
Φχ οοπ͵θρίυτα ἐπὶ δηῖθ ἐσιϑυρώαν ἰπ- 
ΞΘΓΌΪ. ---- 7, ἰάδιῃ. 900. ΧΧ. 

420. υδὶ ἐσιϑυωΐα δδὲ οὐ)εσέωπι ἀφεῖ- 
εἰογὶ!, ὅοπα αο εορπποάς ἤμ)μδ υἱέας. 
Ἴδη. ΙΧ. 28. ἀνὴρ ἐπιϑυμιῶν εἶ σὺ, ΥἹΓ 
νδ]άο ἀεείἀεγαδιϊς, σταίμδ οἱ ἀοοερίμδ 
ἔι 68.ὄ ὦ». Χ. 3.11. 10. --- ΡΤ, 

αρροϊδέιια, ἀεείἀότίμηι, ταβδιοηγτηῖςα 
» 475 οὐγεοίμηι. 8 Ῥαν. Ψ]ΠΠ. 6. .-- 

33» οὐοΥ. τον. ΑΙ]. 45. (ον ἴῃ 

οταπῖθυβ Ππροΐα ῥτὸ αρεξἀεγἐὲς Ῥοηὶ 
οἵ σεἄδης ομριαἑαίμνη ἈΘοτὶ, ποΐατα 
Εϑί. --- ΠΟ Ὁ» Ρίυγ. ἀδοίάοτία, ἀδ- 

δἰάεταία. ϑγτῶτα. ΤὨβοῦ, οἰ ΤΧΧ 

Ρᾳ. ΟΥΧΧΙΧ. 9. ἀπὸ τῆς ἐπ ϑϑυμέας 
μου. ὙμρηϊηΣ Ἰορ 1886 »"γ δ. συαί- 

οαζαμπε ΠπαῸρ6, [9 9886 μγροροαίῖο- 
ὯΘ}, ΟΏῚ εἷς ἢδθμλδηζίοδ, δῖ ροβίσο- 

5 τοῦδ Ϊοα 6886 αβίχυτη, στ 918 ἸΔ66 ΣΧ 
Τορίταἰηἶθ Ἀ] τα 8. --- ὩΘΥ ΘΠ» 

Ρἷατ. ἃ ἽΣΙΠ» ἀεεϊἀεγαδίδα. Ομ. 

Ν. 17. --- ΓΝ Π» Ρϑεῖ. Ηρ. ἀό- 

σἰάογαπε. Ῥτον. Χ]Π]. 4. ἐν ἐκιϑυμίαις 
ἐστὶ αἷς ἀεργὸς, υἱοὶ ναῖρα ἐν ἐπδυμίως 
ἐστὶ τοϑρομάοεϊ Ηρζαϊοὶθ [4}}.71.. 

92 υμδξ, δε ποι δεσίο υμῖίξ, 

πηάθ δΔρρετεΐ, ἐσϑυμίας 6886 Ὦ. }. 
συ ρα αίες οἰδοσαε, ποπ οοπγμηοίαϑ 

ἀ οῃ εἰμάϊο οὐπεδεημεμπα ορίαία, 80 
ἐ. ἐς ἐς νετθῃ “τ 6π86: οερέ ἑαπέμρ. 
ΜαΪὶα δαμε λυάϊοαν!! 9δ6εροτγυθ, νο- 
ων} Ῥίδπ ἐχυΐατα ἃ Οὐὑεθοῖθ 

ΑἸοχ. --- δ5.» ἰμῆη. Νίρῃ. ἀεεὶ- 
ἀεγαμπᾶο. θα. ΧΧΧΙ. 80. --- Ὑν» 

ογπαιμεπέιη, ἵτ. οα. Ῥβαϊγη. ΟἿ]. δ. 
ρασα νεσίοσαμί. --- ἡ τὴν οοἰκιπέας. 

ὅεη. ΧΙΙΧ. 6. υνἱ ἐπϑυμία, αὐ ἴῃ 
ὈΠΙνΟΥβασα οηῖπος υσλοπιθηίες ἀπὶπιὶ 

ε αἤὔοοίιδ, ᾿ἴἴὰ προοίατίπι σμρίαΐπεπι πο- 
οὐπάϊ, δαὶ ἰγαηι ποῖδῖ. Τἢοοα. Τ91. 
Ρ. 112. εἂ ΗΔ]. ἐσιϑυμίαν τὴν ὀργὴν 
ἐκάλεσε. .--- ΓΝ γν ἀοειογίμηι, ομρὲ- 

ἀάμας. Νυαχα. ΧΙ. 84. 35. δὶ εἐδὲ 

851 ᾿Εειεαθίζα. 

αυϑδίαε. ὕγαπῖ. ΙΧ, 92. Ῥχον. ΧΙΠ. 
12. υϑὶ ᾿δηθῃ ῥγὸ ἐσιϑυμία ἀγαδὴ 6 
οομίθοΐυζα [δ οὺ ἰορθηάυτη δδί 
ἐκιτυχία ἀγαϑοῦ, αὐδρίϊο δοπὶ φρεταξὲ. 
ϑεα ἐκιϑυμία αυδπάοαυε εἰίδιν ῬῈῚ 
τηδίοηγτηΐαα οδ)εοίμπι ορίαϊξαϊε ὗ 
ποίδϊ. δῖν. Ὗ. 4. 00] ἴδτῆρη θαι 86 
ΧΥΊΤΠ]. 80. ἐσιϑυμήα; ργαυαδ σερίαἐ- 
ἑαΐές ποῖδϊ. Ὁ. ΥἹΙ. 87. ἐσιϑυμδῥα σο- 
φίας, βεριϑηίία, συδτη σοπουρίδοίδ, 
αὺΔ ἀεϊδοίατίβ. Ὁ. ΧΙΝ. 14. ἐκ. 
ἀγαϑὴ, δοπεπι ἀεοίἀογαδιΐφ. 10. ΧΧ. 
4. ε30 ἤδιαο υεπέγεα, οἱ δπῖο ἐπιϑυμίω 
ΒΡ Ισπάυτη οδξ ὡς : 40.818 οδὲ θρ8- 
ΔΟΠΒ Ρμαϊδπι νἱἰαπάϊ ΠΡ] 4ο. 

᾿ἜΈΠΙΘΥΜΙΑ ΝΙΚΑ ᾽᾿ΕΜΕ;, οἱ" ἃ 
»ιἱάἀιίας υἱποῖέ πιξ. ΤΊ, ἀδδίάεγο, οοη- 

ουρίδοο. Ῥτον. ΥἹ. 25. 

᾿ΕΠΙΘΥΊΏ, ταογῇἤοο, ἐπιπιοῖο. ὝΡΙ 

ΗἰρΆι. αὐοίρο, εμῆϊο. 1 Ἀερ. ΧΙ]. 88, 
Χ]Π.1. 3. Ηοϑ. 11. 18. ἰὰ αυο ροείθ- 
ΤΊΟΓΘ Ιοοο Ασδρβ μαθεῖ δέδια ζδοὶξ, 
αἴ δθοὸ Ἰορίεββθ νἹαθαῖινρ ἐϑυμίασεν, 
ὑπ Βαηγάτιυβ ἢ ΑΡΡαγσ. Οὐ. σοῃ- 
7θαἷξ, ἐαέϑυεν Θα86 γϑυβισμθσω 4118 ἰη- 
(Σργείί8..--- δρῦν μπρεε ϑέοο. Τ ον. 1: 

1δὅ. 566. ΟΟμΡ]. υδὶ το] απΐ ρχὶ ἢα- 
Ὀεηὶ ἐσ ϑήσε. 10. ν. 17. 8 Ἐδάτ. Υ, 
88. ἴῃ ἰεχίμ ΗΠ ῦχ. ΓΙ." Ἐράτ. ΙΥ͂. 

4. 8 Ἐδβάτ. ΥἹ]Ι. 93. ἴῃ τοχία ΟΠ δ]ά, 
ΓΙᾺ. Εδβάγ, ΥΙ. 8. Οοπέ. ατωνὶϊ 

Τεςίι. Ηεδἰοά. ϑέαξίπηι αἰ ἰῃϊκίο. 
ἘΠΙΚΑ'ΘΗΜΑΙ, δείῖδο δμΡεν,, ἵπ- 

σἄεο. 5). Ἔχωυξέο. 3 ϑδτα. ΧΥ]. 4. 

Βιν. ΧΧΧΠΙ. 6. 9 Μαος. ΠΠ1, 425. 

᾿ἘΠΙΚΑΘΙΓΙ ΖΩ, δεῖ. οοἴϊοοσο, πους, 

ἑπείάεο. Ἅν 2.» ΗΊΡΒ. ἐφμέέατε γαοῖο. 

1 Βοος. 1. 838. ἐπεκάϑισαν, ὉΒὶ Δ}}1 ἐσε- 
βίβασαν. ΤΌ. ν. 44. 4 Βερ. Χ. 16. --- 

βεογ, Ηἴρῃ. λαδιίέξατε 7μοῖο. Ἐπ. 

ΧΧΧΙΊΙ. 4. ἐπικαϑιῶ, ἀδὶ ποη οριιβ 
οϑὲ οὔτὰ ΟΑρρ6}]ο εκίδίυθσα, 608 
ΔΤ Ἰορίβ86 ἃ δῶν τ δῦ» δεάέο. 

ὅομο8. ΧΧΧΙ. 84. Ιδν. ΧΡ 20. 
-- 29. ἐφωίίο. 2 ὅδπι. Χ]Π. 29. 

ΧΧΙΠ. 11. ' 
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',Ὃ: ἘἘΠΙΚΑΙΝΙ͂ΖΩ, γενόυο, ἐπείανΟ. 
1 Μδος. Χ. Φ4. 

ἜἘΠΙΚΑΙ͂ΡΟΣ, ἐεηιρεδίλυιξ, ΟΡΡΟΤ- 
ἐμπιϑ, οοπιπιοάμα. 98 Μδος. ΝἼΠ1. 6. 
851. Χ, 156. ΧΙΝ. 22. Ἡδεδγοῖ. ἐσί- 
καιρος, εὔκαιρος. 

ἘΠΙΚΑΥΙἊΡΩΣ, ἐεμερεείῖοε, Ορροτ- 
ἐμπὸ ἐδηεροτε. Γὴ ΓῚᾺ» Ἰάεια. ὅγτωσα. 

Ρ. ΙΧ. 10. ΕΧΥ ΠῚ 8. 
᾿ΕΠΙΚΑΔΕΈΏ, ἐπυοζο, υοζο, οὐρ- 

ὃ ποηιῖπο. "ν»»ὴ φμῶτα, Θἴλτη τΌβρΟ, 

δωρρίἑοο. Ἐὰ. Θυϊπία ΗοΒ. Ἴ. 10 
-- “22)., ΗἸΡΆ. σεοογδατὶ ποίο. 

Ῥε. ΧΙΧ. 8. -- ΠΣ Ὁ)» Ῥοπὸ 

εαἰδαηι. Φοῦ. ΥΨ΄. 8. τὸν «΄ἄντων δεσαό- 

την ἐπικαλέσομαι, οταπῖυτη (ΟΥ̓ ΤΙ 
ΔΡΡΕΙΙΔΡο. --- ΝΥ» ἐπυεηῖο. Ῥτον. 

ΨΠΠ, 19. ἐσεκαλεσάμην. οοἱ Ηοῦτ. 
τηλρῖ5 απο υἱάθίν ἐσεχτησάμην. 
-- 30), ἐξργεεδε φποηεῖῆο. ὁ Ῥαγαὶ. 

ΧΧΥΠΙΙ. 1ὅ. -- ΓΙ  γυϊδοῖο. 3 Ἀες. 

ΧΧΙΠΙ. 17. δὲ ἐπικαλοῦσϑαι ργομμα- 

ἔΐαγε, φἤεντε, Δς βρεοϊδύτη ργαάίοατε 
ποίαζ.--ἰ δ Ἢ. ϑγύα. 5. ΧΥ͂. 17. 

ὉΡὶ ργέοες ἔαοετο ποῖαι. υΧΧ Οεη. 
ΧΙΠ). 4. ἐπεκαλέσατο ἐκεῖ (ἐπὶ, απο 
δἀάϊυν σει. ΧΙ]. 8. ΧΧΙ. 38. νεὶ 
ἐν, αυοᾶὰ δοὐάϊαν Ρε. ΟΧΥ. 7.) τῷ 
ὀνόματι; κυρίου, ἱηγοσαραῖ 10 ὲ ΠΟΙΆΘΗ 

ἀ Τγοταϊηὶ. ὕεη, ΧΙΧ. 29. δες. Οχοη. 
ΑΙ. εἐ Οοχιρὶ. ἱπ ποῦομα οσσηοπιὲ- 
παπαϊ. αοὰ. ΧΙ ΝΙΠ. 16. ἐσικληϑή- 
σεται αὑτοῖς τὸ Ὀνοινά, μου, ὨΟΣαΐΏ6 Τ60 

Ῥο]ααηζας. 2 ὅδ. ΚΙ. 2. ἐφ᾽ ἣν 
ἐπεκλήθη τὸ ὄνομα, αρρεϊϊαία ἐδέ ἃ 
ποπῆπο. 4 Ῥαγτ. ὟἼ]. 14. Οοπῖον 
Ὁ γχυδὶὶ Απῖπι. 11}. 11. 6. 14. ῬᾺ. 
ΧΙΨΊΠ]. 11. ἐπεκαλέσαντο τὰ διόματα 
αὐτῶν ἐπὶ γαιῶν αὐτῶν, ποπεῖπα δὰ 

4 ἐπιροφιεγμηί ἸΟΥΤῚΒ δυ.8. ΜΊΟΝ, ΥἹ. 9. 

ἐσικληλδήσιται. Τιοροτυπῖ ἈΡΉ ὡν 

ΟΣ - ΠΝ ἢ» ΟΟΟΜΤδΙδ, ἃ ΠῚ: 

Ατιοβ ΙΝ. 12. Ἰιδρετυπὶ ΤΣ  ἽἼ") 

ἱπῆπι. Καὶ δ κξ, 0}}. ζυαᾶ. ΝΠ]. 
1. δαΐ ΝῊΡ, δυΐῖ ΠΝ Ρ.-- ΠΡ 

᾿Ἐσικαλύστω. 

ΟΟΟΩΥῸ. ἴωῃο. Ἐχ. ΠῚ. 18. υδὲ ἐσ» 
κέκληται (ροσεοιδίοηθ ἔπος νὸο- 
οὔτ ΓΤ εἰ ἘΣ Ἢ) δὲ 1. 4. πρεῦχέ- 

χληγαι ΑἸοχ,, εἱ τεὐἀδεοπάδπι: υοσσεῖ 
ποῖ. --- Σὺ» φ»τορέπημεις. Ῥπδῖσι. 

ΙΧΧΙ͂Ν. 1. χυδεὶ Ἰερεσιης ΣΣ Ἴ).-- Ἶ 

Ὁ, ροπο. Ὁδυξ. ΧῚῚ. 21. ΣΙΝ. 
34. 2. Ῥαταὶ. ΥἹ. 90. --- γε Ἰχ 
Καὶ εὐ Ρῃ. λαδέίο, λαδίξαγε ζαεξο. 
Ἐχοά. ΧΧΙ͂Χ, 45. 46. εις. ΧΗ. 
ὅ. Βεπμα αυοδά ϑεπβύτη. 

᾿ἘΠΙΚΑΛΥΜΜΑ, ορετμεεπέμπ, 
ἑεριηιεππηπ. Ἃγ» δἰαάξεε. (οδ. 

ΧΙΧ. 40. 8.1], οδρίβ ἀδσιπεῖς 
δρυά νεΐδθσϑβ Οὐ θηίλ]65 ἔβοϊοα οὗ- 
γοὶασὶ βοϊεραί, 5, δυΐεστα ἢ. 1 εἰ : 

ὍΟΥ 5 υἱοίεπέα 8. ἴῃ απίνογβυσι μαπα 
ἀδιῖμα. -- ΓΙΌΣ» ἰερυπιενέμπι. Εχ. 

ΧΧΥῚ. 14. ΧΧΧΥῚ. 16. Ζαμανας 
Ικχ. 814. ἐπικάλυμμα «ροβλήματις 
διαφέρει" τὸ γὰρ ἐεικάλυμμια χάρεν στε- 
γῆς ἑατπνάηται, ὡς τὸ Ἰμιάτιον, τὸ δὲ «;ι- 
βλημα χάρι φυλαχῆς, ὡς τὰ δαλα καὶ 
τὰ ἀμυντήρια ὄργανα. --- ΘῈ. ἔερι- 
“πεηέμηι, υοἴμηι, ἐσρείεγ. φ ὥστ. 
ΧΨΙΙ. 19. ἘΠΕ; ἱ 

᾿ἘΠΙΚΑΛΥΈΉΤΩ, οοορετίο, οδέεξο. 
Δ ν Ἃς ΗΙΡΒ. ἃ τὴν, ἐνωπάο. ἴεαῖϊ. 

ΧΙ. 4. ἐπεχάλυψε 866. οο. Ηοΐπι. 
1,δοῦο νἱῦοβα ὑσζὸ ἐσέχλωσε. ---- ΠΡ 

ἔερσο, οδίερο. ἃ ὅϑια, ΧΥ. 80. χλαὴν 
καὶ τὴν χιφαλὴν ἐπικεχαλυμμεένος, στ 
οἵ σαρυῖΐῖ οροτῖυγα Βδθοηβ. ὙΙάο εἰ 
εν. ΧΙΝ. 4. εἰ οσξ. κατὰ κεφαλῆς 
ἰῃῖγα. δι] οσ ΡΙδῦο ῬΒεδάσῃ. ῃ. 
86. ὥστε ἐγκαλυψάμενος ἀπσέχλαν ἐ- 
μαυτό. Νεῖὴρα ἰῃ Ἰυοῖα οἵ ἐσ ϑΏτιδ 
οἴϊτη, υἱ αρυὰ Ηεῦτεροβ, τἰδ εξίδηι 
Οτϑοοβ σδριτ8 οὐναίδίιο βοϊδσωπ 
εγδῖ. (οπέ. Ηου. ἢ". η΄, 168. Αροὶ- 
Ιοι. Ασῴοη. 964. (}ὲὶ νἱά. 8΄ςἢο]) 
Ἡδεγοῖ. ας ῬἤανοΟΣ. 8. ν. ἐγγυτάς. --- 
ἽΠ:» οοομἶο. Αὰα. Ῥ8β., ΧΧΧΙΧ. 

14. ἐπεχαλύφϑη. --- ΓΙΌΣ; ΓΞ, 

Καὶ εἰ ΡΙε]. ὅδη. Ν]]. 19. 90. [εν. 
ΙΝ. 8. Νυπι. ΙΝ. 11. ---- γο, οὐ- 
υοἷσο. 1 ες. ΧΙΧ. 18. -- -ῸῸν, 
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ε οοοϊμαο. ὅρη. 111. 2. Τιοροτυαπὶ ΙΓΧ. 4. ὁ γὰρ φόβος Μαρδοχαΐου ἐπέχειτο 
3Όν 8. ἢ90, οὐέεμεγοε, δαῖ Ἴ29ΌΝ: αὐτοῖς» ἐεγγονῈ Ῥτορῖετ ΤΡ γ ὅς ΠΡῸΣ 
ἘΠανδ ὐαϑ δὲ ὑφϑησαν ταὶ- ρεγοιμδεὶ ἐγακί. 1 Μδος. Ἱ]. 57. ἐκ- 
ἢ μὰ ἀε Ἰειι μασι σε φράς “ ΧΕΗΤῸΝ ἡμῶν τὰ τῆς βασιλείας, ἐποκηι- 

ΤΟ, γεάμπάο. Ἐχ. ΧΧΥ͂Ι. 19. --- διπέ ΠΟΡῚ5 Γ68, ᾳιθ δὰ τοβτιατα ραγ- 
τ ἀποηῖί. 4 Μδοςβῦ. 1. 21. τὰ ἐπικείμε- αὶ 
Φ» ἐχραπάο. Νυτα. ΤΥ. 11]. οἱ γᾶ, 561]. ϑύματα ν6] τῶν ϑυσιῶν, αἰλδ 

13. 86ς. γαῖ. “μρεγϑπροσίία Θὐβηΐ βδοσὶ βοῖβ. 
᾿'᾿ ἘΠΙΚΑΡΠΟΛΟΙΕΏ, «ρἱοῖίο. ᾿ΕΠΙΚΕΡΔΗ͂Σ, ἰψογοξιδ, φιιείπο- 

δίμηι υδεῖο. 4 Μδοςβῦ. 11. 9. ἐσικαρ- 88. ϑαρ. ΧΥ͂. 12. Αἀάς ϑορᾷ. 
πολογούμενος φοὺς ἀμητοὺς, Βριο]ορίυση ΑἸας. 758. Ἡετγούοί. ΙΨ. 210. 81. 

ὃ ἔξοις, υδὶ 84]., βο νυἱἕΐϊοθα, μαρεηῖϊ ᾿ἜἘΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ, ρεγιομζοειξ, 
δαικαραούμενος, ἀπε Ἰεςτο δῖῃα ἀυὴο οἱπ ρεγίομίο οοηγεπροίιδ. 8 Μδος. Υ. 
6 σομλρεηάϊίο βου ρεπαὶ οσίδ δῖ. 88. ἐπικίνδυνος ἀπειλὴ, ρετγίοείοεα ἰπ- 

ΦΕΠΙΚΑΡΠΟΊΏ. γι άθ 8. ν. ἐσ- οἋτορδῦο. Ῥοϊϊας. Οποτι. ΙΥ̓. 28. εἰ 
καρπολογέω. Υ, 109. ἕ 

᾿ἘΠΙΚΑΤΑΡΑ'ΌΜΑΙ, εχεοτοῦ,  ἘΠΙΚΙΝΕΏ, οομπουθο. 8 Ἐπάν. 
᾿ παΐραϊοο. ὝΥγΝ  Ὕη» Καὶ οἱ ΡίΒ,. ΨΠ1|. 74. ὅσω αυτὸ ἐπεχινοῦντο ἐπὶ τῷ 

Νά. Ψ. 19. 29. Μαὶϊ. Π|. 9. --- ξήματι κυρίου, αυϊσαπαυ Ἰοβαμι ἀἱ- 

᾿Π τῶ υν, ἱπαΐρπον, ἵκ. ἀείοδίον. Ἵυτα. νἱπδαι ἀπιαπέ εἰ υεπεταπέμν, διαῖ ζεῖο 
Ὦχὸ εα ἥπαταηξ. ϑγυυβ: σμῖ σμρίαἰα» 

ΧΧΙΠ),. 7. Οομξ, Θοδυϊΐοηβ. δα Ρσον. {6 ἀρ ριαν Ιῃ τρχῖἕι Ἴδας Ἐπ6γ. 

,ς ΧΧΙΨΝ. 24. .-- 3» πιαϊεαϊοο, ἐχ- ἸΧ. 4. Ἰερίτυν: 22 ΤῊΣ 55. 

3ΕΟΤΌΥ. Νυτα. ΧΧΙΠ, 17. ᾿Εσικινεῖσϑαι φυδπάοσαιε τλοίαρμοσίοα 
ΦΕΠΙΚΑΤΑΡΑΣΙΣ. ἜΥΤᾺ Ιῃς. οίατε ἱποίέατὶ, ἱπαπεπιατὶ, ἀοσοπί 

γ Θχοηρῖα, αυθ ϑομνεῖρμεευδβοτιιβ 
7εν. ΧΙΙ͂Χ. 13. εἰς ἐπικατάρασιν. Ργοίαϊίε 1 ἴῃ ᾿πάϊοο Οἐεθεῖε, Αὐτίδηὶ. 

ϑροδη. Ργεΐ. Ρ. δὅ. Κ' " ᾿ΕΠΙΚΔΕΙΏ, ἐποἰεάο. “0, Ἰάαπι, 
᾿ΕΠΙΚΑΤΑῬΡΑΤΟΣ, ἐδσεογαδιεί, 
ἤρεμον  Ῥᾳῆ. ΓΠΊΆΑ χα. θβ66. (οἶ8]. ὕδῃσβ. Π1. 21. ἐσί- ἡπαϊοάιοίες ΠΝ Ρατί Ῥαῆ. ὅδπ χλέισι, --- ΜΗΝΊ, ὁπεδγβετε μοί, τα: 

ΠῚ. 14.17.10..11. --- δηλ, μεαΐε. 
᾿ τ μπᾶο. Ὡεαῖ. ΧΙ. 4. ἐκίκλεισε 566. 

ἀϊοεπάο. διὰ. Υ.28. Ἰερεταπῖ ηη.- ΑἸά. υδὶ ταϊχαὶ ΠΠΡτὶ Βαίρεπε ἐπέχλυ» 
- 23 ἐξεοτοτ. ΑἹ. Ῥτου. ΧΙ]. 46. σε, πυοῦ τερῦυα νἹ ἀεἴατ. , 

4 ἘΠΙΚΑΤΑΙΡΑΤΟΣ ΕΥ̓ΜΙ,, ἐζε- ΕἘΠΙΚΛΗΡΟΏ, δογίε αἰξγέδιο. 

οταδεϊὲς δι, 23» ἐξΕΟΤΟΥ. Ῥιον. δ» ὕ0ο. 08. ΧΧΊ. 9. εεο. ΑἸοχ. 

ἡβιρε ηνραας γιάεζυΣ Ἰερεπάιτι 

20. ΒΝ ἢ ς ᾿ἜΠΙ ΚΛΗΣΙΣ, σρρεϊϊαϊίο, ἱπυοοα- 
ἘΠῚ ἘΕΊΜΑΙ, ἐπισμπιῦο, στο, 0, ὁρπυοσαίϊο. ΝΡ. ὅγτιτι. 165. 

μὐρλδωυ. "3 κν ὑὐπούα. ΤΑΣὴΝ Ι. 14. 2 Μαοε. νἱϊτ 1δ. ἕνεχεν τῆς 
866. (Οτρ]. αυΐ Ῥοῦῃδ πο. [πἰ. ἐπ᾽ αὐνοὺν ἐπικλήσεως ὀνόματος αὑτοῦ, 
Οεηοδ. ΧΙ, 8. ἐπέχωτο ἐκεῖ ὉΔῚ 6 αοὰ οορποιιϊπεπίαν 1} ἃ πδ ΤΣ 

εο ἀἰείίαν, φμὶ ἐπ φαγοετε ἀείεπίμδ τὰ. Ἢ α, Ρορυϊὰβ 1εἱ ἀϊοαπέαν. 
᾿ φ'ασεῖ. --α ΩΣ» οὗλτπηο πιθ. 200. 14 ε ΒΌΡτΔ 8. ν. ἐαικαλίω. 9. Μδοο. 

ε ΧΙΣ, 8. οὐκ αἰσχυνόμενοί μι ἐπίκεισδί ΧΥ. 26. μετ᾽ ἐπικλήσεως καὶ εὐχῶν, 
μοι, ΔΟῚ ΣΕΥΘΓΘΩΐΕΒ [16 ἱγγι8 ἱπ οὕχα ἐπυοοαίοηε εἴ Ῥγδοῖθιι8. 
γλ6. υϊραίιιβ γοοθ σρργίπιεγε Ἀ. 1. ἘΠΤΚΛΗΤΟΣ » σορποηηπαίμδ, πο- 
αϑ08. ἐδ. --- Ὁ, υἱοίεμέεγ ταρίο. ηΐπαίεις, αἰοέμις, σοηιδεϊέιμεια, αὐύοσα. 
200. ΧΧῚ. 97. --- ὅν οαὐο. ἘΒιμον. ἐωδ, αοοῖδεξ. ΓΙ}, οοπυεπέμδ. 700. 

ἂν" 

΄ 
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α ΧΧ. 9. αἱ αύλως αἱ ἑαΐκλητοι αἄσι 
τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ, Ὁτρθ8 οοὐδίξέμέι 
ομαηΐρυι8 Δ1115 [πτϑδ]. --.. ἐδ ΡΌ» ΓΝ 

οαἴΐδο. ΤἈδοά. 168. 1. 13. ΟΧΣ Νύπι, 
ΧΧΥΊΠΙ. 18. ἡμέρα ἡ πρώτη ἐείχλη- 

τος ἁγία ἔσται, ἀ168 ᾿τὶπηδ σοσπονιῖ- 
μπαία βδαυοῖδ εὐ. γιά οἵ Νυχ. 
ΧΧΨΥΠΙΠΠ. 95. 96. ΧΧΙΧ... 7. 19. 

- "ΝΎ ὑπυοοαπδ. Ιηο. Φυά. ΧΥ. 

19. υδὴῖ ἐαίχλητος δ ποίδί, ομ)ιδ 
ὃ αμραϊϊδιπι ἱπιρίογαίαγ. ΟΥ ν. 18. 
γιάοῖαν ΝΡ Ἰεζίβ8β6. -- ΝῊ» 

ῬδΒ. Α]. 4 ὅδ. ΧΥ͂. 11. δια- 
κόσιοι ἄνδρες ἐξ "Ἱερουσαλὴμ ἐπίκλητοι, 

, ἀπορη νἱσὶ 6ΧΣ ΨΘγυδβαίοπι σοοοτγϑιξ. 
Βϑαΐα8: ἐσήκλητφος, ὁ ἐπί τιν χαλούμενος 
ὑποϑόσει. Τάοτὰ ψεγῦδ βυ᾽ πηρὶς, αὐ]- 
δυ8 νοχ 60 ἐθῃϑι ἰορίζυγ, αἀπθραι6, 
Βηποίδηϊε Κι δῖθρο, δυπίἪι ΨΦόβορεὶ Β. 
Ψ. 1ΔὉ. ΝΊ. Ραρ. 90ὅ. --- ΛΒ 

Ρίυγ. υοοαϊ!, ΝΝυχα. 1. 16. οὗτοι οἱ ἰα΄- 
ὁ χλήτοι τῆς συναγωγῆς, Ἀὶ ῥτεεῖρυϊ 

ποηιπαὶϊξ οχ. οοηρτοραίίομθ. 146 
οἱ Νυι. ΧΧΥ͂Ι. 9. -- Ρ» Ὧ0- 

Τη6ῃ Ῥτορτ. ὕψγοπε. Απιοβ Ϊ. δ. ὅο- 
πο ἀεοορὶ δὴ Φχργεββοσαμί. Υ. 

δηϊεςαά. 
ἘΠΙΚΔΛΙ ΝΩ, ἐποίξμο. ἢ, ΗΙΡΒ. 

8 ΠῸ» ἄρ. ὅεη. ΧΧΙΥ, 14. -- 

συ γοϑρίοἰο. Αχὰ. Οοπ68. ΓΝ. 14. 

ἐσεχλη. Ηκδὸς δηλ Μοπίϊαυσομο 
ὰ γοΥΆ νἱἀοίυγ Ἰοοῖο, ποη δυΐδιῃ ἀτε- 
χλήϑη νοὶ ἀπεχηλήϑη. Οοηξ Ηασχ. Τ. 
Ι, Ῥ». 659. ---- ΚΛ, τεσεάο. ϑγτοτα. 
εἱ ΕΑ, Ουπία ΗοΒ. ΓΥ. 17. ἐπέχλινε, 
φεοοογε ἤεοὶξ. ---- "ὧν οἷαιάξοο. 

ΟΘοηοβ. ΧΧΧΙΙ]. 31. ἐπεχλίνετο 866. 

οὐή. 78. Ηρῖμι. γ᾽46 διρτα 8. ν. 
ἐχκλίγω. 

ἘΠΙΚΛΥ ΖΩ, ἐπιηάο. ΟΣ ΙΑ 

ΗΙΡ᾿.. ἃ Ὥην ἰάεια. ευΐ. ΧΙ; 4. --- 
ε "ΠΌ3: ίερο, ορεγῖο. Θεπ. ΥΤ]. 10. 

866. Ἰ᾿ῖῦτοβ ὨομπιἾ]08. ---- Πρ)» ἐπ- 

πάρ. ἴε8. ΧΥῚΤ. 14. ϑγτωσῃ. δ. 
ΧΧΧΙ. 6. ΙΕ ἼΧΥΠΠ]. 8. ας οἱ 
Φυσίιι. 11. 7. σοταμὸς ἐπικλύζων τοῖς 
γεχροῖς- 

Φ'ἘΠΙΕΚΛΥΣΜΟΣῚΣ, ἐπεπάσμο. Ἐργν, 

ἰάομι. ΜΗ 5 ἔπ Ἐρίβε. ἀς Νονὶ 
Ψεγ8. Αἰοχ. Ἐστπουο Οχοι. 1178. 
Ρ. 6. εχ Οοἀ. ΟἸε. δὰ Ὅδῃ, ΙΧ. 36. 
Ῥγοίυ τ γιοῦ! ἔγαρτηοπῖσοι, π᾿ 
4υο Ῥγοὸ ἐπικαλυσμῷ, Ἰιϊοτῖβ ἃ εἰ Δ 
Ῥεγγιυίαϊίβ, ἐσικλυσμῷ ἰἱεροῃάια 
6886, πο ποὺ νἹάεῖ. (σηΐ., εὔπι 
ψοσβίοποση Ἠυ]08 ἔγαρταθηι ὅγην 
δὴ Ρ. 4. Κ. Νεϑοῖο, 8ῃ τϑεῖβ ἰερε: 
τι ΗΜυ5: οογῖε Ἐάπῖ. Βοιρῖ 
ςοἄ. (18. Ρ. 59. ἐσικλυσρῷ μιαθεῖὶ 

᾿ΕΠΙΚΟΙΜΑΓΌΜΑΙ, ἐπάοτγπεο, πος 

ομδο. γὰν ΗΊΡΗ. ἃ 715, βαπαὰ 

Ῥευς. ΧΧΙ. 28. --- γῦ- ῷ Ἐφ. 

ΗΠ. 19. υδἱ ργεροαείο ἐκὶ ἴῃ οσν 
ροϑέθομο, αυΐδ βεαυΐϊζαν ἐπὶ ξυρα: 

ἤμα εβἰ. 8 Εδάγ. Κ΄. 72. (00) υὰ 

ἐσικοιμᾶσναί τῶῖ ποῖαϊ γεὶ ῥαΐο 66. 

ρας μτρεγα αἰΐᾳμεηα, αἱ πυρί 
8 ἰλδηβίυ τ, νοὶ αἰδεγαπ πῆ’ 

αἴοξο οὔδογυατε, τς οπενδηι εἰ ποικθ 

οσοαδίοπεπι οσαρίαγε. (Οομΐ. 
ΤΉ. Τ᾿ 1. Ρ. 294. [ἢ ἰεσίυ ἤει. 
Ἐφάγ. ΙΝ. 4. βαπΐ Ὑ7) 291) Γ΄ 

ηιΐοδϑαϑ γποϊοηίος πάπα, Ἦ, 6. ἱπρ' 

αϊεπίεδ. ; 

᾿ἘΠΙΚΟΙΝΩΝΈΏ, οὐσπαπακ 
ϑῖν. ΧΧΥῚ. 7. βαροίϊυπι ἵπσε 

«ἄσιν ἐπικοινωνοῦσα, Ἀ. 6. γεὶ οἰπηΐσῃ: 

τυ] εσῖρυβ οοππωηε, γεὶ : αυοά ται 

δϑὲ ἱπίεν ἀόυηιϑ ρϑγίοὔεβ οὐῃοίαθῃ, 
βδὰ χαϊδιδνῖβ οὐ 18 56 οὐταπιυηιαί, 
4 Μδου. ΙΝ. 3. τῷ ἑερῷ μὴ ἐπαίσ" 
γούσας, ατερ δὰ ἰοταρίυπι 1} τκο 

ἑεπὲ 
ΦΕΠΙΚΟΠΗ), ἐποίδίο, ργατια 

Ε}» οαδμδ, ἴευῖ. ΧΧΥΠΪΙ. 5 

Βγεῖξ. ἐκικοσήν. ϑ'οα τεοίϊυ8 ἰοροῦῖ 
αἰνίβιπι ἐπὶ κοσὴν δυυΐς ροϊυ8 ἐαμν: 
᾿ἘΠΙΚΟΣΜΒΕΊΩ, ἐζογηο, τ 

τοάϊρο. ἢ») ογἀέπογ. Οὐδεὶ. Ι. 16. 

διεσσραμμένον οὗ δυνήῆσετα! ἐπιποόμηθῖα: 
ἘΠΙΚΟΥΡΓΑ, σιείβνπι. δ 

ΧΙΠΙ. 18. στρὶ ἐπικουρίας, ὦν ἐπὶ 
Ηξεθ. ἐτικουρίας, βοηϑεία(, ὄρ χ; 
ΟἸοβ6. Μ8. ἱπ 8δρ. 841. ᾿Ββσπαμ 
βοήϑιιαν. ᾿ 

ῬΕΠΙΚΟΥΦΙ ΖΩ, αἰϊευο. Ἐπ}. 
1. 866. ΟΥ. οἵ γει. Απιμά. ἐκααρ' 



' 

᾿Ε-πικουφίζομαι. 861 ᾿Επσιπροτίω. 

α΄ ὥουσα τὴν ἔνδυσιν αὐτοῦ, υἱοὶ 4}1}1 ἰδτὶ Ὑ. 81. Μιὰς ἱπέγα 8. ν. ἐσιχροτίω. 

ὦ 

ἨΔ ΌΘΗΣ κουφίζουσα, ἰευαπε υεεέξηιον- 
ἐμηε 478. Μ Δα Ῥο]]αο. Ὅπου. {Π]. 
100. 
 ἘΕΠΙΚΟΥΦΙΖΟΜΑΙῚ, ἔευο. 4 Νίδοο. 

ΙΧ. 81. τὸν σόνον ἐπικουφίζομοι. 
Ἐ᾽ΈΠΙ ΚΟΥ͂ΦΟΣ, ἰευΐ. 8 Μδοο. 

ΙΝ... 5. ἐπίχουφον βες. οοα. ΑἸοχ. 1,66- 
[1οὸ δροσίβ νἱοβα. Βαροπεπάυτχα δϑί 
ἐπικύφων. 

᾿ἘΠΙΚΡΑΤΑΙΟΊΏ, ἐπυαίεο, ρῥγα- 
υαἶφο, υἱῆοο. ἮΡΙ» ἄμγιδ, ἤγηπιμ, 

υαἰδάμα δια. ΟΟΒΕΪ. ΓΝ. 11. 0] ῥὑγὸ 
ἐπικραταιω ἢ ϑγτατη. μδραῖ ἐσ σχύσῃ. 

᾿ΕΠΙΚΡΑΊΎΤΕΙΑ, ἐπρογῆη, ἀοπιῖ 
παίίο. “1, αοηιίπαηα. Δαὰ. Ηοβ. 

. 

ΧΙ. 14. Αἀάδ6 4 Μ8ος. Ϊ. 84. εἰ 1. 
18. 
᾿ΕΠΙΚΡΑΤΈΏ, ργαυαΐεο, ἱποαΐο- 

60, ἀοιιίπίμπι οὐέϊγιθο, ΤΈΡΊΟ. »Ὀ» 

ς  ηάο. Ἐχ. ΧΧΙ͂Χ, 7. υδὶ γγὸ ἐπε- 
Ἀράτησεν 4}1} ἐπεχρότησειν ὨΔΟΘΏΪ. ---- 

Δ). Ὅεη. 1]. 18. 19. ϑγιησηδοῆ. 

ὕδη. ΝἼ]. 90. οἱ 24. --- π΄ Οδῃ. 

ΧΙ. 68. ΧΙΝΤΙ. 20.----ΠΌ15. ΡΒ. 

αϊπιῖδ ροεῖο. ΤΉτεπ. 11. 22. ϑεᾶ 
]υ ἃ ἐπεχρώτησα 86ς. ΤΠΘΟάοΓ. οἷ 
Οοά. Νουα. δὰ "0} Ἵ ΓΘέδσΘῃ- 

ἄυτι 6βέ, ποὴ δά "1512 υἱ Μοηῖξ 

ψο]υΐε. -- ΠΟΘ.» ἀοπιέπίμπι. [Ὡς. 

α Ρρ. ΟΧΧΧΝ. 8. --- ΔῚΣ 5» φαγί ϊσι- 

ζαγε παῦεο σαγηιθη» σαπο, πιοάμίοτ. 
Απιοβ ΝἾἼΊ. ὅ. υβνὶ ἰοςο ἐςσιχρατοῦντες 
ΡὈἰογίβαθια 6 νϑσβ. Αὐδρ. Ἰορθηάστα 
νἱἀοίατ ἐσικροτοῦνσες. ἃ αυοαὰα 
Ἔχ ϊροης ρῥτεῖος ΑἸ. Οομρὶ. εἰ 
ΑἸοχ. 7 υβάπιυβ Μ. ἴῃ Ὠ]Α]. ο. ΤΥΥΡΉ. 
Ψψυά, ραρ. 121., ΤΥ] ]ΠἸδπὰ8 εἰ Ογ- 
γῇ Ἰὰ8 Αἶοχ. Οοηξ. Ολρρβ}: Οὗ. 8. 
Τ. ΠΠ- Ρ. 900. διά τϑοοορίδ αυοαὰθ 

ε Ἰεεῖο δβαρδὲ, ᾳῦο 86 ἀϑΐδπααδί εἵ ἴυ- 
εδἴυτ, εἱ ἐπικρατοῦντες Ἰη6]]οσαῖυγ ὧδ 
ἐδ, φοὲ ὅση οαἰΐεπέ αγίσηπι πιμδισαιῃ, 

γ. σ 

(ετῖο νοχ Ηθρυ. 'ἰπ 1. ΑσδΡ. (Ό "}}) 

ποίδί ἡεαίϊπαπίεν γεοῖί, ργιδοοεδίξ, 
ργαοοίεγαυδ. «τ ὙἹ, ἀΟμΠΟΤ. 6 Γ. 

᾽ ττ ᾿ 

Αᾳυ. ὅεῃ. 1. 96, 28. ΡΒ. ΧΥΠ]]. 
398. ἐσιχρατῶν, αἶα 6Χ αὖ τῖρθα διέ 
ὅ'3δυ!, ὑχιπιὰβ τοὸθ [βγδδ ἰδσιτι, [ἀ. 
Ρᾳ. ΤΧΥῚΙ. 28. ΟΙΧΣ. 2, ̓ πσισεω δ» ΄ 

ΟΒδ)]ά. ἀοπιέπαίον. ἘΞάγν. ΤΆ, 90. Φ 
Μδος. 1. 2. ἀονιατε ποῖδί. ᾿ 
ῬΈΠΙΚΡΑΤΗΣΙΣ. Ααάϊι. Ἐδιδ. 

ΧΥ͂Ι. 14. Εά. ὕπεεσ. νεῖ. ΑἸΈ, Ρ. 
180. Βαροῖ ἐσικράτεικῳ. . Αἠάδ 
Ῥοϊ]υοῖθ Ομοτη. ἰχΧ. 142. 
᾿ΕἘΠΙΚΡΕΜΑΜΑΙ, αάλατεο. Ὁ), 

ἴαρεπα. 165. ΧΧΤΙ. 94. ἔσονται ἐπιχρε- 
μάμενοι αὐτῶ. [τὰ ΒΙοΙ ̓υ9, 86 μεῖς 
Ῥεγδη. Νίδιι νοῦρα μδος ΟΥ̓ΒΟΔ ΓῸ- 
Βροῃάσοης ΕΗ ΡΥ. γῶν ἢν »Ῥεμάδ- 

διηξ δΏΡΟῪ ἐδζμηι. ---- ιν Γν δεϑΡροΝΌ. 

Ηο:. ΧΙ. 8. 
ΕΠΙΚΡΕΜΑΏ, ὁβεροπᾶο δμρΕΓ. 

πο, διδρεπαο. 08. Χ. 406. ἐπεκχρέ- 

μασιν ἐπὶ πἕντε ξύλων θ66. (Οἴα}]. υἱοὶ 
Το]αυΐ ΠΡ τὶ ἐκρέμασεν ἨΑΡΘΠΐ, 

ἘΠΙΚΡΕΝΩ, αὐἀλμάϊοο. 8 Μδος. 
ΓΝ. 47. τούτοις ϑάνατον ἐπέχρινε, ἮΟΒ 
τοοσα οὐἀ)μάϊοαυϊί. 8 Μαςο. ΠΥ. 3. 
ἐπικρϑεῖσα αὐτοῖς ὀλεϑρία, αὐ) μαϊοαίπηη 
1Ρ518 Ἔχ! τη. ΝΝ 

“ἘΠΙΚΡΙΝΩ ἜΠΙΚΡΙΣΙΝ. ζ 5). 

ἴῃς, 1ν. ΧΧΙΨΝ. 19. ἐκικρένα: αὐταῖς 
ἐπίκρισιν χυρίου 866. (οἶδ). εἴ 1,104. 
Ἐπ5ῖ Ἰεςϊο δροσίβ ν: 088 40 γεροῃθῃ- 
ἄυτα συγκρίναι εἴ σύγκρισιν, αλθο νἱδ 
ΒΌΒΓΑ. : 
᾿ΕΠΙΚΡΟΤΕΏ, αρρίαμᾶο, οοπερίο- 

ἄο, οοπερίαπάο. »ῸΣ» ,παάο. ΑἹ. Ἐπ. 

ΧΧΙΧ. 7. ἐποεχρότησεν; ῬΥο ατ0 [8- 
ταθῃ ΑἸοχ. εἴ Ετδηοοῖ, ἐπεχράτησεν ἢδ- 
βεπῖί, τοςυ5, υἱ νἱἀοίαν Γ,. Βοβ. ἴῃ 
Ῥχοὶ. Τρ. 8. οἵ Β16]1ο. ΜΙΝΙ δυΐοτα 
Ἰορῖβθθ νἹάθπίιῦ ΓΝΌΓ: - ΝΤΤΌ» 

0 

οογπρίοάο, ᾳ. ἃ. ἑόγρο ἡπαπμπι τπαπας' 
165. ΠΥ. 12. --- “»9Ό: υοἷμίο πιδ. 

ὕεγεα. ΧΙΨΠ1Ι. 96. ἐσιχροτήσεν 566. 
Οονρ].: το] αυΐὶ ἐπικρούσε. ἈοΒρεχό- 
γτυαμπὶ ποϊξοποϑηι οοπρίοάοηαϊ!, αυᾶτα 
ΡΌ εὐὰὰ Ὁ} ΘΟ ΠΘΙ ἢ αΡοί. 

-- ΘΟ» τηράιαπέςο. ΑἸΔΡ. 



᾿Εχικρούο. 

« ΨᾺ »γαίῖγε τπιοῖδῖ, ἐσῶο: φμὲ σαηΐμ 

ρνωειπέ μεοαϊεγία. Αταοβ ΨΊ. ὅ. οἱ 
ἐπιχρυτοῦντες πρὸς τὴν φωνὴν τῶν ὀργά- 
νων. ΤΟΥ απ ἀ6 Ὀΐν. εἰ Ὀινλ. 
το: οοπιρίαμάεπέες αὐ δοπερη, ΟΥ- 
αηογισπ. Οοηξον ἱ,.. Βοβ. Ῥχοὶ. 1π 
ΧΧ [π|ϊ ὁ. 8. εἴ ΒΌΡΓΤΑ 8. Υ-. ἐκὶ- 

χρατέω. ---- [7 , ἀονείποτ. ὅεγ. Υ. 

81. υδ᾽ ἴδτηθη Οαρρε 18 εἰ ἱ,. Βοβ. 
1... τοοῖε σοπ)ϊεϊυπί ἐπεκράτησαν, τη..- 

ὃ μεγίωηι οδέἑπιογιηί, αἀονπαίξ δμημί. 
Η!Θγοηγταιβ ἰδιμθῃ μᾶρεῖ ἀρρίαι- 
ἀεδαπί, αὐ αυοᾳὰθ Ἰοριταῦ [ἢ νΘΥ8. 
Ασδρ. (οᾶ. ὅγυ. Ηεχ. δος νυϊγαῖο. 
-Ρ οἷἶαπρο. Ῥτον. ΧΥΤ]. 10. 

ἀφρὸν ἐαἸχροτεῖ καὶ ἐσιχαΐρει ἑαυτῷ, Ὁθὶ 
π τοχῖὰ Ηδθτ. Ἰεριτῦ ὯΣ »ὈΓν» 

αυοά ποῃ 6, ῥοτηρ]οβίομδ τηδηθιτα, 
αυδ οχίϑεϊς ἴῃ βροῃβιίοάϊρυθ, βοὰ 
408 δῖ 8 σεϑθδηίξε ἸεΡ[16, ΘΧΡ] ο8- 

ο τοηί, Ἐοάσι αυοαιο ταοῶο ΤὨθο- 
ἀοῦοηῃ. 
᾿ΕΠΙΚΡΟΥΏ, ἐριρεῖϊο, αρρίωμάο. 

ῬθΌ» »ἰαμάο. ετετα. ΧΙ]. 26. 

ἐπικρούει ἦν χωρὶ αὑτοῦ. ΑΥ̓ΒΌΟΡΗ. 
. Βαβι. ν. 1018. 

᾿ΕΠΙΚΡΥΊΙΤΩ, αδεοοπάο. “772. 
ἰάοσωυ. 92 ὅδ. ΧΙΧ. 4. βος. οοὐ. 
ΑἸοχ. βϑεὰ ας. ἔχρυψε, Ααυ. (ὐεῃ68. 
ΤΠ. 6. 

ἀ "ἘΠΙΚΡΥΦΑΊΙΟΣ, ἱ. 4. ἐπήκρυφος, 
οοοπίξια. ϑαρ. ΧΙ. 8. ἐπικρυφοώως 
ἁμαρτήμασιν, βες. (οιηρίεξ. βοα το ]}- 
401 ΠΠργῖ Βαρϑης αἰν δὶ τ ἐπὶ χρυφαΐοις 
ἁμαρτήμασιν, ἃς ἔοτίαδβ6 τοσξι8. 

ἘΠΙΆΤΗΤΟΣ, αορεϊὶείέες, αὐδοϊἐὶ- 
ἐδμα, αἀυεπέέπια. 1 Μαος. ὙΙ. 28. 
τῆς ἐσιχτήτον χαὶ ἐπιφανοῦς πολιᾶς, 
αὐυοηξδ δς 1Πυϑιτ19 σΔη οὶ. 

᾿ΕΠΙΚΥΛΙΣΜΟῚΣ, ἐπυοιδίο, ξερεν- 
4 υοἱἷμίϊο, ἴι. υἱα τοίμπάα οἴ ἦπ ογδοηι 

αοία. ΣΝ» ογδίέα. ϑγτατωδοῆ. Ῥχου. 

11. 9. ἐκικυλισμούς: δ αυσετα Ἰοοσιτα 
Ὀχιυιβὶν8 ἰῃ Ετδστη. μᾶς. 1000. Εσέ 
κυλισμὸς υοἰμέαξίο εἰ εἰρπίἤοατο ἃ. ἰ. 
υἱα είτε υἱαηι οοπίογίαηε εὲ ἐπ δ6 φμαδὶ 
οοπυοίμέαηι. ϑγτάτα. Ῥτου. Ὗ. 6. 

᾿ΕΠΙΚΥΔΙΏ, ἑπυοίυο, εἴα 4[ε- 

862 

Ά. ΧΧΧΨΝῚ. 5. ἐσικύλισον, αἰευοῖκε.. ἢ 

᾿Ἐσιλαμβάνομαι. 

υοἶοο, υοἷσο. .)λ, υοἷοο. ϑγνατααοῖι. 

-- 3; }οπο, ἄρρονο. .6ε. Χ. 97. 
ἐπσεχύλισαν λίϑους, ἀεοοίσεδαπὲ ἰαμῖ- 

468. 
᾿ΈΕΠΙΚΥΠΤΩ, φγοπε ἑπουπεδο. 

Ἐκ}. Υ. 1. Ἰη. 94. Βγεὶξ, ἐπέχυψο 
ἐπὶ τῆς χεφαλῆς τῆς ἅβρας. 
ΦΈΠΙ ΚΥΦΟΣ, ἐποωγοες. 35 δος. 

ΙΝ. ὅδ. σοδὼν ἐπικύφων, ρεάιῖθιι5 ἔποιν- 
υἱδ. πὰ οοἄ. ΑἸοΧ. τηδ]6 Ἰορίζωσ ἐσέ. 
χουῷον. ϑιϊάδδ: ἐκιχυφότερος, πλιὴν ες 
λυρτός. 

ἘΠΙΛΑΛΕΏ, αἰΐοσμον,, οδέοφωον. 
ἽΖ ΕΒ. δη. ἼΗΙ. 18. ---- γγὰ, 

διεφαππαΐίο. ϑγτητα. Ῥε. ΟΧ ΧΙΠΙ. 4. 
ἐπιλαλούντων, οδίοφμεπέξωπε. 

᾿ΕΠΙΛΑΜΒΑ'ΝΟΜΑΙ, αρργεδεπέο, 
Ῥγελεπάο, ἑθποο, ἐπυαάο. ἸΤΤῈΣ δγε- 

λεπάο, αρργελοεπάο. ὅεῃ. ΧΧΥ͂. 26. 

ἢ χεὶρ αὐτοῦ ἐπειλημμένη τῆς «τίρπῃς 
᾿Ησαῦ, τΑλτυδ 6]08 ἔμεν Οδίσεοτ ὲ 
Ἐδανὶ. Ηδεγςοἢ. ἐπειληρ μένη, χρατοῦσα. 
Ἐχοά. Ι΄. 4. πα. ΧΙ. 6. [65. Υ. 
80. υνὴ]1 νϑσῦα 'π υπο ογαϊπιοσω σχὰσ- 
αἰυοπάδ βυηΐ: χαὶ βοήσει καὶ δαιλή- 
ψιται ὡς ϑηρίον. --ΡῚ Πτ» γπεεγ 

εἰξώρῃέισες δἰ ἱεπεο. Ἡχοά. ΡΝ. 4 
ουϊ. ΧΧΨΥ.. 11. Μὐδυα. ΧΙΧ. 95.990. 

- "ὍΞΠ δογμέογ. ον. ΧΙ ΧΧ. 18. 

ἐπσελάβιτό μου τῆς στολῆς. Τιερετυπὶ 
θυ σῦν πδτα Ὑ}Ὲ) 7 οδὲ ργεδεπάετε, 

ἔεηέγε. -- Ὁ" οδομίον, ποιπαρίμα ὶ 

φγαείο. ἴπο. Ῥ8. 1. 12. υδὲὶ ἐκ. εοΐ 
δεμπευοῖε ἐποίρεγε εἰ αὐπιξέέετε, αἱ 
δ6ο Ῥδῆδ βϑηβιπι Ἔχ γοϑβοσίζ, --- 
[0 })» ΟΟΥΓΩΖΟ. Ψο». ΧΥῚΙ. 7. χω 

ἐπιλάβου με, χὰς νοσῦα Μομιῖ. ἴῃ 
Ηδχ. τρδὶο γοῖιξ δὰ ἄπο δοϊηπια- 
[8.7. Ψοχ ΗἩδθῦσ. ἴῃ 1. ΟἸΒ δά, οἱ 
ΑΥΔ. ποίδὲ οὐπείγί σι πιαπέδεις ρε- 
ἀϊδισσχυε αὐ 7μρωϊαπάμτη. ---- ΣΦ ῚΡ 

(Ν ΡΓῸ 57), ευεπῖο. Ψογεα. ΧΙΙΝΡ. 
48. ἐσελάβιτο ὑμῶν τὰ καχὰ ταῦτα, 
ἐπυσδογμηΐ νῸΒ Ἀδοο ΤΑΑΪΆ. ---- γχαν, 

ἀϊδοινγο. Ζοδῖ. 1]. 0. τῆς αόλεως ἐκν- 
λήψεται, υΥεπὶ ἐπυσάεπέ, δεὺ Οὐονο 



Εσιλαμβάνω. 

αδιπὶ. --- ἼΘΤ, “μείεπίο. ΤΒοοά. 

τον. ΧΙ. 16. --- 9)» ἕέπεο, ῥγθ- 

ἐπάο, οοπιρτελεμάο. Ὥδαϊ. ΓΧ. 17. 
Βερ. ΧΙ. 80. ζεοδ. ΧΧΙΧ, 7. 

τ. ΙΝ. 19. ἐπιλαμβάνεται, ἴῃ δίπης 
"δορί παι, βάδηι εἰ ἐμέείαπι τεοῖρεϊ. 
58 ηὴη. 30. ταύτης δὲ ἐσιλαβόμενοι, 
8 Πς ψΘΙῸ αγτίρίεπίες. Υἱὰς Τοχ. Ν. 
Γ. 5. ἢ. ν. 
ῬΕῈΠΙΛΑΜΒΑ' ΝΩ, ἐμδεροῦ αξ- 

μπιο. ΓΛ 564. .)» Ῥοόπο Ὡμρέγ. 

σοη. ΧΙΥ͂ΠΙ. 18. υν] ἐπύλαβεν ἴῃ 
(ἃ. ΑἸά. εβ8ὲ Ἰθοῖίο ἀροτῖβ ν᾽ οβα ὑγῸὸ 
πέβαλεν. 

᾿ΕΠΙΔΑ'ΜΠΩ, ἐϊμοεδοο. ΠῚ ΤΩΣ 

ΡΘΗ ἐξί. ἴ65.ὄ 1. 2. ἐσιλάωψει ὁ 
μπός. ϑγχδοΌϊΩ 3 Ογδοο ἀσ- 

εὐγασμα τεβροπᾶοί ἱἰπ Ν. Τ. Ργω- 
ογοὰ οβήογεδοετε εἰ ἐσιλάμπεν, αὐ» 
ΓΤ Ὑ6] οἰμοθβοέγε, ΠΟᾺ ἸΟΏρΘ ἰῃν]- 
Ἔ1Ὼ δϑαηῖ, υἱ δὰ τοηυῖ (δρρεϊ- 
ι.9 δα ἢ. ]. 

᾿ΕΠΙΛΑΝΘΑΝΟΜΑΙ, οδὲιυϊεοι. 
2» ΗἸΡΒ, δ γγὃν ἀεγεϊδπφμιο. τ. 

ΚΙΨ. 9. .- Γ.: πὸ» Καὶ οἱ 

ΝΊΡΒ. οδίϊέιιδ διηι, οὐἰδυϊοπὶ ἰταασϊάϊξ. 
ὥερῃ, ΧΙ. δ1. ἴεο6. ΧΙΗΙ͂Ρ. 91. 
ΓΆγαΩ, ΗΠ]. 17. --η 52» οδιυῖο. 

ΡΒ. ΟΠΧΧΧΥΊΙ. 18. --- ΓΙ) Φ᾽ οὐ 
“4 5μηι. αεη. ΧΙ]. 80. ἐσιλήσοντα! 
"ἧς «λησμονῆς, οδἰϊυϊδοεπέμ εἴθυσῃ- 
ε6. γιά6 εἰ [68. ΟυΧΥ͂. 16. Ηδογος. 
μπιλήσοντα!, ἐπιλοαιδάνονγω. ΒΑΪτη. 
ΧΧΧ. 1ὅ. ἐπελήσϑην, οὐϊῥυϊομὲ ἐγαάξ- 
- σιῷη. Ἡδεγοῖ. ἐπελήσϑην, ἐληϑαρ- 
γήϑην. ΖομδΙαβ [(6Χ. ο. 827. ἐσελήσ- 
)ην, ἐν λήϑῃ γίγοα. ῬΕ. ΟΧΥ ΤΠ, 16. 
ὖχ ἐπιλήσομτω τῶν λόγων σου, ποη οὗ- 
ἐυΐδοαγ γοσθὰ ἴυα. ΗϑγοΝ. οὐχ ἐπ᾽ 
λήσομαι, οὖκ ἑαιλαϑήσομαι. [6ε5. ΧΧΙΠ]. 
[6. σόρνη ἐπιλελησμένη, τοτΕΙΓΙΧ οδἶ!- 
ἤοπὲ ἐγασίία. Ῥτον. 1. 17. διαϑήχην 
γείαν ἐπιλελησμένη, αι ἔκράμπε αἰν,- 
χατα οδίἑυϊδοϊέεγ. Ἡδδγοἢ. ἐσιλελησο 
“ἕνη, ἑᾳπιλανϑανομένη. Δα μδαίτῃ. 
ΟΧΧΧΌΥΎΙ. 6. ἐπιληφϑείη ἡ διξιά μου: 
Ὁ] ἐατλησϑείῃ γ6] δ|ίῖγα βύτηὶ ροίεϑέ, 
γα ἔἱῖ δομίοηα ΟΠ ΓΥϑοβίοσηὶ, ναὶ 
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Βαιλεκο. 

Ῥδβδῖνο: οδὲλυϊοπὶ ἐγαδαίωγ, Ἡ. 6... 
ἐχατγοδοαΐ, (ΖοΠΆΤΑΒ [6χ. ο. 858. Βος 
ἴοοο δά ἀιςῖο : ἐσιλησϑείη, «άρετος γε. Ρ 
γοίμην,) αἴ Ἰερενῖηΐ ΠΣ ΤᾺ ἰπ ΝΊΡΕ. 

Οοδεὶ. ΠΠ. 16. τὰ πάντα ἐσελήσθη. 
Ῥσο ἐασελήσϑη, οδἰἑυϊοπὲ ἰσαάύμα φμπέ,, 
Ἰερεπάυση ἐπιλησϑήσονται, οδὲῥυϊοπὲ 
ἰγαεπέμγ : Ὥδτα (168 ψν θη ΠΟῚ 
Ῥοββυηΐ ΟΡ] νἹοπὶ ἴτϑα]. ΤΏσο. 1]. 
6. ἐπελάϑετο, οὐδίιυϊεοὶ ζεοϊξ, γῶ- 

Οὐάεχ Νοσίτωρ. δῊὸ Τ᾿ μβοοδογεξιβ ἐκ,- 
λαϑέσϑα, ἐποίησε, ααοα δϑγτηνήδοῆο 
αἰδυϊυν 8 Ῥοφάοιξείτιϊο Βορεεσί. Τ. 
ΥΙ. ν. 197. πα. Ρᾳ, ΧΙ]. 2. ..-- ἢ 
ἐπ. οὐδίια. Ῥεαῖτα. [Χ. 78. 168. 

ΠΧΥ. 10. -- ὉΒ, αρργελεηάο. 

ἴε8. 111. δ. ἐσιλησϑήσετα, 860. Α]ὰ. 
1, οῦο δρεσία νἱτοθα. ϑοριθεπάυτα 
ἐπιλήψεται, αυοὰ τεῆαυΐ! Βαροης. 
ϑδρ. 11. 4. ὉὈὲ ραββῖνο Ἰορίζυν ἑαυ 
86 δι... ΧΕΙΝ. 10. ϑαρ. ΧΥῚ. 48. 
ῬτῸ ἐστιλελῆσϑα, 860. γαῖ. Ἰερεπάυτα 
ἐπιλέλησται, αἱ Βαρθεῖ ΑἸοΧ. οἱ (ογ- 
ΡΙυϊοιείβ. 

ΟΥ̓Κ ἘΠΙΛΑΝΘΑ'ΝΟΜΑΙῚ, πον 
οδίμυίδοοτ. Γγγφ. ῬΙΒ. ργοόροπο. Ῥβ. 

ΟΧΨΙΠΠΙ. 80. οχ Ηφῦσ. ἢ. ], ποῖδε 
δἰδὲ ἀπίε οομῖος ροόπέγε, ἢ. 6. δΕΡΈΡΕΥ 
ἸΠΕΊΠΟΤΥ ΣΙ 886. 

᾿ΕΠΙΛΕΊΩ, εἶρο, οοἰϊδσο, εἰ εχ 
δα)υπεῖο, ρ»γοῦο, ἄπιο. “775, εἰξρο. 

Ἐχοά. ΧΥΤ]. 9. ΧΥΠΠ. 25. 208.΄ 
ΠΙ, 8. -α Ἴὔὴν ΡΙμ. τεπιούεο. 

1 ορ. ΧΙΝ. 10. Θυδ τεοτιονοπάᾷ 
Βιπΐ, ΚΝ. 6. βίου Πίστη εἰ αυ]8- 
4011166, δηΐδα το] συηίαν. συϊᾳ. 
πιεπάαδο, ἮὮ. 6. σεθοόνθρο. ϑ'υσημ. 
ἸΤμοοά, θυ. ΧΧΙΝ. 7. --- Υϑ» 

οοἴἶϊδδΠσο. ἘδΙΒ. 11. 8. ὅ΄τδς. ΥἹ. 10. 
ἐτίλεξαι. Μυϊμαῖαβ: ἐζοῖρε, αιπϑὶ 
Ἰοροσις ἐσίδιξα. διρηϊῆσες δαυΐοσω 
ἐσιλέγειν δὰ ἱπιϊίαίίομποτα ΕΠ ΘΡ τ. “ΠΣ 

ἀπάτα, αἰϊέρετε, οοἶεγε. 1 Μαος. 11]. 
58. 

᾿ΕΠΙΛΕΙΓΠΩ, γεϊδηφιο, ἀφῇβοὶο" 
ΝΣ, ΗΙΡΗ. γεϊῤψιεπι ἡ οὶο. θά" 

γ. ὅ. - ΠῚ» αδροὶπάο. 6. 

φΦ.. 



᾿Εκίλεκτος. 864 ᾿Εσιλογίζομα. 

« ἌΧΧΠΙΙ͂Ι. 17. ὁὐκ ἐκλείψει τῷ Δαβι 
ἀνὴρ, πο ἀσβοίεί Ὠανὶἂϊ νἱν. Ψιάε 
εἴ ν. 18. ϑυϊ 49 : ἐστλεξψει με, κατα» 

λείψει μα. 

ἘΠΙΛΕΚΤΈΤΟΣ, εἴεοίιια, δεοἰδοίειδ. 

“ΡΝ, Ρἷαν. ποδέδεε σέσρε εχ υδὰ 

Ι. Αταῦ. Ἐχοά. ΧΧΙΨΥ͂. 11. -- 
ὙΠ,» εἰεοίμς. ϑυτωσηδοῆ. Ῥβδίῃ. 

ΤΧΧΧΥΊΙΙ. 20. -- ὃ» γτιμι. 

7οε. ΧΥΨΤΙ. 18. ἵππος ἐσίλεκτος, Ὀδὶ 
ὃ οχἰκείιτιδσγιηπε ἕοστωυϊα οὐγγς 7εγτγεὶ 

ἀεεστίδὶ ἰῃ αηϊνεγβυτα ἐφωέαένπε οἶδο- 
ἔωπι. --- Ὁ)» "ππαδηις. ϑιγταταβοΐ. 

ὕδπι. Υ. 10. --- 58η}, υετεϊαέμδ. 

ϑγταμι. σδηῦ ΄. 10. Ὁ.1 ἴῃ 1. ΑΥΔΡ. 

ποῖδέ ἐπξίρποπι ἐ686. ---- ἼΤ, ἀεεῖ- 

ἀετίιμν. Ἐπ. ΧΧΙΠ. 6. 19. 43. -- 
ΓΙ» ἀεἰεοίμα. ἘἰΧ. ΧΥ. 4. ἘΖεοβ. 

ΧΧΙΙ. 7. ΧΧΙΨ. ὅ. - ἼΩΓΙΏ, δ. 
εἰδοτίμηι. 7οξῖ. Π. ὅδ. --- λῇ» 

« Ῥατῖ. ἑγαπείεης. Ααὰ. δῖ. Υ. 18. 

γοσθαι Ἴ2}» αὐ8πὶ ΤοΟΘΏ ΓΙ οτ 68 [π|ΐ. 

ἄδ πιψγγδα ἰαογψπιοθα (ΑΥΘΔΌ. » 

ποῖδὶ ἐαογψιπαίω ἐδ) Ἔχ] σκηῖ, ἔοσ.- 
ἴδεθε ἰἄδο ῬῈὺ ἐσίλεχεος ΟΧΡγΘβεῖς 
Αααΐϊα, αυοα νεγϑπὶ οἦὰ8 ποϊοποπι 
ἱρηοζατεῖ, δϑοὰ πὸ μος αυϊάοι 
ΟΡυ8 εθἰ. Νάὰτι ἽΣν ἴῃ 1. ΑΥ̓ΔΒ. 

ποίας αἰσεηίον ἐχαπιίπατα αἰϊχμία, 
ομ)μα φμαϊμᾳξὶς οἷ(. Ἐπὶ ἴἴδαμ6 ἼΣ}) 

ἀ οταναϊκπαίμα, οἱ εχ δἀὐαηοῖο ργοδαίμξ. 
815 ἀυοᾳὰθ χρ  οαγαπς ὥὄντησα. δ 
.ΧΧ. --- ΩΓ οἷατ. ργοσεῦεδ. 

Αι. εἰ ΕΧΧ βες. Οδῖβ. δῆ. 1. ὅ. 
Φοβορῃ. Α. 7. Χ. σ. 10. δ. 1. τοὺς 
εὐγενεστάτους τῶν ᾿Ιουδαίων παῖδας δΔὈ- 

φεὶϊδῖ, εἴ ἰπ Ηοχ. Ομ. Ἰορίταν ὁ 

"Ἑβραῖος" τῶν εὐγενῶν, ΑΙΔΡ. δὶ 

οἱ σεομῖί, αἰδίἐπαι. --- ΤΩΝ» σων- 

επῖμο. Ἐπ. ΧΥ͂Τ]. 2. ἔλαβε τὰ ἐκίλεκ- 

« τὰ (8ς. μέρη γ6] βλαστήματα) τυῦ χεδ- 
ρου, Βαμηιϑῖς δεἰδοίας ρατίες γεὶ δεϊδοία 
ϑεγπιέπα οοατὶ. ὅ:5 2] δὰ Ὗ'. Η. 

ν. 6. ξόλα αδα καὶ φρὸς εὐωδίαν 
μάλα ἐαίλεκτα. (ομήιοετε ἴστς 
4υῖ8 ροεϑεῖ, ΕΖοςΙ.. 1]. 1. ϑεσιρενίαα Ὁ 
6886 ἐπίληκτα, δργα (ἀεειπεπίια, ταν. 
γοχ Ηθῦν. γαητμτ διπεπείαι, δῖ [1 
ἰσίμηε δεργοπεμηι Ὡοῖδι. πίῃ 
Ἰεσῖνα δππξ κατάληχευν εἴ ἀκατί: 

ληχτο. Αἀᾶάος 9061}. 1]. 14. α 

1 Μδος. ΙΝ. 98. 
᾿ἘΠΙΛΗΠΤΕΥΌΜΑΙ, σο, πα 

πίο, ν,γτν ἩΠΡ. αὶ υχτ, πα 
ίσπι νοὶ ἱπραπεηε πιὸ δέτΟ. 1 δι 
ΧΧΙ, 15. ..-. ἼΞΌ. »ίαπρο. ͵α 

ΧΙΙΙΧ. 8. ΨΜιαδ 580} ἐσίληστε, 
ἘΠΙΛΗΠΤΟΣ, πιογὸο τα" 

οοπεδἑαϊὲ οογγτερέως, ζατίοξια, ἰμσεμ,ος 
ἐρ ερίέοιΣ. ϑιρεεϊδαι ἐαίληττα ὦ: 
Οοδηϊαν ἀἰυέπὲ ἀο ζαπαϊδί, γα εἰ 
πιαϊίρπο τρέγίἑε αδτερίἑ υοοῖῖ πῖϊε 
δαπὲ, φιας πε ἐμδὶ φυΐάεπι ἱπίεἶερε. 
γεοηΐ, ηαι88 μανίας, ἢ. 6. αἰοϊπαομαι 
εἰ ργορλείίας, ἀϊχετυηι. ΤΣ "ΣῈ 
ΧΧΧΙΧ. δ. ἀπάδ ἐσιληστεύεσθαι εἰ 
πιογε αγγερεἐξογιεπι ἐπραπῖγε. γ6τεῖι 
ΧΙΙ͂ΧΣ. 8. -- Ὁ: ΩΝ 

φῇ. εἱ ΗΠ ΠΡ. ἃ »)Φ" 1 ὅδ. 

14, 15. 4 Βερ- ΓΧ. 11. Δα. ἢσ 

ΙΧ. γ. Ηεεγοδ. ἐσίληστος, χαταφαδ ἃ 
καὶ ὁ τῇ ἱερᾷ νόσῳ συνεχόμενος. Ιἀκπι: 

ἐασιλήστῳ, ὑκαιτίῳ, δαιμονιζομένῳ. α 

Ζιδυν Ν. Η. ΙΧ... 31. Ηϊρροσι, 
ἂε Μοῦρ. ϑδογο ρμαρ. 806. 17: ἃ 
ϑυίοοετὶ ΤΏε8. Τὶ. ΠῚ. Ῥάρ. 947. 

«᾿ ΕΠΙΛΗΉΤΟΜΑΙ, ἱ ᾳ ἐπιλε: 
τίζω εἰ ἐπιληστεύομαι, ζωτο, ἐπ ,15:0. 

γλγιζχτι, Ἠϊθρ. ἃ »»γ)» ἐπα 
ναὶ ἑπφαπιη πιὸ σεῖο. 1 ὅδια. δᾶνο 
15. 566. ςοἄ. ΑἸοχ. ͵ 

᾿ἘΠΙΛΗΣΜΟΝΗΕ), οδὲϊοίο. 5. ΧΙ 

ΦΊ. ἐαιλησμονὴν ποεῖ Ὀῖο (385, ἢ 
840. 03. Εσίυ). 

᾿ΕΠΙΛΟΓΓΖΟΜΑΙ, τγεριίθ, ομδ' 
ἄενο. "ΤΥΛΙΛΙ, δεπεάιοο. ϑγυμν 

[ε8. ΕΧΥ. 16. ἐειλογισϑήσινται. ἢ 
ῬΟΠΘ εὐλογισϑήσεται, υΐ τεϑρουθαί 

Ἠεῦτ. ΠΤ. 1: αυσαθέ Ἰερία 

ἀρυὰ Ῥτοοορίαι ἱπ Οοπιμεη. εἱ 

Ἀ. 1. γὰρ. 745. -α ὯἙΡ ἀϊερεαία 



Ἐπιλογισμὺς. 

ἐ ἀοοεναέια ἱμπδρίοιο. ὥὄψτοσι. 90}. 
ΚΧΧΥ. 1ὅ. ἐπκιλογιζόμενος. Ὑυϊᾳ. 
γιζεγέ. 9. Μδοο. ΧΙ. 4. οὐδαμῶς ἐσ!» 
λογιζόμενος τὸ τοῦ ϑεοῦ χράτος, ποαιι8- 
γυδτα Τοπβί θτασ8 [οἱ Ῥούθ ΕΔ ΠῚ. 
. Μδοο. ΠΙ. 6. 
᾿ΕΠΙΔΟΤΊΣΜΟΣΣ, οορέαξίο. ἡ ΔΨ 

Δοσθ ὈΓΟρΡσυὰ Ολέέδοι. Ααι. 
δῖ. ΨΙ|1. 4. Ηδρυΐϊξ ῥγο ποιηΐηθ 
ΒΌΡΕΙἸδῦνο ἃ δϑτν οοραγε, τέρε- 

ἔα 7. 
᾿ΕΠΙΔΟΙΠΟΣ, τείβᾳμειδ. "7" Γέ- 

σἰάμια. 1ε85β. ΧΧΧΨΤΙ]. 10, εν. 
ΧΧΥῚΙΙ. 16. ΜΟΙ. Υ. 8. --- 2} 

ρασί. ΝΊΡΆ. ἃ Ἴτυν τεϊοίωδ, τεσ. 

1,εν. ΧΧΥΉ. 18. συά, ΧΧΙ. 16. -- 
ἜΝ, Ρασι. ΝΙρΡ᾿. Ἰάθιι. 1 ϑαῖ. 

ΧΙΣ, 90.--- δἰ τὴ ἢ ἐδ» Ομ ιδἰα. 

τεϊ ψμῖα;, τεδίάμππι. Τγδι. Π. 18. 1]. 
7. -- Γυη ϑ» Ἰάοτα, γεν. ΧΧΨ. 20. 

ΧΙΙΝ. 14. Αἀᾶς Τβεοά. εν. 
ΧΧΧΙ͂Χ. 8. 

᾿ΕΠΙΛΥΠΕΏ, οοπίγί σέο, εΕἴδτα φῇ- 
σο, υεχο, πιδδεγία οἰ οσαἰαπεαίε α7- 

ῆοῖο. Ἰορῖταν Ψετειὰ. ΧΎΥΧ. 8. βοθς. 
Οοιρὶ. υδὶ ἐσιλυξεῦϑε 6δβί βἴπε ἀὰ- 
ῬΙο νϑγβῖο 81} ἱῃίοσργείθ δα ΣἼ)Ἴ19Ό 

Τι2.  ὕὉ 

Ῥετάπεμβ. Ααάθ 4 Μίδοοδρ. Ι. 
51. 111. 82. «ολλὰ τοὺς ᾿Ιουδαΐους 
ἐσιλελυπηκότα. Μυϊραίιβ Ὀ6Ώ6 : φιΐ 
ἐπ νυιμίς ὐμάσος αἡΔάχεταί. 

᾿ΒΠΙΔΥΣΙΣ, «οἰμέο, ἐαρβοαϊίο, 
ἐπίετργείαξῖο. ΤΠ») ΓῪΒ)» ἱπέεγρτ εἰα- 

ἐΐο (βεῖ!. βοχηπίοσυτα). χα. Οἴβῃ, 
ΧΙ, 8. --- ἘΞ δἰπιμίχογα, σις 

ἄο τεδμς ἀμδεῖα εἰ οοσωζϊές τεδροηϑα 
ἄατο ογοεδαπέμγ.. Θϑγτοταδοῖ. ΗΒ. 
111. 4. Εοάφτω βεῆφυ λύσις οσουχτίξ, 
γιά 1,χ. Ν. Τ. 8. ἢ. ν, 
᾿ΕΠΙΛΥΏ εἴ ᾿ΕΠΙΔΥΌΜΑΙ, ἀϊ- 

; δοῖυο, εαρίδοο, ἐπέονρτείου. ἽΩΕ» 

Ἰάοπι. ἴπς. ὅδηββ. ΧΙ. 12. ἀνδρὶ 
κατὰ τὸ ἐνύπνιον αὐτοῦ ἐπέλυσεν, ατῦῦτι8- 
οὐ͵υβαι6 ϑοιμηὶῖ ἐπέοτρτείαἰϊοπεηε ἀξ. 
ἀπ. Αι. Οεπμοβ. ΧΙ1}]. 8. ὁ ἐπιλυό- 
μένος. --- ΡΒ Ἅ7.» δἰγιμίσογα ἴα αϊς- 

18, αῃοα 68 ἀ6 τεριυιϑ ἀυ} 15 οἴ οσοι]- 
Ὗο: 1. 
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᾿Εσιμέλεια. 

Ό6 Ὁ κρὴ υκορλασας δὲ οομϑυϊοτοηξ, 
8 τοῦ. ϑὅυγυ. ΠῚ» ρεγοσπέαξει5 οεί. 
ἸΤμοοά. Ηοα. [1]. 4. οὐδὲ ἐασιλυομόνου. 

Β᾽ ἘΠΙΜΑΡΤΎΡΥΑ, αἰεείαέο, οομ. Σ᾽ 
ἐεπίαίῖο, οδίεσίαξϊο, ὙνΠ’ οοπίξεέαπαο, 

86. σοπέεείαης. ΓΒδοά. “ΘΓ. ΧΊ. 
7. δι}. α. ἐσιμαρτύρησις, αποά 16. 
εἴτα δρυᾶὰ Μαεσς. Απίοη. 120. 11. 
Ῥαζ. 2380. 4. 

᾿ΕΠΙΜΑΡΤΥΡΌΜΑΙ, ἐεσίεδ διρεῦ 
αἰέψμο σὲΐο εἰ σοπύοοο, οοπέξείον, οὗ. 
ἐεείογ. γΥ 1, ΗΙΡΒ. 8. 1.» δοῖγε, 

δε ποίμη ζαοὶο. ΤΒεοά. Ψότετα. ΧΙ. 
γ. Τὰ Βιοϊίαο. ϑβοὰ [δὶ ροξίιβ 4 
Ηφν. ΝΠ γεθρομααίῖ. “--- ὙΠ, 

ΗἸΡΉ. δ Ἴην οὐέοδίογ. 1 Ἄγ. 11. 
43. Νεοῖ, ΙΧ. 90. 80. Ατωοβ. [1]. 
18. ϑιν. ΧΙΨΙ, 22. ργουόσαγε αὖ 
ἐεείἐπιοπῖωπι ποῖδῖ. 1 Μδος. 11. δθ. 

᾿ἘΠΙΜΕ ΛΕΙΑ, οἰγα, αἐηροπέϊα, 
ἴι. σεγαἰδο, δαπαξίο. Ἂν» ρεγυογείξαδ. 

Εϑαγν. ΙΧ. 6. βες. οᾶ. Οομρὶ. υδὶ 
ἴλιηθῃ Ἰοοο ἐπιμέλεια, Ἰεσεηάυχη δεῖς 
αλημμάλειαι. ---- Δ}, Ῥοίϊο, ἐγγίρα- 

ἕο. Ῥχον. 11]. 8. τότε ἴασις ἔσται τῷ ἃ 
σώμαςτί σου, καὶ ἐπιμέλεια τοῖς ὀστέοις 
σου, Ἀ. 6. ἴλης ΟΟΥΡῸΒ ζαθπση 86 80 ]1- 
ΓΣ, οἵ οδϑα ἴ08 Οὐγοδυπγ. ΒΞ)Ὶ]16 
εἰίΐδιη ἐσιμελεσλα: αἰοὶ κατ᾽ ἐξοχὴν ἀ6 
ἐς, φμὶ σφτοίοε εἰ υμϊποτγαίος συγαπί, 
ΟΧχ ᾿λιοῖδη; Εὐριανθ ἡ. ὅθ4. εἰ 
ϑ'γυωροβ. Ρ. 6δὅδ. οὐϑεσναῖ [,. Βοα. 
᾿Απίω, δὰ 55. 66. γμερ. 66. υ] 
οἰΐδι ἐσιμελητὰς βοσυηάιπη ϑυϊάδτο 
αἰοῖοβ τεξεσί, οὗ τοὺς τεγρωμένους ἐν 
αολέμῳ ἔδεράπευσαν. ΝοΠΠῸ}}} ΡΧΟΥ͂. 
1.1. τοδηχογιωΐ ἐσιμέλωα ἴῃ «ἰμελὴ, 
ἢ. 6. «'ότης, τόϑία Ηεογοἢίο, ο0]]. 
ϑιν. ΧΧΨΥΙ. 18. Βειαϊοσυθ 1 ΕΡ. Ρ. 
24. χρδ]οραῖ «μέλεα. ἃ υἵΐδαιι6 
οΟΠ]ΘοζΌΣα ΠΟῚ ΟΡαΒ 6δΐ, Ὠδτα Ρῷ» 

ἀϑρεγςῖο, ἰγτίραίίο, οπιης ποῖδϊ, φμοά 
οΟγΡογὲ Δνλδει αο υἷγες αὐάιί. Ῥτχα:- 
ἴοτθα Ἰορίτυν Ἐϑίδον. 11. 8. ΤΌ] νοῦ- 
Βα χαὶ ἡ λωπὴ ἐσιμέλεια (χαΐρυι5. 1 
ἴθ τοχία Ηδῦγ. τοϑροσθο) ᾿ αἱρι 
Ὀοηθ δηρβίυϊ τ: οἱ οαίογα αὐ μδε8 
ποοεόϑαγία. 1 Μδοςο. ΧΥ͂Ϊ. 14. φρο 
τίζων τῆς ἐπιμελείας αὑτῶν, σμταηι 60" 



Ἐν ἰνιμελείᾳ. 

« γΩΝ ῥβεέγεμὲ. ἃ βοῦν. ΧΙ. 48. αρὸφ 
σὴν τῶν ᾿διων ἐδιμέλειοιν, διὰ Βοκοτα 
ὄπνγάιι. Ἐΐει. ἐπιμάλοιοι, στουδή. δι,» 
ὧδε: ἐπιμέλενε, ἡ σπουδὴ, ἡ φιιντίς. 
ἜΝ ᾿ΕΠΙΜΈΛΕΥ Δ, ἐκ οὐ μονέδαι, 

᾿᾿ 6. ἀδέρενε. γ,.1.» ῬΥΒ. Ράιρυς ἴο, 
Ῥιον. ΧΙ]. 4. υνἱ Μαιεῖ, δὰ Ησχε» 
Ρἷδ σβοβῖ Ἰοροπάσπι. Ῥοξίαε οϑοδ 
ἂν ἰμβώαυτῖι ἊΝ ἐπε, υἷα χ6» 
ςερία ἰδοῦο βϑϊοδῦθ μαρϑαῖ 

ὃ Τπτι νγοῦδ τ σαθς ϑϑὰ χεοῖς οὐ» 
ὅα ουπὶ ὕδεβογυθ τηοπιλί, εχ ὑδὰ 
Ἰοφιοπὰϊ βοσροήάυτη ρΡοῖίβ εξβα 
δ μλῇ νεὶ αἰμελί ἃ «ιμελές, ΜΙδΙ 
δαΐετα ἰοοο (ἃ πιϊηΐμηο 50111ςἷ- 
τλυιάδ εθόὲ υἱἀ συν. διαῖαο ρος, 
ΓΧΧ ἴα αἰΐσμα ἃ ἰεχαι ΗΠθῦσ. νὸσ- 
ἄἶδϑα, υἱ ἡυδίδεη ὁρροπϊομοιι εδ. 
οαγεπί. [ἴπ ρεϊοσὶ ἐπῖτα τπειηθεῸ 567.. 
τη0 6δὶ ἂο εο, αυἱ φυϊάεοπι νυ}, οἷ 

ς ΠΟ δαχῖο σὰ, Ηυΐρ χοοῖς ὀρροηϊ- 
ἴατ ἐν ὀπιμελείῳ, 5αὶ]. ὧν, σὲ Ἔοἀμίο 
οεγαὲ εἰ ἰαδογαΐ, μὲ οοἰὲδ δυὶξ Ῥοίαξιγ. 
Υἱἄθ β8ᾳ. διίές. εἴ βυρσα 8. Υ. ἐδι- 
μίλεια. 
ἘΝ ἘΠΙΜΈΛΕΙΑ ΕΥ̓ΝΜΙ, ἴπ ἀϊδ- 

«επί δε, ἢ. 6. δοὐΐο αρο. Ἰώ 

ΡγΆ. ρίηρεςῇο. Ῥτὸν. ΧΧΥ͂ΤΙΙ. 26. 

Μυϊρχαδιεμανει απαδέἑεν, φυοὰ Οεἰο- 
Ὸ θεχίβασυαι νυἱεὶο ὑσὸ δαρίπαδιηγ 

ἃ Ῥοαϊξασῃ νἱάοειΣ. 
᾿ἘΠΙΜΕΒΛΕΌΜΑΙ, Ομ, ΟΈΤΟΙΝ 

δεῖο. 1, τευεῖο. Ῥτον. ΧΧΥ͂ΤΙ. 

45. 1ὰ Βἰοϊίυκ, 5οὰ ἐκιμελοῦ δὲ ποι 

οἱ 70 Ρετεπεί, βῆ δὰ χμᾳ}, Ῥεὺ 
-40ο ΣῈ} Ἰερετυηΐ. ὙιᾺς δὰ ἢ. 1. 

ὅκοραταιο, -- ΓΟ Ὴ τΟΥρ τ Ῥστο 
οεμῖοε. ὅεα. ΧΙ. 21. ἐακιμελοῦσαι 
αὐτοῦ, σπγαπε ε7μὲ σέγαπε. 

᾿ΕΠΙΜΕΔΗΣ, αοομτγαίμ, ἀξέροπς. 
. »ἷυγ. »ιοσεεὶὶ ϑγτατα. Ῥζον. 

ΧΙ. 2. «αρὰ τοῖς ἐπιμελέσι. Ουΐα πες 
ψαζαῖο οὐαὶ τοχίυ ΗΘ ΡΣ. οοποὶ]ατὶ 
Ὡραυϊξ, ἸορΈχα τη Δ] οὶ ἐσηεικάσι, Ηϊ οὶ 
βέλῖιοτο νεϊ ται, ροοῖ ἐσιμελέσι Ἔχοῖ- 
ἐπαρὸ γοσλθυιητι τηοαεϑέζαπι βἰκτιὶ- 

τῷ 

8θ6 Ἔσιμάκ, 

ΣΈΟΘΩΣ Ομ], οεἰενίίετ. Ἐπὶ. 

ΥΙ. 8. 14. 18. --- ον φοολ δὶ 

βάνει ίαι ες ρομπέξων. ὅγιιπι, Ρὲ 
ΧΧΧΙΙ. 3.1 ΧΧ καλῶς. ψαὶς. θαι: 
Ηϊονσα. αἱ ὕεε, Αὐἀάρ 2 Βε’ 
ΧΙ. 18. 8ος. (οταρὶ. εἰ ϑγπιι. ϑα 
τσ, 108. Ἠδοΐμι. ἴλ)ευΐϊ. ΓΣ. 91. -- 
“ΠὉ» ΡΙΒ. "παπὲ φκατο. Ῥτον. ΧΙ], 

95. ἐπιμελῶς «αιδεύει. Βδηα αιρὶ 
βϑηβιτη. Ναπι σπᾶπε ἤετὶ εἰ ἢ 
ὉΤΟῸΒ ΟΥΏ6 ἀπὸ ως 

Τὰ ᾿᾽ ἃ, ἐπέ ΝΤΡΎΤΝ μανν Ὕ 
Υ. 27. ἐπιμελῶς νολοιδλήσοντεω, κε 
ρυπίεηιαν. Εϑάν, Ψ1]. 28. 3 Ηκο 
ΨΠΙ. 31. Ηρεγ εἶν. ἐειμελῶς, φαβα, 
δαουδαΐως. 

ῬΕΠΙΜΕΔΕΣΤΕΡΟΝ, δάν. ἀΐ 
δενέϊι. 8 Ἐπάν, ΥἹ11. 3. ἐσγελέδην 
δυμργοῖντες. Κα, 
ἜΤΙΠΜΕ ΝΩ, ρβενιιανδο, ρέγΈνστο. 

ΓΙᾺ» ἀρβκκῖ, ϑγτασα. ΤΆτοι. {. 

49. ὁ ὀῤϑαλμός μου ἐπέμεπε (πρρὲ 
τεῦ δάκρυσι), Ὦ.. 6. ἑπϊδείκεκίεν ῥα 
Σπῖτα ν. 51. βγοῦν. μαρεῖ χαπσῖν 
σάν με δάκενα. Ῥταίρεοα «ρου 
ἘΧΧ δες. οα. Β στ. ΧΙ], 88 
Ῥεο ΠΣ εἰργιογατὶ, υδὶ τεῖν 

αὶ ἐρεῖ μαβιοης ὑσοριεδάι. 
“ἘἜἘΠΙΜΈΤΡΟΝ, φκοῦ ἐνροῦ αν 

σεγανι αὐάῥεγ, αμοίαγθοι. Τὺ 

Ἄγροῦ, τιϑιηθα χη. ϑγπα. 
“τῇ Π- 4. ας βοὶ τὸ 
μας, 4 αὐιδίδεσν Ῥσόρηε ποι, 
(νυ. ο. δρυὰ Ὁίορ. [μμἔτε, 11. 3) 
Ἀ, 1. ἐῤέμωμρ: οδέ, τείεγαν 

δὰ Ὁ51, «υοὰ ὅγπα 
δορῆ. 11. 6. γρήμετρον τοῦδ. 
σειν το μὰς ἂς γε. Οὐ 
Ψ. Τ΄ ». 31. δὸ ΤΆίεσιο ἰπ Ὀίβ.. ἀδὺ 
Ῥυσιαῖο ϑγτσσαδοῦὶ Ρῥ. 10. 
᾿ἜΠΙΜΗ ΚῊΣ, ργναίοηριι, γΓΛΥ' 

γωδ. Βαχυοῖι. 11]. 18. 



Εσιρώνυμω. 

᾿ΕΓΙΤΜΤΙΎΝΥΜΙ, οὐιερείροθο, δοκπεὶθο 
60. ΜῈ ΜΓ Καὶ εἰ ΗΠ ἢ. 

Ἴοτα, Ῥτου. ΧΊΥ. 10. Εσ. ΧΥ͂Ι. 86. 

- ΧΧΥΊῚΙ. 27. βεο. Οομρὶ. 8 Εϑάσ. 
ἴΠΙ. 89. Ηδερτσ. ἸΏΤΙΓΣ β5εᾳ. 

ϑὲπιαίοης οοπέναλεγε ομπι. Ἐπιδ. 
Χ. 14. Βοιηοβῖι. Ρ. 1370. 30. οα. 
ἰοἰθὶς. νόμον ἔϑενεο τὴν γνναῖκοι τοῦ 
ἰασιλέως ἀστὴν εἶναι, καὶ μὴ ἐκιμεμ)γ- 
νένην ἑτέρῳ ἀνδρί. 

ἘΠΙΜΙΚΤΟΣ, οσιπηεὶκέμ, Ῥεν- 
πὲχέμα, πιρδοεϊίαπειδ. ΠΕ ἡ» οοἶ- 

γοέᾳ ἐωγδα. Νυχη. ΧΙ. 4. ὁ ἐπίμικτος 

δο. ὄχλοε) ὁ ἐν αὐτοῖ, ἐεγδα οομεριϊχία 
πίος 11106. --- ΔΝ: 2» ἐωγδα 

κπἰσία, πεδοοῖζα κοπεΐπερῃ. Εχοὰ, ΧΙ]. 
8. Νεδθι. ΧΠΙ. 8. Ἐκεςοῖ, ΧΧΧ, 
΄. Υἱάα οἱ Ψυάπη. 11. 14΄υδὶ ἐπὶ 
ματος οαὲ ἑεγδα ομα, αὐ1866 Π0Π- 
ἰυχῖς δα Ὀδ αν σογοπάυτηῃ οἱ αα]- 
ἰδῖλ 68 ἐγεαιθηζία, αὐδὲ δζτωΐηὶ 10- 
δίδγυσα δ ὩΣΘΠΟΣ ΠΑΣῚΘ ΠΟΣΊ ΒΑΤα- 
πρ. Οομῆ, αἀποαπ6 σύμρωκχτος. 

᾿ΕΠΙΜΙΜΝΗΣΚΟΜΑΙ, γερεΐνέδοον. 
ι Μδες. Χ. 46. 
᾿ἜΠΙΜΙΞ, πιλσιηι, οοηἤιδε, ρτὸ- 

πέξοιε. ϑαρ. ΧΙ. 25. σάντας ἐκιμὶξ 
ΧΙ!» ΟΥΠΏ68 Ὀγοπιϑοιδ ἢανδῖ. ρους ἢ. 
τ Βυϊάδε : ἐκιμὶξ, ἀναμεμεγμένως. 
Ὁ οὶ]. Οἀ, Δ΄, ὅ86. οχρλῖοας μὲν 
αἰμεμγμένως. Αἀάἀθ Ευδίαι!. ἴῃ 
)άγε8. Ρ. 48. 82. 
᾿ΕΠΙΜΙΞΙ͂Γ Α, οοπιπιϊχίιο, οοηβρεῖο, 

Ὁπηποτοίμηι, οὐπηπ πο. ὙὙΟὩ» οὐπηε- 

πεγοῖμηι, βαρ) μδεῖο. ΑἸ, Ἐκ. ΧΧΥΤΙ. 

). οὲ 10. ν. 47. β6ε6. Ο(Όσορὶ. [σ. 
τι! ΜΆ, ἐπιμιξίαι, χοινωνίαι. 8 Μδος, 
ΚΙΝΜ. 8: ἐν τοῖς τῆς ἰστμιξίας χρόνοις, Ὦ. 6. 
δια ροσῆνρ, αυΐϊνι ᾿υἀδοχιμει του 
)ΓΟΏ σα. Οὔτ βεπῦρυϑ ὙΙνοσθηξ, 
[ἃ στο, Ἂ ΤΩΆΪ6 ἴῃ 4115 ἀιδειξ 
εμωξίας Ἰερὶ δά)αλ. 
ἘΠΙΜΟΝΗΣ, ρμεγιπαηξο, ρεν- 

᾿ευογαπίϊα, πιόγὰ, οσμποίαξο. ϑῖτδσς. 
ΚΧΧΥΠΙ. 47. υδὴ᾽ ἐκιμονὴ, αυοὰ 
ἸΧΒΙΡοδς ΑἸοχ. δὲ σιρὶ. δς ἰδέάοτι 
“ἢ: ὑσυμοκὰ ΠΟ ΠΟ Ό, ἐδὲ ἱπείαη» 

861 ᾿Εσ“είκιος. 

ἔνε, ἢ. 6. ἑμεέαν εἰ οονδμμμδ ἑαδον. 
ῬΒΣΙοχαπὶ Ο]οδ8. ὑσημονὴ, ,Ῥεγεδυένῶν. 
ἐπ;, εεὐωϊέαι, τοναοιεῖο, ἑπαίαπέϊα. 

᾿ἜΠΥΜΟΝΟΣ, ἑπαπαάπεπε, οἰαδίξϑ. Κ 
Ων ΝΙΡΗ. «ἰαδὲϊῥα δωπι. ϑγτατα. 

ουῖ. ΧΧΥΠΙ. 50. 

ἘΠΙΜΟΧΘΟΣ, ἰαδογίοφι, αΚεηϊ» 
πρῆ8. ϑαρ. ΧΥ͂. 7. ἐπίμοχϑον (ρτὸ 
ἐσιμόχϑως. ἴα οπίπι αἀἰδεϊησυσιηάυτα 
6θ6ῖ.) “σλάσσω, ἑαδογίοεε δυρὶς, Εΐοα. 
ἐσίμοχϑον, ἐπίπονον. Αἀἀο ϑοθιοὶ. Ατὶδί. 
Ῥδο. 8383. 
“ΒΠΗΙΜΥΔΙΟΝ, ἑαρὶς πποϊαγίε τὼ» 

Ῥεγίον. Ὡ9ν οαέμίζειφ, ραγὰ τοῖς δι. ἃ 

Ῥενίοτ,, εἷς  ἀϊεία, υοα νε Εν ΒΌΡΟΣ 
᾿Ἰΐοτίοτοη. Ὠδυϊς. ΧΧΙ͂Ψ. 6. Ζυά. 
ΙΧ. 58. 

᾿ΕΠΙΝΕΥΏ, ἀηπιο. 1 ἑηβέαε 

60, αὔπερο. Ῥτον. ΧΧΥ͂Ὶ. 94. χεΐλεσι 
σάντα ἐπινεύει : αθὶ ξοτίαββα Ἰερεπάυπι 
ΕΥΙΣ ὠπονεύει, αἴ Ἰορίτυν ἴῃ ΑἸάϊη8. 
Ἡδρεῖ ἐἀνυηας νοχ Ηρτ. ποϊομοπι 
σπιμίαπαϊ αο ἀἰδεώπμϊαηαὶ. (είοσυα 
εδβὲ Βεβὸ τοῖτα Ἰοαιθμαϊ σϑξίο, οὐΐ ἃ 
ἴΔΙΘἢ 51}}}168 ΤΟΡΟΣΪ ΠΕΣ ἴῃ 59. 
2 Μδος. ΤΡ]. 10. ΧΙ. 15. ΧΙΝ. 90. 

᾿ἘΠΙΝΕΦΗΙΣ, ηπδέΐμδ, πωδίδιϑ 
ἐοείνδ. ἃ Μδοοδῦ. 1. 22. 

᾿ΕΠΙΝΙΚΑΊΏ, υἱποῦ, ξιρετο. ΤῊΝ» 
ΡΙἢ, υἱπςο, σιρετο. Ἐδβᾶγ. 111, 9. 
οἱ 8. 

ἘΠΙΝΤΙΈΙΟΝ, 86. ξομα, Ἐρδιεϊοίωπι, 
οἄγηιδπ ἐσίμηιρἰιαΐφ. Γγν. ϑγτοσα. 168. 

Π.ΧῚΠ]. 8. Υἱάο 8. ἐκινίκως. 

᾿ΕΠΙΝΙΚΙΟΣ, σα υἱοίογίανι μένγ- 

ἐπεπε. ΠΟ» Ἰπορίείγ0 πριδίοδε, 

ϑγιοσα. ἢ8. 1Υ΄. 1. ἐπινίχρος, 60, ὕμνος 
ϑιιῖ «αλμὸς, οἷα, φιμαξ οαπέξμν οὐ ραγ- 
ἕαπε υἱοίοτίαπι. ϑοοανάστα Αἰμδπα» 
εἴτι ναὸ (Οο]]θοῖ. Νον. ΡΡ, 06. 
Τ᾿ 11. ν. 76. οα, Μοπῇ) ες Οτὶρμο- 
ποη (Τ. 11. Ορρ. Ρ. δ88. οἃ. Ῥασὶδ.) 
βοτί μαὶξ ἐσινόρωον, 86. Ἑοάσια 
ΤΩΟ0Ο αἰΐατ ἘΒ. ΝΙΠ. 1. Ὀ͵Ὸ ἐσινλκιος, 
αυοᾶ ἴπ Ηδεχαρὶ. ϑυτητι, ἰυϊδυϊίας, 
Ὑποοάοτεῖιϑ μαθεῖ ὀπινίκαογν τς ἢ Ἢ χ᾽, 
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Τὰ ἐπινίκια. 868 

α υἱροίογία. ϑγτατα. ἴε6. {Χ11].. 4. τὸ 
ἑαηόχιον Εχ Ῥτορορίο, δὲ ἐσινέκρον το. 
ἴδτο υἱάοιας ῥά, φμὸ ἐγίμιπρῆως ρματ- 
ἐμς αὐ τερογέαίμδ ἐεἰ, πέτρα δαηρμὶς 
οοοίδογμηι λοείίεηι. Αγρυάᾶ ΑΟ. ἐσ 
κιὸν ῬΣ. Ῥαΐπιαπι, ργαπιδεπι υἱοίοτια 
ποίδϊ, εἰ δ᾽'φυδηο ἑρδαπὶ υἱοίογίαπι 
5. ρυρπαηι. ἴῃ ΟΤε ρου Νγββ. Οἵ. 46 
οὐσαγοι Ποτοῖηιὶ αἰἸοϊοΣ ἀ6 σωρομη- 
φμό οαγπιῖπ δ, ΤΜῸ Ἰ ρμδ οοἰοδγαΐμν. 

ὁ - ΤΑἷ ἘΠΙΝΙΚΙΑ, οεἰδδγιἑαίες, να] 
εἷος {εεἰδ, οὗ ραγίαπι υἱοίοτίαπι, ΘΌΔτα 
φταπιία υἱοίοτί. 8 Ἐβάτ. 11]. δ. δω- 
μεὰς μεγάλας καὶ ἐπινίκια μεγάλα : ΔΡὶ 
νἱά. ϑγγυδβ. 2 Μδοο. ΝΤῚἼΠ. 88. ἐσινίκκε 
δὲ ἄγοντες ἐν τῇ σατρίδι. 

᾿ΕΠΙΝΟΕΊΏ; ἐσοορίίο, ΟΠ ΜΊ ΟΟΥ͂. 
πολ] ΣᾺΣ ΗΙΡΒ. ὁ Ὁ)» Ῥοπο. “20Ὁ. 

ΙΝ. 18. υδὶ ἐσινοιῖ αἰἑεπάξγε, οὗξετ- 
υαγα ποῖδῖ, ἢος 56ῆ8ι: ἸΏ ΔΏΖΘΙ18 

ὁ 8.18 οΟὔϑεγναῖΐ δυΐ σερεσῖ Ῥγάνυγη 
αυϊά βου ῥσχανἰαΐοτα. Μα]6 Μοηῖξ. : 
δάνεογειιβ ΒΏ ΚΕ ]ο08 βιοβ Ῥσγανύτα αὐἰὰ 
οορίίανῖί. 5.1]. ΣΤ} ἢ. 1. οὐδεγυαγε 
ποῖδί, ἰἴἰὰ υἱ ΟΥΙΒΒγ δὶζ οομίος, 
ὑπ 6 ΑΥτατΏΔΟΒ 8 ἢ. ]. εὑρίσχεν ροδιῖῖ, 

ς ΞΔ ἢν ἑπέεϊϊερεπέϊα. ϑὅγτατα. Ψ0Ὁ. 

ΧΧΧΙ!. 11. ϑαρ. ΧΙΝ. 3.ώ1 4. σύντο- 
μὸν αὑτῶν τέλος ἐπενοήϑδη, ΤΕρεΕηὔηυδ 
ἰΔο]οϊαῖτία ἀδείμαΐμδ δε 5. ραταῖμγ 

ἃ ἱπίεγζυβ. 
ἘΠΙΝΟΙΑ, οορίέαέϊο, οἰμάϊεη, πιὰ» 

ολὲπαίϊο. ψ)ν» οἰαιάϊοαίίο. Ψετ. ΧΧ,, 

10. 18 ποῖρθ νοσο Ἡργδισδαι, 
4.6 χηοίδρβοσῖοα ἐν ογίμμειπι ποίαϊ, 
ἢ, 1. εχρ Ἰσαμάβσαη οδβ Ῥυΐατιηῖ. 
γιάδ οἱ ὅδρ. ΝἼ. 16. (ΟἹ ῥὑτὸ ἐκ,- 
νοΐῳ Ἰαεγα τη δ] θῖ εὑὐνοίῳ ΟὉ δηΐδοο- 
ἄεῃ8 εὐμενῶς.) ΧΙ. 12. ἐσίνοια εἰδώ- 
λον, ἐποοριίαἰϊο, οἴ. αὐυδϑὶ ἐπυεπέϊο 

6 Ἰάοΐϊογυμι, ἱ. 4. ἴῃ 86ᾳ. εὕρεσις. Η 68. 
ἑαίνοια, ἑα᾽η τήδευμα. : 
. ἘΠΙΝΥΊΣΣΩ, ρμηρο, εἰἐιμΐο. 1 
ΜδροοδΡ. ΥΙ. δ7. κατίσαευδον καὶ ἐπε- 
γύσσοντο ἐκ τῆς ἄκρας, δἰξητμῖ 
αοίὲ ξοαϊπατιηΐ ΟΣ ὅγοο. Αἀάρ [υ- 

. οἷδπ. 1 Χῖἢ. Ρ. ὅ29. Α. 

. ᾽ἘΠΙΝΥΣΤΑ ΖΩ, ἐπεηρον ἀογηιίέο, 
οαρῖίς ἀεοϊιυὶ ἀογηιο. πλνν ἄογ- 

γι 

᾿Εσικείϑομαι. 

"πἰέαϊδο. Ῥτον. Ί. 4. υδὶ ὑτὸ ἔγινε 
χάξῃς τεςσῦυε, εἱ χυϊὰ υἱάεο, ἴὰ ΑἸὰ, 
Ἰεσιίυν ἐαινύσταξιν, δαϊ ἐπινετάξες, 
δα αυοὰ 6 Βυρο ΣΙ ΟΣ ΡῈ δῶς τερείε- 
ἄσπ, οβι. Αἀάς ϑο οὶ. Απξίορβ, 
ΒΡ. ν. 2. 

, ;ῬῈἘΠΙΧΥΣΤΑΞΙΣ, ἀογικιίαίι. Ὗ, 
᾿ἐσινυστάζω. 

᾿ἘΠΙΞΕ ΝΗΣ, τὸ ἐξεὶ ξέν; πὶ 
γῆς, ἐπ ἕεγτα ρετερτίπα. 3. Μλο ζ. 
ϑ. 

᾿ΕἘΠΙΞΕΝΟΌΜΑΙ, ἀοερίβο αὐ ὶ 
Ῥίογ, ἀξοεγσοτ, δοδρεΐοτ. ὙΨ ΠΙΩΝ 

Ῥτον. ΧΧΙ. 7. ὄλεϑρος ἀσεβίων ἐξες 

νωϑήσεσαι, οχϊττα δρυὰ ἱαρπὰθο 

οοπιπιογαδίίιγ. οτιναγυπί ἃ ἋΣ 

γιά εἱ διν. ΧΧΙ͂ΧΣ. 30. ἐειξρυπί 

ῥοι ὁ ἀδελφὸς, ἀοερεξίο σιροζρίας εἰ 

τὴ ἔγαϊοσ. ϑυγυδ: υἱαίογ ἐππὶ ἐν: 

ρεγυεπὶξ πελὶ. Τ,6χ. Υ εἴ. ᾿Επζράρα, 
δοερίίον. Νὶὰα ἘἸΒΟΒοτῖ [πά. Ῥεϊχρν. 

8. ἢν ν. 
ὶ 

ἘΠΙΞΕΝΟΊΏ, ἰάετη. δίν. ΧΙ. 
8. ἐν λέουσιν ἐπεζένωσεν 560. Οσαραὶ 
".. 6. απεῤῥατέίεν υεγδαίμε {π| Οἱ 
ἰδοπδε : αὶ δἰ} ᾿τρτὶ ἔσαισω μαϊκε 
δίηα ἀυθίο σοροσπθηάμπι 6δὶ ἐτῴνν 

φαι. 

ΦΈΠΙΌΟΙΚΟΣ ΜΕΊΝΩ, ἐπ σάδω 

αἰδοιγμδ πιαπδοὸ 8. ΟΟΙΉΒΙΟΤΟΓ. δι 

Ηἰρῆ. 8 ῃ» Ῥεγποσίο, μοχίειι [γϑ 

δ'ρο. υὰ. ΧΙΧ, δ. 86ς. Οχοη. ἔπι 

χοὸς μεῖνον, αδὶ ᾿Πρτὶ τεϊιψαὶ ῥάρδιὶ 

αὐλίϑϑητι. ' 

᾿ἘΠΙΟΡΚΕΊΏ, ρφέεγο. 8 Ἐβὰ: ἢ 
40. ὅδρ. ΧΙΝ. 28. 

ἘΠΙΟΡΚΙΑ, ρεηιγίαι. δ8᾽ 

ΧΙΨΡ. 95. Ηεβγοῖ. ἐσιορχία, ψέμα 

᾿ ἘΠΙΠΕΓΘΟΜΑΙ, οὐπβάο. ηδὰ 

ΠΩΣ, ἀίοο »Μιάμοία πι Ἰὼ 

ΧΧΧΙ. 44. --- “γηρ.» ον. ιὶ 

ΙΧ. 46. Υἱάδ γαγ. [κεῖ -- ΤῸ 

Ηρ. 8 77)» υἹιοίο φυίρνοσει [6 
ΧΧΧ. 88. --ο ΠΌΓΡ οὐπβῶ. [ει 

ΧΧΧΊΙ. 37. ἐφ᾽ ὡς ἐσνσέϑοῶ δὶ 
αὐτῶς, ἰὰ χυΐρυο οοηβεὶ τ. 6.5 
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'ϑ.. πὲ Ομδηί. ϑαιρι, ἐαεποίϑησεν, 
αὐῤῥοῦσε. δρΡοπο: ᾿Βαιχοίϑωνσαν, 
εῤῥοῦσιν. δ 1ὰ6 εἰ Βαγθο. 111. 10... 
ΤΟ ᾿ἘΠΙ ΠΕΜΠΤΟΝ, βο. ΜΕ - 

ΟΣ, φυΐπία ρατε. ΓΛ)» Ἰάσπι. 

εν. Υ. 16. ΥἹ. 4. Ναμ. Υ. 7. Οὗ 
ἡἰδέχατον. 
᾿ΕΠΙΠΈΜΠΩ, ἐπιπιέίο. γὺυ ΡΝ, 

ίο. Ῥχον. ΝΊ. 10. Αἀάςα ϑγτωχ. 
βδῖίτα. ΟΧΧΨΊΙΙ. 45. εἰ ϑαρ. ΧΙ. 
8. 

᾿ἘΠΙΠΙ ΨΩ, ἐποίάο, οοη εν ἐπι 
γμο, ἐἰϊαδοτ. Ἵ» Ῥτοπῆπε πι6 ἐπ- 

απάᾶο. ϑγτάτη. 4 Ἔεᾷ. ΙΝ. 85. ---- 
ΒΡᾺΣ σεγίο, οοπυογίο. ἴπο. 1 ὅδῃι. 

Ν. 19. ἐπέπεσον, ἐγτμεγεηί. Ἠδοῖα 
ἜΟΒα βοηθαϊῃ. βστηο δηΐτῃ 181 δδί 
6 ἀοίογίδιιΣ ματα, ἀ6 χαϊΐθι8 ποβ 
[οααθ γοςα πϑετία!επ, ἐο δε οὐυετ- 
αἰεη ὄν, Ὁ βο]δπιιβ. --- ΟΠ 

ἽΠΠρ. οσοιἴίο πε. “50. ΥἹ, 16. νῦν 
σιπεπτώκχασίν μοι ὥσπερ χιὼν, ΟΟὨξΕΣ- 
ἴτω ὑταυστΐ ἴὰ ΙηῈ6 ΒΠΠΌΔΙΩ ὨΪΧ: 
ΕΌ1 ἰδλθη  οσίβββο Ἰορεπάθπι σετή- 
“αδῖ. ---- ῬΟΤ ΝΙΡΆ. αευϊάονγ. Οεῃ. 

ΚΙΥ͂. 16. ὅοχ Ηεῶν. 864. Ὧν Β. 1. 

χοίαϊ ἀἰοΐδὲα οορίδς ἔγτίετε. --- Ὁ, 

"μοοογ. 40}. ΧΥ ΤΙ]. 17. ἐαιπεσεῖ- 
ω. [κεβὲ ἐχαισεῖται γε] ροϊΐυ8 ἀσῸ- 
Ξε σεῖτα!. -το 5» οαὐἶο. ει. ΧΥ. 12. 

ἔχστασις ἐπύπεσι τῷ ̓ Αβραὰμ, Θοδβίαδβὶ8 
ἱγγμοδαί ἴὰ ΑὈχαδδύουση. Ὑ1Ι146 οἱ 
Ὀδη. Χ. 7. ὅεη. ΧΙ. 14. ἐράμ 
πὶ τὸν τράχηλον, ἀπερίεσι. 
ΧΥ. 16. ἜΣ ἐπ᾿ αὐτοὺς φόβος καὶ 
γρόμος, ἐγτμαέ ἴῃ 1108 ὮΣΔΟΣ εἴ [16- 
ΟΣ, Φοῦ. ΥἹ. 97. ἐπ᾽ ὀρφανῷ ἐειπία- 
γετί, ἴπ ὈΥρθδηυση ἐγγμέέ. [Ρ]14. 
ΓΝ. 18. υδὶ δηΐα ἐπιπίατων ᾿ἸΠΒΕΓΕΏ»" 
ἄτππι εϑὲ ὡς, γεὶ εἰτα]θ. Αἀάδθ Αι. 
σεη. ΧΥ͂Ι. 12. Ῥβαία. Χ. 10, Αᾳυ. 
ΤΗοοά. Ῥβαΐμα. ΧΥ͂. 6. [πς. ἘΖΘΟΒ. 
ΧΙ. δ. Ηρργ. .0Ὁ. 1. 1δ. βεο. ΟἸγιι- 
Ρἰοἄογαπι ἴῃ Οδἴεμα ΡΡ. 66. ρας. 
40. -- "Ὦ)59}» εἰραπίες. Ααα. 

Οεη. ΥἹ. 4. οἱ ἐπιπίπτοντερ. -- Ὁ» 

ἀἰίεπάο. Φον. ΧΥ͂Ι. 10. -- πὺν 

᾿ἜἘσιπλησίον. 

ἔγγωο. ἴῃς. 1 ϑαπί. ΧΊ. 6. πϑὶ ἰδιθη 
ἐπέσεισεν τα Ὀΐγ. ν. 8. γαέδστϑ τρανο]ᾷ 

ΕἸβοδοσυθ ἀε Ψεσββ. 66. Ρ. 11]. 
1 Μδος. ΙΥ̓. 45. ἐπέπεσεν αὐτοῖς βουλὴ Γ᾽ 
ἀγαϑὴ, τιοοιγγεδαὲ 1}}15 ἢος θοπυτα 
οοηβίϊτυτη : υδὶ ἐπισίστεν εἰορβηῖον 
αϊοείξιυτ, φμοά αἰὐλδομὲ διοοιγτίξ, ἀμ ἐη 
"δ έδης υεηἷ. (Οουῆον Ῥεσίζοη. δὰ 
ΖΕ δ. . ΗἩ. 1. 4. Οἴοοχο ἀς ΕἸΠΡ. 
Βοῃ. εἰ Μα]. ΙΝ. 48. υοὰ ουΐϊᾳφιο 
1Ὼ χηθηΐζοσῃ ἑποϊετ εἰ. 
᾿ΕΠΙΤΊΔΑΣΤΟΣ, βιοαίκα, οηιοπεϊε 

ἤι. ϑνν γέ πιλιδ. ὅγτατα, 0}. 

ΧΙ͂Ι. 4. Ἰατροὶ ἐσίπλαστοι, ταοαϊοὶ ξὰ- κα 
οδ!, 8. δλθηῖ, αυΐ εἰτουϊαπξ Ἐ 
1ῴ6δο γϑῃΐβϑθ, υἱ ᾿᾿αδαδίανα Δοσδηῖ, 
Β. 6. ἢ. 1. μὲ φοίαο ετὶραηί. ---- 
ὩΣ νυν Ρἷαν. ἑάοία, φμας φωπέ ἰαη- 

ἐωθὶ "οία πωπιῖπα. ᾿Αά4υ. αΐγα. 
ΧΟΥ. ὅ. Αἀνονθίυπι ἐσιπλάστως 
Ἰεεῖμις Δρῃ ἃ Μαγο. Απίοῃ. μας. δδ. 

᾿ἘΠΙΠΛΕΓΌΝ, μἱ Ῥἐμιτέπιιπα, εἷ- 
ἐογέμδ, οορίοδίμδ. ΞΕ ᾽πὶ «λεῖὸν ἴῃ ἃ 
Πλείων. "εν 

᾿ΕΠΙΠΛΕΊΏ, ἑἐππαυΐρο. ὉΝΔ Ἄν 

ΦΌΡΟΥ ἤαοῖδε . ΚΝ . Φο». 
ΧΕΙ. 18. Ἔν Ψ ὕδατι: δὶ 81. 
αοί ΜΒΒ, εἰ Ὠγυκῖυβ Βαρϑηΐ ἐσιπ 
«λέον, συδιι ἸΘΟἸΟ στα αὐ δοο 
τορυάϊαν. 
ΦἘΠΙΠΛΗΘΥΝΩ, ἐπερίεο, 1. ἕ 

ἐσιπλήϑω, αυοᾶ Ἰερίπι δραᾶ ἊΡ 
Ϊοῃ. ἘρΙα: Ατροι. ΠΙ. 270. ΠΡ ὁ 

τε πδΘ. 1 ΧΧ βεο. γαῖ. οἱ 
ΑἸ]ὰ. ὅδπ. ΝἼ]. 17. 

᾿ἘΠΙΠΛΗΞΙΗΣ, ἱπογεραΐξίο, οὔ)μγ- 
ϑαΐϊίο. 3 Μδοο. Ι1]. 838. χάριν ἐπ:- 
«λήξεως καὶ παιδείας, οὐγωγραίίοπι εἴ 
οδϑε χα σηϊθ οαπ88. Εἰϑὶ δ ἐκιπλήσ- 
δεν, ἑπογέρατγε, οὔγιγρανε. ΗδογςοΒ. 
ἐπισλήξειν, ἐπελθεῖ, ἐπιτιμῆσαι, ὑβρίσωω. 
ϑυϊάδθε: ἐσίσληξις, ἐπισίμησις. Οομί. 
1μχ. Ν. Τ. 8. ἢ. νυ. ᾽ 
᾿ἘΠΙΠΛΗΡΟΊΏ, ἑἐπερίοο, αὐἀὲπιρίεο. 

24 Μδοο. 111. 80. ΥἹ. 4. ΣΧ. 7. , 
Ξ᾿ ΕΠΙΠΛΗΣΙΌΝ, ἷ. 4. σλησίον 

ρτορε, ἡμαία, οοπιέπιια. Ὁ δὲ» 6 
γεχίοπε. 05. 111. 88. 860. Οὐμαρὶ. 
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᾿Ἐκιενίγα. 

«α ᾿ἘΠΙΠΝΙ ΤΩ, σηβῦυο. Μ 7] ΡΝ, 

δἰγαηρμῖο. ΝΆ. 11. 19. ἐπέανιζε τοῖς 
λέουδιν. 

ἜΠΙΠΟΘΕ, Ω, ΟΟΝΟΝ , ἀοεἰ» 
ἄετγο. τὶ ΡΒ. ΜΙοδ, ΨΙΙ 1. Ῥχο 

ἐπισίϑησιν , 1, ΗΪοΣσηγίην Ἰερὶξ : 
ἃ φέχονϑεν, χιια ραεδα οεἰ. διεὰ ἑπεαό- 
σεν ὙΟΤα ἸΘΟΙΟο δοΐ, Ππδῖ Οχδοίο 
τέροηᾶοι Ηοῦτ. ΠΙῺΝ τα Ὁ» 

Αφι. εἰ ΤΙΧΧ Ῥραῖΐτὰ, απρον. 
δ᾽ ΟΧΥΠΙ. 20. ἐπεπόϑησιν ἡ ψυχή μον Μα 
σοῦ ἐπ ϑυμῆσαι. Ῥγχαπρὶ ἢ. 1. αὐδδὶ 6» 
ἐΐζερῖο ἀπέρεα ἰσιςν, ΤΠ8Π| ΠΟῸΠ 580- 
ἴὰα Ὁ“), δθὰ δἕαπι ΒΟ ΠΕΠΒ 

ΣΑΊΑΥ, “Ἶ 1. δοπείδοταπάυτα ἐβέ. 
Ηϊδτοι. ἀεοίεναυΐ!. --. 2 υαπί- 

᾿μὴ ἐισηεδε, γαρέπαπι "6 σοποιρίδοέϊξο. 
ΨιεξοΣ ἰορῖθθα 512 ἢ πέ 7εεἰ 

φαΐε αὐ αἰυϊέαε, Ἦ. δ. ὯΔ Πἰπνΐβ 683 
ς σαρίκεῖθ, αυο βθησι Βγον. ΧΧΨΤΙΙ, 

92. οοουγτίς, --- γ.ϑ, δὴ οἷδηιεηέϊα 

κα Βευϊ. ΧΙ]. 8. 7ετ: ΧΠΙ. 14. 
ΙῺ υἴδοααα Ἰοοο Ἰορῖβθε νυἱάδηξαῦ 
ἼΘΙ Ϊοςο ὉΠ βοὰ ἴπ ροξῥεξίστο 

τρίμαθ οοτσαοᾶθ οὗ βοαπθηξία. --- 
δὲδν Ῥγόπμς, ρτορεπσες σῶμ, Ῥβδῖπα. 
ΟΧΎΤΙΙ. 130. --- ἈΠΌ) ΝΙρΡΗ. (26: 

ἀἰψεγο ἰοπεονυ. Ῥξαϊτα. Τ|ΧΧΧΙ͂Ι, 
ἷ. Ὑβεοί, 766. ΧΙΥ͂. 1. -- λὴν; 

ὲ "Ν οἴἴδεῃ τὰ . ἀεειἰογὶο 7- 
, Ῥραϊπὶ. ΧΙ, 1. -- ΠῚ οὐπι- 

"ποῦεῦ. πε. Ὦεαι. ΧΧΧΤΙ. 11. ἐκ) 
φοῖξ νοοσξοῖςξ αὐτοῦ ἐαναύϑησι, ᾿. 6. αλὐδὰγε 
800 όνεγε εοἷἶεί μαϊΐοε. ῬΙΟΠαΥοἾ]π6 
ἘΒΕΠ 0.8) δΌ ε 856 δυδρίοδίυτ, οἱ μσῸ 
ἐδεκύϑησε Ἰεσευάυτη 6886 ἐσναίτησε, 
ἶν; 6. ἑἐπυοϊιἑαί, 6. ἑπυοϊξίατε ἀεϑοῖεί, 
ποιὰ βοϊθπξ' ρον πὰ 8 ἀνε 8 ἤρατε, 

4 υἱ 5ιΙΒΡΘΏΒ88 Δ] αυδης] τη 4145 δρὶ 
πη, ϑδασέεξοβοσρία δὰ ἢ. [γε ΘῸΒ 
Οχ  βιτδὶ Ἰεκίεβε ὈΤ» 8 σν 

ἔπαγε, ἐμεγὶ, ααο Βοος βεηδα ἦαπο- 
ἔμπα ραγίϊοι]α! ὃν) οσσυστίς Ρ8. Ο11].- 
185. ΜΙΗΪ δαΐετα Οτεοὶ νοτὶ ἢΓΤῚ 

810 ᾿Εκεέπονος. 

διιδΊ γι ἀσ πιοξέσειοτα ἐὐεεί- 
ἀενῖὶ εἰ τ υθα ἐμραῖ πηι ἢ ϑγτος: 
οδεποε. Οουέ ΤῊ. Οδιβεΐκεσι Αὔ.- 
ψοσβ. Μίδοοϊ. 1,10. 11. «. 9. εἰ τΣτεῖτς 
8. ἐκτ᾽η αὐτάω. --- ὲὲγν ατεϊεπέεν ἀεεξ ̓  

ἄργο εἰ ΤΗροοῦ. Ουξεῖ. εἰ 
ϑοχία Εα. δ ΧΧ ὕβδ. ΟΧΊΙΠ. 
173. 

ἘΠΙΠΟΘΗΜΑ, αἰεοϊοτέηςι. 
πο Ὁ. 16] Ρἷυτ. ἀεείάονέα, εἰεεδάξφταία. 

Αι. Ρεαΐα. ΟΧΧΧΙΧ. 9. ἐπυειϑύ. 
τα. 
᾿ἘΠΙΠΟΘΗΣΙΣ, ςονονΣφοσπέῃα. 

ΓΙ Δν» σάανηιαξίο, 4. «ὦ. «πεαείείνιο. 

Ααί. Ἐχ. ΧΧΙΠΙ. 11. 
᾿ΕΠΙΠΟΔΑΊΖΩ, ξιρβεγπαίο, ρῶν" 

ἐπ σμρογβοὶς ἕπνι. ΠῚ Π Ηπμϑι. Α 

ΒὴΧ, μπαίαγε 7αεῖο. 8 δν. ΥἹ. 6. 

ἐπεπόλασε τὺ σιδήριον, ἑπκαίαδαὶ ἴετ- 
ζυτῃ. Ηδ65. ἐπιτελάδωι, ἐπτα λέει. Ἰάκτι: 
ἐπιπολάσαντες, ἑκάνω τοῦ ὕδαιτος ετρ- 

ῥυρόμενοι. 
᾿ἘΠΙΠΟΛΤ᾽, "παρπὰ εξ μανέε, 

μη, οαἰάε. Ὑιὰς ᾿Ἐπσὶ «φτλὺ ἔπ 
«ολύς. " 

δ᾽ ἘΤΠΠΙΙΟΝΗΡΕΤΏ εἰ ᾽'ἜΠΙΠΟ.- 
ηὐὴ ἀρριό ας: ἐπιρτοῦμα εἴασε, ἴαι- 

εἰ πεφμῖενῦ ἀρο, πιαΐε ἐγασίο. 
ΟΣ θὲ ἃ Βί εἶ οπιΐβδα Ἱερῖπν 

Ιμνῖς. ΧΧΥῚ. 958. υδί, εἰ Ἰεςο οοὰἱ. 
Οχομ. ἐπναυνηρευομήνη 5818 εϑὲ, πὲς 
οείδαχὲ υομένη; (Ὰξ ΟΣ δ0 Ῥξοδδ. 
Βὲ16 δβὲ, αυἱα ἴὴ χμὶ Ηδφῦτ. ἰέξίυς 

ΞΡ ΠΕΡ) ἐεικοημῦεν εεῖ 
αἴφωέπι ἐγασέατε. ὶ 
ΕΠΥΠΟΝΟΣ, ἰαδοτίοσις, σρετο- 

σιω. Πλ 2 4 ἀρρεΐιε. πε α τοθα 

Οὐδο]. ΧΙ. δ. ἀακλυϑῇ ἡ ὑπίκωυς, 
ᾳυσ βεηδλ ΠΟᾺ Ναι- 
πα] Ἰοχεσα νοϊυπέ τὸ ἐπίπονον, ἀτισαι- 
να, οαἰαμεέαε, αὐδϑὶ τεϑροεΐσῃ δὲ. 
"ὦ ἡ" δι, υπᾶδ ἀεάνχοτις γοὸ- 

σοῦ ΓἸἡξὲ Ηεγσπγταυβ, «αὶ 
ἀσαποῖυϊίς τρίγάϊει, 8ς. 7οτβέμαο, 1ε- 
εἰϊ, υἱ νοϊυηΐ, ἐσήσνοος. Νόζαςε εἷς 
ἴαγηθῃ Δασαἷΐα βϑηβαβ ΧὨ ΘΙ. 
᾿Εσίπνους εσὶ ᾳἤήαϊιε, βεὰ δαλεοῖγε : 
ἐκίπνοια, κα διδηεῖνο, ἐπδέϊμείμε. Ἐ, 



᾿Εσιπορεύομαι. 

ι οοτδοίυγα ᾿οοάεσϊοὶπιὶ ἰορεπάσδι 
δδὶ ἐκησάϑησις, νε6] ἐπιαύϑημα, αυοά 
νοοῖ Ηθρσ. ὃχ εδϑὲ εἰ, ΑΙῇ 
δι ϑὨταπηϊ ἐσυσεγὴρ, στα 41138 1) 
χεάδάδευν αἴνης (ον. ΧΧΙ͂Ν. 4.) εἰ 
ϑγτυβ φιοριιθ ἢ, ]. ἑἱπορίαπι ᾿αρθαΐ. 
Ὠεοναῦχ δὰ Ἀ. ]. μαρ. 359. Ἰυαίοδξ, 
ϑγρχηλο χα βοσ  ρβῖεθο ἐπηποντία, ἀθ 
40 νοῦσος νἱἀοημάμβ Ηδδυ δ 8. --- 
ΔἸΊΝΝΦΌ, ἀσίρν. “εν. ΣΤ Ψ, 8. ϑγονα. 

» 165. ἘΠῚ. 8. 51. Υ1Ι, 16. μὴ μισή- 
σὴς ἐργασίαν ἐπίπονον, Ὧ6 ΔΥΘΥΒΟΥΊΘ 8 
Ἰροθίροιιδθ. οροναϊώομποις ἰαδογοδώηι. 
ἨΈ ἡγοΐ. ἐπύτονον, χαῤιαφηρόν. 
᾿ΕΠΙΠΟΡΕΥΌΜΑΥ, ρεγαβτο, ὈγῸ- 

ποισοοῦ, ρενεῖτο, ΦΟΩΜΟΥ. νὰ ΒΙΣῚΣ ἐμὰ 

εν. ΧΧΥῚ. 38. --- ἼΞ» ἔγάπεοο. 

Ἐσεον, ΧΧΧΙ͂Χ, 14. 2 Μδοο. []. 
0. διά μϑοῤνμ τοῖς ὑπογραμμοῖς τῆς 
ἐπιτομῆς, ᾿᾿ἰποαταθηΐδ Θρ ζοτμ68 δεσμξ, 

: Β. 6. χατα ςοἰπηρόπαϊο ἰσδάετο. Ααἀὰθ 
4 Μαοο. ]. 4. ἑανευρευσαμένη, ὁδαγεδε» 

ἔκανε, ἧμο ὁξ ἐΐωρ ἀϊδοιγειξαη. 
δ᾽ ΚΠΙΠΟΤΑΊΏ. ὨΠ» "πιοϊϊδα, ἐξ- 

46} διεηι, ἰίδτα : τεοῖ εἶεν ζουεο. δα. 
ΧΧΧΙΙ. 11. ἐπυεύγησε 560. Οοτωρίυΐ, 
αυλδηὶ Ἰοςξϊοηθαι ααοαπα Οτδθῖυβ ἴῃ 
τεχίυτα σϑοοριῖ. βεα βου οὶ ἄθθ6- 
Ῥεῖ ἐπεποτήσατο, βἰαυξάετη ἐπυοΐζαγὲ 
Ὁτεοὶθ ἀϊοϊξαν ἐσιπογᾶσϑαι, [ΠΟῚ ἐκΊ- 

ἰ ποεᾷν. Ἐοχίαβϑθε ἰλτάθῃ Ἰοζεπάυτῃ ἐδὲ Ἐν 
ἐπεσύτισε, ροίωμι ῥὑγαδιὶϊ 8. ἰαοίαυΐέ, 
φυοά οϑὲ εἰστηστα δυϊ Θχθαρίυι γῆς 
ἐπιποδήσεο. πο 

ἜΠΙΠΙΠΙΡΕ ἹΙΑ, ἀξοον, ϑοεέδ ἐξ. 
ὁύγα. Ἴ)»1» ἀδοον, ρίονία. ἴτις. δον, 

ὙΙΊ. 13. Βυΐϊάλε: εὐχρετείαις, στολαῖς 
εὑπροιῖσι,. 

᾿ ἘΠΙΠΡῈ ΠΕῚ, ἀοσοί, οοπυσπέ. 
δον ἰάοα. Ὑποοά. 7εγ, Χ. 7. ὅτι 

6 σϑι ἐπ οὖν σε, αμοῃπίδει [6 
ἀξεοοί, νοὶ δὶ οοποεπη, τ δαοϊθοϊ 
6. ϑῖς φημι ἱοεχοπάυπι βυϑθρίοδλίιβ 
οδὶ Βίοἶλυ5 ῥγὸ ὅτι σὺ ἐπέτρεψας «ροσ- 
κυ, εἰ ἐσ Μϑ5. 1Ί΄ὼὸ Θχβιροΐ 
Ὁταρίυ ἄς 18 ΕΧᾺΣ [δτξ. Ρ. 71. 
νψεὶ, αὐ Νονὶ ΟΟἸ]ερῖ! οοᾶοχ Ὠδθεῖ, 
σε ἐπίτγρεψε προσχυνεῖν, γε] αἱ ΟἸΔΌ 5 

8571 ᾿Επφρωτισμὸς. 

οησπἀαμάυεα ρυίμί, ὅν, σὺ ἐσύ 
γήσε. Οὐμξ Ῥῖον. ΧΧΥΙ. 1. 

αδὶ ϑὅγτημι. οἱ ΤὙδεοάᾶ. ΓΝ 2 Ρεν" 

νευθυτα βἰπυρίοχ ἔσρεψε ᾿ηςεγρσοίδῃ- ρὲ 

Φ᾽ἘΠΙΠΡΟΣΔΙΔΩΜΙ, ἐπδώρον ὧο, 
δοιι: οὐάο. Μὶαβ 5. ν. ἐπηπροστίϑημι, 

᾿ΕΠΙΠΡΟΣΊΤΙΘΗΜΙ, τυρεγαθάο, 
ἐπδιρεῦ αὐἀ)οῖο, ῥτοΐοῖο. Ῥτοὶ]. 5[γ. 
ὅπως ἐαιπροσλῶσι, αἴ ργοϊοίαπέ, βεαι 
αἰξοσίυν ρεσρτοαϊαηξιις, ςο}}, Ῥτον. 
ΙΧ. 9. ἴῃ Ομηοσγατιὶ δἰέοσα οὐϊ- 
Ὥρηθ, αὐ Ορουίηιλθ ἱγαργθοαῖ, καὶ 
εδί ἐπιτροσδῶσι. ἘΠ6ϊ αὐιίθει ἐπυρραδι» 
δόναι, αἱ Ἰάστα δηποίαξ, Ὀγρφεγε, οἱ 
Ῥγξεροσιῶο «ρὸς Δ] Θοίδ ἐπογεημεμέμης 
ποῖδξ ργοϊδοίι, αἴ δὰ Ἀ. 1. ησέανϊς 
Ὁγχαρῖαθ. ΗἸΡΡοοΣ. 46 ΑἸΐτα. μα. 
8380. 45. Ῥμαν. ἐπσιπροσλεῖ; ἐμαυδίζει, 
ἑαίχειται. 

ἘΠΙΠΤΥΏ, διρεγέρμο, ἵπϑρωο, 
ἷ. ᾳ. ἐκιφϑύζω δρυᾶ τ Ιᾳ. ΤΙ, 
62. 05» ὅΡμο, ἱπδρμο. Αι. 1κν. 

ΧΥ. 8. ἐπιπτύσῃ. Μιάο Ἐπδίδε.. δὰ 
Οάἀ. Α΄, Ρ. 33. 9. 

᾿ἘΠΙΠΩΜΑΖΩ, φμαεσὶ ορεγομίο 
οἷαιο, ορετίο, 

εοποϊμεο, ϑγταχα. Ῥεαλα. ΧΝΤΙ]. 
16. -- ἰῷ. ἐεβο. Ααι. Ρε. ΧΙΠΙ. 

40. Αἀἀὁ Ηἰρροα;, (6 1,οοἷδ ἴῃ Πόσα. 
4383. 80. 

.- ἘΠΙΡ̓Ῥ' ΑΙΝΩ, ἐπδρεγβο, ἀερεγ- 

80. τ Ἐρδ. ἃ Π}} “Ραγβο. ἴῃο, 
Νύχτα. ΧΙΧ, 18. ἐσβῥανμᾶ --- 5 
ΘΟηΦΡΕΤρΟ, ἀϑρεγβο. ϑγιωτα. ἘΖϑςΝ. 
ΧΕΙ . ἐκῤάναι. Ὑιάδ ἀποαῦθ 
ᾧ Μεες. ἴ. 91. 

ἜΠΙΡ̓ῬΙΑΉΜΑ, ατοιπεπένηι. 
ΡΝ. Ἠϊΐογου, ἘΡ. ἀ6 Ψεθᾶς. 88. 

οεγᾶος. Ἑρλοά. 1,ΧᾺΧ ἐπωμίδα, ἱ, 6. 
“ηρεγπωηιεγαῖε, αρρεϊαηπί. Ααυ. ἐπῇ 
κόμα. ΨιᾶΘ Ὀτυδίατα Ατίτα ΤΑ 
ΤΙ τᾶρ. δ5ὅ. εἰ Βτβυηΐυτη ἀθ Υ δἰ. 
ὅδοσ. δρῦν. 1,. 11. σδρ. ὅ. ὃ. 488-- 
485. 
ἜἘΠΙΡ̓ῬΊΑΝΤΙ ΖΩ, ἀϑΡΕΡΡΌ. [Π]2» 

Ἰάθι. 1[ον. ΝΊ. 27. 
Φ᾽ΈἘΠΙΡ̓ῬΑΝΤΙΣΜΟΣ, ἐπσρεγεὶο, 

6814 

οδαΐγνο. "δὶ οἷαικίο, 

ὃ.» 

σι 



Ἔπιῤῥ ἔω. 

α ἀφρεγδῖο. γὴν, αἀερενείο. ἽΝυτα. 
ΧΙΧ, 21. β6ς. Οχοῃ. 

᾿ἘΠΙΡ̓ῬΈΏΩ, ἑηήωο, αὔ[ωο. ΤΥΣΠ 

Ηορβ. ἃ ρὰν ἐπβιπάον. ΖοὉ. Χ ΧΙ]. 

16. αυταμὸς ἐπιῤῥέων οἱ ϑεμέλιοι αὐτῶν 
(παυδη) ἥυνϊυ8 δἥποπθ ἔππαδ- 
τλθη εὖπ8. Ιοροτυπῖ Ονν ἰοσο 

ΡΣ ᾿ 
. ᾿ἘΠΙΡ̓ῬΊΝΟΝ, φκοὰ ρονάξωτγ δες 
Ῥγα μπάξωρι, ογπανρπεηέμπι παεὶ γὙ6] 

ὃ βγοπέαϊε, φυοά “οπέ αἰϊδσαίενι οὐ 
παγὲβ ὠδανε ἀερεπάεδαί. ὉΞ5}}» απο 

πεΐμσ, σεὶ αὐ ογπαπιοηίωμηι ἀρρεπά- 
ἐμτ παγίδες. 5 . ον. ΧΙ]. 12. 
ΘΟΡΙΒΙ ΟΡ οἵ ἐσιῤῥίνιον. Ιάοτι ἘΖεςΒ. 
ΧΥῚ. 12. υδὲ νἃ. Ὠχυκίυβ. (οη- 
ἔεσ (δϑρ. Βαυιβοϊΐπυτα ἀὰ ἴπδυγ.Ψ 
Ψειῶ Ρ. 87. βε4. εἰ ΤΒβοοά. Βαγίδο- 
Ἰἴΐπυχα ἀς Μοτῦ. ΒΡ]. ς. 190. Ρ.᾽ 49. 

ς ᾿ἘΠΙΡ̓ῬΊΠΤΕΏΩ, ἐη)ιοίο. ἃ δος. 
ΠῚ. 46. συλλὰς ἐπιῤῥιπτοῦντας αὐτῷ 
“ληγὰς, ταῦ τ85 ἐπ)έοιεηίε5 δαῖΐ ἐπ: 
ϑεηῖες ἴρϑι ρἷαρσαβ. Ααᾶάδ Ψοβερῆ. Β. 
7. Γ᾿ ν». 288. ὃ. 8. 

᾿ΕΠΙΡ̓ῬΥΠΤΩ, ἰάσ. ὌΠ 

ΗΒ. 8 Δ» ἡπηούέο, οοπυογίο. 

βϑὄγταυ. δες. Τβοοδογοῦια 5. ΓΝ. 
4. υνὶ ἐκ ῤῥίπτεν βεῆϑα 1 οἷΑ}} δὸ- 
εἰρίσπάστα εβϑὲ, υἱ ἀσομδατο, ἐποεδα- 

ἃ γέ, ἐπεϊνιμίαγε ποῖοι. ἘΠΙΘΓοΏ. ργὸ- 
͵7εοογαμέ ἘΜΡΕΥ πόθ. Ἐπιβερῖυ5 ἰδὲ 
ϑγτοτάδοῦο {ἰρυὶϊ ἐπέγραψαν, δεπθα 
βοάετα, --- "ΡΠ ΗἸΡΆ. ἃ Ὁ» 

σίαγε υεἰ ξέγρετγε ζαοίο, φίαδίϊο. (706. 
Ν111. 490. βεος. ᾿ἰῦγοβ ποῃθι}]]ο5, 
[εϑῖε Βοείο, ἐσέῤῥνψαν. Νοὴ τηδὶβ, 
Θοστὴο δηΐμῃ ἰθὶ 68 6 δοδεσνο ἰδρὶ- 
ἄτα. --- Ἴ ΗΙΡΉ. 9208. Χ. 11. 

Ῥρ. ΧΧΙ. 9. ΠΙΝ. 25. Ατοος ΥΠΠ]. 
8. Ααἀἴο Ἰμοοά. οἱ ΧΧ ὑὕοδ. 
ΧΧΥΙΙ. 22. 
᾿ΕΠΙΡ̓ῬΎΤΗΣ, ἐηξιδογαπ, ἐπε 

μΜαιπαϊδιιαι γὴ ῬΥ Ὁ ἐπ βιϑοτία. 

Ααυ. ΖεοΝ. Ι΄. 2. ἐκιῤῥυταί. 
ἜΕΠΙΡ̓ῬΩΓΟΛΟΓΕΊΏ, γασθηϊος 

ἴερο, ταρεπιαξίοπενι 7 οἷο. 4 Μδρο. 

812 . ᾿Ἐσισημαῦν. 

Π. 9. Ηδεγεῖι, ἐπυῤῥωγελογεῶαι, καλα. 
μῶνται τὸν ἀμπελῶνα. 

ἘΠΙΡ̓ῬΏ ΝΝΥΜΙ, οὐιτούο, 
οὐπῆτγηπο, δρέηε αὐἰάο, ἐπερεῖϊο. ΥῸΝ 

ῬΙΒ. Ἰάθεῃ. ὅϑγσηση. Ψοῦ. ΧΥ͂Ι]. ὁ. 
ἐπέῤῥωσα, ϑθεῃϑσα τηρίπρβοτίουο. 3 
Μδος. ΧΙ. 9. ἐπιῤῥώσθησαν ταῦ ᾧ» 

χαῖς, οοπβγηιαί δεπὲ ἀπεμε. δ 
ἐπιῤῥώννυσιν, ἰσιχυροποιεῖς 
ἜΠΙΣΑΓΜΑ, φπίογμα αγμο αἱ 

επιεμίο σπρονέζεν; ετρὸ γεὶ εἰϊα 
ἔκ εἰ ονεγὰ, νοὶ ερλϊρρια, μ᾿. 
δίεγπμηίμ αὐ ἐσμιακμάκπαι. ἐὰῃ 
δαρπιαγίις σις δρυὰ ]μλταρηάμπ, 
ῃ Ηεϊϊοραθαῖο (οι, ϑαίπιασπα 
δὰ ϑογίριε. Ηἰβιυοτία Δαυρυεῖς 1. 
11. Ρ. 488.), εἴ νεμὲς δαρπιατία ἀφιὰ ὦ 
ΒΠοαϊρίηαπα. 5,52» σίγαραία τὰ 

δεοάΐϊο, οι ἱπομζείμγ. Ἰων. ΧΥ. 4 
Ὁ οϑὲ ἐρλέρρέειη. β 

᾿ἘΠΙΣΑΣΣΩ νεῖ ᾿ἜΠΙΣΑ ΤΙ, 
ἐμδίεγηα, δαγοὶπὲς ΉΤΟ. ὋΝ ΠΝ 

2ώ». ΧΙΥΝῚ. 4. ϑιονποηαϊ πούοραι 
ΠΟΏΘῈ]}} νοῦασιῖιι ΣΠΓΟΥΡΤΘΌΙ Τοῦ 
ἘΠ} ᾿. }. εὐὐδυασγιμί, πες κῖἢ 

ἰάσμθα οδθβα. Οεγί Ὁ)» φρὰ 

ἴῃ βθθοσο ἔραυϊί, αἰϊέσασί!, ἀε ἢ 
ΤΑΘη8. υϑυγρδίατῃ εἰἰδπὶ τἰγατὶ 

ποίδξ, αυοὰ ἄς αἰέραίίοπε οἰκρνῦ 
γμπι, οἰκίοϊϊατιωπ, ζγεποτιμν, εἶχ, -- 
ὈΩΝ Είρμ. ομέγο. 1 Ἐθᾷ. ΧΙ, 
11... Ὡ Μιᾶς 6. ἡ' ὋΣ 

αφη. ΧΧΊΙ]. 8. ἐσέσαξε τὴν ὄκο αὐτῶ, 
δδίπδση βυδχα φαγοὶπὶς οκεγαδα. Υἱὸἰ 
εἰ Νυμα. ΧΧΙ]. 91. 4 881. ΧΥΠ. 

93.1 Βερ. ΧΙΠΙ. 48. Υυΐρ. εἰσ’ 
κἰέε πελὶ ἀδέπισι. Οὐμὶ σαπι εἴγαο: 
δε. Ἡδδγοῖ. ἐκίσαξεν, ἐνὶ 
ϑυι 88 : ἐσεφόρτισεν. [,εχῖς, ( 
Μ5. Βγειι. ἐσέσερωσεν. 

᾿ἘΠΙΣΕΙΏ, φμαξίο, οσποιῖδο, '5- 
ρεῖϊο. γγρῖι Ηΐρδ. 6 γὴ, ἐπα 

Τα. 1.14. 1 ϑατα, ΧΧΥ͂Ι.19.3 ὅι5 
ΧΧΙΨ. 1. 1 Ρασ. ΧΧΙ. 1. Βεγῶν 
ἐαισειούσης, ἐπικελευομένης, ἀπὺ τῶ τὸς 

ἡνίας ἐπιχαλώντων. Σοῤοκλῆς ΑΧΩ 

Συλλόγψ. ολις τεῦ 
ἘΠΙΣΗΜΑΙΝΩ, εἰρνύβου, ἰμβῶ, 



πίσηροος. 

ποίο. ὕϑ ὅδϑν0, οὐ πο, ΘΟΠΟΙ- 

. 205. ΧΙΥ͂. 17. ἐμεσημήνω δὲ, εἶ 
ἄκων «αρέβην. Ῥαυΐαγιπῦ ΠΕΊΏΡΕ, 
δ 6886 ἢ. }. 1. ᾳ. ΠΠ ἸῺ Ῥτίογα 

ΘΙΏΌΤΟ, 86 ΒΙρηΠΟΑΓΘ δέφηΩη ἔτ,» 
Ἔγιοσο. 4 Μαος. 1]. 6. ἐπισημήνασ- 
(ι τὴν ὁδὸν, ποίαγο νἱᾶτη. 

᾿ΕΠΙ͂ΣΗΜΟΣ, εἰσπαξΐις, εἰρπῖς νεῖ 
γἐὶα αἀλδέϊηοίμς, ὀπβμ, ρων, ἱϊ. ἐπεὶ σ- 
δ. "ΓῊΠΡ υἱδῖο. Ὦδῃ. ΝΠ. ὅ. 

Ὁ. ΟΟΥΩΡΙ]. χέρας ἐπίσημον: δὶ Τ6- 
αὶ Βαρθηξ ϑεωρητόν. ---- [9 712» αὡ- 

μι ἐπείσηο. ὙΒοοά. Οδπξ. Γ.. 12. 
ὈΪ ἈΓῸ ἐπίσημοι βὶπ6 ἀπο ΣΕΡΟΠΕΏ- 
τὰ 6δῇ ἐπίσημος (χαριηδατηοάυτῃ 
Ιεῦταυβ δριὰ Ογϊζθηθα Βαροΐ 
τύσημος χρυσίῳ, δῖ ρμοῦπυ8β αὐτὰ 
δἰ ες, Εχονγο. Ρ] πη. ρᾶρ. 768. 
πύσημον χρυσίον, ἱπείσπε ΩΤ. --- 
ἸΡ Ῥασί. Ῥγᾷ, οοἰϊδραίωα. Οθηῃ. 

ΚΧΧ. 48. υϑὶ] οοἰέσαξα» οδ65 πυτὶ 
ὈΥΡΟΤῈ σοπιραοσία, τοδιδία δάδοαια 
γδίσηόδ, ἐπίσημοι. 1 Μδος. ΧΙ. 857. 
ΚΙΨΝ. 48. ἐν τόπῳ ἐπισήμῳ, ἴῃ Ἰοοο 
ἐϊμείγ. 2. Μδαος. ΧΥ͂. 87. ἔχειν ἐπί- 
Γημον τὴν τρισχαιδεκάτην τοῦ δωδεκάτου 
οηνὸς,ς οεἰσῦγαγε ἰςογζίαγη (ἀἰθοϊσηδι 
Ταοάφοϊταϊ ταθηβί8. Ἡογοῖ. ἐπί- 
ὕημος, ἐσιφανὴς, ἔνδοξος, προφανέστε- 

00. 
ἜΠΙΣΗΜΟΝ ΠΟΙΕΊΏ, ἐπδίρηδηι 

ἤαοῖο. Σγ)), αἰἑοἰϊο, ϑγτανα. 8. 1. 

ἡ. ἐπίσημον συίησον, αυιδδὶ αϑδεί ἃ ὉΌ»» 

απᾶθ Ὁ), ὑεχύϊδιππι. 

ἘΠΙΣΗ ΜΩΣ, ἐπείρπίίου. ΓΝ, 
αἰρηιη. ϑγτώτη. Ρβ. {ΧΧ1Π]. 6, 
ἐσισήμως γνώριμα. Ἐἰχὶ δίΓανς Ποτα- 
Ῥδ; οἵ τεοῖθ ἰδ ᾿)παΐοανιε, 110α 
ΧΊΤΝ δἀάϊπιτη 6866 βυρεσίδανὶ 
χρυ πθπαϊ σταῖίδ. 

ἘΈΠΙΣΗΣ, δὶπεδ, ασυαῖες, ρατ. 
δὲγ, ΓΧ, 10. 866. (ΟΣΩΡΙ. διιϊουβ τ6- 
Π6Π8 πο Οϑί ἐσίσης, σαᾳμαίδδ, ΡΑΤ, 
861 Φημα ρμγαδίαπδ τῷ φίλῳ ἀρχαίῳ, 
υδί ἴῃ οὐδ. ουτα ἔσισος εἴ ἔφισος 6 Γ- 
ταυ δα Ὁ. ν 

ΦἘΠΙΣΙΤΕΏ, οἱδανία ρνγαεο. 

818 3 “ 

Εσισκόξτοριαι. 

ΠῚ» οοπυίσίεηι ὥρραγο. 900. ΧΙ,. 

3.5. ἐαστοιτοῦνται 86ς. (οἸΏ}]. 

ἜἘΠΙΣΙΤΙΖΩ, 
ἌΟΥΓ, ἰεραξειπι πιε ἥπρο. 408. ἘΧ. 

4. ἐπεσιτίσαντα, Μαζζ. οοἄ. 58. Ηο]Ϊπι. 
τροφὰς μεδ᾽ ἑαυτῶν ἔλαβον. Τιερετυσ 
ὙἼΝΟν εατα [λαἸοῖι, αυοά ποίας 

οἶδωπι ρνώδοο. 7 

οοππιδαί δὲ ἐμδίγεζοεγεηί. Οοὐέοε. 
δρρϑ}}: Οὐ. 8. ῥ. 748. Ξεα. οχ 
ἦρθα ἸΘρΊδυΥ ῥγεοίοσοα δρυὰ Ηετοά. ᾿ 
ΥΙ]. Ρ. 489. 9. εἱ ϑσδρθοποι 111. 
Ρ. 9561. Α. 

᾿ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΙΣ, οἰδαγία, υἱαίϊ- 
σι, οοημπδαίμδ. Ὁ Ὄν φιαίξουηι. 

Νοδοαι. ΧΙΠ]. 18. ...- ΠΣ εἴ τ» 

ἰάοπι. Ἐχοὰ. Χ]]. 39. 208. 1. 11. 
Ῥβαῖτω. ΧΧΥΤ]ΙῚ. 990. Αἀάε Ααυ. 
ϑγτητη. Τοοᾶ. ἀδηοθ. ΧΙ. 91. 
Ἄᾳυ. Ῥ8. ΟΧΧΧΙ. 16. Ηδδγοῖι. 
ἐπισιτισμὸν, ἐφοδιασμόν. 

ἘΠΙΣΚΑ΄ΖΩ, οἱαιαίοο, ἐἐμδο,, 
νν νέσρα]θ, οἱαιάΐοαπα, οἰαμάιε. 

εμεβ. ΧΧΧΊΙΙΠ. 81. ἐπίσχαζε τῷ 
μηρῷ αὐτοῦ, οἷαμαϊοαδαέ ἔξταογτα 8ιο, 
ὉὈ1 (Ο15]1}. ἴῃ τδυρῖπο : ἐσεχώλευεν, 
ἐπέκλνε τῷ «οδὶ, αυοα νἱάδίυν ὅοδο- 
Ἰοῶ θε886δ. Ηγοῖ. ἐπύσκαζιεν, ἐχώ- 
λεῦῖν. 

ΦΕΠΙΣΚΑΡΥΖΩ, καϊδο, ραϊρϊίο. 
ἢ.» ἰαδεις διθῶι. δυά. Ι΄. 421. 866. 

ἢ 

οοᾶ. 128. Ηδϊτη. οὐ ηνλᾷ καὶ ἐξέ. 
ψυχε. Ια6 8. ἀποσχαρίζω. 

᾿ΕἸΙΙΣΚΕΠΑΊΩ νοὶ] ᾿ΕΠΙΣΚΈΠΑ΄- 

ΖΏ, οδίορο, ἑοσηιεη οὐδάμοο, οδυεῖο. 
ἼΣΌ. ἐερβο, οδίερο. ΤΆγεη. 11]. 43. 

-- Ὠγ)» οὐπέεγο, ἴξ, οοομΐίο, ϑγτατα. 

ῬΡε. ΟΧΧΧΨΥΙΠ. 10. υϑϊ ἐογίδεθο 
ΤΩ 611ι.8 6βϑεῖ ἐσισχεδάζειν, ἱδιρεν αἰδ- 
δίρατε, τα σχεδάζειν Θδῖ σχορπίζειν, 
ἀδέτεν, χκαταργεν ἘΘΕγοΒο, αυοά 
οοπέογοπαξ ὨοΌοΩἱ απο. Ψι6 αυο- 
46 ὅ.80]. Ατἱ᾽βίορ. "γεἰβα;. 668. 
ἘΠΙΣΚΕΠΤΗΣ, ἐπρρεοίοτ. ὭΡε» 

»γαϊείμδ. Ααὰι. Ἐξεςοβ. ΧΧΙΠ]. 
28, 
᾿ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΑΙ, ἐπρρίοϊο, γε- 

δριοίο, ἱπημῖγο, αἰἱφρέοῖο, ἰμδίγο, νὰ - 



᾿Εσισκίστομαι. 

« σέηϑεο, ἑποῖδο, τὐοίϊο, ρενῖσ. “Δ 

ΡΒ, ἐπφέγο. 1[εν. ΧΙ. ὯΝ οὖχ 
ῥπισχέψεται ὁ ἡεριὺς τὰ Ἢ κυ 
ποῦ ἐπσμέγεί δδοοσίος ἀα ΟΥἹ 
ΧΧΥΊΙ. 81. οὖκ ἐπισκέψεται ἂν ἀνὰ ἢ 
δὺυν καλοῦ καὶ πυνηροῦ, ἸΟῚ ἐπομέγεΐ, 
βῃ Βοπῦτα νεῖ τραΐατη εἰς. Εϑάν. ΨΊ. 
1. ἐπεσκέψατο ἐν ταῖς βιβλιρδήκοις, 

. μπσνίώσϊέ ἴῃ ἈΠΟ] ΓΒ οοῖ8. Ἐπδσὶι, 
ΧΧΧΙΨΝ. 11. δὲ Οδρρεῖὶο Ἰερῖδθθ 

ὁ Υἱοηίο ὈΣΓΏΒ, οὐδ Θοο δηεεβ 

παιῦο ἔκ ο16 δούθὰεί. --- ὋΝ» "Π0η6. 

ἽΝυπι. ΧΥῚΙ. δ. ἐακίσχοσται καὶ ἐ ἐσέγνω 
ὦ ϑεὸς τοὺς ὄνγας αὑτοῦ, γεέδρέξι εἴ 
Ἐρπονίς Ποῖ βυο6: υδὶ ποῦ ἰδρε- 
ταπὶ ΤΡ), τῦλ Οδρροϑῖα νοϊοραῖ, 

δεᾶ τεβρεχοτυης ποίομειη ψοσῖα 
ἭΨ 0α ἰῃ ΡΙδοὶ ἐπνελίέσαγε, ἐπ. 

ἐγέγε πολι. 1ωοχῖς. ΟὙτ}}} ΜΗ. 
Τετθ, ἐείσχεσται, ἐχεσχέψατο καὶ 

ς ἔγνω. --ὖὐῦν φματο. 9 Ῥαν. ΧΧΙ͂Ρ. 

δ. Ἐς. ΧΧ. 420. --- Ἥτι ΗΝ. 
ποέαΐες Ῥγῳπίεον. Νχη. 1. 18. ἐπε- 
σχίπησαν χατὼ γενίσεις αὑτῶν, ἰμείγα- 
δαπέμν' 7αχία ΤΆΤΩ1]1148 8188. ---- ΤῊ 

ἀεεοενο. 1 ϑαχα. ΧΧ. 17. ἐπισχετή- 
Ὁ, δὲ οὐδ ΟΠ δ]α,, ὅγτὸ εὲ Φ λμῖν 
Ἰερχεσπηῖ ἽΡΒΓν τισι ἀεείήεγα- 

δεγέρ. «--- ΧΩ ΡΒ, οοπδοῖον. 205. 
ΠῚ. 11. τοῦ λέσαι χαὶ ἐσαιδχί- 

ὰ ψασϑα, ΠΕ βἷηα ἀυδ᾽ὸ γοσ- 
Βα Ἀ.]. γδπβροβίίδ βυπί, υἱ ἐπισχόπ- 
τασϑαι ἨδθΥ. “)) - ταρακαλέω δὺ- 

ὅσα Ἡεῦγ. [2712 τεβροηάοαῖ, ἱ. 4. 

ΔρΡραγεῖ 6 σεῖβ. ὕυΪ,, απ: μαθεῖ, 
πὶ ραγίϊεν υεπίεηΐδς υἱείξατεηὲ εμπὶ εἰ 
οὐπδοίαγενίαν. ὑπ". εεἰἐρεμέεν εἶ 

αοοιγαίμς ἱπδρίοῖο. ΤὨεοάοῖ. 90}. 
ΧΧΧΨΥ. 15. ἐσισχέστεσθαι ὄργήν. 
Ψαυΐρ. ἐηγέγγε “ζώτοτεπι, σα. ψετ, 

« ΧΧΠΙΠΙῚ. 4. ἐκισχισῶσν. ἸΤὩΟΧΣΧ Οεη. 
ΧΧΊΙ. 1. κύριος, ἐπεσχέψατο τὴν Σάῤῥαν, 
ἀοτηΐηι5 ἐπυϊσιέ ϑάγδχ, απ 861]. 
ἱπηρ]ονὶξ ᾿γογηΐδθα, αμε οἱ ἀθαογαῖ, 
Ψιάς εἰ Οεπ. 1,..ὄ 24. Εχ. ΙΝ. 81. 
Ἐπ, 1. 6. 1 ϑαπι. 11. 28. δὸ οοπῇ 
[κχ. Ν. Ἵ: 8. ἢ. ν᾿ Νιυι. Ἰ. 19. 

814 ἜἘπέσκεψ.ς 

πρμορηδέρστα αὐνοὶ ἐν δήμῳ, τοξεπιε 
ΠΗ ἴῃ ἀεορεῖο. ῬὙΥμῖε εἰ 

το ἣν 4, 98. 80. ΙΝ. 428. 33 
Ἅμα. ΧΡ. 1. ἐπεσχέψμαισο τὴν γυναῖα. 
ἑπυὲ υχογεῖὰ δυδσα. Ἐκϑάτσ. ]. 5. 
ἐπεσκέψατο ἐπ᾽ ἐμὲ, τεδρεσεῖ, νεῖϊ: εἰς. 
δὲ ταῦ. 76τ. . 9. μὴ ἐπὶ τούτως οἷτ 
ἐαισχέψομαα, Ὥστ πὶ ἰδῖπ ΤῸ σεν 
“πηαυετγίαη,. ὅς Σ. ΧΙ. Φ, ἐκισχένο- 
μα! ἐπ᾿ αὑτοὺς, Ῥωπέατηε εοαὰ. Ὑπε 
εἰ ὅσ. ΧΧΧΥῚΙ. 8381. ΧΤΙΝ. 15 
290. εν. ΧΧΙΠ, 2. οὖκ ἐπεσχέψαώ: 
αὐτὰ, 5.11. τὰ πρόβατα, Ἑσει οπτον : 
ξεεξοιίς ἐΠἸατατη, 85. ον. ᾿ 
ἐπισχέστομαι, τὸ προμοξνεύορεα; καὶ τή- 
δοκα τητος. πο» Ῥσεωζεεέεε. Νεὶ. 

ΧΙ]. 41. --- ονγὺ , ϑ'απεῖοο. 7 ετα. 
ΧΧΧΙΙ. 41. τῆλ Τὴ 17. ἐανοχίστι. 
3! ΣᾺΣ ὅγε, ἡμάίϊοατγε, τεΐδπι ρε- 
κὐῤᾷ ἰά. ΧΥ͂Π. 956. ἐανοχέττεται, 

εἴ ρεγέμείγαί. Ζαά πε. ΧΠ]|. 
σχέεψασϑαί δὲ ἐν γαλαῖ. 

εἰλ'ρευαῦμῳ ἐκξο, δσμέαβο. Το, ν 
οὐοίμο, οδίωγο. ϑγτασα. 1 Βερ. τὶ 
ἃ. ἰαισχέδωωτας. Μοπίτῆ. αα 
ἕμηι. αῖο: διὰ ἔβη δβῖσαβ οοοῖΐσεε 
ΠΟ ἱπδεσνϊυὴξ Ὀχοσροοῖ, Εα- 
ἔκ886 Ἰλτη 6 σοροποπάδινη ὡοξ ἐσιεεν- 
«ομένας. 

᾿ἜΠΙΣΚΕΤΙΣ, ἐπερεοίδο, υἱειίαξιο, 
ιείναξίο, γοόεηϑβῖο, ἀεἰςδεναξδο, εἴσιο 
ῬδΣ ππείοηγηιῖαπε, υἱεέξαίξ, ϑεὰ αὐ 

Σ το "αρεϊαίιο. ἴῃς. ἵ,δν. ΧΤΣ 
0. --- ἼΡΞΌ, οενσκε, 9 ὅασε;. ΧΧΙ͂Υ.' 

0.1 Ῥασ. ὟΣΣΙ. δ. Νοδθ, 11]. 31]. 
βΒ6ς. Ομ]. --- ἽΦΩ ἰπᾶπ. {εσες. 

ΧΧΥΙΙ. 94. -- ΓΕ» τὐρείαί. 

ΝΌΩ. ΠΙ|. 86. ΧΥ͂Ι. 90. ... ὈΣΤΣ 

ΩΣ ῬΔΒ. ρἷυν. πυπιεγαίξ. Ἐχοὰ 
ΧΧ. 18. Νυπι. 11. 832. (δὶ Βιαυΐ 

Ῥδυςὶ οοὐά. Ηοΐτηοβ. Ἢ μ᾽ οαϑεταδίο, 
δας εχ δἰῖο ἱπίδερτεῖϊβ ἀριϑρεὸς μὲ- 
Βεηϊ μαγίθεν ὃς ΨΥ. 41.) ΠῚ. 9, 
3, Μδος. Υ. 18. ἐπὶ τὴν ἐπίσχεψη τὸ 
γαζοφυλαχίου, δὰ οἰεμαϊέομδης β5:ο. 
Ἀγ δεῖ. 3: Μδος. ΧΙΝ. 20., σλείας 
δὲ γενομένης τούτων ξαλημῶρπο 
οὔχι πα δὲ μι Ἔσται 



Ἐπισκευάζω.. 

᾿ΕΠΙΣΚΕΥΑΊΖΩ, ἄρρανο, ἐαδίγεο, 
πϑίαμνο, γέραγο. ΡΊ3 ΦΉΉΟΡ. ἃ Ῥὰσ. 

ΚΧΧΙΨΡ. 10. ἐχισχευάσα! καὶ χατισο 
ζύσω; τὸν οἶκον, αξ τερατατέπξ οἱ Βτ- 
Ἀδῖὴ τοἀάδοτεηΐς ἀοϊαιῃι. ἥὥὄὅ τη. 
} Βερ. ΧΙ]. 5. υἱδὶ ἐπισχευασϑῆνω; 
γε» ἐπσέαπγαπάκηι, τοραγαπάπηι ἐ8:Ὲ 
γοτιομάμστα οδί, υἱ σι 1. ἃ. δεῦϑαι 
τῆς ἐσισχευῆς, τἰϑ Ἰορίξαῦ ἢ Δἰΐοσα 
ϑγτασηβοαὶ βἀϊοπε. --- Ἰν Ἴ ΗΙΡΒ, 

Ἰοοσπεῖο. Ἐχοᾶ. ΧΧΧ, 8. β'ϑζτηο 
δὲ οδὲ ἐδ ἐμοογμῖδ, αὐδὸ τεράγάηξι;, 
εὐξεαυδῆ) δουευπίασ. Υἱάδ ἐπ. 
ἤ 8. 29 -- ἽἹ ῬῈΒ, γέμοθο. 

2 Ῥαν, ΧΧΙ. 4. .- ΡΙΠ ῬΙῊ. γο- 

Ζαιγο. Ὦ Ῥαν, ΧΧΙ͂Ν. 14. ΧΧΊΧ, 
8, ϑγτωσω. ῷ Βσαα. ΧΙΣ. ὄὅ. «πε Γ3» 

πρέέησιοῦ. 1 βιια. 11]. 8. πρὺν ἢ 
ἰπγσαυαδθῖα. ΟΟΠβΘΟΓα αἰ μμῆς, 
]αυΐ8 Σορομοημάμπι 6886 
ἰασσβεσϑᾶνω, νοὶ ἐαισχεσ ασϑῆνα,, αποτα- 
μἰτιοάυτα αυσατθ ρυὰ ποθ ἔμοσιν 
ΩᾺΒ δῖ Ἰδτὰ (οζομἋο οσίησι- 
ΒΓ βοϊδηί, ϑεά ἔοχίδϑεβ υἱγϑάσθ 
δοη᾽δόϊξιτα πομ ὈΡῸΒ 6εϑὲ, 0 Π1πεξ 
3319 οοπδίδί, ᾿ιΈΓΠ85 8. ἰδ ρλΑ5, 
Π08ὲ ογδϊ ἴπ ἱδηΐστίο σσνΠΓ18 ΟΧ 
πἰδηδείο ἀἰνίπο (1ονΐϊ. ΧΧΙΝ. 4. 
886Ύ6.), εἰἠπσυατι ὄχύηραϊ ἀοναΐδεο, 
βαιὶ ςοεαἷρ τἀπογασιάδε δὰ ζβαϊδεθ. 

ξαΐϊθο. ΗΕυΐυθ Ῥχβοορε 
εὐ ντΐ θαι γασεηοῦ πιδεχίιδ 1116 ἰῃ- 
γετρτθδ. ΣπΠΟΣῸ ἘΣΤΙ ΟΟΟΒ δέ το. 
ἀπο νοϊυϊὲ νογθίομα αἰ ἢ ἐ.: 
μοι μάσπΐο δπΐθ, αὐδήι ἴηστιθυ 
γεπίυν, τοραυδη δ δὲ σαϑίβ 
ΡἙΑΠ : 

ἘΠΙΣΚΕΥΉ,, τεραταίϊο. ΡΨ 

γίπα, ἤδσεγα. ϑγτατα. 29 ες. ΧΙ]. 
5. υἱὲ ρμάγετα Ὀὐήλαἷβ ἐμσχύσουσιν 
μὴν ἑπισχευὴν οσσυξτίς, ῬΑτετι ὁδόβοενον 
εἧς ἑκισχευῆς.  Ῥοβίοσθ υἱἱ ἈΘΏ6 
ψοοὶ Ηροῦτ. τοϑροπάεὶ, [8 ἴῃ ῬΥΊΟΣΟ 
ἔυτιυϊδ ἐπισχευὴ ποίιδὶς ἐά, φωοά ἐπ. 
ϑἰαυγαπάνηι σὺ τοραταπάμπηι ἐπί, τιλοὶ 
βίδίιεσο τρδιίγηυῦβ, ϑυτωταδομονη 
ΡῚΣ Ῥοσδας οὐαί δῖβϑε ἴα ψογθδομθ 

8.8, ἃς ξοττωιιἶα ἐνισχύων τὴν ἐπισκευὴν 

815 ᾿Επισκοτίο. 

απ Εἰ». ΡΠ ΣΡ το γ6 ψὸ» 

Ἰυΐδδ6. 

“ἘΠΙΣΚΗΉΤΤΩ, ἐγγκο, ἑμρτῶο, 
ΝΆεΟ, ἱπείο. Ἄγ 
ϑδτι. ΧΧΙΠΙ. 10. ἐπέσχηψεν θ6ς. οοά. 
Ἐδρ. ΟὉὲ 4}}} ἐσόστρεψεν ΒαΡοτί, 5οὰ 
αἸΐεστα αυοαῖο ἰοσο 4 τοχίι ΗΟ. 
ΠΟΙ ὈΓΟΓΒΙΙΒ 4 ΙΘ μα ἀἰοὶ μῬοξεβῖ. 

᾿ἘΠΙΣΚΊΑΊΖΩ, ἑπαιιότνο, οδιμμῦτο. 
ὄν» δεροπο. Τμοοά, Νυχα. ΧΙ]. 9ὅ. 

ἴῃ χηθηΐα ΒΑΡυΪΈ γδάϊοοια οὗν. -- 

"πὸν δ 42)» φμέα ὅοπα ὠπιῦγα ε)ε:. 
ϑὄγτωση. Ἐοβ. ΙΝ... 18. ἐσισχιάζουφαν. 

οδὰ θεβδιτα, ΝῸΠ ἱπορία 
οοποοια ΒΑΒΓΘΕΙ, 

γτὰ Ροϊία8β ϑΟυ ρ8185886. εὖ- 
σχιάξουσαν. ---ο ΓΟΣ Ὁ» ἱπιαρίπαξίο. 

Ῥγου. ΧΥΤΙΙ. 11. μόγα ἐαισχιάζει. 
ψυϊα. οἰγομηιάσπς μη, Ψοροϊϊαβ 
Ῥυϊαῖ, δ08 6, ͵8986 3). 96οβδσιιβ 

δα ᾿, }. δες νασρδ Ἵἐσρσϑῆδβα δχὈ!Σ- 
ἕως ὁχ ΣἼΣ) 0 ΠΩ, ᾿θοχο ἰμίας- 

Ῥτοίαπαϊ σθησγα, οἵ ἴσορο δ]έο β}Ὁ- 
βιϊαίο, υἱ σκιὰ ὧδ ἀείεηδίομε δὲ ἑω: 
ἐεΐα τλεῖδρμοσῖοθ δοοίριομστα αἱξ, 
φιυεπιδατηοάμτη ΤΕΝΡΙΩΣ αἰέτις εαὶ δὲσ- 
πηι οογίδ ρυαδ δ οἱ αἠγ[υρποηΐὲ, 
Μ|ΒῚ δυΐοα ΓΧΧ ρμοῦῃυ5 ἀδάυχιθδο 
νἱἀολθιν ἃ τϑά. ἢ:})» 40:8 ἑερεγό, 

οὗέόρενε Ἰοίδξ, --- ΣΡ ἐεβο. Ῥιε, 

ΧΟ. 4. ΟΧΧΧΙ͂Σ, 8..- 13} λα- 
δίο, οσοπιπιοτοτ. Ἐχ. ΧΙ. 82. ἐπεσχία- 
ἐν ἐπὶ αὐτὴν ἡ νεφέλη, Οθυμηθταβθαῖ 

1Ππ|πὸ ἡυδ68. 

ἘΠΙΣΚΟΠΕΥΊΏ, ἐπιορίοἰο, οὔδενυο. 
Θᾧ Φρεσμῖον. Μίοι. Ψ]]. 1. --- 

ὮΨ δρεσμῖον, ἐπδίσ ἴον. ϑγταπι. Ῥβ. 

ι΄ ἡ. (αἰἴοτυμι οσουστῖ αυοαϊ 
ἢερὸ νὸχ αρυὰ Νίοοῖ. Αμμδὶ]. ΧΧΙ. 
δ. 400. υἱ τα ἀοοιπξ ἀοςί. Το οΚ. 
«ὦ ῬΒνγποδὶ Εεῖορ. Ρ. 591. 

᾿ἘΠΙΣΚΟΠΕΊΏ, ἰάσα. ἜΡΩΣΝ 
ΟΒδιά. ΗΠ ρ. ρεγχιωῖγοτ. Ἐδᾶν. .. 
17. ἐπισχοαείσω, ὉΌ1 αἰτὶ ἐπισχοσήτω 
Βαβθῃηΐ. --- Ὁ)» σματο, Ἰδευξ. ΧΙ. 

Ἀ}), τευεγίον, [ἢ 0. 47 

θῃ 

ἂ 



᾿Εκισκοπὴ. 

« 1. --- νῪ», δοῖο. Ἐφ. 11. 11].- 

ΓΥΣ ΠΝ ἰγρεο. 2 Ῥατ. ΧΧΧΙΨΝ. 

12. ἐκισχοχεῖ, ἱπδρίοενε, πεῖηρε δά 
ὁραςε υτρεπάσῃ, --- ἽὮ» υἱεὶϊο. 

Ῥτον. ΧΙΧ. 98. ΤΥ ἽΡΞ -- 

ἼΡΒΟ Ρ τί. Ηορδ. ργαϊεοίις. ΑἹ. 

2 ες. ΧΙ]. 1]. 
ἘΠΙΣΚΟΠΗ͂Ι, ἐπερεοίίο, οἱεί αξέο, 

ομ)εΣ ἐπ 1) 0 αἶα, ἐεἰ σταξία;, αἶα γα, 
μίίϊο, υἱπαϊοαίιο, υἱηαμοία, ρεπλδο, 

ὃ ἐμείγαίϊο, τοσεηδίο. Γρῃ» "αρεϊϊαίδο. 

εν. ΧΙ͂Χ, 20. ΕΧΧ, ᾳυοβ εἴ 
Τρλίθοτι βοουΐυδ οθῖ, ὑγὸ αὐέπιαά- 
ΕΥ̓ δίΟη6 ΒΓΑ οἰ ΓΕΥ εἴ ραπα Δοα 
τυηί. --- ΠΝ ἐῆπον. Φ0Ὁ. ΟΊ. 14. 

Αροοορογαπῖ ̓Ηϊς ἐκισχοπὴν ΒαΠειι 'Ῥοπο. 
-- Ὧ9. υἱσῆϊο. εν. ΝῚ. 15. 20}. 

ΧΧΧΙ, 14. υδί Ῥοβί ἑσισχοκὴν ΕΧ 
Δ οοἀθηῖῖρυβ δβυρρίοπάυμη εις 
«οῆται (18 ποτρδ, υἱ ροβί ἐπισκοπὴν 
σοϊητηδ ῬΟΠΘίΟΥ, δὲ τήνα οὐτλ 86- 
συσηῦραβ πηρδἔυτ.), δυΐϊ ποιήσῃ δαΐ 
αοήσητάι, δ ὙΟΧ ἴρ88 βοπβὰ [0 61014]} 
δαμιροῖυν. Δαάδ ἴῃς. Ῥγον. ΧΙ ΙΧ, 
48. --- ἽΡΘ ἰμῆπι, υἱεμίαπάο. Οεῃ. [. 

44. 25. Ἐχοὰ. ΠΙ. 16. ΧΙ. 19. 
-- τ. ἑπφρεοίϊο, υἱσιαἴο. ΤΘοα. 

Ἐχοᾶ. ΧΧΧΣ. 18. ΧΧ Νύχα. ΙΥ͂.Ψ 
16. 9ο». Χ. 19. (δὶ ργουϊάοπίξαηι 
πσίδξ. 1,6χ. ΟΥΣ ΜΆ. Βγϑηι. ἐστ 

ἀ σκοαὴν, προνόησιν, πρόνοιαν.) Ῥα. ΟΥἾὮ1. 
7.- ὩΣ Ῥασί. δῆ. ρἷυγ. υἱδὲ- 

ἑαϊδ. Νυπι. 1. 91. υδὲ ἐσισχοχὴ υἱεῖ- 
ἑαίοδ, β6ὰ αὐ ρΡμρπαπι ππρβεγαίος 
ποίαλς. [ν, ὙΙ]. 4. ΧΙΝ. 4209. --- 
ἜΡΩΣ γεροησίίμηι. ἘΔ. 11. 22. ὠα- 

γοῦσι τὴν ἐσισχοπήν μους ΝιἀοηίυΣ 
8 κΝ ΔΟΟΘΡΙ586, 4.281 εβϑοῦ ἃ ΠΏ 

τροουατί. Εχ Οτοῖ!ι βεμίομεβ ΧΧ 
δσοδπῦγι Β. 6. δάγίισι τοπαρ]! τὴν 

4 ἐπισχοπὴν νοζατυπί, αυϊα Πεὺβ 10] 
β'σηα Ὄχι θραὶ βιιεε τηδ)]θδίδ!β. 8 
Μδος. Ὑ'΄. 42. Ὁ] ΠΟΙ 5111: τηυΐδίο 
(ἀε ΨΖυάεοῖβ 86. ποῦ ἱῃ(ογβο! θη 18) 
αἱοίτυν γενομένη «ρὸς ἐσισχοπὴν τῶν ᾿Ιου- 
δαΐήων, Ἀςοῖα δα δαΐιέοηι Τα ἀδοογυμ. 
Ϊπ ποῦομε ραηῶ ἰεριταν ὅδ. ΧΙΝ. 

Φ 
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Ἑκπισκοπὴν τποιΐα. 

11. ΧΙΧ, 14. ϑαρ. ΠῚ. 19. ἐκισχοῖν 
ψυχῶν Βτοιδομβηοιάοσο οθθεὲ νυἱδεας 
ἡἽμαοέμσι ἀε δεαπδες υεὶ ἀαπικαπάι 
"πογ ἰδ, 6011. Ῥοῦ. 11. 19.38 Εδὶτ. 
ΨΙ. δ. ποῦὔοῃο᾽ ογ ὦ ας ξεέεῖα, ἐξ 
σχοπῆς γινομένης ἐα), Ο4]α. τς Σ 

ὮΝ ΓᾺΪ, οομΐια 1)λεξ δωρετ. Ἐϑὰν, 

Ρ. 5. δῖ». ΧΧΧΥΤΙ. 18. ἀχοταὶ παν. 
μενοι ἐπὶ μετεώρου ἐα᾽΄σχοασῆς, 56 αι. 

᾿ἴογεβ ἴῃ δἰϊα ὡρεοιία ΤΟ] οσδεῖ, υἱ 
ἐπισχοαὴ αι! δς σχοσὰὶ ((οηξ, δι. 
ῬΒδιηὶ ΤΊμαβ. 1. Οσ. Τ. 11}. ν. 833. 
ἔρδαπε ξρεοκίαπε, 586 ἰοσίεηε ἐσοείεεα, 
πε Ῥγορρεοίαίμγ, τιοῖαξ. 1, δοίομσα : 
οοἄ. Ψαῖς. ἐκ) σχοκῆς διυϊεοεάξης 
ξοτταυΐα ἐπὶ μετεώρου τοῦ δια πεϊέετε 
γ᾽ ἀείυτ. Ἡεϑγοῖι. ἐπι σχοασὴ, ἐχδίκῳας. 

᾿ΕΠΙΣΚΟΠΗ "ἜΣΤΙ, ἐνερεωῖο ετί, 
υἱδιἑαξϊο 7εοία ἃς ἐεέ. ὝΡ5) Νιρδ. 

Νυ, ΧΥ͂Ι. 29. εἰ δὲ κατ᾽ ἐείχεὺν 
«πάντων ἀνδρώκων ἑαισχοα ὴ ἔσται; αὐτῶι, 
δὶ δυΐοτι νυ ρατ! ρώπα δῇεοϊαπίυτ. 
ἴε5. ΧΧΙ͂Ν. 42. ΧΧΙΧ. δ. --ἼἪ[ορ' 

»γοάεεί. ]οὉ. ΧΧΧΊΨΥ. 9. ὅει οὐχ ἴτε ὶ 
ται ἐαισχοκὴ ἀνδρὸς, ᾿ν. 6. πο ὁ [εὸ 
δεπεβοὶϊδ αῇὲοϊείμγ. ϑγτωσα. σωδδήσ: 
ται. ἴῃ ἴεχία Ηερσ. Ἰερίειν : πεῤσα 
«εἰ έαέενι ρεγοὶρίεί υἷσ. Ψα]ρ. κα 
»ἰαοεδὲξ υἱτ Π)εο. ---- ΣῊ» δεπερίεε- 

ἕμηι λαδεο. ]οΌ. ΧΧΧΙΨΝ. 9. χαὶ ἐκ» 
σχοαὴ αὑτῷ ὅου, πρὶ - 
Ἰεροῦθ τ αν Ὅν τὰς μα 
εἴσπιαπ δεπερίαοίεί σὲ φγαείαν ἐτέναετε. 
᾿Εκ: σχοπή μοι «αρὰ τινὸς τιοῖδὲ ὅτεῖα ὶ 
αἴουδας εἰ ζάνοτε ἤγμον, ἀαδδο πε 
αἴψμεις ργορέδιππ. Ὑαΐα. εἰΐανις 
ομοιττεγὶξ σπι 60. ϑϑουζιι εβὲ ἱπίσε- 
Ῥγείδβπι Οτεου, αὶ ΠΕ Γ 

ΝΙΝ δαυΐ Υ» σμγγεγε, ἀεάυχις, 

ἜἘΠΙΣΚΟΠΗΝ ΠΟΙΚΏ εἰ 
ΠΟΙΕΌΜΑΙ, ἐπερίεϊο, υἱείξο, σιταιι 

βέτο. “ἢ, ἀγοαπαπι. 700. ΧΧΤΧ. 4. 
“εὸς ἐσισχοασὴν ἐποῖχο τοῦ που μαι 
ψόγυτα αὐίάετα οεῖ, Ἴ ἱπέεγάυπ ὲ 
ἀε ανπιοιέα οἱ ἱπέμια ζαπεϊδατνείαίε 
ἀϊοὶ, βεα τοδρὶϑ ἴϑιηθη γεσὸ δεοθήεε 
ΤΑΪΜ νἱἀοίυν, ΧΧ Ἰορῖθθθ :η0, 
ἔόρεγο, οδίόρεγε. Οετῦθ ϑυτωγαδοθας 
ἢ. }. νοοὰ σεριφράσσων 8118 εϑ5ξ. --- 



ἡπίσκοσος. 

ν}) ὌῈ, ἡδμηεῖνο οσμῖοσ. Ῥυον. 
ΧΙΧ. 18. ἐαισχοπὴν αὑτοῦ ποιεῖται, 
9 σωγαηε λαδεί, Ῥτονιἀοηίίδηι 
τᾶτὰ ΘΧρΟτ ἴῃ ἀδίοπ θη ο Ορργο5- 
». Εοσιαῦΐα ΗΘΡν. ἀ6 ἐκέαπαϊ πια- 
σία, ἥμαπι εις ργαῦδεῖ, ἐπ ρ]ϊσατιὰδ 
8. -- ἌΡΟΙΝ ὈΣΩΣ ΗΙΡΒ, »όνοὸ ἕπ- 

εἱφιἑαέεηι. 500. ΧΧΤΙΨ. 19. υνὶ Ἰοσο 
Ὁ Ἰεβοσαπί ΣΕ Ῥγέοος, ρο- 

εγε βεὰ αἀὐημέξεγε ργέοές, 8Ὲ. α4})}26- 
σγηι εἰ ὀρργειογεπι. Ψυϊραῖα : 
ει ἱπείδιοπ αὐίγε πον ραϊἐξεεν. -το 
ΠΡ» υἱεὶίο. 500. Ψ]1. 18. ἐκισχοασὴν 

εὑτοῦ ποιήσῃ, σεταπι 6ἦ 8 ἈΔΡΘΔΒ. 
᾿ἜΠΙΣΚΟΠΟΣ, ἑπδρεοσίον, υἱδίξα- 

οτ, ρτγαϊεοίμε, ρτγάδεβ. δχὰ» ει. 

ο». ΧΧ. 20. --- ὝΠΕῸ Ρακί. Ἡορβ. 

γγαἤεοίμδ. 4 Ῥαν. ΧΧΧΙΨΝ. 19. 17. 
-- 3» ἐξαοίογ. ἴε5. Τ,Χ. 17. --α 

ὙΠῸΞ» ἐπδρεοῖο. Νυτα. ΙΥ̓͂. 16. 2 

Βερ. ΧΙ. 19. -- ἜΡΘ Ρεσί. ῬδΒ. 

υταϊεοίμδ. Νυαι. ΧΧΧΙ. 14. τοῖς 
ξαισχόποις τῆς βῴ πως μου ωΝ 
βχοσγοϊξυθ, ο0}1. 42 ἢ 16. --- 
ΤΣ» ἰΙάοτῃ, [Ὡ6. ΣΝ ΧΙ,]. 84. 

ΠΧΧ συὰ, ΙΧ. 98. (0 ὑπρεγαίογεπι 
ποίαϊ. ΟΣ, ὙΑ]ΟἸΚΘΏδυ ϑοῃοΐδα [ἢ 
Ασΐα58 Αροϑίοϊ. 1. 90. ν». 8382. 566.) 
Νεῖῆ. ΧΙ. 9. 14. 22. 851. εἰ δρυάᾶ 
(ὐεπΈ68 ῥγαβιάθβ 8. ργβέεοεϊοβ ἃν- 
Βέσσα γεὶ τερίοπυτα ἐσισχόπους ἀἸςίοΒ 
6898 οβίθπαϊς Πουσίουβ 'ἰπ ΑἸδὶ. 
δον. Ρ. ΠῚ. ἔχ. 98. Ρ. 189. 16 
οἱ ΕἸβποσυτη δὰ 1 Τί. 11]. 23. - 
Ὀυυο τἰχηα, πποππηιεπία. Ααὰ. ἃς 

ἴπο. δεν. ΧΧΧΙ. 21. Ἰοροσυπί 81π6 
ἀυρῖο Ὀξὴν ἃ ἌΡΡΣ ϑρεομίατίι. ἘΧ 

οοπῃ͵θοίασα Μομιδυοουὶ υἴεταιθ 
βου ρβοζδαῖ σχοιτοὺς γεὶ κατασκόποι. 
ϑρ. 1. 6. τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐπίσκοπος 
ἀληθὴς, σογα! 5 ο᾽8 δρεσίαΐξοῦ σνοτιιδ. 
1 Μδουο. 1. 53. ἐκισχόπους, σΤαίογοϑ 
Τεὶ, 0011. Φοβερῃ. Α. 1. ΧΙ]. ὅ. 4. 
Ἡδεγοὶ. ἐπίσκοπος, βασιλεὺς, ἐπήκοος, 
φύλαξ, ἐπόπτης, κατάσχοτος. 

᾿ΕΠΙΣΟΒΕΊΏ, αδίρο. δῖ. ΧΧΊΙ. 
21. βάλλων λῖϑον ἐσὶ φεγειγὰ, ἐπισοβεῖ 

811 ᾿Εσισκάα. 

αὗτά. ἴτὰ Βίε11ι.9 ἜΤοναχο  υτ ὁ6ου- 
ἴι.8, 564 ρΟΙΡΟΣΆΤΩ : ΠΑΤΩ ὅτι ΟΥΩΠΙ ΡΒ 
οοὐᾷ. Ὠπουϑαιθ οΟ]]415 ἀκοδοβεῖ, Ἰθὶ 
Ἰερτίυτ. 

ἜἜΠΙΣΟΣ, δεηιέϊ5, ΘὈδυα ἀφμαΐϊ, 
Ῥατ. 5ΙΧδΟ. ἸΧ. 12. ὉΌ1 οὔπλ ἐσίσης 
εἴ ἔφισος ἴῃ κοὐά, Ῥεστηυίδίαυσ. Ὁ. 
ΧΧ ΧΙ. 851. ἔσισον ζωῆς, υἱέα: αοοοηι- 
πιοάαέμηι ἐδ, (τα ρ]υὐοηβῖα γογίυπς 
σααμαπιοπέίμηι "υἱα : Ἦ. 6. δάάιξ, 
δὐδαρεῖ εἰ ῥτοάυοῖξ νἱΐατα Βοχαϊπί. 
᾿ἘΠΙΣΠΑΣΤΡΟΝ, Μιεπίς, φιο αἷϊ- 

φυϊά αἰϊταλίίμν, νεὶ σεΐμηι, φμοά αὐαΐ- 
ἐμὶ αἰλομὲ οδαμοϊετ. ἼῸΡ» ἰἐβυπιοπ- 

᾿ἔμπῃ. Ἐχ. ΧΧΨΥῚ. 86. Ὀγεῖ!μο δὰ Β. 
Ἰ. ἐπίσα. ὀνομάζει τὸ τῆς ϑύρας περιτά- 
γυσμα χ- τ. Δ. Ῥχοοορίιι8 δαΐδια ἔιι- 
Ποῖ 1π(6]]6ρὶ, δ οὗ συνήγετό τ΄ καὶ 
ἡασλοῦτο τὸ χατασέτασμα. Να. ΙΨΡ΄, 
27. ϑδζηδὺ. Νυχα. ΕΝ. 95. 1, ἐρτυν 
Ργβίεσοα Εχοὰ, ΧΧΧΝ. 16. βθο. 
ΟὐμΩΡ]. Ὡδὲὶ 181] εἰ ἰπ τεχί Ηφορτ. 
τεβροπᾶεί. Ηδβγοὶ. ἐπίσααστρον, βρό- 
Χίον. 

᾿ΕΠΙΣΠΑΊΏ, άομαι, αἰἐγαΐο. 555} 
ἴῃ ποϊΐομα ἐεγγεπαϊ. Ααι. Ῥχονυ. 
ΧΧΙ. 7. 01 νὲὶ ἀδράυχι ὁ “" 1)» 

ἐτααίξ, αἰέγακὶξ, νοὶ τϑρρεχῖ ποῖο. 
᾿ τιν ὴ οοἰιρεπάϊ ἃς οοπρτεβαπαϊ, αιδτα 
ὍΔ φυβμάοχιθ Βεῖρϑε. --- ΠΘΌ, 
ἐγαἦο. 168. ΄, 18. οἱ ἐπισετώμενοι τὰς 
ἁμαρτίας, ααἱ ραηλθ ἰαπαυδπην- ἔπηΐ- 
Βὺ8 ἰἰταδυηΐ, Ἀ. 6. Ῥτονοσαπί )υα]- 
οἷα ἀἰνῖπ8. ϑυ δ : οἰ τεὰύπρνοι Τρ 
κολουϑῶν ἐπισκώμενος δὲ προσλαμβάνων 
καὶ ἐσισύρων. ----- ΠΌ; ἐξα » ἀϊδίγαλο. 

ΑΙ. 3 ὅδπι. ΧΨῚΙ. 18. --- ΩΡ Ὸ ΡΙΒ. 

Ῥεγυοτγίο. 
Βοπα αυοδά ϑβθηδυτα. Νίδσα οΥδΣ 

ϑγτηῖα. Ῥσον. ΧΙ]Π]. 6.- 

γειά, ααοα ἜχΒίρεηὶ γοτῦα δρῦν. - 
μοι ἀϊβένε βεπδι 6 νδυὶβ αἰέγαλί 
»εοσοοσαέμηι, δῖ ἀπροί μεσοαίογμηι πιο 
ππέτμτι, αυοά ϑγταυηδοῖυβ -ροβα!ε. 

Ῥγεῖεγεδ οβί ργιξοθιϑι, 

μαλ Ἵ ργιξοθάοτνο γεοϊξ. --- λδγῇ» 

ἐπλαιγίο. ΝΒ. 111. 14. ἐπίσσασαι 
σεαυτῇ, ἢ, 6. ἀυϊς δαῦδχη, 86. ἴπ 5. δᾶ 



Ἐσισξάοῤαι ϑιάνατον. 

α τουχίοπος πῶσ, Εράδη ἀυρηθα 
μεθ Ηοῦν. “ν᾽ ἰμιο]οροιάυμη 

- ὉΠ, δνελενάο. ὕεηθε. 

τς 12. Φυάπ. ΧΙ. 11. ἀδ 
απιοΥ δ οοπεπιογοο Ὑο] οοπομδίδιε κὰ- 
ΒΙΡΘΌΙΓ, δα οσὔχα ὁμιλεῖν Ῥαττηυίδτατ. 
(Εκιστᾶσϑαι ἴοὶ τηεῖαρἢ. εδὲ οἰδοετε 
δυΐ 60 “ππεδογοηι, εὐ ἐμὲ οο- 
»έαπι 7αροίαι. Οἵ. ει. Ογτορ. Υ{. ἄ. δ.) 
ϑγγυ ἰδὲ υϑὰδ δαὶ σοοθ 2.2.2, αὐ 

ὃ ἂβ 7 ανϊαγίίαίε δὲ ἐπέίπια οοηλωπο- 
ἤἴοπε ἀμί θειαν. ϑδρ. 1. 12. μὴ ἐπι. 62. 
σασᾶσϑε ὅλ ς χειρῶν ὑμῶν. [πὰ 
εδάθῃι και ν τα: ξοίοος Ἰεχπυν 

ποαυς δρυὰ «οϑορτ Α. ΤΊΧ. 
δ. μαᾷ, 426. οα, αν. [θὰ ΧΙΧ. 3. 
ἕτερον ἐκισεάσαντο λογισμὸν, αἸϊ ἃ σερε- 
γωμέ ΟΠ Β᾽Π Όχ. γαϊς. ἀεενηιδογμηξ. 
1 Μαος. ΧΙΝ. 1. τοῦ ἐκισχτάσασϑαι 
βοήδωαν αὐτῷ, κὰ οοἰϊρεπάαε εἰθὶ οο- 

ς Ῥἷδϑ δυχ ϊαγοβ. Ῥυϊρδῖιβ: οοπέγας 
ἀεγέ, δθῆδυ [μδξ. ο0]}]. (ἰς. Ατί. ΨΙΠ]. 
12. τό αρυὰ τποὸ8 ᾳυοαια γπάπηῖς 
ἘΕΠΣΕΡΕΝ, ἐο ἄγαν ἑοροίλεγ, βθβαὰ 
ταϊ!ξατὶ ἀϊαίξῃγ. 4 Μαος. Υ. 1. ἐπ᾿- 
σαᾶσλαι μετ ταρεγε ψΘτΌΘΤΕ τηδί]ετα, 
ἀυδτα στη ἱπίοτρσοίθ Τ,λῦπο ἀρ σέ- 
ἐγαοίίοπε ὶ Ἰη ]]οροσθ. σοηξ, 
Υ. 4. ὉὈΝ᾽ μὲν ἀρσάζεοϑα; 5. συναραά»- 
ζειόϑα! ἰοαξιΣ. 

ὰ ΦΈΠΙΣΠΑΌΜΑΙ θετὸν 
αἰέγαλο α. οαποίξιο πιογίεηι. Ὸν 564 

᾿, ἰαδονο, οἱ οχ δὐϊιποίο, ἰαδογε “ 
ἧο ἀο οομοίδδο πεὶλὲ αἰϊρυϊά, ΤΗροά. 
Ῥγον. ΧΥ͂Ι. 826. υνἱ ΟΧΧ Βδροης 
ἐκβιάζεεα; ἑαυτῷ τὴν ἀτώλωων. Βδὴδ 
αθοβα βϑηδῦτη. 
᾿ΕΠΙΣΠΕΥ ΔΩ, “δεέῖπο, αοοεῖενο, 

ειῆπατε ζαοὶο. Ὁ ΤᾺ ΗΙΡΆ. Ιάφιν. 

ἘΔΝΟΥΙ. 14. ἐπισαεύδοντες ἐπὶ τὸν «ὅ- 
4 τοῦ, ὈΥΌΡενε ἐνοενίξε διὰ οομινίνιατα. 
Αοῦνθ υἰϑιυσραΐοῦ σνοσθστη ἰδευά 
οἰἶδι δρυὰ “οϑορδιπι Δ. 11. Ὁ. Χ, 
Ω. 1ὅ. ἐαέσανυδον τὴν δίωξιν. --- “Ὁ 

ΡΙΒ. ἰάοκι. γον. ΥἹ. 18. - ἢ ΤΊ, 

ϑὄγτατο. σον. ΧΠ]. 11. 
ἜΝ ΝΜ Ι, 25. δὰὲ Ῥοῖυϑ 97. οὶ 
ἐσισατύδειν οδῦ ὨΓΡΈΓΟ, πρέγαγε ζείὶο 
καἰοηόνι. 

878 ᾿Εκίσταμαι. 

᾿ἜΠΙΣΙΛΔΙ ἘΜ ΞΌΜΑΙ, ποΐδεγεον. 
γ5 5 οἷρηεμς δεπε, Ῥαγοῦ, ϑγαιε. 

Ὥρας. ΧΗΙ. 8. ἐπισελωγχιαδήκι. 
᾿ΕΠΙΣΠΟΥΔΑΊΖΩ, ,εείξιο, δοὺι 

ἔεγο, εἰ ἐπισκουδάδομκοιι, οεον ον ας- 

ΧΧΙ. ὅ. ὅτε. ΧΙ͂Χ, 15. ΠΕ ΎΤΑ 
οἱ Οαΐοα. --- Ὁ. 1 ῬΙΒ. Ῥσον. ΧΣ, 

11. ϑο. βοοσπῇ βδυπξ Ὦ. 1 Ἰοεϊσδον 
τηδσρ παίει. ΥΌρΟΤ ΤΟ χιεονπῖδα 
Ἰράϊτυς δρυὰ εἰβούσῖ δ τον ἐτρνωῖ 

καρ τ ΞΡ, ἀπ ἐσῶας 

ΘΕΌΣ Ροξία. "τς Ῥακί. Ρῃὶ. 

αἷν 5.17» οἷ], Αταρ. ς αν καὶ 
ξειέκανε τιοῖαι. ,«ΟἜ Ααπιοὶάὶ ϑυπδ, 
Οσΐτῖ. ̓. 96. --- Ὧν)» υὗποο, εἴδαι 
ΝΥΡΟ. 3. Ῥαν. ΧΧΧΊΡ. 19. κε! 
ΟοτΪ. βεὰ πο. ἴπέ. Αἀάὰε Ὶ, οῖσα. 
Ῥιϑοδξ, Ὁ. 900. Β. 
᾿ΕΠΙΙΣΠΟΥΔΑΣΤΉΗΣ, δοζβρϊζίαιο. 
ΓΟ ἔατα. ἀμγεα. 768. ΧΙΡ, 4 
ΨιΔοπίας ποππυ ] ς Ἰοκῖββε ΓΤ» 

οἴ τοροῦοσε αυοᾳὰς γοϊαϊ Μερμεδ. 
116, Ῥχεεθυμπίβ ὄγσο, δὲ ςοϊϊδὲο ᾿νμά. 
ΧΧΧ. 7. δορὰ Ὡοὰ ρὲ τα, πδαὶ 

Αὐτὰρ. ὑτιὰῦ δε αδίρεγε, ἀπΐἤεττε, 

ἂζ ταῦ 8 Ἔσοιαρὶ ἀοςαῖς Θομυ]ρον. 
δι 'π Ορρ. Μίι, μ. 263. 
᾿ἜΠΙΣΤΑΜΑΙ, πουῖ, φοῖο. Γνι 

φοϊεπίϊα. Ῥῖον. ΧΡ. 2. --. [21 

ΗΐΡΗ. 875», ἐπέείβρενε. “οἱ. ΧΙΥ͂. 

921. ΧΧΧΥΊΤΙΠΙ. 30.-ὔλϑ ἮἈ. 

"ιέείϊορο. Ὥρας. ΧΧΧΊΙ. 48. ες. 
ΧΙ,. 30. --- γγν. Ηεδιε. εἴ οἱ λωτὼ 
ὅομ. ΧΙ]. 6. ἾΧΧ Ἐχ. ΓΡ. 14. 
ΓΧ. 81. οἱ δἰἱὮ] βεερίπβ. ---- τ), 

ομείοάίο. 7200. 11. 19. ὁ ἐκιστάμρες 

τὸν νοῦν. ἴῃ ἴωησυδ ΑΥΔΡ. (να 



Εἰ πιοστάσείς, 

Ἐδύορ, ποίαξ ἐπέρεε, σὐς 

ρεσί!. το ΠΥ Ῥαδοο. Ῥγονυ. Χ, 99. 

“ϑρετυῃῖ ἯΝ) ΡΙῸ 9» Ῥαϑοεπέ. 

- "πνν ὅτο. Ῥχον. ΧΙΨ. 34. 

μορετυπξ ἡ}..»» γενθασα τστὶ ἀἰδϑὶ. 

Ὠ1}19 αυΐάοτα θοηὶ, βε( ἀἰβαίτη}] ἑνη85 
στ Ποδεοηἑδ. 
᾿ΒΕΠΙΣΤΑΊΣΕΙΣ, δριδίαδες. ἘΔ ΓΙΒ ν᾽» 

αρίάες Τροανδ. Ομιάκτιῃ ογεπαέάτας 
886 αἰαῖ. Ααιυϊ 960. 64, Ἀχὶ» 
Ὡδηὶ ΕΖ. ΧΙ, 438. ϑεὰ Ἰοσο 1088 
ὨΪΕΐ οϑὲ δτηοάυπι Ὁ8- 
γίοοῦ ἰορεπάυτῃ 6886 ἐσισκάσεις, αἰ- 
γαοίϊοηες, 5. ἐπισπαστῆρες, ὩΔΙῺ ΨῸΣΧ 
Ηεργ. ποῖδξ μποίπος ἤόστοος αὐ δι8- 
γλοπάεπάδηι σαγπεηι. Ἐουίδβϑο ἴδυηθα 
πιστάσις ποῖαξ δα γα ΠΡΡΟΝΕΝ ΙΝ) 
10.814 δυπὶ ἐσρίζεε ὐϑοατίι. 
ΦΕΙΙΣΤΑΣΥΑ, πιόγὰ ἐπ αἰίχεα Το, 

εἰίεπέα οὐκί δον αΐΐο, Ῥγωϊξείωγα, οἴ 
Ἃ. ΓΥΠν τίκαπαο, Ἱπέ ἃ ἌΡΌΝ 

ΝΌΩ. ΧΧΥῚ. 9. ἐν τῇ ἐπιστασίᾳ 866. 
“οταρὶ. ιάοίαν Δὶς ἰης, [π|. ἐπιστα- 
ἤαν ἴῃ 68 ποϊίοῃο δοοορίβδβα, υἱ εἰὲ 1. 
1- ἐπισύσγασις ἰῃ ἐοα. αΐ., 4εὐϊέϊο, 
“πμΐ, οοπἠιραξίο. Οεγῖδ Ῥδυὶο 
τηΐ6 ρϊ. ῥγὸ ἐπισυστώντες Α]οχ. οἰ 
σομιρὶ. οὔδηβ ἐπισεάντες Βορηξ, 
ΠΘαγοβ, ἐσυφεασίαν, σροστασίαν, σαρα- 
»ονήν. : 

ἘΠΙΣΤΑΣΙΣ, ἀρρτεξεῖο, ἑποιν δὶο, 
ὃ Μδοςο. ΨΊΙ. 8. ἐσίστασις τῆς χαχίας, 

ἐρδῖο γηβἸτῖεο, δι ρτίβοαί ἐσίστα- 
ως Ἡ. }. ἐπιρείμηι, ομπὶ ταὶ ἱπδίαπιμδ, 
1, 6. δε ἐρεμν. Αἰ ποπηυἶα 
᾿, 1. γον δρέπηι. 
ΕΙΙΣΤΑΤΕΏ, ργειρη, ὑταζξο. 

'ἰ διῶῃ.. ὃ Ἑπάν. 11. ᾧ. ἐσεσεάτου. 
γῶν ρῶν ἔργων, ἢ. 8. ἐεμερίο φαϑίγμονο 
γγαεταπί. ἴῃ Ὀχίὰ Οαϊα. Επε. 
ΨΥΊ, 14. ΓἼ22. δχδία. Ῥοϊγφῃ. δ: 

ας. ΤΔ0. γ΄ ς. τ. αὐτὸς ὑπέσχετο τοῦ 
ἔγου ἐπιστάτης ἂν γινίσϑω, ὉὉὶ ἀε 
ΘΡΊΡ]ο «7ονῖβ δ Αρτνίρσεηξίι δ εθα!- 
Ἰοδηάο ΒΕΣτΩΟ θεῖ. Ἐεγτηοὶ. Μ. 869. 
21. τῶν ἔργων ἐαιστατεῖ. 
᾿ΕΠΙΣΤΑΊΤΗΣ, ρνγαϊδοίειδ. γγφ γῶν, 

γωβείια. 4 Ῥατ. 11. 4. ΧΧΧΙΨ. 
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18. --- Ὑ}ῦ. ὄμμα, μηϑιοσρε. 383: Ῥασ. 

ΧΧΧΙ. 12. - Ὁ» ἐχαοίον. Ἐχοᾶ. 
Υ. 14. -- ὍΡΒ» ργαζεοίμδ. 2 Βοβ. ἡ 

ἌΧΙΨ. 39. εν. ΧΧΙ͂Χ, 46. 111]. 
42. -τ Δ Ῥδεί. ̓ ἀονεϊὶπαίον. 1 Βες. 

Ὕ. 16. -- "δ Ῥνγαζεοξιιν, ἱπβρεο- 
ἔογ. ϑγιητα, (25. 1. 10. ἐαιστάτας 
8ρο. ἘΡΡΘΕΙΣΝῚ ΐῃ ἐπε ἽΡΡΣ δὰ 

αιγεῖν ̓ἐπιφτάτης, Ἰρίνης ῬΈΕΙ 
ἀσὺ τοῦ ἱφίστασϑα;, ἢ ἐπίτροπος, ἢ ὃι- 
δάσχαλος, καὶ ὁ τακτικὸς, καὶ ὁ βραβευ- 
τῆς, χαὶ ἄρχων τις ᾿Αϑήνῃω, χαὶ ὁ ἐφε» καὶ 
δεηχώς. 

ΈἜΠΙΣΡΕ ΔΛΩ, κνεἰδίο αὐ, πειῤδίο 
ἔμετας, μεν ἰέέετας οεγξοτεης ἐποῖο, δαῖ 
ΤΌΡΟ. ΓΙ Ὁ)» ἰάεπι, 1 Βερ. Υ͂. 8. 866. 

οοῇ. ΑἸεχ. ὉΔΡῚ νῸΣ ἐαιστύέλλω ΠΟ 
οσὶ ἴῇ ἀποσείλλω ταυϊαμἶδ, οὐτὰ γ6- 
ΤοΟβὶ τα] 6 βἷΐ, ϑδοσχμοπμοτλ Ἰαρδζιτα 
ΘΌΠ [οΥἱ5 στρ βἶθ88, 

᾿ΕΠΙΣΤΗΘΙΖΟΜΑΙ, ρεοίονξ αἰὲο 
ομεδ ἑποαδο, ΡΒ ἽΠΠ ἩΠΡ. δό- ἃ 

λωγεο. ΑἸ. Οδυί. ΨΙΠ11. δ. ἐσισεηϑμ. 
δομένη, δὶ νἱἀδ ποίαϑ 1,. Βοϑ. 

ἜΠΙΣΤΗ ΜΗ, δοίδηα. Γ» ἐμ. 

ἐεϊϊρεπῖα. 900. ΧΧΧΥΤΪΙ]. 586." 
δ. 1. 20. --- 1 900. ΧΧΧΙ. 

6. ΧΧΧΥῚΙ. 3. -- ΠΥ: Εχοά, 

ΧΧΧΙ. 9. ΧΧΧΥ. 99, Νιη. ΧΧΙΥ. 
16. -ο ὈΞῸ Π- οῦ. ΧΧΧΙΨΝ. 58. 

πο ϑΦ] ΠΥΤ' εν. 1]. 18. --- 

πον «αρίεπίϊα. Ἐχοά. ΧΧΧΥΙ. 

9. Εσεοῦ. ΧΧΨΤΠ. 4. ὅ. 7. 17. --- 
ὈΝὩ» αΡΟΥ, ἧς, οοκεῖδεκ. ΑἹ. 700. 

ΧΙ]. 20. --- “ΝΟ: ),γ αι. 1. 17. οἱ 

11. 21. 866. Ομ. --- 2) μασέ. ἐν 

τα. 200. ΧΙ. 16. Κ'ἴηα. ἀυρῖο 
οΧὶδτοανϊζ, πὰ οοϊηπχοάς ἀεὶ 
Ῥοδϑα [λεὶ 6688 εστδηῃηΐδιω, δάθοχῃθ 
νοοῖ Ηθρσ. οοηϊζασίδιη {ἸΡυϊς πο- 
σπΘπ,; --ὐ Ὁ ; ; 2 7. ῷὶ Ῥᾳν. []. 

192. Νεῖ. ΨἼΠ. 10. .-- ΤῊ 9 9. 

ΟΟμεὶ. 1. 11. τα Π9)2 7. Ἐχοά. 



"᾿Εσιστημονίζω. 

«ΧΧΧΥ].1. Ζοῦ. ΧΙ]. 12. 3 Ἐρᾶν. 
ΨΙΙΠΙ1. 8. σολλὴν ἐσιστήμην πορεῖεν 
Ταλστιϑτα ομγατι οἱ ἀμ έρσεπίξαηι 
θυ. Ψυϊραῖ. παρπαπι αἱδοιριἑπαηι 
οὐέἑποδαί. ϑϑιο ἐπισταμένως ἱοερὶτ» 
δρυὰ Ησῃ. 11. 11. 817. ὅδῖγδς. 

Ο ΧΥΨΊΙ͂Ι. 6. αὐμάς τὸ οδῖ ἔεσ Μαεαίΐοα. 
1014. ΧΙΧ. ἐκιστήμη φονηρίας, 
Ῥεοοδίοσυσ μηδ μανὴ ἢ. 6. Β0 1 6Ώ- 
κἰὰ εἰ 875 ποαυϊζίδιι δϑιία οἴ χη8» 

δ Ἰΐστια ἜἘχοσοθηαΐὶί, ἴῃ Ῥχὸ]. ὅγσ. δέω- 
ἀδμηι ποίδῖ. 
᾿ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ ΖΩ, ἄοορο. ΧΡ αὶ 

Ηΐρβ. ἑπίοἰϊερενε ζαοὶο. Αχυ. ϑγτανα. 
66. 1.11. 18. ἐπιστημον σϑήσεται. 
“ἘΗΙΣΤΗΜΟΊΝΩΣ, » ἐπ:- 

. ἐοϊοφεπέετ. ΤᾺ. 12) Ῥασι. ΗΙρῆ. ἐ-- 

ἐεἰϊορετο ἡποῖεηδ. Ααὰ. ϑ'γιων. Ἐξ. 
ΧΕΙ. 8. δ6ε6. γαῖ. (οηΐ, Ἀερογίον. 
ΒΡ]. εἰ ΟΥ. Τλΐεσαί. Τ. ΧΙ. 

ς 800. Ῥο])ὺχ Οποιὰ. Ϊἵ. 157. γ. 
144. 

᾿ἜΓΩΣΤΗΜΟ' ΟΜΑΙ, δοἰεπίγαπε 
αἀνιέίο, ἐτιιάϊον. ΣΦΙ ΗΙΡΒ. ἐ»- 

ἐεϊΐερεγε ζαοῖο, εἴλλτα ἑηίεϊϊορο. Αι. 
Ῥβαΐγυ. [{.- 10. ἐπιστημόϑητε. [πο.Ψ 
Ῥρᾳ. ΧΟΙΠ]. 8. 
᾿ΕΠΙΣΤΗΕΜΟΊΏ, ὦ, ἄοοέο, ἐπέεἰϊεσενε 

αοῖο. φῦ Ηρα. Ααυ. ῥβαΐχι, 

ΧΧΧΙ. 8. ἐσισγημώσω σι. 
ὰ ἜΠΙΣΤΗ ΜΩΝ, δοΐδης, δοἰρηΐα 
»ταάμες, δαρίεης, ρεγίδι. Υ}) Ρϑσί. 

Ῥδῆ. ἴάθιῃ. Ὠδυϊ. ἰ. 1δ. -- Ἶ2) 

Ρατί. ΝΊΡΒ. ὁ γ͵,. θευΐ. 1.18. Ὁ. 

6. Ιε8. '΄. 91. -- 9 Ὁ: δι. 1. 

4. δεο. (ἢΐ8. Ααυ. Ῥβδϊῃ. ΧΙ ΙΝ. 1. 
1{1Π..1. - ΓΞ ΦῸ Ῥασί. ἔατι. 

ΙΒ. ἐμέοϊϊορενς, ργμάθμα. Ααα. οἱ 
ΤΒεοά. γον. Χίχ 14. Ἠδεγοβ. 
ἐπιστήμων, σοφός. ϑυϊὰδϑ: ἐπιστήμονος, 

« τοῦ ἐμπείρου. ; 

ϑ' ἘΠΙΣΤΗῬΡΙΓΜΑ, Ἀήογιμη, ταρ- 

ἐὰρἢ. οοἰμπεη, ργαεάμιπι. Ἰγ Ὁ, 

δοὶρὶο, ομὲ φιὶς ἐππείωγ. 9 ὅ'δπι. 
ΧΧΙΗ. 19. βδο. α. “ὁ 
 ἘΠΙΣΤΗΡΙΖΩ, ΓΖΟΜΑΙ, “ἰαδέξο, 
ΝΜ 07. "ΓῸΝ» υ»ὴάοίμαε. Αχια. ()) 
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860. οὐ. Χ, Ἡοῖπι. Ἐχοά, ΧΤΠ. 
14. ἐπεστηρεγμένοω. 58δὶς αθσθιεν ες 
δἷπθ ποθ [ἰοερσεῖῖβ, οοΐ. ὁ 
Νοῖ ταδὶ αὐυοδὰ ϑεοϑεπι. ΤΊΣ 

υοααθ 5. στηρίζον.---- τ γ χγ ἩπὶῈ 
αάλατεο. ὕδαῖ. ΝΊΤῚ. δ. ξαιστηριζν 

ν 

μένη ἐπὶ τὸν ἀδελφιδὸν αὑτῆς. τεσμπεδε. 
8. ἱππῖχα βΌρεῦ αεοΐσση ευστ. 

ἱεὰν" ἰὼ σουὶ. ΨΊ Στ ποῖσε ὑκπὶ 
αἰόορεὶ τε. Ψαϊρσαῖ. ἐππέχκα. (σπίε 
βοδμυϊιεπαῖ Ομ. Μῖτι. Ρ. 349. "ε- 
1}. ΖΕ. ἴοΡ. γεοωπεδετγε, ἀροπεώκι 
ποίδίξ, εἴ ὑγῸ ἀναχλίνεσθα; γνοιπίϊατ Ξ 
ψετβ. ΖΕἸοΡ. Μαῖι. Ψ1Π. 11.: 
νιάθ βδυρτα 5. ν. ἐαιστηθίζομαι -- 
γυ» οοπείδα ὅἄο. Ῥβαΐση. ΧΧΤΙ 

10. ἐκιοτηριῶ ἐφί σε ὀῳφϑαλριούς μου, Ξ 
ἔαπι ἴθ ἴ6 οσυΐοθ τ θοθ. ψωρ. «Ἂν. 
τεαδο φώρεν ἐξ οομῖος ππδοα, Ἀ.. ε. πι- 
[ἐπα ἐ ἴθ δε πί ΟΟΌΪ τοὶ. Ὑεπς 
βιιπί ἐς μας γεζδίομβε [ηξξ. βοιίξ- 
Ὁ. ϑεουπάυσμῃ ΚοδἨϊοσατα Ἰεζο- 
τυπῖ νος 8 ταῦ, ΓΒ» στιὶ ἤιδης 

εἰκοϊβοδύοποπι {τἰραδσιξ, οὐ, 
Ῥχον. ΧΥ͂Ι. 80. ΑἸ βίδευυπε, απίς 
ΤῸΝ βυρρίοπάυστη δϑϑ6 ὺν 

χυοὰ σε. ΧΙ ΙΝ. 97. οἱ 76:. Χ. Ἢ 
Δ ταν, εἰ δυρρίενιε ἢ, 1. ὅγτας 
ΝοππΌ}}18 ἀσηΐαθα δορερέῖϑθε υἹώεο- 
[ῸΣ, 40 Δ] ἐβϑεῖ ἃ δὰ νοὶ ΤΠ» τὸ 

διδίως βηΐ, πειρο Πρ ϑεὰ 51 

Ῥαπάϊ ποϊοπεσω βαθθγε, ἀπαμῖραι ἈΒ 
οοῃ͵δοίιγῖ8 οοχηλοδ οᾶσοσα 
ΤΑῸδ, --- Ὁ ἐ ΟΌ)» Καὶ εἰ ΝΙΝ. 

ΟἹ λοιποὶ 168. ΕΙΧ. 16. ἘΧΧ γπυὰ 
ΧΥ͂Ι. 80. ἐσεστηρίξατο ἐπ᾿ αὐτοῖς, ἐπ- 
πἰξοδαίΐων 1111... 3 Ἀερ. ΧΥΤΠ]. 91]. 
ὃς ἂνὲ ἐπιστυεχϑῇ ἀνὴς ἀνὴρ ἐπ᾿ αὐτή». [εΞ, 
ΧΧΧΥΙ. 6. ϑγιωμι. ΙΧ Χ Ῥξεϊη. 
1ΧΧ. 7. --- Ππν ἀεεοεπάο. ῬΞλῖσυ. 

ΧΧΧΥΊῚΙ. 2. ἐσεστήριξας ἐπ᾿ ἐμὲ τὴν 
χεῖδά σου. ΤΠροοθοζείι!δ δὰ ἢ. 1. ἐςτ- 
στήριξας κ. τ. Δ. ἐκ μεταφορᾶς τέῤιαι 
τῶν αἰχιζομένων, χαὶ αολλὰς ἐπ: 
“ληγάς. ἴπᾶε διμάδτα δ ἀερσυυ- 



᾿Εσιστοιβάζο. 

οἶβϑα 'π ἐππσνήρξας ταοινεὶ Καὶ ἀρθοσ8. 
[πᾶδ φυοάμ ϑεησπάδηδδειᾳ δος ΕἾΘ9.- 
50 Οἰνῖτι8, ΔΡυα ἀμλοχη ραγρδγαμα Ἰορὶ- 
ἴωυτ: καὶ ἐπιστήρισας, ὠργίσθης, ἢ ἐκε- 
στήριξας. ῃφρθ ΒΪ6- 
11ο νἱάδξιγ : ᾿Επεστήριξας τὴν χιεϑά 
σου, ὠργίσθης. ϑεὰ υἱτίτηο νογῦο 
ἐπεστήριξας ἱπαϊοαςοΣ νδὺϊθίλϑ 18δ6- 
ὉΟΒ8 ἴπ τοχῖ Οσοο, οἱ ὠργίσθης 
ϑχρσίσηϊξ ῬΒσβδίῃ ἐσυσνήρισας ἐπὶ ἐμ 
τὴν χεῖρά σου. ---- ᾿Ὡ,. ΝΕΡΆ. 8. 

Ψυᾶ. ΧΨΙ. 27. 50. ---- νὴ) ΝΊΡΕ. ἃ 

ἍΤ: αεη. ΧΧΨΙΕ 18. .-- Ἰυν3 

ΝΙΡΆ, ψυά, ΧΥῚ. 97. 2 ὅ6η. 1. 6. 
-- "ἣν φέρετ. Ἐποοά, εἱ ΟΧΧ 7υά. 

ΧΥῚ. 46. 29. Βεπο υορα ϑεηβύτη. 
“ὟΣ ὑπνστήριυται' ἀραιὰ ἴπο. [πΐ. 
ΜδΡ. ΠῚ. 4. ἀπσγσιτη Ῥείθυθη 4 56, 
ἱποοσζέχῃ 681, Εοχίαξρο. ἱορὶς ὩΣ 

Θῦ: 
᾿ἘΠΙΣΤΟΙΒΑ' Ζώ, » Οὐ Έ- 

Ὁ. ΤῊ» ογαϊπο. κου. 1. 19. ΑΙ. 

ΕΕΤῚ ΤΕ Τιδο έν ἘΠῚ: 

ἘΠΙΣΤΟΛΕΙ, πἀρέμνε Σὰ» 

ΟΒιαἰά. ἐρῥεἐοἷα. Ἐφάν. Ι΄. 8. ΕΟ. 
6. .--- Γϑὲν ἰάευα, 2. ῬΑγ. ΧΧΧ, 

υᾶς, ΠΡΡ βάση 1εα. ΧΙ. 1. 
δΡρον δὰ Ηαττραγαν Ρ. 1. Ρ. 125. 
οουἤεῖϊς, ΕΧΧ Ἰοοο 5 Ἰρισἶβθ8 

ν2.).}» 4υοα εἰξ οοπϑριδισπ, οαἰϊέραίιρι, 

οοπερξβοαίαπεν αι 1).}., υδποίφα, 1.08. 
ἀοτ] εἰπῆ δὰ Ἧ, 1. τοανῸἶέ ΤΘΡΟΏΘΤΘ 
ἐπὶ στολοῖς βιβλίοις, παυϊρεἰς ρα 
γαρεῖσ, αὐοῦ τοΐδὶ ρταξεσθαάμτῳ 
νἹ ἀεί. --- ἅ τῷ» δογιρέωγα. Ἐκ. 

1. 14. περ» “δεν. 1.6. ΧΧΧΕΧ. 

1. ἴης. 4 ερ. ΧΧ, 19. -.- ΓΟ» 

αεομδαΐίο. Ἐάν. ΤΙΝ. 6. υδὶ ἐπιστοχὴ 
ἰςδεϊίμπι αοἰλοπὲδ ποιαῖ. 1 δος... Υ111. 
22. ἱποίιταπιεπένηι Τεάεγ. 

᾿ΙΧΠΙΣΤΡΑΈΕΙΑ, συρσάϊίοι 8 

581 ᾿Ἐσιστρίφν. 

ἀρῳ 8 ὩΘΒὶδ 'ῃ Αδίϑση ἐυρεαἑμοπδηι. 
: Ὧὁ Εχρϑάϊε.. γτὶ 1Ὁ. 1. 

ψϑ δ 1. γιά. 'φύοσας, ἰηξτα, 8. ν.Ἅ 
ἐκ 

ἘΠΙΣΤΡΑΤΕΥ͂ Ω, δεϊϊμηι ἱηγξτο, 
0, ἐυρενεοηπθηὶ σαδοὶρῖο 7 
σἤεονι. ΡῪΣ ἸΙάρηι. ἰθ.. ΧΧΙΧΣ, 

γ. 8. ΧΧΧῈ. 4. Ζαοῖ. ΣΙΥ͂. 19. 
ξ, Μασο. ΧΠ]. 97. 

. ΦΕΥΗΣΤΡΑΟΠΕΔΕΥΏ, ἱ 4. 
ὅκα, ̓  οαδέγα ποῦ αανυσγϑῶς 

οἶἶκυεπε, ἀν. 11. 21. 86ς, ΑἸακ. 
εἰ Ὗαῖ. ἐπεσυρατοπέδευσεν, οαδίγα πη6. 
ἑᾳίμδ εδίἔ. ϑιυὮι, ἐσισγρατοπεδεία, ζό- 
οαἴο οαδίγογεπι εὖ αὐυογδὸ Ποείϊδ, 
ἰΐοτη: ἐφρεάμίο, ἐπιρείμδ λοειίεἶξε, δ κ 
ϑύορθδηο βοὴ πιοίπθιτο, ἊΝ εὐθευρο 
πρὶ Ῥοϊγθίυπι 1.1}. . ο. 70. 9: οἰ 

77. Ἰ. 
᾿ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ, οοηνεγίο, Ἵ γευδτ. 

ἐο7. Ἐκ» οοἶϊῆρο, ἴξ. τεοὶρίο. «708. 

ΧΧ. 4. -- μὴ" υεπῖο. 1 Ἀερ. 
ΧΧΙ!. 97. πῖσϑ »γοῦο. Μαϊ. ΚΤ 

10. ἐσ στρέψατε δὴ ἐν ΡΠ Νιυμὰ 6. 
ἀυχορυηῖ ἃ [Ἴ)π, ΔἋσ ̓ ἀξω9 ἐπ 

οἴϊπαυϊί, ἀεβεχιξ ὶ δα Ἵπ} δυῖ ἃ ἃ 

πρὸ υἱ Ἰεζεσγὶπίε ΡΣ 28) 7 --- ΠΥ 

ἐγιρεῖϊο. πὶ ΝῚ ο δίηο, .1. . ὕεείε. 
παπΐεν γεάεο. Ἐϑιῆ. ΝῚ. 19. ἐπέστρε- 
εν (86. ἑαυτὸν) εἰς τὼ ὕδια, "σενορίσβα.- 
ἐπε ἀοξαινην. --- ΣΧ ἯΙ »Ά. πὰ}: 

ἐπίμοον. 1 ὅδε. ΧΥ͂Ι. 7. μὴ ἐσιστρέ- 
Ψῃῆς (θε. σεαυτὸν) εἷς φὴν. ὄψιν. αὑτοῦ, 
πΘ σοπυογέαϑ ἐξ Δα ἔαξίοιι οἶπιθ, Ιν ἃ 
τ ποϑϑύοίαν ἔδειθιλ δἾι8. [68. ΓΧΤΕ, 
15. ἈΠΡὲ Ἰαύθθη τα ὲ δὐτποάυτα γογσ- 
Βἰ πιῖ]6 δδὲ ὕσοὸ ἐσίσερενψον Ιεζεπᾶάυχτα 
6886 ἐπίβλεψον, ᾳυαοὰ Ααυ. εἴ ϑγηλι. 
Δρομί. ΤΉτεη. 1. 18. υνὶ εὐδτὰ 
ΠΟΠΏΏ] ᾿ΓΤῸ ἐπισερίψψατε ΣΘΡΟΏΕΣΘ 
Τϑ]υπξς ἐκσιβλέψατε. δὰ μαι 

ἮΨἉΒ. ἃ »)5» ἡνούκυανφ ὕοῖο. ἵφ, 

ὅ Ὁ. ΧΕ, 7. βες. Βγαδίαπι ἐπύστ 
ααοά ἰλπίθῃ σϑέεσγο τα δϑθπι 
ἀυθ:8 ΤΊ, ὀυ}αϑ Ἰσοσερετῖε ὙΤΩ͂ 

(δος πέτα ϑ'γείς ἴὰ εἰστίβοαι), 
Μεσε, ΠΗ͂. ν4, ἐκ “ἧς ὡς τὴν᾿ Ἀσίαν 
γηομένης ἡμῶ ὑκινραρίας, Ῥοσε ἢλο» ΠΡ’ πο ἼΒΠ:. υεγίο, γιμίο, 1. ϑατι. 

γοι. 1. 4Κ 



᾿Επιστρίφω. 

«αΝ. 40. Χ.9. Πδη. Χ. 16. 6εες. ΟἾ 6. 
φασὶ ΓΟΔΨΙ͂ ΗΙΡΒ. Γ2Ψ: ΟὝΣ θα 

7αεοῖο. θη. ΧΙ. 18. δες. Οἱ. Ν. 1, 

-- γντ Ηΐρμ, δ») αἰίέηρο. 
1 ὅδπν. ΧΙΤ. 21. --πϑη Ηἰρβ. 

Ῥονπο, ἰδ: σομυογίο. 

ει ΡῈ ΧΧΧΥ. 2. -Ὴ τ] Η!ΡΆ. 

Ῥνργϑοῖο. ῷ ϑαιη. ΧΧ. 12. υδὶ ἐα» 
στρέφειν ΠΟ[ΙΟΏΕΓΩ ΗΙΡΙ}. Βαρεῖ, αἱ 
αἰ ἱ. 4: ἐπηλίστειν, φὰα γόος ἢ. Ι, δἷιὶ 

ὁ υδὶ δυηῖ. --- τ οορἕο. ἴπο. 

ΤΆγεη. 11. 8. 866. Τβθοάον. Οοά. 
Νοσῖν. εἰ Εὰ. ατὸν ἐξίστρεψε. Τδρῖὶ 
Ψ ἃ τά. ᾿ηυ). --- "δι. δεάεο. 
Ψψυά. ΙΧ. 41. δ65. Οχοι. μον γώ; 
ουἾα8 νογαϊοῃΐβ δυιοῦοῦ “0 8 γϑγῦο 

“) γεάϊτε, ἀοἀυοεπάυτα σϑάτάιι. 
-- ὕχγν ΝίρΒ. ἀρργορίπᾳμο. εν. 
ΧΧΧ. 18. -- ΠῚ} ἐαπιεμίον. ἴπο. 

1. ὅδσι. ΤΙ]. 2. ἐπέστρεψεν. ὅϑδστηο ἰδὲ 
ὁ οαἱ ἀθ Ἰδιπιοπίδτοπα Τ οἰ ρἰβοθηζίδε 
ὃς Ῥαηϊ οπῖεε Ἰπάῖος, ἀε αυδ ἐκπὶ- 
στρέφειν αρὸς τὸν ϑεὸν δεερίτ 5 ΔΒ ΡεἴαΓ. 
(πῆ ν. 8. εἰ Ψοθερὶ. Α. Ψ. ΥἹ. 2. 
Ἰ]. Θυοὰά εαἰϊὲ νοϊυπξ οοπέδγοηυχῃ 

6880 Αγ. ἶς: 9 ρεγάἀμοϊ, ὯΜ]1ο 6χ- 

οἴρὶο Ῥγοραυῦϊ ροίεεϊ. --- ΠΣ)» 

ΝΙρΡΆΒ. ἀμπείδο πε. 4 Ῥας. ΧΧΧΙΙ. 
19. ὅς. λιρπέϊατε Ἐ. 1. ἐδὶ δὲ οὐπῦετγ- 
ἐεγε αὐ Πεμῖι. -- 88)» οσὐάρο. ῷ Βορ. 

ΑὙ. 21]. 1 Ῥαν. ΧΙ. 19. ἐπιστρέψει 
(ὁς. ἑαυτὸν) «τὸς τὸν κύριον αὑτοῦ, οοὨ- 
ψγοχίδὶ δ δά. ᾿ουίπιιηιϊ βιυιυ. --- 

. 25Ό : 201, τὰ ΚΩ͂ εὐ ΗΠπΙ. οἰγομπιδο, 

εἰγοιβᾶο. Ψυὰ. ΧΥΤΙ1]1. 28. 4 Ἀερ. 
1Χ. 18. ἐαίστρεφε (80. ἑαυτὸν) εἰς τὰ 
δαίσω μου, τονοτίεσε ροβῖ τι. ΑἹ. 
Ἑδάγ. ΝΊ. 22. ἐπέστξεψε καρδίαν βασι- 
λέως ἐα᾿ αὐτοὺς, σοπυεγε οοΥ Τορῖβ 

Σ τὸ 1108, Ἀ. 6. δτηυτη ΤΕΡῚΒ ΑΠΌ 
νῆρε γδοὶξ Π]186. Οοπ βίσδο. 

ΕΥ̓. 10. εἰ 1ας. 1. 17. εἴ δά 
᾿..}. 1,.. Βος. Αἀάς 1 Ραδσ. Χ. 14. 
αὶ ἐσιστρίφειν Θβὲ γεσῃδοῦϊυτα 51 
τοεησει, ἰο Τοτιρατα δοπιείλὶπρ ἰο α 
Ῥεγϑον. ἢ, ε. οὔέοενε, αἰ αἰχμα αὐ 

882 ᾿Ἐπιστρέφυ. 

αἰέφμειν ρεγυενίαί. ---- -- 50. οὗγοιια:- 

σαηπε. 1 ϑες. ΧΙΡ. 91. τὖὶ μευ 
Ὁ ΔῚΣΌ Ἰεροτασξ [55 Ἅ.50» ὅπ: 

28» Ααάε Ἐς. ΧΤΑΙ͂Ι. 17. 18. -- 

ἽΒΌ; ΡΙΉ. παγτο. 1 ες. ΧΠΙ. 11.. 

Ν, Τὶ --τ ἡ τεδρέοῖο. Οὐκτιος. 

ΧΧΙ͂Ρ. 40. Ἐχοά, ΝἼἽΙ. 95. Νίακι. 
ΧΙΨ. 3ὅ. Αἀάς πᾶ. ΧΥ. μοὶ μὲ 
Ρτο οτῦλδϑε ἢ 
ἔστρεψε. ---- -- πζν ἵὰ ΡΊΒ. ἐς Ηποια 

ἔταίίαηι αἰδοῶς πελλὶ οονποξζδανε ερς 
δο, απιδέο, 601]]. 1 ὅδ. Χ ΧΙΧΣ ὦ 
Απυ. ον. ΧΧ, 10. «(ἴδιαι αἱ ἐτισισ- 
φειν, δὲ οὐπυεγίεγε αἀ αἴδαιεξει, δὶ 
Θαθθῖ ἱ. 4. ψοζῃδουϊαση: Φέχῷ δες 
εἴπει Ἰρετίδει, (0 ἐωγε ἔο ὦ βέτιια. 
ἢ. 6. αἰῥουωξ ορενς ΕΟ Ε ἠδ οὐξιογαά 
ἐπιρίογαγε, ἐχρείεγε εἰδὲ αἰσκαὶϊ οὐ 
ἀκθμθβι ταυμοβ ελαιδε ρας ρεῦϊτα 

(χα Ηδοῦν. αἰςοὶ μοβδεῖ ᾿δρο νεῦξο. 
Θυΐα ται Ααυῖα ποῖ Ἀχειδὲ ταΐες 
ἔοττα δδ Ἰοαυθηϊ ποέπρξιοεϊοσι, 
βίδίι γε τη ]οῖα, οὑστα Ἰ αν ἀετῖναο- 
86 8 Ὧν ΟἹΤΤΕΥΕ, ἀοσεγτετε. Ξ-- 

“5 : διϑτ, Καὶ οἰ ΗἾΡΒ. ϑγιιι ἐ 

εἰ ΧΧ Ρκ. ΧΥΎῚ]. 24. μεὸ “ὙΠ 

Ψυΐε. σοπυετίαηι. ΤΒοοᾶος. «“6τεαι. 
ΧΧΧΕΙΝ, 12. υδὶ ποίας σεάδοετε ἐ 

ραίγίαπε. Ααα. 8ες. 
οδαα. Οσεηθβ. {Π]. 19. ΕΧΧ 

δε. ΨΙΠ. 12. )υὰ. ΧΙΧ. 8. υἱ 
ἐπισερίφειν τιοὰ τινὶ δεῖ γεοοπολέωτε 
αἴέχωενι αἰόοι!. Οοπῆεξ βύρσα «. ν. 
διαλλάσσω. 1 ὅδει. ΧΧΙΤΙ. 28. ἐκ» 
σερέψατε, ΟΣ πὰς ἴὰ Ησχ. Μοῦ ᾿ς 
ἔλας. Ἰορίτν ἐκιτρέψατι, απο εἰ 
ΤΩΘΙΌΣΩ ΥἹΈ Πὶ γρορταρΒίςιμι. ΙΒ. 
ΧΧΥ͂Ι. 28. δ᾽ ἐπιστρέφειν εϑῖ τείσι- 
δμεγο, Γεπιμπετατγὶ, αὐδϑὶ γεάϊτε ζ- 
ἐπε αὐ αἰέψμεπε. ϑγτοπι. ἀενυδώκι. 
2 Βερ. 111. 4. ἐ., ἐσίδείξδ ἴοοο αἷ:- 
φυϊὰ ἄατε. 3 ΟὮχοι. ΧΗ. 10. 11. 
οἱ ἐπιστρέφοντες, 4] ἃ ΤΒεοοοζοῖο ἰη 
Φυκεῖ. ΤΙ 1. ν. 493. ΕΧΡοπυηζαν 
οἱ τοῦ ναοῦ φύλακες. ἨεβγοΝ. ὁ 
φος κἀὶ φρωτίζων ἣ ἐπιμελητής. Αἀάε 
ϑυϊάδιι.-ΡΩ. 11. 12. ῬΓῸ ἐπυστραρῆει 
ἜΕΕΙ͂ΣΕΝΙ εἰδα ἀυλίο δαὶ ἐειννρέρε. 



ἐπίστρεψις. 

ω- Ῥπβαῖτα. ΤΟΧΧΧΙΨ. 9. Ἰδροτυιι 
"Τῇ 3. δ. ΟΧΥΤΙΙ. 79. 8ι Ιδο- 
ο ἢ ἐαισερενψάτωσάν με βδῖδ δδί, σα 
"ὃς ΒΡ] πάδυτα εὐῖΐ δηΐδ με, αυοά 
πρδάδιι ἐχϑιιρίατία δα]υποίιτ Πδ- 
βῃξ, να] εἰς δοοϊρίθηάυσα: οὐπυεν- 
μπὲ τα, ἮΝ. 6. ἀγρμαπέ, σογτέβαηξ πιε, 
: αὐ τεοέαπι υἱαηι γευοσεπί. ϑδ'6(ἃ οὐτὰ 
Έ ω ϑυδρίοος ἰορεπάσρθ. μὸ» 
ὭΪΩ. σοπμνεγίαμέμν νπῖλὲ, Ὦ. 6. τὸ- 
οδῃΐ δα τῶθ, δεῖ. δαὶ ὑυιβΌ πδσα 
μηἱοϊτῖδοι εἰ νἱῖδα οὐσδυ οι θη, 
Ὁ} δηΐοδ 86 βυράπχοτδης. ΤὭΓΘΠ., 
[. 14. υδ᾽ ῥγὸ ὀεισερέψα; ΤΒεοάοξε- 
185 Βδρεῖ ἀσοσερόψαι, τοσυδ ἔοξ. 
ι.86. Εοάσσα τποάο Μαὶ. 11. 6. ῥγὸ 
γίστρεψμεν, ἔοτίθ ᾿ΟΕΈΠΟΕΙ ἀὐμῃνς 
“ὅν. 88:6 φοσίδ Ψυϊχεοῖ. 5 

- ΠΡ Δην γεάεο εὑ Ἱ Ἐεε 
(Π|. 17. - 23} αὐυεγδιι. εὐβε 

11. 22. -- τυ. ΡΝ. ἀξνεξέο. 168. 

[. 18. Ἡδδβεὶ ἐπιστρέφειν Ἀ. 1. ὨΟ- 
ἰοποῖι ΕἸ ἢ] σα τη, ...- »Ὀῷ» 

εἶδ οδεαΐϊο. Ψοζοα. ΧΙ]. ἢ: 
ΓΧΧΙΝ. 10. --- πθῳ, εδμπάο. 

γδῃ. ΧΙ. 1δ. βε6. Οΐ5. Ὁ] δι δοῦ- 
ὕτὰ ΧΡ Υ ββοτῖηΐ, δυζ γεγο ἰοροσίηῖ 
[911 ἀἰ]υαίοασθ ὭΘαΏΘΟ. --- ν᾽ 

εϑη 07. Ἰποοτί. 1 ἐπε ΧΥ. 90. 
(ΌΙ Ῥγὸ ἐσισ , βὶπο συ} 10 
θ᾽ εν πεὐρμναθ περὶ υδὰ ΜΣ 
ὌΡτΒ, -- Ἄν Ομιαϊά. ΙΝ. 
"1. 38. -- πϑσγν, γεάϊωξ. 2. ϑδτα. 

{1.1. 1 Βεῦ. ΧΧ. 29: 86. 2 Ῥατγαὶ. 
ΚΧΧΥ͂Ι. 10. Φυάπι. ΥἹ. δ. ἐκισερί- 
γειν ϑοσυπάπτη Βεοάυθ]]υπι οϑὲ ἐπ 
πὶ υεγίεγο. ϑίτας. ΧΥΤ]. Φ4. ἔπι» 
τρίφειν ἐπὶ κύριον 6866 ΥἹΌΣ 1. 4. 
εϑω, κατὰ πρόσωπον, ργέοεδ ἤσσεγε 
)ΧῸ Ταπιδείοης μεοσαίοτμηι, ΡΣ 
ΕΓ υεπίαηι ροδίματε. [Ὀϊὰ. ΠῚ. 
13. επιοπάαγε, τεοάμοεγε ἐπ τεοΐαηι 
ἤαπι, ϑδρ. ΧΥ͂Ι. 7. 08] ἐπ, στρίφεδγαι 
8: αὐυογίογεα δε αὐ ἱπίμεμαιη 5. 1η.- 
ἱμογὶ, ϑαρ. ΧΙΧ, 2. υνῖ ῥγὸ ἐκ ισερί- 
ψαντες ἰεροεπάστῃ ἐσιτρόψαντες. 

᾿ΕΠΥΙΣΤΡΕΎΈΙΣ, οοπυεν εἰο. Ὁ 

πυογεῖο. ϑγταταβοῖ, [6Σ. 111. 29. σὰς 

888 ᾿Εσισυνάγο. 

ἐπιστρέψες βευιθεπάσωι εἶπε ἀμ θίὸ 
ἀποστρόψεις. ᾿Εκιστρίφειν οἱ ἀποστρέφειν 
866 }}6 ἰῃγν σδῖ ῬΟΣΤ τὶ, ΕΧ Ὄχϑῖη- Ζζ 
ΡἢΪ8 5. ἐφισγρέφω ΒΠΑΌΣ ᾿αδοιεῦμον 
ἀρραγεί. 

᾿ΕΠΙΣΤΡΟΦΗῚ, ουπυεγεῖο, γεάϊῥωε, 
ἴς. απὲριὲ Ῥγορεπεῖο, ἀεείἀεγέμηα, δι00.» 
π:5 ΩἸἼΙΟΥ. “ΝΔ)γυδεια, ἐπ μα ἀχυα 

οοἰδέρείωτ. Ἐξ. ΧΙ,ΡΊῚΙ. 11. ἐν τῇ ἐ- 
“στροφῇ αὑτοῦ. Ἰρογαηῖ ἣδΝ 5) ν εἰ 
σης ἐπίγαδέξ, 80. τὲ μ; ἢ, ε. γεαι δέ. 
- ὍΘ Ὁ» 3.4. Ἐ2. ΧΥΠΠ. 428. 

οἷς Προς δὴ ὃς τ ὑμὴν γος ε 
Γ᾿ ἘὐΜΌΕΤΕΣΓΕ αὦ ριηι. -- ιν 

8. ΤΒοοῦ, 76γ. ΧΧΧΙΠΠ, 
δἰκηΐβοωι ἢϊς ἐακυσεροφὴ γοάίδεπι 

ε ὙΣΣ Ποάυχίς Δζετα ᾿Ρ.. 
ΟῚ 8 3» βοὴ 8 “Ἶ) γεάϊγε. ΠΌΝΟΝ 

“Ὁ ἴηβη. γευεγίῖ. Ἐς. ΧΙ ΝῚΙ.᾽ 8. 
τ Πρ ΟΣ ἀρρείϊωδ. Οδηϊ. Υ1], 

10. ἡ ἐπιστροφὴ αὑτοῦ ἐκ᾿ ἐμὲ, αὐϊηνΐ 
Ἰρεΐυβ Ῥγορεηδίο εὐσὰ τὰ 8, 8ει1: ὉΤϑῈ 

σα 

ΔΙΏΟΓΣΟ αἱ Σ16 1] αἀοβιοτὶο ἐοΐαϑ ΣΏ Τὴ ἃ 

οΟὨναΓ τας, υἱἱ βο]οσς διηδηΐοε ἤχὶθ 
ΟΟΌ]18 ἀΙΉΪΟΆ5 888 ἰπίποσὶ. ΟΟΠΟΣ 
Ι,.. Βοβ. Εχεσγο. ἴω Ν. Τ. Ρ. 97. οἱ 
ΕὙ]1ογῚ Μίθ0611. βδον. 110. 11]. ς. 
16. Ρ. 868. δίν. ΧΨΤΙΙ. 21. ἐκισερο. 
φὴ εδῖ οοπυετεῖο αὐ ἴδεωπι βετιβίι. τλο- 
Σ6}1.  ἱρ. οὐπυεγεαίίο, αυοὰ εξ ἱ. 4. 
οοπυεγσίο δρυὰ ϑϑῆθοδσ ἘΡ. 76. 10. 
ΧΙ, 2. ΧΙΙ͂Χ, 8. 

ἘΠΙΣΤΡΩΝΝΥ Ω, ἐμφίογηο, δ. 
“ίεγηο.  ΟΙΑἊΣ ἩπΗρ. υοἰμίο πιξ. 

Ἐσοοῆ. ΧΧΥΙ Ι. 80. σποδὸν ἐπιστρώ» 
δοντα!: ΒΘΏΒΙΙ δοάρῃι. 

᾿ΕΠΙΣΤΥΛΙΟΝ, ερἐεέψίμεηι, ογπα- 
"πεπέμπι οοἰμπιη δωρετγιπεροϑέζθιη. 
ΣΠ2. οἰποίιγα, σογοπαπιεπέμηι, αὰ 0 

«Ἰϊαυϊά, 6. (ζ- οοΪυμηθα, υπβΐαυὸ 
ΟἸηρίταν. ϑγιημι. 1 ορ. ΝΙ1. 16. 
. Φ᾽ΚΠΙΣΥΓΧΩΡΗΕΏ, οοποείο, οοη. 
δεπέο. Ἐπδίμετν, Υ. 8. δβεο. νεῖ. ΑἸξς. 
ἐσισυγκεχώρηκε σὲ ὁ βασιλεὺς. ἜΠΕΓΕῚ 
αὐτόν. 

᾿ΕΠΙΣΥΝΑ ΓΏ, οΟΗΡΎΕβΟ. ΟΝ, 

ώσιπ. 166. 1.11. 4. Μίον, ἵν. 11. 
κω 

40. 



'Εσισυνωγωγὴ. 

α ἴα. 11. δ. “-ὦὁ ΣΧ» ΠΡ. ὁ )γῦ; 
γοίένε Γποῖο; φείγαλο. Οὐ. ΧΧΧΥΊΤΙΙ. 
90. -α ΣΧ» ῬΙΒ. οοἰϊδέρο, οοπρτέρο. 

Ῥραα. ΟΧΕΨΙ. 3. -- "ὉΣ3» ὕμδῖα. 

οοπβγεξο. ἴδοι, 111. Φ. αος. ΟΒία --- 
. ΜΗ} 0. Ρίενιιε. ἴασαι. ΧΙ, 6. ΑΣᾺΡ, 

Δ εὐὲ ωσθα, οοποσπέμε. Ορτιξ, 
ΜΙΟμδΣ9 ἱπ ΒΌΡΡΙ. Ρν. 1604. .-- 
ΟῚ» Νίρα. δ Ἰν οοὐδιΐίο. Ῥαϊντα. 

ἃ ΧΧΧ, 17. ἐκισυνωχῆνωι, οοπυσμῖγε 

οὐπεε απ οαμδα. "πὴ 

ΝιρΡῆ. οορεῖον Ὃ Τλλη, ΧΙ. 84. 

ἤσᾳ ΟἾ "5. Βεπὲ χιυοδα ϑϑῃβύχω. -- 
Ἰπ; οοΝἤϊφο. 168. ΙΧ. ὅ. ἐαισυνηγ- 

μένην δόλῳ. Τί 6χ τρῦσα οοῃϊθεΐασα 
ἘΡΑΠΒ 1586. το! νἹἀεπίυγ, ἰρπο- 
γδηϊδὴ πο ῃ 6. ΥΟΣΆΣ ΠΟΌΠΟΏΘΠι γὸ- 
οὐδ Ἡεθσαῖοιθ, -- ἼΠΝ υἷϑιεείνα. 

6επ. ΥἹ. 16.-ἐπισυκίγων, ςουρτοβα- 
« ἀφ παν οὐ δοιπάυχη δια ρας 
εἱ Δ]1ϊ9 δὰ νἱέαπι συσϑαπίασμδισι βμῇ 

,. Ορδοῦσιϊθ. ΑἸξ. Ἰεβεγπης “Δ ὃϑὲ 

Βαρυσγαπερτο ρανεεὶ ρίο νετοὶ Ἵν 

ᾳποὰ ;η1. Ασαἢ. οὐηλιαὶ! πὸ» 

με. Οοπίεν αραμο ϑοβιυλίαπε, Ομ, 
Μίπ, μ. 99. -- 2» οοἰδέφο, οαπβτα. 
8ο. 1 Ἄερ. ΧΥΠΠ). 40. Ῥκ. (Ἱ. 48. 
σν. 45. .-- ὅπροΪ Ἰάετι. 4 Ῥαν. ΧΧ. 

4Φ7. 1 Μδος. Υ. 58. ὉὉΣ πα γ 
ἃ εκὶ γερερίκηι ἐπκεγοίέμ ἐμετὶ. 

᾿ΕΠΙΣΥΝΑΓΩΓῊ, σοπρτεβαιίο. ῷ 
Π]. 7. ἕως ἂν συναγάγῃ ὁ ϑεὸς 

φὴν ἐαισυναγωγὴν τοῦ λαοῦ, εχ Ἦωο- - 
Ἡνδΐσιυιο, ὑέο: ἄοηδε εοπρτέρεῖ 
θοῦ Ῥορυΐϊσση. 

᾿ἘΠΙΣΥΝΕ ΧΩ, ἐμσμρενῦ πιθοιηι 
ἐενϑύ, δαδεο, οοπέϊηέεα, ὉΟΒΉΝΣΝΙΝ 
λαδεὺ. ἃ Ἐρὰξε. ΤΣ. 17. 
- ἘΠΙΣΥΝΙΣΤΗΜΙ͂, ἐπενγβὸ ΡΝ, 

ε 9.4 αἰΐγμενι, οοΝερῖτο. Ὁ ΧῚ, ἘΠΡΗ, 

Δ ἐπαάϊοο. ἴον. ΧΧ. 10. Ὠεχῖ- 

νατυχΐ ὁ 1Ἴ}. γὲὶ 2» αποὲ πιόϊεί 

ἐπυηπιρίγη οορόπίγε, δὰ νἱάοῖαν ὁριν 

884 ᾿Εσίσχεσις. 

νεηϊεπαθβ. --- σπσν ΕἾΤΡΕ. οὐ. 

ἔτερο. Νυτα. ΧΥ͂Τ. 19.---Τὖ» Νε 

ἃ Ἵν» οὐπυεπῖο. Νυτα. ΧΙΥ͂. 35 -- 

τὸν Ἅρδ. τίζογ, ἵξδειι τοδεϊδο. Ναπι. 

ΧΧΥῚ. 9. -- 0. Σρῖπα. ἘΣ. Π.ιδ ῚὉ 

Ἐοείαεοο ἀοάπχασαηξ ἃ 2» 5ξξε 
Γαγθ, ομπειρίανε. ---- ἼΣΩ 566. ἫΝ 

ΑΪ. 1υ. ΣΙΧ. 16. 
᾿ΕΠΙΣΥΣΚΕΥΑΓΖΩ, τυάξα οοἰξεξι, 

φροῖϊο. Ὧν), ῬΙΒ. ἐγέρῶο. ΑἹ. εἰ Γχχ 

865. σὶ. Ἐσοα. 11. 92. ἐὺ. 
σπευάσασε, ποϊ νι ας. ΓΙ 6ςιξ. ἃ αὲ 
Ἰοκίανια ἠοίπεδε. 

᾿ΒΠΙΞΥ ΣΈΑΣΙΣ, δοξεδο, φεκαΡέατα 
αἴηπενι ἱπσιτχιπὲ, οοὐσχήγαξαυ, ἐκπεεῖ- 
ἐμε. ΣῊ, ἢ ΗΡΗ. α ΓΙῸ πίσω 

πιουέπᾶο. ἤαπι. ΧΧΥῚ. 9. ἑν τῇ κ᾿ 
σνετάδει τοῦ κυῤίφυ, ἴπ εὐξίδουνα δάτει. 
δι} Ἰλοπιίπυκι,. “πα ὙΤ0) οσαικτοραιια. 

Ναπι ΧΕ. 40.. 8 Ἐπάς. ν. 90. ἐν» 
σνατάσεις «οιοΐμονοι, ἐκππροῖίες ἐἜχοῖιδι. 
ρα. ὰ εἴ Αςἰ. ΧΧΙΝ, 19. εἰ δρυΐ 
Ψοξερδυμ α. Αρίοη. Ὁ. 1045. Υἱὸς 
Τ,. Βοβ. Απῖτο. δὰ 55. 66. ΒΝ 
ἘΠΙΣΥΣΤΡΈ Φῇ, οοπρν. 
ὑπ; ἴάοτα: πηι, ΧΥΪ. 49. να 

1 Μαζὸ. ΧΙ: "ἐά. ἐσισυστρέψαι εν 
στροφὴν; οὐαεἔμδ Μικεοτος αρίίατε. 

᾿ΕΠΙΣΥΎΧΕΣΙΣ, τείεπέϊο. γγτωὰν, 
ἰάοτα. [πὸ. 1ονῖς. ΧΧΤΙΙ. 36. 

᾿ΕΤΙΠΣΦΑΛΕΙ͂Σ, ἐμόνάοιζε, μενλσεῖο- 
8. ὅλῃ, ἾΧ. 14. Ηαρς. ἐκισραλὰς, 
Κλαβερὸςν ὑπαχϑδιρερ, 

ἜἘΞΙΣΦΑΛΩΣ Ἔ ὕδητος, ρογϑοπίοι. 
ϑδρ. ΓΝ. 4.. 

νκποεδτὶ ἀπερεν ὀδείτο 
δἰ οδέανο οαπεο. ὟΣ» οδσεγο. ]υὰ ! 

1]. 84. 86ς. οοἷ, 75. Ἡοἷια. ἐπκσρέ. 
γωσεν,. Τίᾳ, εἴσα Ἰεραίυτη ἰσοο ὑκκ- 
φφίνωσεν. 
᾿ἘΠΙΣΦΡΑΙΥΖΩ, οδυζξπο. ΓΝ. 

ἰἱάοῃ. Νὁἢ. ΓΧ. 38. : 

᾿ΒΠΥΧΧΕΣΙΣ, σεν. ἤχῃ»» β 

σεείτίσιο, Δαὰ. 1. ὅδια. ΧΙ. 6. --- ὦ 



Εἰ πισχύῳ. 

ἡ ᾺΣΊΔ. πελρνῦο. δας Νυ, ΧΧΙΧ. 

5. προ. ἤοδοὶ. οἂ. Βοβ. υδὲὶ νἱά. 
ξομπεῖ, Ἱπιοοῦὶ. ον. ΧΧΙΠΠ. 560. 
ιαυ. Ώουϊ. ΧΥΣ. 8. 

᾿ἜΠΙΣΧΥΏ, νεὶ ΥἹΧΩ, ἐπυαΐδεοο, 
σρευαῖδο. ϑίταο. ΧΧΙΧ. 1. ἐπ᾽ σχύων 
ἣ χωρ αὐκοῦ, φυὶ πιαπν «μα ρτιξυαίεὶ, 
Ἢ ὁ τοιίξεηι ἰατριαγ. (οι. 
ῥρίεἰ!, ἵ. ὭΣ δῶ. δεᾳ. 1 Μδος. ΥἹ, 6. 
πίαχνσαν ὅασλοις χαὶ δυνάμει, ἐπυαῖΐμο- 
“ἩΝᾷ φττῃῖο οἵ τοϊθῃίῖδ. 

ΨἬΠΤΙΣΧΩ, οοἶδδοα. ΤῊ ἀδείείο. 

Τυᾶ, ΧἊ.-. 98. ἢ ἐπισχῶμεν, δαΐ αεεὶ:. 
'ατιμ αὶ ρερπα. ἴξὰ Οχοη. βεὰ δ} 
κοπάσωμεν ἈφΔΡοηΐ. 
"ἜΠΠΣΩΡΕΥΏ, οοάοσογυο, ἀσσμηιῖο. 

9} υεχέϊωηι. ϑγτητα. Οδηῖ. ΠΠ. 4. 

ἐπ σωρεύσατε. Τιορὶς 6ΧΣ Ἠοππυ]]οσηχω 
ϑοῃίοάα ἡ 5 ἫΨ οοἰϊεγεξ, οὐπ- 

φτνεραυΐ, αὐατ, αυοᾶ τοορὶθ Ῥἰδοεξ, 
5.7» τωρ. Καὶ, υἱ δεεβϑυμι Θχρσὶ- 
ΤΏΘΤΕ νοϊιοσί. Νδια δα βίστια τη Π]]- 
ἴασία 86 σοηρτεβαγθ βοϊεπί τη Πζεβ, 
εἰ ἴδ: ἐπ ε886. --- Ὡ 7)» οδεῖρπο. 

ϑγτατα, ον. ΧΙΝ. 17. 56ά ἴθὲ πο 
ἴδῖο νοεὶ ὩΣ» αθατι ἔοστου δ 

ὝΕΣ ὈΠΠ' τίξπατε ἐπ γαεοίοιϊο 
νυῖς. {π|: ἐπ φαρομῖο), τεβροπαεῖ, 
καδ ϑ680]. Ασϊδίοριι. ῥδο. 324. 

᾿ΕΠΙΤΑΓΗΙ, παπάαίμπι, ῬΥΖΟΕΡ- 
Ι ἔμηι. 7, δέαξεέεεπε, Τ)ατι. 11]. 16. δες. 
ΟΒ18. 5 Μιοδ. ΝἼ]. 11. Ιά6 δὲ 
ϑ60. χίν ἢ 6. ΧΥῚΙ. 16. υδἱ ααὰὸ 
ἃς ΧΙΧ. δ ν μθεν ρῬαπαπι ποίαϊ, 
φιρ αὖ οπροίεηεΣ σηπμ ῃγοἤοῖδ- 
οἶδεν, Οὐδ οὈϑοσνυδέϊο δὰ 1]1υβί:8- 
εἰοηΐ Ἰόεὶ Ραμ αὶ ΤΊε. ΠΠ. 15. ἰπβοῦ- 
νἹδῖ, 411: αἰ] ἀϊοδπάυτη τοϊπαιο. 
ΟἾἸΒΠΓΤΑΥΙ͂ΜΑ, ᾿ρηφεερέωνα. "λλ8, 
δα δγυλοι. 7160. ΧΧΥ. 3. Βαϊ. 

ἐ αυειηδατλοάυπι ἐϊωριέπαγε ἀροεῦδ Ὧο- 
[εἰ ἀρυὰ ΗφΡτεθοβ, ἴα εἰίδυα ἔμπεεν 
θεῖ εἾυθ ΘΕ ΤΟΝ αο ργαοερία 
βἰρηϊῆραῖ,. 
ἘΠΙΤΑΡΑ' ΣΣΩ, ροπέμνδο, ρεγξωγο 

δ, ορεξμπάο, 5 δος. ΓΧ. 24, 
ς ἘΠΙΤΑΣΙΣ, ἐπίφηδο, ταρῖβθ. 
αηιρί βραίδο, ἱποτεπιεπέιρη. Βα ρ. ΧΙ͂Ρ. 

᾿Εσιτάφιω. 

18. εἰς ἐπίτασιν μ"" εο 
πιοῦν χει εγείων. 

᾿ΕΠΙΤΑΎΊΣΩ νεὶ ΤΤΩ, 
πιαπάο, ογΐηο, οοἴΐοοσο. Κ᾽ “Ἃ ϑὶν 

φγαοὶρίο. Τ δι. ἐν 18. εἐ 1 4. ᾿Ὰ 
86... (ὲβ. --- Κ΄ἼὯΣ εἶρο. πο. 9 

ϑωπ. ΧΙΧ, 88. ἐκ τ δερμη τὶ σνιὶ 
ΤΕ, τέ, Ῥείενε αὖ αἴξχωρ εἰκολ- 

ἐ αῖ Ωυὶ ε δπὶπὶ δαυϊα ἃ δἰζετοὸ 
Ῥϑθς, Ἰηὐυπαὶς οἱ αμαβὶ ὃς Ῥτεθοῖρι, 
αἵ σετίατα Ῥοπογυχα β6ηκι8 δὶ οοτ- 
ἔεσαι. --- ΡΤ αμροα εἴασα δέαέμεγε, 

ἀδοερηόγα, ἴερει ἤξγτε τιοῖοϊ. ὑπα. . ς 

14. «--ιὦ Ἵν ῬΙΒ, σιάο, δέαίωο. Ἐφ 

Ϊ, 8. .- - ἽΝ αἰϊορεπέεν εἰ ασομγαΐμα 

ἐπερίοὶο, ἰΐοτα τπαπάρ. ἴπο. 1 ϑδτα. 
ΧΧΥ. 15. υνὲ ἐπ υγάσσων Ὠοίΐαξ ἐπέφμε 
ΑΓ φεῦεγε αἰδοιιὲ ἐππρέγατε. --- Γγγὼ 

ΕΒ, σευ, ΧΙ ΙΧ. 832. δι. 11]..12. 
ὥω- ὌΡ' Ῥᾳ. ΟΥἹ. 429. Ὁ» δέαγε 

εοῖξ, ἐπίταξον, ΝΟ νἱδρπίον Ἰορίδϑο 
ἽΡ) 8 ΓΙ» τὸ ποπηυ}] 18 Ρ]δομῖξ, δε 

ἸΠροτο νεσίσγυπί, βεῆδιι ἰδιηθη θοάθιι, ἡ 
βουταο δηΐγτα ἰθὶ εδὲ ὧδ ἐαπιρεδίδίο, 
485 ἦυδει ἀϊνίπο σδπαυ!]]δΐασ, υπᾶδ 
ϑάδσω ἴῃ φοασοπῦρυθ δον: καὶ 
ἔστη. --ὐῦῦν ΟΒα]ά, οοπδίβπο, ἐζατφ. 

δα. ΥἹ, 9. βόσα σδῃβοι. --- 
2» ὅι πορεῖπε, Ἐ. 6. ἥμδει εἰ πᾶν» 

ἀαίο. Ἐδῖι. ΝἼΙΠΙ. 9. Τοῦ. ΠῚ. 18. 

ΜΟΥ 

ἐπίταξον ῤϑ ες εἷς με, υοϊδ τε 
ΤΕΒΡίΠεσα, 8. 6. [», ν. 6. 
ΝΠ]. 7. δας μοῦ 10. ἐπιτάσσειν δ 
ἀπεραν Ἰεὶ υοἰμνίαίς ἐπρ]οληάυτα 

ραῖ. Ῥ. Εδρίαδ: ἸἾχῚ ὙΠ0. 8 Ἐρ6:Σ. 
Ρ. δῖ. ̓ Ηδῦε. ὉΠ Ἐνάτ: 11. 4, 3 

Ἐάν. Π. 46. 48. Ομιαϊά. ν δῦ 

Ἑκᾶγν. ΤΥ. 10. 91. 1 Μεςοο. ΕΥ̓. 61. 
ἐπίταξιν ἐκεῦ δύναμιν, οοἴϊοσαδαξ ἮΝ 
αχοτοϊωμι, γιάθ εἰ 1 Μίδου. 
δ0. 

“ἘΠΙΤΑΦΙΟΝ, ερίἑαρλίμνι, οαγ. 
πιοπ ϑερμίογαϊε 8. ἐπδοτιρίϊο δερωζογαα 
᾿ς. 4 Μδος. ΧΥ͂ΤΙ. 8. ᾽1ἀ6 ϑυϊάδηι 
8. Ὦ. ν. 

95Κ 8 



᾿Ἐσιτεΐνω. 

ιἭὝὋτ΄  ἜΓΠΤΥΕΙ ΝΩ, ἑμέφεο, ἐκέσμεῖο, ὧν» 
το. 512). ἀεείάεγίο “ἔεπεον. Ασα. 

Ῥραϊπι. {ΧΧ1].. 2. ἐσετάϑη, ἐαίεπα 46, 
ΠΘΙῊΡΘ ὮΓ πὲπιῖο ἀεεὶἀετίο. πο ποη 
Ορυδ οὔ δἰδίπεσα, εαστῃ ἐσντοϑεῖ σοὺ 
βοτίραϊεθδ. --- ὑγγρ, ἐτέεπάο. Τοοά. 

20}. ΧΙ. 19. ἐκίταφας. --- Ἔν 

ραϊρἧίο, κεοξίίο αἷαα. Το. ΧΧΥῚ. 11. 
Β66. αῖ. ἐπετάσθησαν. Ἐστίδθθ6 Ϊ6- 
δοηπάυμι ἀσεστάϑησαν. Ῥγεοίεγεδ Ἰ6ρ]- 

ὁ ἴὰς δη. ὟἼΊ]. 6. θες. ΟἸϊ5. ἐσήγει 
γον ἐπάνω αὐτοῦ, αυς νεσρα (δ]ὰ. 

ΠΛ) ον» δΈΡΕ7 ἀογ80 φ7μ2, Τοβροῦ- 

ἄετα νἱἹἀδηΐυν. ὅ60Ρ. ΧΥΙ. 94. υδ] 
168 ογεδαίεε ἀϊουμπίυν ἐπιγείνεσϑα,, 1» 
ἐεμαῖ, ϑθὰ : ηιαγογες υἱγες ἀσοίρενς 
(Ώδπὶ Ορροπῖζυσ ἀνέσϑα!) ἴῃ Ῥαθῦδῃ, 
ῬΘοσβίοσυ, ΠΟ ΔΡΉΟΓΆ 8 ἀσοὺ 06- 
εἶἷἰΑ. 4 Μδος. [Π]. 11. ἐαιξείνουσα, 
ἐποεξεεηα. [01ἃ. ΧΥ. 28. Ἡδεγοῖ, 

ο ἐπισιδω, μεγαλῦναι, μακρῦνα.. ἀδτα: 
ἐπιτείνεται, ἐπὶ τῷ ὄντι φλεονάζει, ἢ αὔξει, 
ἣ εἰς ἰαίδοσιν ἄγεται. 

᾿ΕΠΙΤΕΛΕΏ, ρεγβοῖο. γγνν ῬΙΒ, 

αδεοὶπάο, αἀδγαηπιρο, ταοῖδρἢ. ,ηἷο, 
αδεοίυο. ΖΔΟἘ. ΓΥ͂. 9. ---- "2)» Ρὲ7- 

,οῖο. Ὅτιο ᾿ποοστ Ρβ. ΟΧΧΧΤΙΣ. 

8. -.-- ΠΙΤῚ ἐπιρεϊίο. Ἐπ... Ὑ11]1. 14. 

Βασι ΘΧΡΥΘΒΘΟΓΙΠῖ. ---- Ἵν» 

Ἦνη. δ 112» σἰαδιῖο. ϑγτατα. “61. 

ὰ ΧΧΧΙΠΠΙΙ. 2. .-- Ώ}» ἐεηέρως, οομαϊὶο- 

ἑωπι, Ἐδίμεσ, ΓΧ. 97. Ν. 1. -- Πῦ5, 
ῬΙΒ. 1 ὅδ. 111.12. ἄρξομαι καὶ ἐπι- 

φελέσω, ἱποὶρίδτη εἴ ρεγῆςσίδτα. Αἀά δ 
δὰ. ΧΙ. 16. βεο. Ὁ ἰδ. - 3} 

γιατ. ΡῈ. ΙΧ ΧΧΙΧ, 15. υϑὶ δθη- 
δ ϑϑουϊι8 δέ. --- νυ. 7]δοῖο. 

Ζυὰ, ΧΧ. 10. ὅγεατα. ὅθ. ΧΥ,Π],.. 
91. ΑἸ. Τυὰ. ΧΙ. 39. -- Ὧν)», ορετον. 

Νυτι. ΧΧΙΙ. 28. --- Ἴν ΡΒ. 

« αὐοῖρο. 1,ον. Ί. 99. Νυτα Ἰοοο ἐκιτε. 

λεσϑήσιται ξοτίΑδβ6 ἰεροπάυμη ἐσίτε- 
θήσεται ὃ δὰϊ νοοὶ ἐσιτελέω δι107666- 
Τυηΐ ΠΟΌΟΠΟΘΙ, αὐδτὰ δἰ Ρ]οχ τύλεω 
Βαρεοί, πὸ εἷἍ οομϑέογαγε τοῦ 

886 ᾿Εσιτήδευμα. 

8 Ἐδάν. ΨΊ. 4. υἱοὶ ἐσιτελιῦ σάλῥοσι 
ποίαϊ, ο0}18, 111. 13. εἰ 16. υὐἱ 

ΟΒα!ὰ. Ἴ2ν Ἐδαάν. Υ]1. 18. τεβραν 

ἀεί. 
πε ἘΠΙΤΈ ΛΔΩ, ογίογ. 8 δος Υ. 

Φ0. εἷς τὴν ἐαττέλλουσαν } 
ἐἰϊωοεδοοπίε. ῬΆσγπίοδυδ Ρ. 48. αἱ 
Ῥαυν. - ἀνατίλλειν αῇῖτταδι ἀϊα ἀξ 
8016, ἐσ τέλλεν ψοῖὸ δ (κῃ εὐ 
ΟὉτίομε δυΐ αἰΐα χυδνὶβ βίεϊϊδ; θέ. 
δατηοάυτα δος νουΡύσα ἀδ ογία δά. 
φνῆς Ὀδυγρανῖ Ῥοϊγρίυς [Χ, 16.8 
Ζομδταβ ἱ οχῖς. οοἱ. 846. ἐκτελι 
ἀνατέλλων. Ιάστα : ἐπ,τεῖλας, ἀκετεῖλα;, 
᾿ΕΠΙΤΕΜΝΩ, ἀΐεεεοο, 

αδγευῖο. ὃ Μδος. 11. 424. δι δὸς οπί) ἰ 
ματες ἐκιτεμεῖῦ, ἴῺ ὉΠῸ γοϊαπιίπε οὐ- 
ὄτγευϊατε. ἴθ. ν. 33, τὴν ἹἸστορίαν ἱππε 
μεῦ.. 
᾿ΕΠΙΤΕΡΠΗΣ, ἀεϊξοία ῥϊε, ναι: 

ἄμ. 3 Μάοο. ΧΥ͂. 40. ἐκντερεὴ χέϊα 
. 'ἘΠΙΤΒΔΕΙΟΣ, , ώομεα!, 
μἐϊῥε. 1 Ῥαν. ΧΧΨΙΙΙ. 2. υδί εἶ] 
δϑὶ ἰῃ τεχίὰ Ηδθργ. ὅρ. ΙΥ͂. δ. ἐἰ 
οὐδὲν ἐα᾽Ἠτήδειος, αὶ εἰ Ηὲ] εὐδία. 1 Μλοο 
ΙΝ. 46. ἐν τόπῳ 
ἑάοκεο. ἴ0). ΧΙ. 80. ΧΙΝ. 8, 
4 Μαοο. 11. 30. 8 Μδος. ΥἹ. 30, ῆα 
ἐσιτήδειον, ἕτοιμον, ὠφάλυμοι. ; 

᾿ἜΠΥΙΥΤΗΔΕΣ, εἰμαάϊίο, ἀε ἐπ μασα. 
Ὁ.» ἐπ σοπαϊβοίμπι οὐκυεαῖπα. 

ϑγυητῃ. 1 ὅδ. [Χ. 94. ὅτι ἐπίτηὰι 
φιτήρηταί σοι, αποπίδπι ἀἐ ἑπάμείπα 
δϑδογυδίαπι Εἰ εδί. ϑυϊάδδ: Κη 
δες, ἐκ σπουδῆς. Ιάδτα Βος ἔγαρτοεηίαα 
δηΐαυϊ δυοσίοτί δυϊ᾽υπρίι: ΟΥ̓͂Ν 
ἐπίτηδες ξυνελέγημεν. 

᾿ἘΠΙΤΗ ΔΕΥΜΑ, ἱποξκίμι, εἰν: 
ἄη, “ποίμηεη, » ποίωα, ομδπι 

ἰά, γμοΐ αἰκροδε δεοίαηιμ. Ὁ)» 
΄ 

Ρίαν. αἰ δἰεγοοτεὶ 8. ἑάδοία, {ιν 41 

διιηΐ δΌ Βοιαὶηθυθ ᾿πυθΐδ, ἐπιτηδνν 

ματα ἀϊουηίυτ. 1 Βερ. ΧΥ͂. 13. 

Ἑκοοῖ. ΥἹ. 9. ΧΙΥ͂. 6. ΧΧ, 7. 8.-- 
ἘΞ Ὁ» Ρἷμε. αοίίοπε. ἴδον 

ΧΧΥΠ͵ΙΙ. 40. Ζυά. 11. 19. Ῥαία. 
ΧΧΨΤΙ. 5. υδὶ ἐπιτηδεύματα ποία 

δ: ἱπαάμείτία, οοπσίαεγαίε τ εὐνοι 

ἐχοορίαία. Α4ι. 166. Η]1. δ. Δ 

ϑγιητα. Ησε. ΥἹ. 3. θὲ ἐμεέθνβε εἰ 

ε “ , ἀε! 

ἐπ᾽ τηδείῳ, ἰπ ἰἴοῶ 



᾿Εσιτηδούματα πονηρά. 887 ᾿Ἐσιτίϑημι. 

αἱ 7ποιῆν πεβενεὶ;, βεὰ δοείετί δι Ἰορίταν νἱιβ εὐ ἕῳ, οὐϊωάα, ἐξῆν: 

δρυὰ Ααυϊίατι ΗοΒ. Υ΄. 4. οἵ σδρ. 
ΨΠ. 2. εἴίαπι δρυιὰ ϑ'γιισηδοίαπι, 
Ὁ] 'π εγ8. Θυϊπῖ. 'ρϑύυπι ΠοΙηΘη 
ἔοστωθς ἀσεβήματα ] - 
ἘΞ) Ὁ 399. "6 εἰ αοέϊο» 

πες. 71ε.. ΧΧΊΠΙ. 22. --- Ὁ. 

Ῥίαν. οοπομἐιαίδοπει. Ῥεαὶτι. ΟΥΧΧ, 
10. -- ΠΟ, αοίωπι, οριια. 1,ονϊῖ. 

ΧΥΙΙΙ. 8. -- ΠΟ, αοίϊο, οριξ. 

1 ϑ4πι. 11. 8. 1 Ῥαγ. ΧΥ͂Ι. 8. Ρε. 
ΙΧ. 11. υῦ᾽Ά ἐσ)τηδεύματα δυηΐ αγέεδ 
εἰ γνιαολίπα αδέμ οὐἀὲπυοπία, νεὶ: 
αἰρικίαοτα εἰ Ἰάοία φέμαϊδο εἰ ρηιθηίο 
λοπεῖπμηΣ ἐποσῤίῥαία. --- ὅν, Ριε- 

γε. Μιοῖ. 1. 9.ὡ. Ιβρεγυης 

τ Ρ Ὁ Ον Ἰοοο ὑπ υν Ὁ. --- 
Ἵν» ὅγεισια. 7200. ΧΙΝ. 16, --- 

ΤῊ.  γ0. σρεομίαἑο. Ῥ6. ὨΧΧΧ, 
οΣ 

10. - ἡ, σδοπεπαξίο. ἘΖΘΟΝ. 

ΨΠΙ. 15. 51. ΙΧ. 4. μήποτε ἁλῷς 
ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῆς, τὸ ἔοσί 
ἐἰϊροοῦτὲς 6)μ5 εἰ πιαϊδδ ατίδιιδ οαρὶ8- 
χἷδ: υδὶ ἴῃ αυἱρυϑάδηι ΠΡ σίθ οδῖ 
ἐσιχειρήμασι. Ηΐϊπο 1,Ἔχὶς. ΟΥ̓] 
ΜΒ. Βγεη. σὰ ἐσιτηδεύματα, τὰ ἐᾳτ- 
χερήματα. Ἠρδεγοῖ. ἐπιτήδευμα, ἐκπί- 
νοια, ἔργον, ποίημα. Τιοχὶς.  εῖ. ᾽Επι- 
τήδευρα, ἐπεί ἑωμΐμηε, ἱποερέμηι, δί 
ἀἴμπι, ργ 5410. , 

ΦἜΕΠΙΤΗΔΕΥ ΜΑΤΑ ΠΟΝΉΡΑ“. 

νῷ ορεγα. Αχα. Ὑβεοά, {ψετ. 

ΧΧΙ. 14. 
᾿ΕΠΙΤΗΔΕΥΏ, “ίκάδσο, τια λίπον, 

σἰμάϊοθε δεοίογ. 71. ν᾽» δι πδογεπι 

ἄμοο βδῥαπι. Μαϊ. 11. 11. ἐπετήδευσεν 
εἷς ϑεοὺς ἀλλοτρίους, εἰμαΐοεε δεσίαίμδ᾽ 
68 ἀ6085 ΔΙἴθποβ. Νδιῃ δῆς βρη ϊ- 
βοκιίοποια μαροΐ ἢ. 1]. ἐσ,φσηδεύειν εἰς 
-νὰ, να] ἐαὶ τινὶ (16 Ψαγ. 1,θοϊ.), 

ς ΤΠΘΙΒΡΒΟΣΊΟΘ δὶ βιυπ}, 86 τη] ἴβτὴ 
οἰερσαηατη ἱπᾶθ παῦεῖ, αιοηίδπι 
ἐξιτηδεῦειν χαοαμε οϑὲ πεοεεϑεξερίέπεπι 
γεὶ αὐἐπεαέεπι οοπέγαΐέγα, υπὰθ ἐπι 
φήδειοι ἸηϊοΓά τη βιπξ πδοόδεατίξ, αἢ- 
πές, οοπδαηριπει. ϑ'δρ. ΧΙΧ. 13. 
χαλεποτέραν μεσοξενίαν ἐπετήδευσαν, ζτ8» 

ομεγωπί. Οομξ. ΒΌΡΓΣα 8. ν. βδελυρία. 
8 Μίδοο. 1. 14. 101 νιαολὲματε εἴ ὁο0- 
παγὲ ποῖδι. 
᾿ΕΠΙΤΗΡΕΏ, οὖϑεγυο, ἑπδι!ο τ. 

ον» Ἰάδτη. ϑγυανῃ. Ῥμβαὶπ, υΧΧ. 

10. ᾿ 
Φ᾽᾿ΕΠΙΤΗΗΣΙΣ, οὐδεγυαίΐίο, ἐπ δὶ- 

ἄϊα. τ.» τυπμίαοτα, φμὰ ἀξ 

γοδμα ἀμδιὶδ δὲ οοομίξδ τὲ εἰ 
οοπδιίογα δοίδδαπέ. τὰς. 1 ὅδ, ΧΥ͂. 
38. ϑεὰ νὸχ ἢθο ταοξοσεπμάδ Ῥοῦυ8 
οδ δὰ ἌΣ ᾳυοᾶ ἱπίετα τα συοααδ 

. 

νυν 

σοπδὶϊα ργαυα, νιαολίπαδοπεε, ἐπεὶ. α 
εὐα5 οἰγιιοίαδ δαὶ δἰγμεμάας ποῖασί. 
Ψιάδ βΌΡσα 8. ν. ἀνϑυφαέρεσις. Ζίτα- 
ΤΔΘΥΤΏΔΉΠΟ Ῥοβὲ ἐσιτήρησιν ΟΥἰδϑιι 
νἹ δία» τῶν ολωνῶν. 

᾿ΕΠΙΤΙΘΗΜΙ, ἔπιροπο, εἰ ταϑά. 
ἐσιτίθεμαι, πιδλὲ ρτόροπο, ἐγτωρίοπεπι 
ὕαοῖο, αὐἀογῖογ, ἑπυαάο, οοπερὶταΐϊου 
ποηὶ ἔαοῖο, οοπδρίγο, αὐαπιο, αἀπιαξίμηι 
οἱ απιαδέαηε αρῸ. “ἢ λν» ΘΟΠΘΤΕΡῸ 1π6, 
866. ὧν» Ρᾳ. ΤΥ111. 8. ἐπέϑεντο ἐκ ἃ 

ἐμὴ χραταιοὶ, ἐπυαάεδαπὲ ταὶ τοϊαβίϊ. 
ΖοΟΠΑΣΑΒ ἴ,οχ. ο. 895. ἐπέθεντο, ἐπανίσο 
τησαν. Δαβίδ' ἐπέθεντο ἐπ᾽ ἐμὲ πρατοωοί, 
αν ΤΙϊΌδπην5 ἰδυιἀας ΔΙ οἰκοπασ. 
δὰ ἩΗεγοάος 1]. Τό. --- ΠῚ» 

ΗἸΡΒ. δ χη} οοἰΐοοο. ΝΝυνα. ΧΥῚΣ. 

2. 866. (οιηρ]. υδὶ ἰδιηθη᾿ ἐσ 886 
Ἰοοο ἐσέθηχε ΓΕροπθησυτα οί ἀσέθηκε, 
υἵ τοὶ αἱ ΠΟΥ Βαθοης. 1 ὅδ. Υ]. 
18. 1 . ΧΙ. 49. Ἐς. ΧΙ, 44. 
Αᾳυ. Ῥβαΐπι. ΧΧΧΨΙΠΙ. 2. δεο. (8- 
ἴοπδια ΡΡ, 66. Τ' 1. Ρ. 700. ἐπέῤη- 
κας. ΟἸοβεβα Οοά, Ναί. ἐπέθηκας, ἐπε- 
᾿σχέπασας. ---- ᾿) 1» Ηρ. 8 ἢ» 

αρΊϊίο. Ἰεενῖϊ. Ν1]. 20. Νυχα. Υ. 25. 
(ἐπιθήσει. ϑοτῖρεῖς ἔογίαϑϑα ἐπιθύσε.) 8 
Βερ. . 11.-. 2077. ΗἸΡΒ. δ 5.50 

σοπυεγίο. 8 Ἀδκς. ΧΧΙ͂Ν. 17. -- 
2 0» αὐοίοο. Ἐχοά. ΧΧΙΧ. 18. 

Τονῖς. 1. 9. 17. (δὶ ἔογίαϑθε ἰοοὸ 
ἐπ ϑήσω τορι δεξ Ἰθοιίο Οὐμρὶ. 
ἐσιθύσει.) 11. 9. ἴπ6. 1μδν. 11. 16. -α 
"ὭΘτ ἴν Ηἰρδ. ἃ 233" ἐοΐίο, αἱ-. 

ἰοἰϊο. Ἐκεῖ. ΧΧΙ. 46. ϑοἃ μυταδ 
85Κ4 ὴ 

φοι:, 



᾿Ἐκαύδχηρι. 

«οἱ ποϊοῖξο ᾿ἐδνὰ φνο ὀσίϑον ἐεραλε 

ἄμηε ἱπεροηο. 1 Ῥαταῖ. ΧΊΤΙ, 7. ἨΤοΒ. 
Χ. 10. βος. οσρ]. ὥὄἴγτωηπη. 3 ϑδιῃ. 
ΨΙ. 8. -- ΓΤ, ΤΙΡΒ. ρεγάο. 

“εχεα. ΧΙ ΙΧ, 8. ἐπϑήσουσι, Ἰη)οῖ- 
ἐπάρ οογτιπερεπί. --- Γγν 7» ἩΡΒ. 

8 ΓΛ)» δόπο. Ἂμ. ΧΕΝΙΙΙ. 12. 
ρες. Οορίυς. Βυΐζῃ. 11. 15. --- 
υῈ ΤΙ, Ηρ. ἔσγωο. 6 εη. ΧΙ, ΠῚ. 

ὃ 18. τρῦ φυχοφαντῆσαι ἡμᾶς, καὶ ἐσιϑέσ- 
ὃ ἡμῦ, μὲ ςα]υπληοίοοθο ἀοέεταξ, οἱ 
αρρτεάϊαίων ΠΟΒ. --- ἢ ὨΠν ΡΙΉ. Ὁ 

Ττν Ῥγαῦα πιοίϊοτ, ἐμαίαϊοτ. Αταρ. 

»» Ῥτο χλᾶν ἐπί πιαΐωτι, ζΤας- 

ἀρέμς εεί. Ῥβαῖτα, ΤΙΧΊ. 8. ἕως αὖτε 
ἐσιτίθεσθε ἐπ᾽ ἄνρωκον; χαούϑαιια ἐπ- 
δίάιαδ Ραταίζε ττι Ὠοταϊπετὴ ὃ ---- 
Ὑ}1π Καὶ εἱ ἘΡ.. φωρετδε ἀβο. 

Ἐχ. ΧΥ ΠῚ]. 11. ἐσέϑενσο αὐτοῖς, ἐΆ» 
ε ὈαΞφεγιπέ 1108. Τὰ. Χ ΧΙ. 14. ἐὰν δέ 
τς ἐπιθῆται τὸν αλησίον ἀποχτεῖναι, εἱ 
εἰαΐεῖπι ἃ! χα 18 Ῥχοχίπιστη ἱπυσάαὲ δα 
σοοϊδαπᾶυπι. Ἰγοίβοη πὶ ΤἘΠίδμ. ᾿. 
85. γνυϊαὶ, ΤΙ ΙΧΧ ανγϊοἰδίσβ 6856 
δν. ᾿ΑΙ15. νἱἀείας Ἠϊὸ ΟὨΒΕΥνΆ- 
ΩΣ 5 ο - 

5, Τικηϊβοράρ χοδὶ Ασαρ. «Δ 
φημ. τς τὶ ι), οὐδκο, τιαάζον. 

᾿ δοῦ. Κ΄. 18. ἐσϑϑήσω. ἴκορο 
ῥά δήσει, δ ἐπιδέω. ---- ἘΞ» οορείο. 

 ὄεηεβ. ΧΊ. δ. ὅσα ἂν ἐπῶντω «οιεῖ,, 
πμουῃαὰρ 510] ργοροεμοτίπ ἔλοετα: 
Ὁ] ϑοδῆι, οὔ. Ῥοπλ. ὅϑεν ἐγνοηϑήσον- 
τὰ. Ἰάευτλ ηυοαὰθ νοσεῖ ΗΘΡΥ, 
ἐϊρηίβοιτε ἀοοοῖ Αταρίβσηυβ, ὑδὶ 

ἀπλ Ν 2 εϑἰ ἔφατε, ἐπᾶδ οὐδίτίηβενε δὲ 

αὐ ρᾷφαϊά. βοσυπάδχη ὙΤγολιβουίητη 
ὨὩλ 2» Ῥοῦεγε, οορίζαχιηξ. --α ΟΥν 
Αιάδο. Ἐχοὰ. ΧΧΧΨΤΙΙ, ἄ. [6ϑ.Ψ 
Ἢν. 3. ΑἹ. 105. ΧΧΧΨῚ. 97. 
“ ἐγδζφντῳι. ---- γὴν», ἰαφισιαι ἑοπάρ. 
ὅθι, 1,. 44. ἐπιθήσοννγαί σοι, ἐπϑίαδας 
ἐδ δὲ “κισπί. Οομῆ, 1, οχῖς. Ν, Τ. 5. Ἀ, 
γενττ ΠΏ. ἀρορίο. Ἰωνίς, ΤΥ. 48, 

888 

αἰνὰ πιαῃ ϑοΐατα σῷ φηρὸν δὶ εὔδα 
τῷ γ}) τεθροπᾶει. Ἰάεπι γεϊεῖ ἐς 
Ἰοοο Ναμε, ΥἹ. 18. -ο ϑνν τοί: 
ἐμ. Μα]. ἴ. 19. τὰ ἐκνεέμωα. [ὴ 
τοσσιῦβ μαρεηβθα Ὑἱἀατῖοτ γοσεπι Ρῃ) 

ἴῃ ϑβοσῖβ ὑσιζαίαιο, δπξ τὸ Ἶ2}) ἰδ 

ϑέναπς ἢ}, οἵ δοόρεσμηξ μὴ ἐγ), 

4ππεὶ εβ8εξ ὑσαΐετ. ΝΈΡΒ. ἃ ΝἾ}: 
φιοῦ αὐδμοιξεν ΦΈΡΕ “πέπεαπι, ἢ. α 

ΟΡ ̓αίβ. ---- δὲ Ὁ “ξγο, ροτίο. αν, 

ΧΙ]. 20. .-- 13» ἄο. Ἐχοὰ. ΧΙ. 

19. 80. 46. 30. εἰ 411] διρίυ: -- 
ἸΟΌ. πον, γοίοίο. Ἐχοὰ. ΧΧΙΣ, 
10. Ζδν. 1. 4. 1Π1. 8. Ὁ οὐ. ( 

το. Ἐκ. ΧΧΙΠ 5. ἐσέ δὶ πὸ 
ἐραστὰς αὑτῆς, απιᾳείατε ἐρι σπὶ ε" 
γηδίοσίθυβ δυ}8. νΊαἀα εἰ τ. 1. 9.13, 
ἃς ᾿«Οηξεν 6. γ. ἐκήδνας. --- ΤΠ}: 

ΠΡ» Κα] εἰ ΗΙΡΉ. αϑοεπίρ, ἀρῶ. 

ἄο. Ἐχ, ΑΧΎΥ. 87. Νακι ΥἹΙ1. ὁ. 
1 ϑαχα, ΥἹ. 7..--ο Ὀο}» ομαγο. υα 

ΧΤ ΙΝ. 18. ἵπο. Τωον. 1, 7. --τῦ 

ογάμιο. ὅρα, ΧΧΤΙ]. 9. [6ν. 1.7. εἰ 
8, Ὡδὶ μὰ ἐκισετωβάζω. οἰ σηβάν! 
1ῃ οοὐαά. Ῥειτουΐδῦιγ, στ πὸ ἢ 

εῷ. Ἐποὰ. ΧΧΥ͂. 1. ΧΧΧΥΙ θὲ: 
ΧΧΧΥ,Ὶ, ἴ.--- 5 ἈΊΠΘΦΟῦ τὸν 

Ἱοῖο υεἰαπέκα. Ἡ θΣ. [π|, Ἐτοθ 

ΧΙΠΠ. 18. --- Ὁ 12), ἐξρανάο, δι. 
ΓΝ, 11. αἱ 18. -Ὁὐϑ' ἐγγηο 

ϑδχῃ, ΧΧΑΠ1..27. ἐκίῤφεο ἐεὶ σὺ γ 
ὡγσωρδοιοιε Τθοονεπὲ ἴα φαττατα, ἰπὲ 
1 ὅδ. ΧΧΎΤΙ. 8. 2 Ρειιὶ. ΧΧΥ. 
18. οἱ ΧΧΥΤΙ]. 18. 8:ς ἀροὐ [51 
ἄον. ϑὅ'ς. Ὁ. 1], μ. 190. το 

. ἐπιθάσθοι, Ὠοσῦα ἐγγωρίόρπενι [θσστο 

-ὙὉ » οομερίγο, οὐμ)αταβοπρ [5 

οἷο. 3 Μὴ ΧΧΙ͂Λ. 91. 25. πῆι 
αὑτῷ, σοπλιγαίδοπεπι οοτῖτα ἴδ ")}ι 
 ιοίοδαπι. Τὸ εἰ δρυὰ Ριιΐ. 8 
Θυοᾶ χυϊνῖβ ᾿ἴραν εἰξ ργόθδ Ῥέξ' 
606. ες τῶν ἐατι7τνϑεμάνων τῷ Ικὰν 
2 



Ετυτίδρμα.. 669 ᾿Επιτίμιον. 

ζαίσαρ, Ἡρρῦθας. ὭῬεε. ΧΧΙΝ, 416. ᾿ΒΙΥΤΤΥΜΑΊΏ, ἑπονεβο, ἐλ πμρόνενι 
ἱ ἐπυτιϑήμονοι ἐπ᾽ αὐτὸν, φυὰ σοηῤατα» οὖγε 
ἱοπεῖα ραπίσα ᾿ἰΐυτι ἐαοιεδαπί. ὙίΔε 
ἢ 2 Ρακεϊ. ΧΧΧΙΠΙ. 35. -τ ὙὟἹὐῬοΡ» 

ϑηυταδρ. 8 Ῥωμ. ΧΧΤΙΙ. 18. --- 
τον ῬΙ. ,αἰῖο, ἀεοὶρίο. ϑγτωτα. δὰϊ 

αὕὗσ Ααυΐα Οοηρα. ΧΧΙΧΣ. 25, 
πέθου με, εῤει δὶ ΙΏὴ6. ἴάσεῃ 1 881), 
ἐρλίον Ὁ, ἐᾳέθου βίοις --- ΤΥ ΡΙΝ. 

Ρβαῖνα. ΣΧ. δ. βγτάση. ΡΒ. 
ἜΧΧΤΗ. 20.-σ δι ΘΠ 

(8] εὐ ΗἸρΙ. ροπο, ϑγτοχα. 1 ϑδση. 
ΓΥ̓. 2. ον (θη ΠΟ [81] 
οἱ Ὁ» ἄπδιι ἕοσιποϊα ἾΟ 
ὙἹ3 566: ὦ γοπροπάεί, απὸ Σ 

εϑρομάεξς γϑγβουΐα: εἰπεπι εἴζυαθ 
τσεπ δες ἴεφεπ, ἐο ἑΐτοιν δοπηιε- 
μέπρ ἧς α ρέγϑονς “σαν, Ἀ. ε. αἀοτίτὶ 

, ἀοσέϊίἐδεγ αἰέχωμοηι ἐγαοέαγα. 
ἐγζατων.: 0}. ΧΧΙΠΙ. 6. μόνον αὐτὸς 
νἢ ἐπσισιθέσθω μοι, ΒΟΪυΤτη 060 086 Π6 
γιρομαΐ τολδὶ.᾿Ψυϊμαῖαα Ῥθπδ ατιο- 
ἃ βοηβύη: ἠδ πιαρπμαιπῆς δι 
τοῖϑ πο γϑπεί. Ααα. εἰ ΙΧ 6εα. 
Ὅταρὶ. 2.0. ἴ. 1}. ἐσέθηχαν. 8οἃ 

στὼβ πα (δάπειδ ῬΡ. 6. 
» 4.8. αρεὲ ἔδηκαν καθ᾿ ἡμῶν. 1 Χ Κ 
ἡθῶεκο. ἈΧΎΨΤΕ; 1}. υἱοὶ ἰδτηθῃ ΒΓ. 
γόῤηκε, ππιοῦ πανος οὐ. Αἰοχ., [ἰ6- 
ἜΣΕ χρρόδοτει ὑπύθηνιν, οοἱ}. ν. 18. 
πὸ ἀκούσει ἐνὸτὶ ἰ., ἴῺ οοὐ. φασι τί- 

. ἄχ. ΠῚ. 44. 8 Θδτι. 
ΨῈΝ 14 ἡνάθηκε πὰ χεῖλος αὐτῆς 
εἰ τὴν ακιφωλὴν αὐτῇ, ππροπερδὶ 
ΔΒΏῸῺ ΘΔ Βροῦ σαριῖ θάμ, αποὰ 
ραΐ ἰπ εἰσπιυπι Ἰυοῖι8.. Οομ Ψὲγ. 
ἔξ, 87. οἱ Ἐχείρ. Ῥκωι.. ν. 1350. 
Β6.:.--ο γρμδ» ῬΌΝΟ, ΑἹ, Ῥραῖυι. 111, 
Ὄ᾽ φῶφ χύκλιμ ἐκνειθεμάνων μοι, εἰγΌΒνΩ- 
ἦτο ἑηυδάρπέερ τὸ. βὲὶς οἰ Ηρχο- 
ἰΙοε. ὩΡ. 1. α 936, εἰ 102. 177. 
᾿άάε ῬὨΠοοίσαῖ. ἀθ Νις, ΑΡο]]. 
ἴχδη. 1.0. Υ. ας. 3. ν. 219. Ῥχω- 
ΕΓΘ8 Ἰεβέςιν ΜΑ]. 1. 7. ἴῃ ὅπε, υδὶ 
ετῖνιε καὶ τὰ ἐανειθέμενει ἐξουθινώσατε 
ἡ} γοσροπάοι ἐπ ἑοχία ΗΘΌΥ. εἰ 
"Ὸ ααἰθτι8 ὅἰ γεγο. ΑΥᾺΡ. τϑοιίμϑ 
οὐίίας: καὶ βρώματα τὰ ἐμειθέμενα 
ξρυδενωμέάνα. ϑὥατιι δαίοαι ἔς νεξῦα 
κά μα εἰ Ἰγδβηβϑισοιξοοχ Υ. 19}. Β. ἐδ. 

ΤΟ, 
»νεῖρέο. ἼΨ.)» ἰάοχα, [πιδ, 866. το 

ΝΟΥ Ὦ. Ζ61. ΧΧΙ͂Χ. 27, Ααυ, ἴοκα. 
ΧΥΠΙ. 18. ἐπιτιμήσει ἐν αὐτῷ. 1,ΧΧ 
σε. ΧΧΧΥΊΙ. 9. ἐπετίμησεν αὑτῷ 
ὃ φατὴρ αὐτοῦ, αὐγιγραδαί ΠΠ]υτὴ Ῥαΐος 
εὖ. Ῥβ. ΟΥ̓́. 10. ἐπετίμησε τῇ ἐρυθρᾷ 
φαλάσσῃ, ἐπογοραδαί ταύ ΤΌΡΓαχα, 
γε]: οἱώπ δεῦεγα γμαδὲ ἐπίεγηιτπαίζοπε 
»γαοσορίϊ τλατὶ τυῦτο. Ζδοῖ. 1Π]. 2. 
-- 7 ΗἸΡΒ. ἃ ν “{2ο. 

ϑγτοτη, ΜΙεΝ. 11. 6, ἐπισιμᾶτε, 9) 

ἔπ ἴ, εὐ ΙΝ. Οσηϊας. ἐρυὰ Αὐαραδ « 
πσίαῖ αυσαὰδ αοξμβαγα, Τὶ 

- ἜΣ εἰοῖονε αὔό[οῖο. πιο. 1 Βερ. 

Ἷ, 6. ἐπετίμησεν, Ὁ01] ΟΧῚΧ ἀποκωλύειν 
Βαβοῆς. γὲ] ΠΡοβ νεοσῦϊξ, νὲ] ἰορο 

ΣΥ ἰεεὶξ γν. 
ΠΝ. ϑαίαν ΜΗΣΙΣ, ἐπογεραξίο, οὗαι- 
ζαθιο. τὰν ἰάοσα, Ασχα. Ῥεαδΐηι. 

ΓΧΧΥ. 6. Αηα, ϑγιτω, Τμοοά. 
Ρχον. ΧΙΠ]. 8. ΟΧΧ 90». ΧΧΥῚ, 
11, Ῥραία. ΧΥ͂Π. 18. ΟΙΠ. 8. .- 
ΓΟ». ἴάσιν, Ααα, δας, ΧΧΥΤΠ, 

20, 
᾿ΕΠΙΤΙΜΤΙἊΑ, ἑπογοραΐίο, πεμῖρέα, 

ρανα, δαρρβαοϊιον. βδρ. 11, 10. ἄσε- 
πᾳ καϑὰ ἐλογίσαντο, “ξουῶν ἐπιτιρώον, 
ἴταθ 1 Ἰυχία 68, αυβ5 ΟΕ ἘΠΕῚ 
Στὰ Οομῖες }μεσῖς. Ν' 

»εοσοαΐμηε, , ἴξ. πιπρίοία, ραπᾶ. 
(Αἰοίρμε 111. 82. Ῥμ)ο 1». ἀδ 

δῶ. Οὐοῃξ. [Ιπτϊ. δὰ 
Σλιοῖδῃι. (6 Μαογοοᾶθ οπάμςςβ ς- 
4) δι: ΤΠ. 6. πάντες ἐσμὲν ἔν ἐπιτ!- 
βόοιςγ Οὐ Π68 σιμὰ ἴπ σμΐρα, 8. Ρέο- 
ϑαίογαε. Τοϊᾶ, ΙΧ. ὅς. μὠδποσε σκανδω- 
λισϑῆς ἐν τοῖς ἐσιπιμίοις αὐτῆς, ΄40εδ 
γεσρα ΒΙο] θα τσγϑηβίυ τ: 6 ἀρθὰν 
ἀϊουΐϊαγα σδρίδα Ῥϑοοδδβ 6708 ; 
Τοοῦι8, ἘΝ νἹά εἴας, δελκλωαι 
πε ζυγίε δοωπααϊκεγίς ἐμ ἀἄδοοτε 678, 
80. ἄδοοτα εὐἰδίἰβ βοτεηίία εἰ ἔοτταβε, 
ὃς αἰοεραηθα νεϑέτια οἱ εὐἰυ8. Ἔ“- 
φ«ισίμεον οαῖτα υἱ εἰγιμοϊορίος σπενα 

ἂ 



᾿Επίσιμος. 

« Βοζαί, σωροί εεἰ ργαείαπε (ἀπάδ δείδια 
τοὶ ἐπιτίμια »εανιδα πἰρτιὴ» ἱπεοκάπιμι 
βεμδυ), υἱ δάϑο ἢ. 1. οσγιχιοῦθ ἐδ 
υοπμξίαίε οἰ πρός κῆρ ΘΧ ἰοασὶ 
Ῥοβϑῖξ, ς0]]. ν. 8. οἵ 9. Νοῦ ἰαθα 
ΓΘΡΟΖΤΙΔΤΘΙΩ, ᾿ αυ͵5 ἐπιτίμοις Ἰεβετε 
ΤΆ }1εῖ. Νομηῦ]}}δ ἱεσομάσταῃ βιπρὶ- 
οδί! βυπί ψυμυϑίοις ἢοο βθῆδι : Π6 
Ππαρίηρδβ ἕμοο εὖ. 4 Μδοοδρ. ΥἹ]. 
18. περιτίστειν ἐπιτιμίοις, ἰποίάογα ἴῃ 

τ ὐὐβνρρα Ἠδογοῖι. ἐπσιτίμμον, «ρόστιμον, 

τνρης ᾿ 
5᾽ἜΠΙΤΙΜΟΣ, ργείίοσυδ, ἐχχιῖδι- 

ἐπε, “εγεβίμ. Τοῦ. ΧΠΙ. 16. λῳ 
ἐπιτίμῳ, βος. οοἷ. ΑἸοχ. [πὰ σοὶ αν 
ἐνείμῳ οχείαί. ϑίσ. 111, ὅ. δος. 
ΑΙαΣ. υδὶ Ναϊ. ὑγὸ ἐσισίμοι; Βαθεῖ 
ἑαπιμίοις. ἩΦΕΥΟΝ. ἐαίτιμον, «΄λούσιον, 
τιμωρὸν, τιμητόν. ϑυϊάδε: ἐσήσιμον, 
ᾳλούσιον, ἣ τὸ μὴ ἄτιμο. Ααάε ΤῈο- 

ς ἴλεα Μαρ. Ἐσὶορ. Ρ. 8568. οα. Βεν- 
ὩΔΊ. 

᾿ΕΠΙΤΟΚΟΣ, αγίωϊ οἱοὶπα. ΓΣ 

τ» αταοίάα σα ρατίεπάμηι. Θγτηπι, 

1 βδῃι. ΕΥ̓͂. 10. 
᾿ΕΠΙΤΟΜΗ͂;, ῥγορσῖο : ἄγε 

ψυα αἰϊφεϊὰ ὄγουξ γοααάειγ, ἱπᾶε - 
οογιρεπάϊεηι, δγευϊαγίωπι. ἃ ΜδΟΟΔΌ. 
11. 47. 929. 

᾿ἘΕΠΙΤΡΑ'ΧΗΛΟΝ, οοἶϊΐαγε, φεοά 
ὰ φωργα οοἰδερε οί. ΠΡ : ἘΚΘΘΓΗΝ: 

γεϊ, υἱ 4111 ἀχροπυηί, ἤπέειπι σαὶ 
νεῖ ραϊέωμηι. ἴῃς. αεη. ΧΧΧ ΤΠ 
18. δὲ ἰδιηδῃ ἐσιγραχήλμιον Ιερεπά υτα 
εϑέ, αυοὰ ππόμέν ΤΩ ΠΘΓΌΥΩ [ἸΏ ἀΈρι- 

χήλιον ταυίδγιης : (Ο]]. ν. 28. 
γΙάς δὰ ἢ. 1. βόδι δη) εν ρίαπι. 

᾿ΕΙΠΤΡΕ ΠΩ, »ρενηιὶξο. "ον 

ἀΐοο. Ἐδῖμον. ΓΧ. 14. ἐπέτρεψεν οὕτω 
γενέσθαι, ρεγηιμίοδαι 1 δεσι. Ηρεγοῖ. 

ε ἐπέτρεψεν, ἐπέτρεπεν, ὑπεχώρει. ---- Ὡ» 

ἄο. ϑγτωσα. 1 ϑατη. ΧΧΙ͂Ψ. 8. --- 
7 γεϊηφιο. Οὐπεβ. ΧΧΧΙΧ, δ. 

ὉΌΣ οογιηιέογε, σομογοθγο ὨοιΑῖ. ----- 
Τν» ογαΐπο. οῦ. ΧΧΧΙ͂. 18. 4 

Μδος. ΙΝ. 17. ἐπιτρέσων τὴν ἀρχὴν, 
Ρομεβοδέυτα ἀεήεγτε. ἴθ. ν. 18. 

᾿ΕΠΙΤΡΕΧΩ, ἀσονττο, ἑπομγδο, 
ἐγγώπερο. γὴ.γ, σαντο. δι. ΧΧΙ͂Υ. 

890 ᾿Εσιτυγχάόυα. ᾿ 

17. ϑγιββ. Ῥε. ΠΨΤῚ]. ὅ. Θθσκαστι 
χ. 10. ἐσί αὐτῇ, ἐπευν αδαπὲ π' 
11. γιάθ εἴ 1 Μδοοθ. ΥἹ. 45. 

᾿ΕΠΙΤΡΕΒΩ, αἰέενο, αἰϊεεῖο. ἐς ΤῸ 

Ῥτο ΝΜ 3ἼΠ Ηρ. οοπέενον. χα ἡ 

Ζ0Ὁ. Υ. Λ ἐσιτριβήσοντοα, αἰξετεπέατ. 
Ρηλδι» αὐεογὅοο. ϑγταπι. Ῥααῖαα, ΓΝ. ἶ 
8. ἐσέτριβον. Ὁ}. ἱηξεγάζυσα εἐ8ὲ 1. ς 

ἢ)» Ῥγοίετο, οοπομῖίοο. ΟἿ. Ατροι 

11. 7. υπὰὸ ΟΧΧ Β.], νοσα χατακε- 
φεῖν ιι8ὶ Βυηῖ. ᾿ 

᾿ΕἘΠΙΤΡΙΜΜΟΣ, αξέγεο. ΑΣ 

ἰάδτα. Ααὰ. θευῖ. ΧΧΤ]Π]. 1. 
᾽'ἜΠΙΤΡΙΠΤΟΣ, αξσέξωε, ζγαών:. 

ΤΡ ἰάετη. Ααυ. Ῥβαϊα. 1Χ. 9. ἐξ-- 

τρίστῳ. 
᾿ΕΠΙΤΡΓΕΙΣ, αἰδέτο, ἴς βιεδαε. 

9)» οοπέγμο, αἰϊιεῖο. Ῥε, ΧΟΙ]. 5. 

-- ΠΕ» Ρεσι. ΡΙΗ. αὐλέδεπε, οὐ- 

πιουεηδ. Ααι. 860. οοὐ, Βαγῦ. Ηδῃ. 
11. 1ὅ. Ἰιερὶς ΠΡΌ» ἐὔμεο. ΒΡ 

ιῖο αὐίοτα δὲ δγτηβοΐιται ἱπεοτὶ. ἐ 
[8. 
᾿ἘΠΙΤΡΟΠΗ,, μοϊεοίαν, »εγυέςηο, 

Ῥγοοιγαξίο, 9 Μδθο. ΧΙ, 14. δὺς 
δὲ ἐππροπὴν τῷ κτίστῃ τι χόσμου, ἄἀκτις 

᾿ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ, φὈγόσωγ αἴογ, ἑαίον. 
2 Μδοοδῦ. ΧΙ. 1. Δυσίας ἐπίσροαυς τεῦ 
βαώλέως, 1 ,γϑὶδθ ῃγοομγαΐον ΤΕ: 
Ὁ. νὰ, Βδαν6]}ι8 οεἐ Οτοϊίυ. Ποιά. 
Ἀέτ ει 2. ΧΙ. 4, Οοπᾶ 1,εχ. Ν. Τ. 
8 ν. ἊΝ 

᾿ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΩ, αὐὲρέξοον, οὐπεε- 
μοῦ, ἴϊ. ,εὰς δωνι, ζεἰδοϊξεν ἀρο, 
ῬΤΟΒΡΕΙ͂Ο τόδε διοοεδει πεέογ. .« ΤῊΣ 

αἄμγο, ἀ520. Ῥτον. Χ]]. 28. οὖχ ἑανττ. Ὁ 
ξετα, δόλιος ϑήρας, Ὠρὰ ουπϑεχμείντ Ὁ 

ἀοϊοδιια ἔετατο. Αταθ. (ὁ ἵὶ τα 

ἸΝούΌογ6, ὁχοίξαγε, ϑρθοϊατῖτη Ῥναάενι 
ἐ ομδιξ, ἩΘαγ ΟΝ. οὐχ ἐπυττύξεται, οὐκ 
ἐκιτυχὴς ἔστα. ΟἸορβασ. 'ἰπ Οοἰδι. 
ἐπιτεύξεται, ἐπιτυγχάνει. Οομέ. ΕῸ]]οτὶ 
Μίϑοεὶ], ϑ'δογ. 0. 1]. ς. 18. μερ. 
781. --- πόνο, Ῥαχὶ. ΗΙΡΒ, ργον- 



Ἔκσισυχία, 

αὶ ὕέγέ ἀρεπδ. Οξη. ΧΧΧΙΧ. 4. ἀνὴρ 
ἦν ἐπιτυγχάνων, νἷν εὐαὶ '- 
Τῆι σμοοοῖδε άεμ. ὅ΄ῖὶο οφὔδτα Ὠοά. 
ϑις, 110. 1. δὰ} ἤπ. ἐσιτυχόντα 
πἄσι τοῖς ἄϑλοις νοοσδῖ, ἐπ οπιπίδιι 
σεγίανιπῖδεις ἐοϊοὶ σισοξαδιε τδιης. 
ΑἸοχυΐῃ εἴασα στεβοσι οὶ ροβϑεῖ εὐτυ- 
“χών. 

᾿ΕΠΙΤΥΧΥ͂Α, αὐερίϊο, οοπεεοείδο, 
᾿ ῬΤΟΔΡΕΥ δμσοεδεμδ, ΔῸ ἐπιτυχὴς, φαμὶ 
δ᾽ υοἱὲ τοάάἐμιν ματιίσορθ. ϑαρ. ΧΙ]. 

109. χειρῶν ἐπιτυχίας. 

᾿ΕΠΙΦΑΙΝΩ, ἀρράτεο, ἐϊωπιῖμο. 
ΝΠ» ἨϊρΗ. 40 Ἦν, ἐἰιιηιῖπο, 

Νυπι. Ἴ. 26. Ῥβαϊ. ΧΧΧ. 20. 
ΟΧΥῚΙ. 96. --- ἈΡΣᾺΣ πὸλν» 

Εἰρἢ. εὐ ΝΊΡΗ. ἀεροτίο, πιῖρτὸ ἱπ 
σαρέυϊἑαέονε, ἰζθτὰ γευείο 6. Οὐδπ68. 
ΧΧΧΥΡ. 7. Ἐς. ΧΧΧΙΧ. 98. --- 
Ὁ, ΗΙΡΒ. »Ὸν Ῥίεπάρο. Αγα. 

“ Ῥβαΐτω. ΧΟΙΠ]. 1. ἐσιφάνηθι. --- Γ» 

ογίογυ. Ὦευι. ΧΧΧΙΠΙ. 4. ἐπέφανεν. 
ἔπ ϑγυυθδοδο Ἰορίτυν ἐπεφάνη. 86 
νοχ Βος, συδῖι Μοπίῖ. δὰ 77) τὸ- 

[υ]1|, ρεσεποῖ ροϊίυ8 δὰ ΝΣ υΐ 

τϑοίθ δα Β. 1. ορβεγσνανῖ: ϑοβαγέβη- 
Ῥεγρῖιβ. --- ΝΜ)» Ραγί. ΝΙΡΒ. ἃ 

ΝῚ.}» ἐαγτι δες. δορὰ. 11. 11. - 

δὴν 55» ΝΙρῆ. ἐποεμίου. εν. ΧΧΙΧ, 

14. --. Γγεν γεἰρἰοἷο. Ἐπ. ΧΥῚΙ. 6. 
ἃ .--- Γν ὅσιο, ΤΒθοᾶοι, 1 ϑδτι. 

ΧΥῚ. 18. ἐπιφάνη, αἀνεπέξ, ἐχεεγεῖξ 
46 ἐπ ἐϊΐο. ΕΡ. 76γ. ν. 51. ἀστραπὴ 
ὅταν ἐσιφανῇ, ἔυϊρσιυν οἱ αὐδείροαι. 
8 Μβοολθ. 11. 19. ΒΙΡΒΠ]Π1οα ποίας 
“ρἰεπαϊε πιαπὶεείαγε, ἐπεὶρπὲ πιοᾶο 
αἰϊᾳμϊα ραΐαπι ἀεοίαγατε, ἐπίφανον τὸ 
ἔλεός συ. ϑδὶς φαίνειν ἀρυὰ ὨὈίσῃ. 
(488. ΕΤαστηθηῖ. Ρῥ. 1. εα. Βεΐτα. 

᾿ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ἀρρατγέϊίο, οδίεπ- 
ε ἐπι, ἡϊαείτὶΣ ροίεπέϊα αἰυϊπα πιαπὶ- 
υεειαξο. Ὦνγγ, ἐκεγοίέμα. Α΄ὰ. 3: ϑδτα. 

ΨΠΠ. 9. τὴν ἐπιφάνειαν. 114 Μοπίδαυ- 
ΟΠ. 6 ςοα. ἘδρΊο δα] 7881. ϑ'εά, 
υἱ Ὁ ἐβθθηρὶυ8 ἴπ ῬΓΟΒΔΒ]). ΡῈ: 
216. δὲ ϑοβαγίδημροσρίυβ δὰ ἢ. 1, 
ἦδτα τοοῖβ πποημοχιηΐ, τὴν ἐσιφάνεαν 

89] ᾿Εσιφανὴς. 

οοαροποπάσην μοξϊπ8 οὐδΐ δι 
ΣΌΣ, Ργθευηαρυθ Ἡδγοηγτοο, 

Ὑπεοάογείο Ουδβῖι. 99. ἴῃ 92 Βερ. 
εἰ Ῥτγοςορίο Ρ. 196. ε. Μουγεῖ. ὕ 
Ἐπὶ συτὴ δαβρίοασοσ, Ῥσὸ ἐπιφάνειαν 
ΤΘΡουθημἄσγα 6886 ἐσιστρατείαν, δαΐ 
ἐπιστρατίαν, φυοὰ νἱᾶὰδς βαργα. --- 
“ΝΥΝ, ἐχίίαδ. ϑγτητα. Ηοϑ. ΥἹ. 3. 

Βδηδ ᾳυοδά ξβουϑυτη, ϑϑίτωο θῃΐτῃ 
10] εβὲ ἀς Πθο, ςυΐ, φυδπάο ἀρρα- 
Τεῖ, Ἔχ 8 6 συ ἶο ἰδπαύδη ραϊδῖίο 
δυ0 (ἱρυίξιν. --ο ΜΥΊ, ταρίπα- 

ἐμηι. Αταοβ Ψ', 99, ἐπιφανείας αὐτῶν: 
Τορεγαηξς δρεσίθ πο μ  α12. Ἴοοο κα 

ὈΣ Ν. ριπριίμπι υεείτογτηι. Ὗ. 

Οδρρεὶ]! Οτίε. 5. Ρ. ΠΙ. μας. 199. 
οἄ. χες. -- “ΣῚΡ. Ῥασῖ. υεχιϊαία. 
Ιποοτὲ. Οδηῖ. Ί. 9. ὡς ἐσιφάνεα. 
Ἐογίαβθβε Ἰερῖς. ᾿ἰοσίε ἐγαπθροβίεῖβ 
ΓῚ 7229 ουχη δυσίοσο ΕἘά, Θυϊηί. 
εἰ ϑεχέρ, 8ς ἐσιφάνειαν πῃ ποϊίοῃρ 
ἀρραγίοπΐα αἀἰυΐας ἀραϊς. Ῥοιϊεθέ 
ἴδίωθῃ ἵπ ἩδΧΑΡΙΪθΒ αυοαὰθ Ἰερὶ 
ἐσιφάκια ὡς, αἱ δὰ Ῥχοχίτηθ δηΐθοθ- ἃ 
ἀδηβ ΓΙ ἐδ τεξεσαΐασ, χαρά ΔὉ δυο- 
ἴογα ἘΔ. Θυϊπε, ἐπιφανὴς τοδάϊεωυν. 
ἘΞ ΓΊΝ ΣΝ» Ῥατί. ρῥἷυγ. ΝΊΡΙ. ἐσγ- 
γιδίδα. 3. ὅδ. ΥἼΙ, 23. ποιῆσαι με- 
γαλωσύνην καὶ ἐφιφάνειαν, ἴΆΓΟΥΟ Ταδρ. 
πΔ οἵ οδίεπέα. ὅδ᾽Ά΄»ο δξίδχα ἀ6 "πα " 
“)είο ἀοοισπενίο ργαεεμίία αἰυΐπα 8. 
ππὲγαοΐο Δα δῖαν 2 Μδοο. 11. 924. 
ΧΙΨΡ. 1δὅ. ΧΡ. 97. 3 Μδοοδρ. 1]. 
9. Μιάα Ὑεββοὶίησ. δὰ Πἱοά. δὶς, ὁ 
1. 85. εἰ Ψαϊεοβίυτη δὰ Ευβορι Η. 
Ε. 1.6. Ῥχγαῖετεᾳ Ἰερίξαν ἰῃ Αἀάϊε, 
Ἐπδῖμοσ. ΧΙ. 2. 5ες. νεῖ. Ατυπά; 
ἀφείλατο αἂν σημαῖῶν ἐπιφανείας αὑτοῦ, 
Ὁ ἐπιφάνεια εϑὲ οσέεπίαίίο, 1. ᾳ. δόξα 
ἴῃ δηξθοοαδηκθ8. 

᾿ΕΠΙΦΑΝΗ͂Σ, ἐϊμείνὶα, ερϊοπάϊ- 
ἄμε. ΓΘ» ἕόγτον, ζογηάο. ἘΔ, 

Θυΐπε. Οδηι. ΥἹ. 9. ..-- ΓΜ» 

ῬΡαγί. Ηορῆῇ. ἔζοιη. ἃ ΠΕΡ υἱξ ἦογ- 
γεπάα. ϑορὰ. 1Π|. 8, .--- "νὼ, 
Μοναλ. Νονδθῦι Ῥχσορυΐυση τποη- 
ἔβ. ὕεδμεβ. ΧΧΙΙ, 9. βες, Οχοι. 



᾿Εαιφανστατος. 802 ᾿ Ἐκ. 

« ἐπιφανῆ, 11ὰ ὀπίπα Ἰοραινάμπελ ἰσθθ . ᾽ἘΙΠΦΕΩ, Ῥεΐσο, εἰ ἐωρίρμω, 
γροὴδ παέϑθξα ἀφργαναῖε ἐκιφᾳή. .---ὀ βέγον, ἔγγωο. ἘΔ» Ηρ, ἃ δὴν 

ΝΣ» ΝΙΡΆ, δὸ “"ἶν» ἐϊισίτις 30. 

᾿ ὅγηθτα. Ῥϑαῖτα, ΧΧΥ. 5. --ο τὴν 

Ῥατί. ΝΊΡΆ. δ δ. ἐεγγ δια. πὰ. 

ΧΠΙ. 6. 1 Ῥαν. ΧΝ]].. 91. Ηδῃ. 1, 
ἢ. ΜΑ].1. 14. ἴῃ ομμῖρη Βἷ8 δα 
τοὶ χυΐϑ, υὐὲὶ οσσυγτῖξ, Ἰοοΐβ Πσπη }]} 
ἀξλϊαυυπξ 605 κ5 }} Ῥετσαιξαβοα οἴτα 

πῆ (011. Με]. ἘΝ. ὅ. 

ὃ. ᾿ΕΠΙΦΑΝΕΣΤΑΤΟΣ, ἰδὲ 
φσενδ. ἢ δ δ» ΒΝ, πὶ. Ῥχον. ΕΧΥ. 

ξ4. Ν δὶ φεβίποτε νοϊΐα, ἐσηρανίσγανγα 
εβθ6 ἢ, 1]. διαπαϊεπιία φυλάεπι Τοτπιῖε, 
δεὰ ρὲῦ ἱπαηέηι δρεζίεπι ζοϊοπέϊα, 
πὴ 96 6βοτῸ τεροποπαυτῃ οὐἰς ἐσ- Β6Ὸ 
σραλέστατα, ἱποεγβδοπα, 7αϊϊασῖε- 
ϊς ἢ ' 

' ΒΠΙΦΑΝΩ͂Σ, ἐηδίρπι ΟΡ, » 

ῥέε, πιαρπίἤοε. Ἐπί, ΧΙ]. προ 
ς εῖ. Ατ. πᾶσαν ϑύραν ἐπιφανῶς (Νυχα 
μὐϑείστο Ἰεφεπάυπι  Κ.) τηρεῖ, [Ὁ. 
1. 18. ἤγαγε τὸν γάμον ἐαιφονῶς. 
Ῥυΐας Ὁμοία. Υ. 1τθρ. Ἢ 
᾿ ΦΕΠΙΦΑΥΛΙΖΩ, ργὸ υἱῖξ λαδοο, 

Ποοοὶ {ιοῖο, οοπίεπιπο. λυ» υἱπάε- 

ἠϊέαηι ζαοῖο. ΤΏτεπ. 11. 20. ἐσεφαύ- 
λισὰς Β66. οο. ΑἸεχ. Ββοά τοϑροῃθῃ- 
ἄντα φοῦλι8 ἰδὲ - δε ἐπιφύλλισας, 

παῖὰ οἱ αἰξοζα ἰθοῖο ἰοέῦτα 
ἃ Βαροτα ροῦεεῖ. Οοπέον ϑεδυ  θ αὶ 
Θηρῖν. ΗθΌτ. Ὁ. 98. 566. : 
. ἘΠΙΦΑΥΞΚΩ, ἐδμοοῖθο, ΟΥ̓ΊΟΥ, 
ἔμοεο, φρίεναῖθο. παγητν, ΗΙΡΒ. δΡ 

πη» ἑαδογπασιΐωπι ροπο, “0Ὁ. 

ΧΧΥ. ὄ, μὰ ψυϊα. ϑ.γτ. ΑΣὰρ. 

Ομελά. Ἰορίβϑε νἱάθπίαν ὅππν δι 

Ροϊία8 ἐπιφαύσχεν ἀθ ἐτραπδίοπε ἴμ- 
᾿πρϊηῖς Ἐχρ] ἰσαινάυγα ετιξ. --- 77 

ΗῚρἢ. δ᾽ ὃν» ἰμοενε ζαοῖο. 080. 

ε« ΧΧΧΙ. 46. ὁρῶμεν ἥλιον τὸν ἐαιφαύο' 
σχονα, νἱἀοιηὰβ δβοΐθι ἐμοδμέρηι. 
Η58. ἐαιφαύσχοντα, ἀνατίλλοντα, φαΐ- 
νοτα. 700. ΧΕΙ. 10. --ο Τὴν αἰε:- 

ἦμαρο, εεράτο." ΑἸ. ΦοὈ. ΧΤ,]. 9. Τὰ 
Βιαϊττι5. βοὰ ἐειραύσκετιι: ἴθ] ΕΗΘΌν, 

αρίϊο. δεῖ. 11. 9. --- σῦν Βρὲ 

8 γῷ, τευετέξ ζαοὶο. Ῥτον. ΧΧΥ͂Ι. 
15. ὅγιωσω, 9200. ΧΧ. 10. --ἰον: 

δ, απεδείο. Οεει. ΥΙΙ. 18. ἐπυρίαη 
πιβωτὸς ἐπάνω τοῦ ὕδατος, ἢ 
Αὐζβ βιηρες δήπδει. --- ΓΤ ν ἡραῖς 
20". ΧΥ͂. 129. -ἴ ἐπήνεγκαν οἱ ἀζδαλρε, 

δου; αὐυἱὰ ἐπέμεγεπέ, νοὶ μεπαγαὶ 
οουδ το Ῥεσταυίαγυπι! ἔοτδδε. 
1 ΘΠ ἸΌ -- ΠῚ ἐποιί. 

ὕδηοθβ. 1. 2. «νεῦμα ϑεοῦ ἐπῆρα. 

ἐπάνω νοῦ ὕδατος. ὅ)γτ. νος τσὶ 

Ἡϊρ. ποίας ταίϊανι αἰξουζα; αὐ 
εὐπολαγα οἰιάδνε. ϑγτοτα. δοῦ. 
10. ἐποίσουσιν, ἐπίεγενέ, 80. 5 ὅδ. 

ἅψας, ἣ, ε. κιχητμα οὕχι Βυτχιλοήδευ 
ϑοᾷ ἀχοϊρίοαῖ, οἱ 16 σταίϊδτο 6018 
δἰ δὲ ξΌπΟ] ἰαγο δευήερυπί, ἔπαθες 

τχῦθῃ αἱ δὶς ἌΧ 8 ΥῈἋ πὰ ποῦσοε 

ΒΡ ἈΠ] 1οα ἀογιναγι. --πἰὸ ΟΝ 

σε. ΧΧΧΥΤΙ. 21. χιῆα ἃ μὴ ἦτο 

ἔγκητε αὐτῷ, ταλπυπι δυίεπι Πα 
ἰηετίε 1}. 1 ϑ8ὅ4πι. ΧΧΙ] 11. 

ΧΧΙΨ. 7. 2 Μᾳςα. ΧΙ]. 85. τ π' 
ἀίων Θρᾳκῶν τινος ἐπενεχϑέντο, Τὰν 

εὐνα δαυΐν δαπίξαπι ΤΈγρσα [Γ΄ 

γμργοί ἰὰ ΐμαι. Ηδεγοῖ. ἐυρρρε 

νον(» ὡρμμηχότας, ᾿ 

᾿ἘΠΙΦΗΝΤΖΟΜΑΙ, ᾿ἀρρτοῦο, Ν' 

ἀξξανιο, ἐπεργορετο, οὐγιοῖο. ΤΠ. 
Ηρ. δεποάίοο καβὲ, Ῥεῖ, ΧΧΙΣ, 
19. ἐπιφημίσηται ἐν τῇ καρδᾳ αὐτὰ 
λόγων, ὀιαπαϊαίωτ εἷθι ρθε, 5 5 

δὲ ξεϊίοστη βε ἔυθαποτ 
Ι. 12. ἐσιφημίζεται ἡμῦ ἜΡΓ, 

ἐπιργομεγαΐ ὩΟΌῚ8 Ῥεοῦδίδ. ΟΝ 

ἀἐαπιαί. 

ἘΠΙΦΘΕΎΤΟΜΑΙ, εἰομογ. 
ἴοψμον. Ααιι. Ῥραῖτ, 11. δ. 

ΨΈΠΙΦΥ, ποπιθ πιρπεῖβ ἘΡΡΌς 
ἀβοὶ ωνἀφοξατὶ, ποοῖτο συ] ΓΡΡαῖ 



᾿Εσιφλυγμὸς. 

“Ὡς εχ. 3 Μδος. ὟἹ. 40. ως εἧς τῷ 
ἘΠΕ τοῦ ᾿Εσιφὶ (δὶ ἐπ Σθτὶθ υσϑίῶ 
φετιμβθαν. οἰίαεα ἐσαφὶ δὲ ἐπίφ.); εἰ 
Ῥαυΐο ροβέ ἴπ εοᾶσπι σοιητηθὲς ἀσὺ 
«μπτης τοῦ ᾿Ἐπιφί. ὥγταβ ἴῃ μόλδης μῇ 
Ἰοῦο ποῖ ὀχρυοδεῖ Οοπῖ Ρ 
δὲ Η. ϑιερῆ. Τδοα. ἵ,. Ον. ἰοὰ, 
Ι,οπά,) Τ. 1. γοϊ. 2. ν- ΟΟΧΥ. 

, ΦἘΠΙΦΛΥΓΜΟῚΣ, δοαίεδνα, δ.α- 
ἐμγῖρο, ετερέϊο αηναγιηι. ἽΝ νοροτ. 

᾿ς Φὦ Ααυ. Οοπ65. 11. 6. δὲ 41}: ἐσιβλυσ- 

Ι 
« ρα: 

. ἀἐιείτις, ϑεπεγαδεϊ. 

μὸᾳ, 8}}1} ἐασιβλυγμὸς Βαθϑπξ, δ νἱ- 
ἀοπάῃπ φαξ Μομείαιοομιι, 

᾿᾿ἜἘΠΙΦΟΒΕΡΟ Σ, αὐνπποάμηι ἐξγα 
γδὲβε αδ Κονπιαοίοκιε, τιᾶτὰ Ῥτεθρο- 
αἰζίο ἐπὶ την ΘΟσ ροΒΙ0ΠΘ διρεῖ απδ5.- 
ἄσφιυ εἰχηλβοιθομειη, ν᾿ 6. ἐπυφανής. 
ἩἨεάάδοπάξ εβὶ ἢθς νοχ, Ααυϊς. ΡΒ. 
ΧΙΙ͂Ψ, δ. δὲ πύης ααΐάοπι ΚγΤῸ 

ΤῊΝ» ἐεγγιθδια, ὕχκ Ἡεχκρῖδ 1ὁ- 
σε .δὲ ἐπὶ , 888 γ 

νοι ἰοβοπάμπι ἐπέ ἐπιφοβερὰ, σατπο» 
ἄτα ἐεγτὶδείία. ἐρ τυνθαυ Θγυβθιροιιιε ἷδῖ φι. 
βιρὰ ἸΑθεί, - 

ἜΠΙΦΟΒΟΣ, ἐγεπιομάμδ, ΘὈ δὴ 
ἌΡΩΣ 7ονπεὶάο. 

ϑυσάμι. δης. ΥἹ. 8. 9. --- τὴν 

δρδ. ΜῊ» "είμοτ. Ααα. ὅγεαμι. 

Ῥᾳ. ΤΧΧΧΥΤΙ. 8. ὃς [πς.Ὄ. (εἶπα 
ἀυνίο Ααυΐ]4) 8θς. ςοῦ: ΒαιΡ. ἰὰ 

ἀ ταβγρίπα Μαΐ. ΠῚ. 20. (1. 14.), υδἱ 
εδὲ 1. α. ἐπιρανὴρ, . 6. ἐϊιμδίτις, 
υσηέγαδιῖ8. -- γΓήνει: ἃν ἑογτ δια, 

ἀπείχπία. Δαυ. 3 ὅδῃι. Υ11. 94. 
ἜΠΥΦΟΗΟΣ ΕΥ̓ ΜΙ, τσ ρογ- 

ὁμίκωδ δμηι, 1, πιφίμοπάμα, ἐπ οέγὶε, 
τεποτοδιϊὲς διοι. ΔΡῚ ΝΙββ, 8 δ)» 

πιείιοτ. ἴωο. Ῥε. ΟΧΧΙΧ. 4. 

᾿ἘΠΙΦΡΑ ΎΤΩ, οὐδίνο, οδίογο. 
χὰ ἐμδέαπηο, ἰγυιᾶξο: Θψτησα, Ῥε. 

εἹΥ̓ῚΤΕ 9. ἐκιφράξες. ὕάτι Μοηῦ- 
ἔκιοθηι αΦ ἐδῖ, π᾿ γωγϑίο- 
ἤ ΘΠ ἔβα με τορος Ἑυβεδίο εἴ υπο 
Ἑοοά. ες. ἀδϑυιηίατα) νἱ τα 411- 
αυοᾶ ἱ Ἰττερβίβοθ, οατλ αἴτβαι!θ ΨῸΧ 
ἴοηψε αἰνεγβῖθ᾽ ραυάθαίς εἰρτιίβοα- 
Ὠοπίθυθ. Ἄογα ἂς βίποοσα ἔογίαββϑδ 
δϑὲ Ἰεςῖίο, αὐδὴὶ ΠΟΌΪΒ βεσνανίς 
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οἵ καὶ πρλρρπὶ μέρῖν; 1. 1.«χ. γε ΜΆ. 
εὐξοτο γραῦν έμε ἡὐῆιν Ἐτὰ 

ἐπόαρες Ἴων ΧΧΙΝ. 10. Ἐΐε8. ἐαφυλ- 

᾿Εσιφυλλέδα ποιέα. 

ἙἘυσοῖσας, αυΐ τ λα ΡΡ. Θ6. 
Ἐ. 11, ν. δύ. ϑγιαγαδόβυχα ὅσι- 
φϑέγξῃ, αοοίαπιαδὲε, νετῖϊβεε ὑββίδίασ. ῥ᾽ 
-ῊνΝν οἷαυμῖο, Ααυ. 

σϑ. ὙΠ. 4. υδὶ νι, Μομεῖ. 

ἜΠΙΦΥΛΑ ΤΤΩ, οὔεογυο, φἰμαφο. 
᾿ πιρν» ἰάθπι, Ἑοοι. ΧΈΛΓ. 8. 

ἘΠΙΦΥΛΔΛΙ ΖΏ, τασδηιο, ἐμρηῤ κε 
ὑδο δα “κοὶο, υἱιάενιο. δὴ, Ῥ 

» υἱποῖο, Ἀ: υἱπαεπῆαηι Ἐτὰ 

ΣΙ Ϊ, 28. 566. οὶ. γίδες. 
μιαροὶ ἐποίησαν ξαιφυλλίδα. [ ἃ, ΙΕ 
20. 11]. 50. ὀφϑαλμός μου ἐσιφυλλιεῖ, 
οομἶμδ πιεμβ γασεηιαδὶξ, δὰ αὰθ νοῦ- 
μὰ Οτΐβεῃαβ: ὅτι κατεσύντισάν με τὰ 
δάκρυα, τῇ ἐν ὕδατι πνιγομάνων μέτα. 
ᾧορζξ. κατὰ δὲ τοὺς ὁ΄ χατακόπτει με τὰ 
δάχρυα, καϑάσες ἄμπελον ἀχριβὴς τρυ- 
γητής. ΙΑ. Εἴααι. ΝΠ, δὰ Β' ἢ 
Άφυ. Ὠθαῖ, ΧΧΊΙΜΝ, 41. υδὶ νἱὰ.- 
Μοπεῖ. Ἰμο, ἔχων Ι. 16. ἐκιρυλν 
ἡδύ λα 

᾿ἘΠΙΦΥΛΛΕΣ, τασεμεαξίο, σ6] 
ὑκε. γαοξηφῖμς Τοϊδοίων ἐμ 
» αοίδο, ὄρεα, ΟΡ. ἼΩΝ 8. 

Ῥεξεταυ  ). --- ΓΑ ον, Ῥιααῖ, 
σαρἐπιωθηοα, τἀοουιὰ, 7ιδ. ΝΠ. 2. 
ὩΒὶ 4111 ἐκιφυλλίδας ἈρΒοΒ ῬἾΠο8 
ΤϑΟΘ Τῷ ἴεγϑοθθ ἃ Ρε ΑΥΪ τ8- 
Ἰπηΐ, αυὰσα εἰ (οἱ Ταὐπίαπα 
ΓΙ ρῬαπρίπον. γασοπόγωπι, γὙοσβθῖ. 
ΑῬά. ν. ὅ. οὖκ ἂν ἐπελείποντο ἐπιφυλ- 
λύδα, τοῦ τε ππχθοπί κασέηπιπι. Ὑ)ΔΣ 

: ΜΜΆ. 

'λὶς, βοτρύδιον ἐπὶ τέλει ΠΝΟΡΟΙΒΝ ΤΙ χ. 
ΟΥ Μ85. Βνεηι. ᾿Ἐπιφυλλήδες, σὰ 
μικρὰ βυτρύδια. φὸ ἐναφβριενῷῷ τοῖς χλά- 
μασι τῆς ἀμπέλου, ὡς παρώμενα. 
«αρήμενα. απ, β6διο]. Ατἰδίορῇῃ. δή 
Ἔδη. νυ. 92. οἱ αυ ἱπᾶδ τὸρεϊιπίυς 
δρυὰ ϑυίάλπι εἴ Ῥμανόγίπῦτα. 
ἘΠΙΦΥΛΛΙΔᾺ ΠΟΙΕΙ͂, γαρεο 

πιαίδοτίδης ὑποῖο. δὴν» Ῥι. σγάσεπιο, 

ἑξογιθῃ ἐξογωπιχιο μυαξς  οοἰϊρο. ΤΉγϑα. 
Π. 20. ἐπιφυλλίδα ἐποίησε μάγειρος, ὧδ 
πο Ἰοδο νἱάε ποίλιδ ἃ τπὸ 1 "ν Οραες. 
Ὅς. Ρ. 398. ᾿ 
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᾿ῬἘσιφύλλκωα. 894 . Ἐκειχειρέω. 

ΦΕΠΙΦΥ ΛΛΙΟΝ, ἱ. 4. ἐκιφυλλῖς. 
τὴ»» Ῥίυσ. ταοεπὶ. Ζυἀ. 1]. 2. 

866. Οομιρὶ. 
᾿ ᾿ἘΠΙΦΥΌΜΑΙ, ἐπρωρεῦ παδοῦῦ, 
αὐπαδοον, αοογΈεοῦ, ἐξ, ογέδοο, ἀμ βΈΟΤ. 
4 δος. ΙΝ. 50. ἐσ τῇ καχίᾳ, 
ΟΤΥ̓ΣΟΘΉΣ ΤΑΛ ΙΔ. 2 Μδοολρ. ΧΥ. 17. 
ὉὉ1 ἐσιφυήντες το Δα ον ἐπ λοδίος ἐΠ- 
οἰαίε οἱ εἐἰϊαιδ, οἱ Βαάτο}18: γεγο 

φιὲὶ αἴδὲε υἱπι ἐ᾿Γεγιπΐ. 
Φ'᾽ ΕἘΠΙΦΥΤΕΥΏ, ρὸν νἡῇ ϑΈτῸ. 

4 Μαος. ΧΙ. 6. ἐκιφυτευομένην Φιλο- 
δτοργίαν, ἐπείη ΠἸΡΟΣΟΣΌΙ διροσζεω. 
᾿ΕΠΙΦΩΝΕΏ, αοοίανιο. 8 ἘδαΥ, 

ΙΧ. 47. υδὶ ἐπ ἰοσῖυ Ἡδῦν. Νοδοτο. 
ΨΙΠ. 6. εεἰ ΓΝ. Φ Μδοοδρ. 1. 238. 

3 ΜδΟΟΔΡ. ΥἹ]. 18. 
᾿ἘΠΙΧΑΙΡΩ, ξαμάεο, ετμΐο, ἴα. 

ἐογ, βρεοϊδιπ ργορέεν πιαΐα αἰέενίεις, 
8. ἱπίοτίωπεϊ αἰδουζες ἐπειμίο, δαῖ 

- ΚΙ λοθέ "παΐσηε ἐγτίάεο. ])εταοα- 
1Ἰεπη. ἰπ Ογαῖ. ο. ΜΙάίασα Ρ. 404 εἰ 
Ιρορτδῖδδ ἴῃ ΖΕ σιποῖ. Ρ. 894. ἫΝ 

ΝΠ, “ἴοο ἀραὶ. Ἑπεοῖ. ΧΧΥ͂. 8. 
--ἶχν Ηἰρδ. δ ).. Ηοκ. Χ. ὅ. 

--ονῦνν ΗἸΡΒ, ἃ νυ οἷαπρο. Ῥα. 

ΧΙ, 123. --- Β)1» οὐπέαπολποτ. ΜΊΟΒ. 

ἀ ἸΝ. 11. Οὐορίξανγυμς ἔογία ἘΣ» 

:- ἄγροογέαπε εβί. ΑΥ̓ΔΌ. ἱμμᾶλες, 
ΤΕῸΝ πασνδς αἰΐταΣὶ!, αὐεγεαίμε 

ἘΞ9 »"ν» σιδραππο. Ῥτον. 1. 96. 

-- Ὀιδῳ; ̓δεροραϊαίϊο. Ἑξϑοῖ. ΧΧΥ. 

15. -ογηρ,ν Ρε. ΧΧΧΊΝ. 42. 27. 
ΧΧΧΥΝΙΙ. 17. Ῥτονυ. ΧΧΙ͂Ν. 17. 

ως “πο, νεῦρα]ο, ἴσῳ. Ῥβαϊτη. 

'ΧΧΧΙΨ. 20. Ῥτου. ΧΥ͂ΠΙ. ὅ. --- 
ῬῦΨ. Ῥγονυ. 1. 26. βεο. Καῖ. 

Φ᾽᾿ ΕΠΙΧΑΡΑΚΟΏ,.- κπαἰϊο οοηι- 
πιμηῖο, οἱἰγομπευαῖίο, οδεὶάοο, οὐσία ἑοηα 
᾿οἴησο. ἴπο. 1 Ἄερ. ΧΡ. 27. ἐπεχαρά- 
'κωσεν, ῬΤῸ ΡΥ. ἢ772» Ῥετοιδεὶξ 

εἴα. Μορίαιιοοπιιδ Ἶδτὶ τασπυϊξ, 
δῆς γόρετῃ νἱουὶ σοθηάοδα ροεῖ- 

Ὁ: οἱ ξᾺ τεοῖὰ εὐἱ Νεσβοσιῖσστη 
οβξ ἐπεχάραξω. 

5 ἘΠΙΧΑΡΑΣΣΩ γεΐ ἐανχαιάετω, 
ἑπμομῖρο, ἐποισιισὶε δεγταίαμα ναάζεῖο. 
γιὰς ἐπγχαρακόοι. 
ἘΠΙΧΑΡΗΣΣ ΓΙΎΟΜΑΙ, ἐσέμε 

"ῇο. ΠΌΦ᾽ 4... ΧΧΧΊ. 90. Αὐἀάε 

Ναδατα. ΠῚ. 4. 86ς. ΑἸοχ. 
᾿ἜΠΙΧΑΡΙΣ, ργαίνδ, ἡμσειπάμε, 

Ἱ» ὁναδα. ΝΆ Ή. ΠΙ. 4. --- ποτν δε- 

κρόρετ ϑγπῖπι, Ῥτον. ΧΧΧΙ. 96. 
ἐπίχαρις Ἱ γλώσεῃ αὑτῆς, Ἰεχ 

Ἄραρ ῥὰ ἴπρτιθε εἾ0.8. ϑυϊάδδ : ̓̓Εσύ- 
χαρές, ἐαιτεραὴς, λητιχός. 

ΧΕ ΓΧ τἀν θα βακάδξεινε, ἐπάν. ε 
ὄγέμης, ἐγγέείο. πο» ἑρπουείνια. 

ΤΒοοά. οἱ ΠΝ Εχοὰ. ΧΧΧΠΤΙ. 94. 

ἈΑχϑΌ. ἣν ἱμα, τίδεί, δοοαίκε 

ἐεὶ, εἴ ἱπ Οοπορ. 11. ἑκα ξδτίο 
διρξ, γἱσιὶ λαδμῖέ. ϑὶτ. ΥΙ. δ, ὁ 
μα ἐχϑρῶν σοῳήσει αὑτὸν, σωπαϊυτῃ Σ γαν- 
χολοοσαπι ἔδοὶοῖ Π]ππὶ. ἰάδστο 
ἱθ4. ΧΥΙΠ. 81. ΧΙ.1. 16. υἱὸ 
ἀενίβῖο εἰ βαυάϊυμι ἰπϊποϊςογτιτα ἐδ 
ἀϊεῖταν, φυϊ 510] ἱωβαταΐαπι, πιοσθοε, ἃ 
ῬΔΌΡοσΊθΩι, οἷς. οομβοϊβοῖϊξ. πεῖει 

ἑαίχαρμα, χάρμα, ᾧ τιν χαίρει" τις, καὶ 
ὁ ἐκίχαρτες. Αἀἀ6 Ευτῖρ. Ηοςς, Επτ. 
ν. 880. 

ΦΕΈΠΙΧΑΡΤΟΣ, ἐσίαπε ας 
ἀΐωπι αἀξετεηε, Θὥ ΔΩ ἐδ σεως παῖε 
αο ἱηζογίωμες ἰαίαηιν. ἸΌΙΣ 
Βεέ νοχ δρυὰ ΧΧ Ρχου. ΧΙ. 3. 
'ἴπ αὔδα Ἰοουπὶ νεσθα πρόχειρος δὲ 
καὶ ἐσέχαρτος. κι «-. Δ. σϑεδίοστηϊ 6 
γ. 10. υδὶ νοχΣ ἐσύχαρτος Ἡεδν. ἵγν 

ὁυαίϊο, τεβροπάεί. Αἀάε Τπυςγὰ 
11. 67. υνὲ νά. [π|ϊ. ὃς Ῥο]]υςία 
Οὔομι. Π|. 101. οἱ ΙΧ. 86. 
᾿ἘΠΙΧΕΙΡΕΏ, ι«ναπεῖς αὐὐνεοῦεο, 

Θμρτε οΥ, οοπον, αμάρο. Ὁ) 4κα- 

γῸ. ὅγτοτα. 4 ϑδιωη. ΧΧΙ. 2. Σιν .}} 

ψείγέδπο. 3 Ῥαν. ΧΧ. 11. --- ΒΥ ΑΣ 

Ἐδῖι. ΙΧ. 95. ὅσα δὲ ἐσεχεῖ- 
τῆσδε ἐσάξαι ἐπὶ ᾿Ιουδαΐους, αυβεοιησιιε 
δυΐοιι! οοναδαίιν δάάσσοτα ϑυροῦ 
ψΦυάεοβ. 8 Εδβάγ. 1. 27. Ἡδῦς. 
ὌΡΕΙ ΝᾺΣ 4 Ομγοη. ΧΧΧΥ. 22. 



᾿Επιχ,είρημα. 

;5) Νίδορ. Π.. 90. ζωψῥωαμῦ ὀατχωρῖντι, 
11}} χυΐ δὰ ἘΣ ΝΟΉΝΧΣ 
γπουεί, ἢ. ε. Ῥἱοίοχί. 4 Μδοο. νΠ 
10. ϑρομαχεῖ ἐπιχειρήσας, ααἱ αμάξὲ 
αανογθαϑ [ουτη ρυρηδτο. Ἐδεγοῖ. 
ὀσιχειρεῖ, ἐπιτολμᾷ. 

᾽᾿ἜΤΙΧΕΙΡΗΜΑ, οοπαΐμξ, ηοἰιεη, 
ἐπεί ξμέαπι, ατἐἐοΐμπι. δῖτ, ΙΧ. 4. 
μήσοτε ἁλῷς ἐν τῶς ἐπιχειρήμασι, τ 
ΠΑΡ δτῖβ αγί  ποῖῖξ 5. στέϊδιις ΕἾ, υδἱὶ 
οὐυτη ἐσιτήδευμα ἴῃ ςοὐά. πἠρῤβρερ 
[ὰτ. ϑυῖάκα: Τὰ ἐκιχειρήματα, αἱ 
ἐτιχερήσεις, τὰ ἐπιτηδεύματα. 

᾽ἜΠΙΧΕΙΡΟΝ, ἱπ ̓ ηρυδ Ἡ δ] ]οηἷ8- 

τῖςα ποίας "πωπιῦνπ οὲ πιαπμὶ αὐαὐάεξπι 
δγαολίμηι εἰ ἀιμπόγμπι, ἴτ. δοορίγιμπ. 

νιν ὅγαοσλπηπ. Ζ26γ. ΧΙΨΠ]]. 925. 

σὸ ἐ ἐπίχειρον αὑτῶν συνιτρίθη, ὁταολίμπε 
δογυπι οοπίαγὰ ει. Ἀά αἀυδῖῃ 
Ιοσιμι ΟΥίποθ ᾽ν Οδίθμδ ΟἘ18Ϊ6ν. 

ε Ῥ-. 48]. ἐσίχερον ἢ τὺ σχήπγρον σαρίστη- 
σιν, ἣ φοὺς ὑπὸ τὴν ἀρχὴν ἢ ἣ τοὺς μισϑω»- 
τούς. ἐαίχειρα γὰρ ὁ ὁ (ωσϑός.ς ΑἹ. 6γ. 
ΧΧΥῚΤΙ͂Ι. δ. ἔδεϊ τΟΥΎΆΣα ἐν τῇ ἰσχὺϊ 
ἐμου μεγάλῃ, καὶ ἐν τῷ ἐξιχείρῳ μου τῷ 
ὑψηλῷ, ροίεῃξία πλθᾶ τπδϑτια εἴ Ὀσα- 
οἴνο τηϑο ἌἽχοοἶθο. 9 Μεές. ΧΥ. 33. 
φὰ ,ἐπίχωρα τῆς ἀνοίας κατέναντι τοῦ 
γαιοῦ κρεμάσαι, ὈΥΒΟΝΐα δυΐο 616- 
τηοηϊ εχ δάγνογθο ὕδιρ]: 8 5ρΡ6Π- 

ἃ ἄεγθο. 1, δἴηυδ τοαϊξ : πιαπιρη 8ὺ- 
ἴετα ἀοπιετιτίϑ οομξγδ τεταρίτισα 808- 
Ρεράϊ. Οτοῦο ρμίδοθραι ἐσιχείρια, 
Ῥταπιᾳ δυῖς ποημηπεπία υἱοίογί, 

νιχητήρια, ῬΟ]]ποα ἰηςεγρσζεῖθ. 

᾿ΕΠΙΧΕΏ, ἐπβιπάο. ὈΥῚῚ ΗΊΡΗ. 

5 Ῥν ευαομο. Ζδοῖ. ΓΝ. 12. -- 

“ῬΎ" Ἐχοάα, ΧΧΙΨ, Θ. βες. Οχοι. 

- ΟἿΌΣ ΗΙρΡΒ. 6 Ὁ)» οπο. 
1μν. Υ. 11. --ρὺν σεη. ΧΧΝΉΗΙ. 

ε18. 3 Βερ. ΓΧ. 6.᾽.- γΓγ» ἀο. Ταν. 
11. 15. 
᾿ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΏ, συρρεάέίο. ϑι5.: | 

ΧΧΥ. 24. γυνὴ ἰὰν ἐπεχορηγῇ τῷ ἀν- 
δρὶ αὐτῆς, δὶ υἱμαίοατε δἰδὲ ἐπερε- 
γῆι ποῖ. Νοῦ οἰογασὶ νοσβπίον 
«δογοότυτα δοοϊείδίαπιαυς ἄμοεα, ἴθ- 
παίδβα!8 γμγδία. ὙΌΪ. πες 

89δ᾽ ᾿Ἑποίνον. 

δον δὲ ρυμιποΐίθη λαδραὶ. Εχ Βτοί- 
βοππεϊοτὶ ϑοηζοιεῖβ ἐσγχοιηγεῖν Ὠἷσ 
δὶ στ βοετο ν] δία : χεηι ᾿7απιδέανενε 7 
αὐρενα αὐεγεπάο ἰατραπι ἀρίεπι πια- 
το. (οπῖ. 1,εχ. Ν, Τ. 8. ἢ. ν. 

᾿ΕΠΙΧΥΊΝΩ, ἐπβιπάο, ἱηωο. Ῥδν 

ἡωπάο, ἐιπάο. 1 Ἄδα. ΧΧΙΕ. 38. 
᾿ἜΠΥΧΥΣΙΣ, ἐπξιδὶο, οἱ ιεδὶο βῖσα- 

Ῥ] εἰϊατ. ἈΝ Ῥασί. Ηορῆ. ἃ Ῥνν 

ἥσιε. “2οὉ. ΧΧΧΥΊΤΙ. 18. ὡς ὅρασις 
ἐπιχύσεως, υἴ σρεσυΐυτη αγε ἤέδωπι 8. 
ἡ πιεία δ. Οοπῆες γ. 10. γιά 
᾿Ἰπῦγα 8. ν. σύγχυσις. -- πρὴν “ν- 

βμείία, οοαγοίαϊο, ἃ οην. Ααηυΐα 
Ῥγονυ. 1. 9]. Ἰδοδυχὶξ α Ὅν" ΟᾺ 

ἄεγε, ἐἤιπάεγε. Ἠοιγοῦ. ἐπίχυας, 
κονίασις. 

᾿ΕΠΙΧΥΤΗ͂Ῥ, ἑπβμονίιων. χη 

ΡΣ τη βιμαϊδιιία, φμέδε ἐπ ἐθλαι 
. Ζδοῆ. ΙΥ. 9. "εκ ὐν με ΞΟ 

ἫΣ τὴν ΡίυΣ. ἐωδὲ, Μείμία, ἀπερεῖο 

ἰξ. ϑγιτ. Ζδοῖϊ. ΓΝ. 12. 
ἘΠΙΧΥΏ, ἐπβιηπάο. γεν πάο, 

εν. ΧΣΙ. 10. 00. ΧΧΧΥῚ. 927. 
--Ἰῶν εἶο. ἴεν. ΧΙ. 88. ϑευϊηο 

οὶ δε ἀθ δα... 

᾿ΕΠΙΧΩΡΕΊΏ, οομοσίο, προ νδινο 
4, Μδος. Ι΄. 9. ἐὰν ἐσιχωρηϑῇ. διὰ εἧς 
ἐξουσίας αὑτοῦ, δὶ οοπούδειρηι ὀξεεί. μετ 
δυοσίονιδίειῃ εἾ.8. ὙΙΔΕ οἵ 29 Μβοο. 
ΧΙ. 19. 
᾿ΕΠΙΧΩΡΗΣΙΣ, σοπδεεσίο, ρεν- 

ηκϑδδὶο. νύν ἐϊοεπδα. Ἐάν. 11]. 

ἤ. ᾿ 

᾽ἜΠΙΨΑ ΛΛΩ, δοοὶπο. 4 δ οο. ]. 
80. οἱ δὲ ἡρεῖς ἐσύψαλλον τοὺς ὕμνους, 
βαοεσάοίδβ δυΐθιι αοοίποδαπέ Ἡγτα- 
ὯΟΒ. ᾿ 

ἘΠΟΖΩ,  όλϊαν, οἶεο. υὖν3» Ῥε- 

ἐγέεοο. Ἐχοά. Υ]]. 18. 1: ΥΠΙ. 
14, ΧΥ]. 40.94,. 

ἘΠΟΙΚΊΙΟΝ, οἶἥα, εαδεα. πάχτι, 

αἰγίμη. ἴῃς. [ν. ΧΧΥ͂. 31. ἐθ0. 
Οὐ}. οἱ [}6. --- -- 3, Ραριε. Ψοα. 

ΧΥ ΠῚ]. 24. ὙἹὰς οἵ 1 Ῥαγ. ΧΧΥ͂ΤΙ, 
25. Ὁδὶ πἰ 81] δὲ ἱπ ἰδχίῃ Ηεργαῖοο. 

ὃν: 
, 



᾿Εαοικελομέο. 

α ἘἘΠΟΙΚΟΔΟΜΈΕΏΩ, ΟΝ 

αὐ βου. πν αὐάξζοο. Ντια. ΧΧΧΠ 

48. ποταῖπα υτρίατι, ὥς ἐπῳχοδόμη- 

σαν, ἡτι88 ἐοἀϊβοιτιηΐ, 5θο. θα. ΑἹά. 

τὸί ἰδιηθὴ Ἰοοο ἐσῳχοδόμησαν ΕΧ 

απἰοοοδεηίε ἐσωνμασαν οΥὐΐαᾶ 6886 
νἱάσαις. Οετίο χεϊϊαυϊ ᾿ἰυσι πμοῖνοηὶ 
ῳ κοδόμησαν. 
ἝἜΠΟΜΑΙ, δέφθογ. ἡ πὸ Ῥὸὰν 

ἐγεηιεπι. ὃ ,., Εχοά. ΨΥ. 9. -- 

ὃ ἸΟΥ ΑΝ μῖο. Ἷπο. 166. ΧΥ͂. 2. 

8 Μδοο. 1. 46. 
ἘΠΟΝΕΓ ΔΙΣΤΟΣ, ἐπργοδταδιδιε, 

φυὰὸ εαργούτανέ ροξεϑέ, ἐωγρὼ, ἰδδε- 
Κι: ΕἸΣῚ Ῥαχί. ἐσφγοῦτανε. Ῥσου. 

ΧΧΥΊΤΙ. 11. ἐπενειδίσεους λόγους, 86ῖ- 
ΤΏΟΠο68 ὀσργοδσαίοτίοα. Ἰοὺ ἘΠ, 

εαφτοῤγαπέὶ τλὲ, Ἰοροχυῶς ΓΕ ΓῚ 

καὲ Γ ΒΓ. --- ΠΡ σρρτοδηέκηι. 
:- ΟΡο. ΧΧΧΨΗ͂ΙΙ. 9. 8 Μβος. 
τ 81. αἱ πρὶν ἐπονείδιότοι καὶ α'λησίον 

δου. ϑάχτοο ἰθὲἱ θὲ ἀθ ὁπάεῖο, 
αὐπἀεἸξαοῖτη, οἱ. ρηϑισενίοβα 

τορῦβ ἀεβύμβαία Δπιεσγδῦ ' Βοῖγν. ΙΝ. 
81. ὅ. ἐπονείδισσος δουλῴα, ἐπ μ δἰηια 
Ξεγυΐίια. Το, Χ]. 4. 7. ἐστον. βίος, ὉὉῈ 
ἐρποηιπιοεὶδείνια ΥἿΝΑ. 

ἘΠΟΝΕΕΔΙΣΤΟΣ ΤῈ ΝΘΊΜΑΙ, 
ἐερνοδγαδόδε 30. ΟῚ ῬΙᾺ. Ῥνοῦτο 

αὔριο. Ῥτον. ΧΧΥ. 10. 
ἃ ἘΠΟΝΈΕΓΔΙΣΤΟΣ ΕἸΜΙ, ἐσρνο- 

δγαδεϊὲς διεπι. ὝΒΠΙΙ ΗἰρδΒ. ρνγοῦγο 

ᾳἴδεια. Ῥτον. ΧΙΣ. 46. πὰ ΣᾺ] 

Ηρ. ἐπερείδοθο πιὸ. Ῥσου. ΧΥ ΤΙ]. 
1. δὲ ῥτὸ ἸΣΊΑΝ Ἰορίθος ν᾽ 

ῬΕΓ τρείδ μοεὶπ Ἰἰτοτασατι Ὁ 

(μδῖα δ.) εδὶ βδελύττων), ναὶ Ὁ Τρ. 

Ψίᾷα ἕατασι βομαϊοοηείσαι. μὰ ἈΝ. ἱ 
εἴ δ}. ΧΥ11.1Δ 

᾿ἘΠΟΝΟΜΑΊΖΩ, παρροϊϊο, οορτο- 
4 πῖπο. ὝΣ1Σ Ηρ. τεοογάατὶ πεῖν 

Εχοά. ΧΧ, 944. --- ἌΡ ἐτργέεεε 

κοιπκῖπο. ἴεν. ΧΧΕΝ. 11. Ααυ]]ὰ 
σεν ΧΧΧ. 48. εἰ ἔδνὶ. ΧΧΙΝ. 
16. -- χε γι» υοοο, (άθῃ. ΕΥ̓͂. 160, 234. 

δ Ὁ 
Εκος. 

84δ. Ἐχοΐξ ᾿. 10θ:0.. ΑἹ, δε. ΧΙ͂Σ 

8. -- Ὁ Ἢ ΘΥΘ. Ῥόδθ ποῦν. 

Ὅϑευϊ. ΧΙ. 5. 9 Ῥασ. ΧΙ͂Ι. 15. 

᾿ς ἘΠΟΞΥΝΩ, εἐκαοιο, αοοεῖίενα, 
4 Μδος. ΙΧ. 7. ἐπσοζύνων τὴν αυρώπι 
αοσοείεφγαγε Ἰ[6Υ. 

᾿ΕΠΟΠΤΕΥΏ, πρεοίο, ἐπερέια. 

ἸΣΣ ΗΙΡΒ. ἃ 3.» ἐπέπκθον:. ὥϑγσιι, 

Ῥραῖτα. Χ. (θυ. Ηεθε. ΓΧ.} 14. ἐπυν. 
φεύε:ς. 
. ἘΠΟΉΤΗΣ, ἐπηρειέοσ. 4 Με. 
Π|. 39. ΙΕ. 85. 8 Μέασς. 11.951]. 
ὉΡ1Ὶ ἄα Ὦφδο, βϑσαο. τοεετεῦσχε 
τεσύπι οταηΐαμυ, ἀἰοϊέτες. Ηογοδ. 
ἐσύπτηρ' Ζεὺς ἣ ϑεανήρ, 

᾿ς ΦΈΠΟΠΤΙΚΟΣ, φιὲ αἰφαιά ἰ-; 
δριοὶξ εἰ σιτγαί. 4 Μδος. ν. 13. τῇς: 
“ρησχείας ἐσυχτικὴ δύναρως, πεεεξη, κεῖ 
ἑεία φιρεγοίδο εἰς σα. 

᾽᾿ῬἘΠΟΉΤΟΜΑΙ, Ἢ οοπίξη- 

Ῥίον. γγν υἱάοο. ΜιςὮ. Γ΄» 11. -α 

"Ὧ2) Ηδερν. ὅγε. ἜΠοοά, ΡἈς. 

ΧΟΙ τῷ. δὶ ἐρε τ οἱπε Φδοίμρίαϊ 
οἰάεγέ. ---- ΔῈΝ» “Ῥεσμῖοτ. ΡΒΟΥ͂. 1. 

ἐσόψομαι 560. ' δί. ΘΜ, ἀροῦν 
ὁομε ἔυϊεδα νἹἀδίωσ,  ἐαύψομω εὔὸε ὶ 

Ἀρρκε 

Οοπέοσ δὰ ἰι.], 1..ὄ Βοεδίνικο. ---- γε. 

υἱάεο. ῬΒ. ἈΧΧΙΥ͂. 90. πύρε, τ΄σι 
ἐφόψῃ;, Μυϊβαίαβ ΒΕ; - φμαποθ τὲ- 
δρίοϊες, Ἀ.. 6. »αξίοπιδηε ἀαδεδὲε, 5εα: 
ΟμΤαῖπ δετεε ὕ Ρε. ΟΧΝῚ 1. πὸ 
ψομα; τοὺς ἐχϑρούς μου, ἔκξέμεις, Ἰηϊτοϊ. 
ότασι πιθόγυσι ράπατι οἰάεδο. ετ- 
85χοῖι. ἐσύψομωι, ϑεωρήσω. Μτεν. Υ11. 
ἡὰ 51. 11. 10. τῷ σλήϑει τῶν δώ- 
βὼν μου ἐπόψεται, δὰ ταῦ τυ πεπι 
βϑοΡ Ποίθγυτν ΤΩΘΟΣΌΣΩ γεσρέοξεί τα. 
᾿ἜἘΠΟΡΕΙΖΟΜΑΙ, ἐγαδοῦν. “ὌΠΌΣ 

864. Ὁ. ἐμγδέπο, ἐπείαν' ἐκτδὲκάε 

κίο οοπένα. ὮδΆ. ΧΈ. 40.. ἐσοργνϑ- 
σφ αὑτῷ 86ς. ΟἸἾ 5. βαῖιϑτε δοάεσ. 
ΘΟΑΘΟΓΝΙΒ σοηΐοῖ, ἰορσόπανον ἐπε 

οἰδιγπρδξιουϑ κυ τ ᾷ δοθοῦν. ΨΙ]]. 338. 

ΤΟΝ οὐμῶν ὰ ρμῶν θὲ 



᾿Εποτρύνο. 

ΧΙ Ν. 6. διηγούμενω ἔκη ἐν γραφῇ. 
Ψυΐχ. παγγαπίες σαγρεῖπα ἐπ δογὶρ- 
ἔγα. ϑυϊάμε: ἔπος, λόγος ἔμμοτρος, 
στίχος. . 

“ἜἘῪΠΟΤΡΥ ΝΩ, ἱἑησίερο, ἑποῖίο. 
4. Μαςς. Υ'΄., 14. ΧΙΝ. 1. Ζοπαχαθ 
1,.6χ. οοἱ. 861. ἐποτρύνει, «αροξύνει. 
Τάτ ἐγδαϊς Ηδεγοδίυβ, ααΐ ῥτείε- 
τϑὰ δα : παρορμῷ, αυετηδαπηοάυτῃ 
ϑ.16Δ8 : δηγείρει. 

᾿ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΣ, οαἰεείἐς. τῷ» 

ον»εμὲροίεηα. Ῥε. ΟΕΧΥΤ]Ὶ. 15. ΑΥΔΡ. 

(λλω ποίδ᾽ σωηιηιαπι τεὶ οομεοθη- 

ἄεγε, πο ν), διηεπιὸ οἶδ δέδϑοτ. 

νά. Μι|οδδἝῖθ δὰ 1,ονίδυπι ραν. 
504. -ὦ ὸ Ομαϊα. ἀυαὶ. οαἰέ. 

Ὅλη. ΙΝ. 28. Αἀὰς 2 Μεος. ΠΙ. 
30. 
᾿ΕΠΟΧΕΌΜΑΙ, οὖμαι, υελον. ἡ), 

ὑέλοῦ, δἰνα οὐστα, δἶνε Ἰυπηθηΐο. 
! ΘΎΤΩΙ. Ῥε. ΠΙΧΥΊΙ. δ. 84. 

᾿ἜΠΟΧΗΙ, γοίεμπίϊο, σομείγιοίίο. 
ἼΥν ὑπροαιπιοπέμπι, βεὰ : οπιμέ, 

450 φμὶς αὖ ἀρενο οολὲδείων εἰ ἀεί- 
μείω. ὅγτητα, 1 ϑδιη. ΧΕΥ͂. 6. --- 
ἽΝ} οσοίμαο, Ααὰ. Ῥτον. ΧΧΧ, 

16, ἐποχὴ μήτρας, οοποίτιοὐο ναΐνοο. 

"ἜΠΟΥ, κρωρα. ΓἹΕΛ5, αἰίαρεη. 

1μνῖϊ. Χ]. 19. συϊ. ΧΙΨ. 18. ---. 
ΓΤ ΌΤΝ οἱοοπῖα. Ζδοϊ. Ὗ'΄. 9. στέρυ- 

ἰ γας ἔποπος. ΟἿοβδ. ἰῃ Ῥχοόρβοῖ. Ἄπο- 
τος ([ρομάμτῃ νἱἀείυν εχ Ζαδοΐ, ]. 
σ. Ἔχσοτος, εἰ δἀάδεοπάυτη ἔφοψ,.), 
ὄρνεον οὕτω καλούμενω. Ἐδναῖ ΘΙΩΘΏ-. 
ἀαιϊοπὶ πυΐς βασίεϑβ ΠΠςογαγαπι. Νδια 
νοχ Ἅτοτος εϑὲ ἰπίον ᾿Επαρυστρίδες εἰ 
"Ενυστρον Ῥοβὶία. ἴπᾶάς νέο νὸχ 
ἌἌπαφος, απ ἀρυὰ ΗἩδρεγοδβίυτι οχ- 
ῬΟΠΪΟΡ ἔποψ ὄρνεον, υἱοί εδηδῖα, 
εἴ οΟΥΤΡΕ8, απ ΟΥ̓ΔΙΩσηδίοο ρ88- 

ε 8'πὶ ᾿ηθοσίδ βυηί, ΒΟΟΘΠΒΘΏαΑ. -- 
ὉἿ5, πρυρα, ἃ πο» ἔεβεγε, φιξὰ 26 

ῬῈΡ ἀΐεπι ἐεσίί. ϑγτοσα. Ἰονὶς. ΧΙ. 
17. Ῥε, ΟἹ. 7. 106 αἱϊϊα ἢαἦια ανὶδ 

-ποπιπίδυβ νἱἀ6 Ηδογοδίτθτ 8. νυ. 
Μακχεσίχρανος. (οπέ, ΄συοαυς ἀδ πδο 
ΑΥ̓͂Θ ὈΓΘΙΟΥ δυσίοζεϑ οἰϊδίοα Βοοβασίο 

οι, 1, 

897 ε ,’ 

Ἑπ“τακόσιοι. 

Ηἰατ. Ῥ. 11. 115. 11. ς. 31. Ῥίίο- 
ποῦν ῬΒεδάοῃ, Ἀ. 387. οἱ Αὐἱβῖο- 
Ῥθδηθηι ΑΥ. ν. 4987. 
ἙΠΤΑΣ, δορίεπι. βγ:γ0, αὐ οε. Τωαν. 

ΧΧΝΊΙ!. 18. ἑπτὰ 660. ΑἸὰ. 5βά οτ- 
ἴππὰ δι ἀοραὶ [ες νἱέϊοαδ Ἰδοίίο 
τῷ ἐπὶ τὰ, αυοά τεϊίχυ! Εἰρτὶ μαρθηΐς. 
“πῶ: Πγ Ψ: σεη. Υ. 7. ΥΙ]. 

ῷ. Ῥοδβίτειηιο ἴοοο ἑπτὰ πρρξος ἢο- 
δι. Οοπέες Ὠγυδίυπι ἰῃ Εταρτα. ὑ. 
514. εἰ Ῥβαῖα. ΟΧΝῚΠ1]. 168. υδὶ. 
»Ὡ}» αυοὰ ΓΧΧ νεχϊαπὶ ἑκνάκις, 

ΑἸ ἱπιουργείαπίιν πλωστάκις, »ἷκμο 
γίεε, ἐαρίιῳ. Οδῃ. ΧΙ. 31.- λῶν, εὖ 

φερίέπιαπα. ΕΣ. ΧΙ. 31.- νῷ 

ἨΡ᾿ 5 δρθηίῃοῖ. 700. ΧΙ,11. 15.΄.-- 
Ὀν τ ἀυαὶ. φερίϊεα. Θεπ. ἸΝ. 
1. - νη), δαξείαε. ϑγτητα. Ῥδ. 
ΧΡῚ.11. Τρρὶς νῷ. -τ πῦν» 

Φ6χ. 8. ϑαῖα. Ὗ]. 18. Ῥεχτωηυίατυπί 
101 ΠΠ’ ΓΔΒ ἡ (6) εἴ} (7). 

ΔΕΣ ἝΠΤΑ 'ἭΜΕῬΑΙ, δὲς :ε}- 
ἔφης ἀἶσε. ὌΝ ἀνε]. ἄνα σερίε- 

πιαπ. Ἰων. ΧΙ]. 5. λ 
᾿ἜΠΤΑΕΤΗΣ, δερίοεκηξε, ἐπε 

ἀππογεπι. ἘΝ γ᾽ γγὴ- Ψψυά. ΥἹ. 

35. 
"ΕΠΤΑΚΑΓΔΕΚΑ, τερίεπαξοῖηε. 

ἸΤΎν »ϑΨ' ε ὝΡν πγυψ' 1 Κθᾳ. 
ΧΙΝ. 21. 1 Ῥαν. ΥἼ]1. 11. Εϑάν, 1]. 
30. 

ἙΠΤΑΚΑΙΔΕΚΑΤΌΣ, ἀξοίπεες 
ἐΐπεμδ, ῬγῸ δοάεπι ἰῃ Ηθθσ. 1 Βερ. 

ΧΧΙ!. 52. 2 Ἐερ. ΧΥ͂]. 1. 1 Ραγαΐ. ; 
ΧΧΙ͂Υ. 1ὅ. 

᾿ἙΠΤΑΊΈΙΣ, δερίἑεδ. γηγῇ ; ΠΝ Κ. 

Ῥβαϊτα. ΟΧΥ ΤΙ]. 168. Ργον. ΧΧΊΨ. 
16. - 9) ὨνΔ ἀυ4}19. σεπ. ΓΡ. 

433. --- ὉΘῸΣ9 νὰν» δερέεπε υἱοῖ- 

μα. ὅεη. ΧΧΧΙΠ], 8. Τζν. ΤΥ. 6. 
17. 

᾿ἙἙΠΤΑΚΙΣΧΙ ΛΙΟΙ, φορέεηι νεϊϊα. 
ΘΟ ΓΣΨ. Νὰ. ΠῚ. 29, 
Ἑδάτν. 11. 65. 705. 1. 8. 
ἙΠΤΑΚΟΣΙΟΙ, δερίξηρενξε. γ)γ}) 

ὅ,Ι, 



Ἑκτώμηνν. 

“ ΓΊΝΌ.- Ὅδμ. Ρ. 26. 81. Ηυσ, Ι. 

99. εἰ αἰϊοὶ βαε ύρπιβ. 
ἜἙΠΤΑ ΜΗΝΟΝ, ες. διάστημα, εἰ 

ἡφεάρηνος, δο. διάστασις, ὑπίογυαϊἝεπι 
νοὶ δραϊέφης τερέρι. τπεηδίθηι, δερίδ- 
«“μξείγε. ὈΥΣΙ Πν" Εκεοῖ. 

ΧΧΧΙΊΧ. 12. ἵνα καϑαρισϑῆ ἡ γὴ ἑστά- 
βηνον ὨΤῸ καθ τ ρμονμ.ε θρας οἰ 

᾿ΠΡ ὈΟΥΤΑ ρθε βραδίξυτα βορίδω 
τορηάυτη. 014. ν. 14. μιτὰ γὴν ἑπτά» 

ὃ βῆνν, 86. διάστιχειν, Ῥοσὶ ἱπίετν δι! υὐπ 
δοῃμίδτξη τηοϑδίυτη. Αἀά6 Ηδετγοῦοί. 
Ὁ, μᾶς. 858. 1. Ηἱρροοσ. ἀε βερ- 
ὕτη. Ῥατία ῥ. 356. ᾿ ΘΙ Πτον τον 
φράμηνον, ἑξάμηνον, δωδεκάμηνον, ατ188 
νροόδ υἱὰδ διὸ ᾿σοο. 

. ΒΕΠΤΑΜΗ ΤΩΡ, δερίεπι 
“παίεν. 4 Μεοο. ΧΥῚ. 94. 

᾿ΕΠΤΑΠΛΑΣΙΟΝ, δ8ς. μέρος, δέΡ. 
ἐμρίιπη. ΩΨ. τον. ὟἹ. 81. 

ο ἴοι. ΧΧΧ. 96. δὶ νίάο αν. 1μβοῖ. 
γιά αυοαὺδ ϑῖν. ΧΧ. 1]. ΧΧΧΥ. 
10. 

ἙΠΥΛΠΛΑΣΙΏΝ, δερίκρίμ. 
ὈΝΏΣΔ ἢ ὅυλ], φυσάγμρίια. 2 

δ. ΧΙ]. 6. ἑστασλασίονα, ὉὉῚ πο 
δΙῖῖον Ἰοχοσυηΐῖ, 86α γε ἐἐμαὶπὲς τιο- 
ἰοπμετα δἰΐα τηβϑ 18 υυϑἰἴδία ΤΑ[ΟΏ6 
Οχρυίπλοσα νοϊυοσαπί. Ναρατὶ ἴα- 
τλδπ πραὰἷξ, Ἰοοο ἑσγωσλασίονα ἀρυὰ 

ἀ ἴπο, εἰ ΤΧΧ νοὶ ἑστασλάσιον, 8εϊ]. 
μόρος, αὐ μαῦρες (σά. ΑἸεχ., γεὶ ἑκ- 
ταπσλασίως τεροῃεηάυτη 6886. {Ἐπ 
Οὐσπρ]. οἱ δρυὰ Ἰμεοάογ. (Θαυεεεί. 
δὰ ἢ. 1. ρας. 436. εἀ. ΗδΔ].) Ἰερχίίυν 
αυϊάεδτι τεγρασλάσιον, ϑεά Πεος Ἰεεῖίο 
Θ᾽ Γεοθῃβίομα ΠΟΧΑΡΪΑΥ, ἱστεραὶς, οοῦ- 
ᾳυς ἸΤμεοοάοιοηΐβ ᾿ηϊεχργείαϊιο. .- 
ΟΣ δ ῬΡε ΤἊ,ὮΥΧΧΥΠ]ΠΙ) 18. 

ἘΠΤΑΠΛΑΣΙΏΣ, τερίωρίο. “ΤΙ 

ερλῦ ΟΠ] 4. ἀπωπι δερίεμι. Ὁ ΔῈ. 

111. 19. οἐ 0. ν. 42. βρο. (18. .--- 
Ὀυ . Ῥε. ΧΙ. 7. δε Οαβδυ- 

βοπυϑ ἰῃ (μβδυθοπῖδηῖβ Ρ. 80. 70- 
ἀἰϊςεί, ἐπίεσρσοΐδεῃ Ογεθοῦχα ]. ]. ὃσ- 
τάκις δοτΊΡεσα ἀερυΐθθ6. Αἀάς Ααυ. 
δες. οοὐ. Μοϑαυ. αεη. ΙΡ, 24. 

“ἜΠΤΥΤΑ' ΠΥΡΓΙῸΣ, φιὶ λαδεὶ δερ- 
2 

898Β ἜἝα“ο. 

ἐξηῆι ἔκτγαε. 4 μευ. ἈΠ, 1. ἰασά 
τυῖγος εὐλογιστία. ἴθα ἀλοΐξε; χεϊδίε 

βαρίδιη ἐγαῖγσει, αυοκιέσει Β᾽οίοσιε, 
ἱπ δηϊοοοά, Ἰορ αΓ. 

ἙΠΤΑΧΗ, μετ, ἜΡ᾿ 
,ατίαπι. Ων Ὠν,Ψ- Ααᾳυ. Οεα. 1Ὁ΄ 

1δὅ. γ᾽άςε δὰ ἢ. 1. Μοξεδβιαοοίξητνα. 

ἜΠΩ, ἀἶοο, ἰοφκον, δεγθεσπεέπε ἀσ- Ὁ 
ὅεο, ἐπάϊοο, ποίμπι ζασῖο, ἐέο, Ῥγεῖ- 
οἱρίο. “γον: 3 ὅδὰ. Χ͵Ί. δ. μὲ 
εἰπάτω ὁ κὑριός μου ὁ βασιλεὺς, 86. ὃ 
φῇ καρδίᾳ, τα οὐβέίεί ἀακκίάττιια πιεὰρ 
τον, ὙᾺ εἰ ὅἀεῃ. ΧΧ. 1]. ΧΧΧΙ, 
81. 7Ζυὰ. ΧΥ. 4. ὅσον. ὙΠ. 13. 
ΧΧΧΙΙ. 7. οἱ οὐδ 3 ϑαιι, ΧΥΧΙ. 
16. υδἱ Ηεῦν. ἼΩΝ ῬΕΣ δκανούεμαι, 

οὐφίίο, αχρομήτα!. Ἐοάεση βέσισα ἐρέν 
αἰϊαυδηο υδυγραῖατ. Ψιαε ἐπέγα ς. 
ἢ. τ. ἃὶ Ῥαν. 1. ἢ. εἶχε ϑολαμὼν σγὶς 
σάντα ᾿Ισραὴλ, ἰοᾳμεδοίειν ϑαίοιτιο 
ασιχα ἴοῖο ρα ο Ῥαγσ. 11. 11. εἰτν 
ἐν τῇ γραφῇ, αἀἰοεδαὶ μὲν δΣοτιρέατααι, 
ἢ κει δογιδεδαὶ. 2 Ῥατ. ΧΧΥΧΙ, 
11. εἶπεν ἔτι ἑταμάσαι «αστοφέρια, 7κδε- 
δαὶ, αἱ «αὐρέτιι 
τίδ. ΝΣ νν  Ῥεν. ΧΧΧΙ͂Ι. 2. 
ΧΧΧΙΠ]. 10. οἱ οοπέ,. Μ͵αῖδ. ΧΧ 
ῷ, (011. 1ς. 111. δδ. πος ποὺ [“Σ. 
Ν, Τ΄ 6. ἢ. ν. Ῥμαΐπι. ΧΙΨ. 9. εἶσα 
Ρῖο ὯΝ αἰσίείξ, ϑῖνε χυοὰ ]ερε- 

δ εσ τ 

τίς "Ὁ ᾧ» εἶνε αυοὰ γροτερίςι- 

αι εΒἰυαἀπογὶπε, βοηδυια ἐδιιετα 86- 
συ. -- ἼΔῚ εἴ Ρϑαίπι π ΠῚ 
Δ ὅεα. ὙΠ]. 16. ΧΧΉΠΙ. 18. 

-ο “2γ φεγδιν!, Ἐχοᾶ. ΝΠ. 18. 

81. Ῥγονυ. ΧΥ. φΦ4ς. σΌΟΝ ΓΙ ἫΔΡῬ 

υεγδεπι δῶ. 1 ες. ΧΙ. 17. -- 
ΠῚ ΡΙΆ. ὑπαρίνον. Ἐσῷν. ΓΥ. 19. 

μὴ εἴπῃς σεαυτῇ, πε ἱπιισ ποτὲς εἰδὲ, νεὶ 
"6 οορίξεξ. --- ΔΓ ΗΙΡΙ. δ Ἴ)» 

ποίμηι ζποῖο, ἱπᾶϊοο. 2 Ἄες. ΧΧΙ!. 
10. [64. ΧΙῚ)Ϊ. 99. .-.- Ἴ, ΗῬ". 

8 πν ἄοοεο. ΨοὈ. ΧΙ]. .-ι ΓῸΠ 

ΗἾΡΒ. ἃ Σ,Ὁ» ἡπεΐο, «00. ἢ!. 3. 

δ᾽ ἔσω οδἱ αμείον αἰδομὲ των, ἐκα- 
ἄεο, οἰ αιδάθμι ϑδῆσι σηδΐο. -- 



Εῤπιν ἡ καρδία μου εὖγε. 8900 

“- ἢ Ηἰρδ. ἃ νυ, ἀναΐγε ἐμοῖο... 
οι. ΧΙ., 45,... ΘΠ ἩΐΝ. ἃ 
9, ρερβοῖο, σοημδιπεπιο. 2 ϑατα. 
ἈΧ, 18. καὶ οὕτως εἶδον, δὲ ἀείτωδε οὐδ, 
δι : ἀδούνης, φυξά απ Φὲξ. «ἰ.. 
χψην διῖο. ἴοεα. ΧΙΧ, 19. ᾿δὲ ΜῊ 8 
ΧΩΌΪΕΙ5 μὲσ ποίζβοατό ὀχροπίαιν. ΜῈ 
Ὡνν ἴαδδιϑ. 15. ἵ,. 4. ἴτὰ ΒΙο] Ια. 
Βεὰ Υἱᾶς ἀθ Βοὺ ἰσοο ἐπῆγα ποίδίᾳ 
αν ἡνίκα δεῖ εἰπτδ. ---- γ),, ἐο(ἷ, υογιμῃ. 

1 ὅλα. ΧΧΨΤΙΙ. 18. Βδμθ αυοδὰ 
εἰοτίθιρυ. «.-- “Τὴ γεδεῖϊο. ἘΣ ΖΟΟΆ. 
ἌΧ. 138. υδὶ γἼ) ἀδάπχογαης ΑὉ 
“ἸῸΝ» ὺὃ νὶ ἀχοίδεσίι, αποάᾶ δίαυο- 
ε6 ἔδεϊητ δῖ. --. ΠΝ Ὁ Ὁ» οοἰϊεοία. 
2 Ῥᾳ;». ΧΧΙ͂Ν. 9. Βεῖ, νοχ Ησρῦτ. 
ἀπίδην εἰξαξωνι, ἀδοτείμης εἰρτιβολτα 
Ῥοίδεί. .-- ὩΝΣ Ῥατί. δ [5 )» αϊο- 
ἔππι, ἐβαίωπι. Ῥεαῖτα. ΟΙΧ. 1. Ιοχᾳ. 
ΤΥΪ. 8. ΧΥῚ. 17. Χσ6γ.. 1. 19. --- 
ΓΤ.» γερροπάεο. 70}. 11. 9. ---- ἥν, 
ἄξεροπο, ογάϊπο. Ἰρυϊὰ, ΧΧΤΙ]. 4. ... 
ἴπὴν ΡΒ, ρησοίρίο. Ἐχοὰ. ΧΧΧΥ, 
1, 1ον. ΤΧ, 6. --- δ Ἢ» ὕθ0ο, οἷαηιο. 
σεπ. ΧΙ,Υ͂. 1.01 ϑάτα. ΠῚ. 16. οἱ 
ΑἾ᾿Ὁ]. ...- ΠΝ υἱάεο. ΤἸΏτχεη. {ΠΠ. 

38, ΑἸΙαυδηῖο δβιδρίοαραν, 1οοό 
καὶ εἶπε τοροπουάυγω 6886 χαὶ εἶδέ, 
τζ ΔΙρότα ἰθοῖῖο Βις 6 γεσβι βοαπεπα 
ψεπεσς. ϑεα σεοθρίδ Ἰδσῖο (αιιδιη 

“( Ατσαθα ταοίυ) ἀαξεπαϊ χαοαθθ ροῦ- 
εϑβέ, τασάο νοχίδειν : πο ἡμδεί, πον 
Ῥγοδαΐ, ἀιδτα βδηβιιαι διδινετες ἢ. 1. 
ζοστασϊὰ Ηορν. ΓΝ νγ΄). ϑίγβο. 
ΧΙΊΧ. 14. εἰπε ποίαὶ ἐγαοιηῖο, οὐἶδοδο 
δὲ ποχίξ 8. ἐέπιενε αἰϊφμϊα ἰοχμὶ, ΝΊαΘ 
ΔἸΟὲ 5. ν. κακῶς εἰ παξαβολή. 
, ἜΓΠΕΝ Ἢ ΚΑΡΔΙᾺ ΜΟΥ ΕΥ̓́"- 
ΓῈ, ἀἰπὶδ ΟΥ̓ πισμηι ξερα. ἡ ΓΘ 

ὁποϊαυὶ πι6. ΦοὉ. ΧΧΧΙ, 29. Ὠθῃ 
6 ᾳυοδά βοηβυτη. 

ΦἜΤΙΩ ῬΗ͂ΜΑ ΥΤἹῇ| ΕἸΣ ΤΙΝΑ᾿, 
᾿ ππαίραδοο αἰλομῖ, δίαερλεηιε ἴοφμον. 
Ἴ2,, δεκοάϊοο, οἰΐδγα τεαϊοάϊοο. Ζοῦ. 

ἰοχι. ὅδ’. ΠΧΧ. 166. , 
4. ΓᾺΝ τοὶ ΠΩ, ἐοπιρεεύίυε ἰοχαὶ, 
ἰῃξαυμνούμεϊ σιμε, Οὐπ δὰ ἢ, 1. 
Ορρε}}: Νοῖξ, Οτίεξ, ν. 616. 
“ΕΙΠΟΝ Ω. ϑιίο ἰορίεων 4 Ηδᾳ. 

Π1]. 31. δος. γ᾽ δξο, μσὸ νον εἰ 
δέργα. δε Ἰορετιάθτω ἴδ᾽ δεὲ ἐπάνω, 
υἵ Βαροπς ΑἸοχ. ΑἸ, ἐϊ (ὐτηρὶ. βδὸ. 
Ι,.. Βο5. ἴῃ ῬΙῸΪ. ἐ.. 35. ϑπο ἀυδίο 
ΟΥ̓Ά εδὲ πο Ἰδοῖϊϊο ἃ Ἡβγατίο, ααὶ 
Πυὰ ΠΡ ῸῚ ἰὼ δὸ σκαομἶβ βεσίθ 

ΠΟΏ ἐπι ορϑραΐ, εἰ οἶμιβ Ισοῦ δέαυϊα 
εχ ῖροσθ νοϊεραΐ, απο τεδρομάοτεϊ 
Ῥτεβοβάδοε ἀνεβόησαν. 

᾿ΕΠΩΔΗ;, ἑποαπέαϊο, ἱποαπίαμιθν.- 
ἔμηι. ὩΣ 2» οΟἩ)ωποδίοηξϑ, ποῦν. 

ἑαίέοποε. ὥϑγτατα. Ῥβαϊσα ἃ, Γ]. 6. υδὶ 
Ῥτο ἐπῳδαῖς εἶπα ἀυλίο Ιεροπάυχα 
ἐεεἰ ἐτῳδὰς, ἐποαπίαξδοπες εὐροίξ, -...- 
ὉΤ170 "εωδεϊαίόο, τἰστταθ,. Ααα. 

ΟὈΜεΙ. Χ. 11. ΤὨεοᾶ. [ε8. 11]. 8, 
᾿ΕΠΩΜΕῈΣ, ργορσῖθ σερετδισπογαΐε, 

ἴ, δ. ϑιηεηια ἀππιογὶ ραγς, τὸ ὑπερέχον 
τοῦ βραχίονος Ξες. ῬΟΙ]υσστι Οποτα. καὶ 
11. 187. οἴδυα βἰτυρ ἰοῖζου ἀμσιογε 
δοάδῃμ (εβίε ο. 133. ἀεί πα απεϊσεζωηε 
ἀιππογαῖο, ἰδ, ἰαέμς, ογα, 4» ἐρλοά, 
οἱποίκαᾳ. Ἐχοΐ, ΧΧΥ ΤΙ]. 6. ΧΧΙΧ. 
ὅ. ΧΧΧΥ͂. 8. 16χ. Ογῖ Μ8. 
Βεοπι. ἐπωμίδα, ὀπόγδιμα, ὁ χινώα, 
Ιάοτα : ̓Επωμέδα, Ἰερατικὸν ἔγδυμα ατρὶ 
τὸν ὦμον. Ο]ο86. ἰῃ Οκέαί, ἑἐπσωμὶς, ἑερα-- 
τικὸν ατριθόλαιθ!. “-. ο ἽΠ})» ωἰπιοέε, 

Ἐχοά. ΧΧΥΙΠΙ. 8. ΧΙΧ. 4.. --- ἃ 

2» ἀμπεγιδ, ἰαίμδ. Ἐχ. ΧΧΨΙΤΙΙ. 
7. δύο ἱσωμῖδες ἔσονται; αὐτῷ, ἄυδβ ογαξ. 
ΒΑΡΟθ. Ψίάα εἴ Ἐχοᾶά. ΧΧΧΙΧ 
4. ἘΖ. ΧΙ 1. 4. ὑπωμίδες τοῦ πυλῶνος, 
δι 6ΥἹ βοὰ ἰαέεγα οκἐϊδ, Ἐοάρφτη βθῃ- 
δῖ. ὠμία 4}188 Ἰερίζαγ. ΨΊΔ6 ἰηΐτα ἴῃ 
Ἀν ν. [ΙὩ πᾶνὶ δἰΐδῃι δηβέπθης ρατε, 
μδὲ ἐπδοτέρέμηι ὁδὶ οἷορίωτε, ὁχωμὶς 
νοοδίαγ. 146 ϑίθρῃδηὶ ΤΒεβ. 1, 
σι. Ἷ 
᾿ΕΠΩ'ΝΥΜΟΣ, οεἶξδγὶς, φοϊρηερὲν. 

381,9 



Ἐπωρύομαι. 

«Ἐς, ΧΥΙ. 92. ἐπωνύμοις μεταῦ, ει. 
ἐδε οεἰεδγέδιι, νοὶ : φοϊενεπῖδει 

᾿ΕΠΩΡΥΌΜΑΙ, βοττενάμην υοοῖ» 
γον, τιερίο, οἷαπιο αὐθεγϑαδ 
ΠΣ 7 απεάϊο. ΑἹ. Ζδοῖ. ΧΙ. 8. 

ἑἐπωρύοντο ἐ ἐπὶ ἐμὲ, τωρίεδαπί δάνοτειβ 
, τὴρ. ἸΒοοσοζοίαβ δα ἢ. 1. ϑηριωδῶς 

μοι ᾳροσῆλϑον οἱονεὶ βρυχώμωενοι, χαὶ τὴν 
ἐμὴν διψῶντες σφαγήν. [ΙΠ Δ1118 ΠΡ τῖβ 
Ἰεχεραῖυν μλρλκίᾳ υἱ ἔοτίε Ἰοερεραῖ 

ὃ ἩΪεγοιγταυδ, φαΐ νετες: ἐγγμεδαπέ 
διρεν πε. Αρμὰ ϑυϊάατι ἐπωρυόμενος 
Ἔχρομίςαγ φωνῶν. (οπῖ, ν. ὡρύομαι.. 

᾽ΕΡΑΌΜΑΙ, απιο, αἀδὲρο. ΙΤε 

1άθπι. δεῖ. 11. 17. ἠράσθη ὁ βασιλεὺς 
᾿Εσθήρ. Ῥτον. ΓΝ. 6. ἐράσθητι αὐτῆς. 
ϑ΄1ο ΕΝδαυε ν. Η. Χ. 18. ἠράσθη 
αὑτοῦ. ---- γοτν ἀείεοίον. 1 ὅϑδτα. 

ΧΙΧ. 1. ἠρεῖτο τὸν Δαβὶδ σφόδρα;, ἀπια- 
δαὶ Ἰλανϊάδτῃ να ]άθ. Ἡθεγοΐ, ἠρεῖτο,, 

’ ὁ ἠγάκα. 
᾽᾿ΕΡΑΣΤΗΣΣ, ἀηπαΐον, απιαεῖκϑ, πριὲ» 

ον δ, ομΐον, σμαϊοσεβ αἰ͵ομ)ες τεὶ. 
Ὁ Ῥασί. ΡΙ᾿. 2εζ. ΧΧΊ]. 20. 

φῷ, ΤΒτοη. 1. 30. ἴπς. Εσ. ΧΥ͂Ι. 
38. -- Ἀ)} Ῥαγί, ἀπιαπδ. εν. ΙΥ͂. 

80. --- Ὗ δοοῖμα. Οἱ ἄλλοι 76ΓϑΏλ. 

11. 1. γυϊρ. ἀνιαπέδιιε. ΜΊας δὰ Ἀ. 
Ἰ. Μοπιῖ. ϑαρ. Ν111. 9. υ8] ἀε ευ]- 
ΟΣ ΒΔΡΙΘΏΓΔΕ βεῦχηο οδβϑί. [Ὁ. ΧΥ͂. 

ἃ 6. ἐρασταὶ κακῶν, Ἰάοϊογιυγα οπίΐογες. 
ἜΡΓΑ Β. ας νοῶ ΓΧΧ τοὰ- 

ἀυπι} ἽΝ, ἐαρὶς. 1 ϑαια. ΧΧ. 10. 

εἰ ἴ᾿. ν. 41. ὯΔ δμείεν, Ῥτσοςὺὶ ἀυ- 

Ρίο, υοά ΑΝ Ϊ ἔ, ὃς Βοάϊα 
'ιὰθ (οἀά. ΗδερΣ. ἀρίτυτ, ζογίδϑ8θ 
ὩΛΎΤ Ἐυβερίυβ ἴῃ ποι. Ρ. 7|. 

6ἅ. ΟἸεσίς. ᾿Εργὰβ ταδ]6 ἱπῦδν ποχαΐηα 
Ῥτορτῖδ ἰοοοσυχα τοΐεσ; ᾿ρίαυα Βου- 
ἔγουῖυβ ορβεσναδῖ, αυοὰ νϑ] 6 νδγὶθ 

«δες νοῸΧ ἴῃ νδύῖ8 ΓΧᾺ [π|ϊ. οοὐά. 
εἰ ἰῃ Ῥαίσθυβ Ὄχρυπηδίογ, ΠΟσρΡ6 
Εγραδ, Ατραῦ, Αγραρὰ, Αππεραύ, 
Νεκοῦ, Αἀὰ τ ΒιεΙταΒ, αυοά ἴῃ Μ55. 
Ὅ]οββασἹβ δἰ ἴον δάμυς Ἰοραίυγ. δίς 
δηΐμα ἱῃ 6]ο88. δα 1,10. 1 δρ. δρυὰ 
Ἑδοσιοίυσα Β[0], αΥ. 11}. ', ο. 40. 
Ρ. 67. Παρὰ τῶν ἐργαβνὰρ, «ρὰ τῶν 

900 ᾿Εργάξοριαι. 

λῆγων, ἴῃ Δ}116 εὐπράετη ρατπεεῖα 1 ες. 
ΜΒ. Οὐ Βοάϊείδπο δἀὐάξεια "2: 

Ὠοίδίδ ϑυπὲ ἰῃ ν. 
Ἐδϑβοϊυα Αἀν. β'βδοσ, [{0. Ψ. ς. 6. 
Ῥ. ὅ8. δο Βοβιαζέεηρθεγρίυση δαὶ (8ν- 
ῬΕΙ1: τς. 8. Ρ. 677. βοῇ. 

᾿ἘΡΓΑΖΟΜΑΙ, ορεγοσγ, δεντία, 
ὉΡμΣ τεδίϊομπι ζω, σεΐοο, ορεταα 
ἄο, περοίϊογ, ἀοχμῖτγο. ΣΧ». ̓έδχο. 1ε:. 

ΧΙΧ. 9. -ῦὸρ σερεπῖοι Ῥτον. 1} ἐ 

80. --- 327» αδᾶο. 2 Ῥασ. 1]. 10. 

- πυν ορις. Νυτὰ. Χ Χ ΧΙ, δ]. 

-- ὝΠΟ. περοίἑαξο. Ῥτον. ὝἜΣΣΙ 

18. Ὁ5] ἐργάζεσϑαν Ὧοτι εϑὲ 
αἵ ρνἱ]ογίαυα νοϊυπί, 86 
τῆι ζανπδίαγεηι αὐπιὲπδέτατε, τατὰ 
ΤΑΘΓΟΑΓΌΓΆ ΤΩ] ]ογ] Ἦ,. 1. Ὠοῶ οὐσπι- 
τος ΕἸΣ, --- Ἴ2}. “στο, ἴ- 

οἷο, γαοῖο. ει. ΠΙ. 28. ἐργάξειδαι 
τὴν γῆν, οοἴεγε ἰεγταπι. Ψιὰς εἰ σε ὦ 
Η. ὅ. 15. ἸΥ͂. 2. 11. Ῥτον. ΧΙ]. 11. 
ἐν πρεὶ εἰ ΤΧΧ ΟοΠεϊ. Ν.. 8. 8!ς 
εἰΐδια δρυὰ Ηδεεϊοά. Ἔξ. ν. 691]. εἰ 
Κλ λυ. Υ. Η. ΙΧ. 26. Οσπῆεν 1 ἐσ. 
Ν. Τ. 8. ἢ. ν. Νιυη. 111]. 7. ἐγγάξζιε. 
αἱ ἔργα τῆς σχηνῆς, υἱ ἔκεϊδηὲξ 
ΚΔΡΕΓΏΔοΙΪ. Μιᾶς εἰ Νύτα, ΨΙΠ. 
12. 15. 10. Ώδυς. ΧΧῚ, 8. δάσαλη 
ἐκ βοῶν, ἥτις οὖκ εἴργασεωω, νἱτυλατὴ 
ἂς ατιωθηΐο, α1}ῷ πὰ ἀγαρέΐ. [ες ' 
ΧΙΧ. 9. τοὺς ἐργαζομένους τὸ λδω --- 
τὴν βύσσον, χυὶ ορεγαπέν ἧτι Ἰΐπιο --- 
ἴῃ Ὀγβ8ο. ϑεγειω. ΧΧΨΊΙ. 11. ἐργά- 
σασδε βασιλεῖ Βαβυλῶνος, δεγυξέε τεξὶ 
Βαρυ]οηῖθ. Μίάδ οἰ ζ.ε.. ΧΧΥΠΙΙ. 
14. ΧΙ, 9. 7ετ. ΧΧΧ, 9. ἐργῶναι 
τῷ Κυρίῳ Θεῷ αὐτῶν, δεγυίαπί Τλοταῖπο 
Π6ο Ἰρβοσυα. Εξ. ΧΙΨΊΙΠ1. 19. ἰὼ 
ἐργαζόμενοι τὴν αὐλιν, ΑῸΣ ἱπ υτὸςε 
ΟΡΕΓαΝΙΗΤ. -- ΤΊΣ: Οριις. 1 Ῥεοὶ 

ΧΧΥῚΙ. 96. -- Ὡν; ἔγαπδεο. ἴ65. 

ΧΧΙΠ. 10. ἐργάξου τὴν γῆν σου, οοἱε 
ἸΟΥΤΘΙΩ ἰυδιῃ. ΕἸῚς τηδὶθ Ἰορεπιηὶ 
ἽΣΝ “ἴα ΠΑ οι. --- γχῶν» δεῖ. 

Ἐχοά. ΧΧΧΙ. 4 τγάζισνω τὺ χίυ- 
;ῖ 



᾿Εργάζομαι.. 90] 

χ σίον, αγὲ ἴῃ δυο. Ια. ν. δ. 
ΧΆΧΧΝ.οΟ. ΧΧΧΥ͂Ι. 4. Ἐσ. ΧΧΥῚΙ. 
19. -- Πρ ΓΙ.» υδοῖο οριε. 
Ἑχοά. ΧΧΧΥ͂Ι. δ. 1. --- ὑγεν 
ϑγτήτη. 9200. ΧΧΧΥ. 6. ΤΧΧ Ρᾳ. 
ΥΙ. 8. ΧΙΠ. 5. ΧΧΧΥ͂. 18. οἱ ἐργα- 
ζόμενοι τὴν ἀνομίαν, ορόγαηι ἀαπίες ἰηϊ- 
αυξίδιι. Ῥε. ΧΙΝ. 4. ἐργαξφόμενος ὃι- 
χομοσύνην, ορεγαπι ἀσηδ 1.5 Ἐ 16. 146 
εἴ ϑορῆῇ. [1]. 8. 1 Μδοο. ΙΧ. 28. οἱ 

δ᾽ Τκοχ. Ν. Τὶ 5. Β. ν. ΗδΡ. 1. δ. ἔργον 
ἐγὼ ἐῤγάξομαι, οριδ ἐσοὸ ζαοίο. ΤἈΘοα. 

᾿Εργασία. 

ΧΧΧΠ,Ι. 25. ἐργάξζεσϑαι ἐν παιδὶ, δ6᾽.- 
ὉΝῆι ΟΡΕΤῸ ἐπιροδίίο ὁσομρατε σὲ 6167- 
οεγέ, 001]. ν.924. ϑαρ. ΥΠ|Ι. 6. υδὲ 
ῬΓῸ ἐργάδεται αταθὶυΒ δι θϑάξυϊξ ἐρά- 
ζεται, απιαΐαν, Ου)8 νου ταυῖοσ ἃς 
80118 ἔεσε ροδεϊξ γεοδρίῃβ ὑβιι8 ἴῃ 
Οδβύθ8. 6ἱ ἔι18886 νἹ ἀείυγ, οἴ ἴῃ ἐργάζε- 
τὸν ῬΕΥΡΟΣΔΙῚ {ΥΔΏ 5 Θ ΓΘ. 

ἜΡΓΑ ΖΌΜΑΙ ΑΜΙΣΘΙ ΚΑΙ 
᾿ΑΣΙΤΙΝ, ΟΡΕΙΟΥ δὲ πιδγοδαδ εἰ οἶδο. 
ὠρῦ ῬΙΉ. φεγο, οοἰϊέσο, υἱπάφηνίο, 

ον. ΧΧΊΨΝ, 6. ἀμπελῶνας ἀσεβῶν ε 

Ῥχον. ΧΧΙ, 6. ἐργαζόμενος ϑησαυροὺς, 
ἰγεηδ 1ῃοδδυσοβ. Οοηξ, δῶν, 

ΨΠΙ. δ. 6. διὲς εἴ Ἡεσοάοίΐυβ 1,10. 
1. ἐργαδόμενος μεγάλα χρήματα, οὐχα 
πρίν ΟΡ68 σορμἰδιυϊδεεί. 16 Ἔδε8- 
8611} Αάνοτιβ. 55. 1.10. 1]. ς. 8. Ρ. 
826. ΑἸ 48 ποιεῖ δοάδῃι βϑῆϑι ὉΒ}7- 
Ῥδίαν, αυοά νἱά6 Ἰηῆρα 8. ]. --- μεν 

4 οριϑ. ἴεα. ΧΙ. 9. --- τ, ΡΙΒ. 

οοοο. ἴε8. ΧΧΥ͂ΤΠ. 94. «ρὶν ἐργάσαα- 
ὦ τὴν γῆν, δηϊδαυδιι (ΟΥΓΆτῺ διεΐ- 
σαυεγὶ, --- ΚΓ γὼ» τείϊα. 166. ΧΙΧ. 

10. οἱ ἐργαζόμενοι αὑτὰ 86ς. οοἄ. Υ δ. 
ὅς. ποίας Ἀ. 1]. 61, Αὐδρ. ἐδ- 

ΦΕΓΕ, ἐεσίογεπι αρέγε, απο ἱπίο ]]6χο- 
ται ἢ. }. ΓΧΧ γον ἐργάζεσϑα;. ΒΑ- 
τοι. 1. 92. ἐργάζισϑα; ϑιεοῖς ἑτέροις, 
οοἰεπάο 68 αἰΐδσποθ. [16 ὅτι. 

αἱ Ἰρίά. 11. 21. 22. εὲ 44. ἐργάζεσθαι 
τῷ βασιλεῖ, Ἑοάσπι τηρᾶάο εἰ ἼὩ2ν 

δαμιθεῖυν ἀθ ομάω δὲ σγβοῦσ, φμο 
οἷσεξ τέρεηι απιρίδοίεπέωγ δὲ ργοβε- 
φιμπίωηγ, ν. ας. ΟὐΒεὶ. Ν. 8. ὅϑϊῖτας. 
ΧΙ]. 6. ἐὰν χρησιμεύσῃς, ἐργᾶται ἐν 
σοὶ, χαὶ ἐὰν ὑστερήσῃς, καταϑλύψει σὲ, 
αυδιηάϊι βογεπεϊ τασιτὰ βίδξυ χαυ“ 
ἀεὐ18, ψἐδέμγ ορεγα ἐμά εἰ πεηϊδίογίο, 
[6 δυΐοτα δα ᾿ῃηορίδτι τοἀδοίΐατῃ δἷ- 

« Βίφει. ὕϊ. ἀδειωπιοί ἐα, βὰ. δὰ βυδιῃ 
ΔΙΑ Οἱ ἤδτω 86 ἕδτη Πίατ ἰδΐθμμ. ϑυσυβ: 
οοἶθί ἰε. δῖτ. ΧΧΤΊΥ͂Ψ. 30. οἱ ἐργαζόμενοι 
ἐν σοφίᾳ, χαὶ ορέγαπι ἀαπέ βαρ θη τίβο, 
8. ΥἹΤΔΠ,. Βυδτω δα 67.1.8 ὑγεσορία ἰπ- 
ΒΕ πη δα σοιηροηυηΐξ. Ὁ. ΧΧΧ. 
12. ἰργάζεσδαι ἐν υἱῷ, ορεγδτα ἄδτα 
ἢ]1ο Ἰποξαθάο δὲ οἀυςσαπάο, ἰ. α. 
παιδεύων ἴῃ δηϊεοοδαηίθυδ. [Ρ]14. 

ἀμισδὶ καὶ ἀσιτὶ εἰργάσαντο, ἰὰ νἱποὶθ 
πππρίοσυ εἶπα τπογοθᾶς δὲ οἷθο 
ΟΡεσδῖϊ βυηῖϊ. ΑἸ αυοαυο [π|ξ. Β. 
Ἰ. ἀε Ἰαθοῦθ ρα ροζιχα ἐχρ]ςασιηΐ, 
δὰ αυεσα δΡ ἱτηρ᾽ΐ6 οορυπίατ. γ᾽ὰς 
δὰ ἢ. }. Πδιδίυτη. 

ΕΥ̓ΡΓΑΣΜΕΝΟΣ, ᾿ αδγίοαίξμ. 
Τὴν» βἰηρ. πίδάια. Ἐξ. ΧΧΝΊΙ. 

10. σίδηρος εἰργασμένος, ἔεττυτα γαδτὶ- 
οαΐιηι: ὉἈΌ1 ΠΟΠΏ1]118 Ἰ6ρΊ686 νἹάδη- 
[ᾺΓ 55 ὥν" ᾿ 

᾿ΕΡΓΑΛΕΙΓῸΝ, ἐμεέγεινιεηέωη α7Ὸ 
ἐομμι, φιὸ αὐ ἐχεγοοπάαηι αγέξης 
ὅμαηι μέμπίμγ, δὺϊ ΟΥΩΗΐἿΠΟ ἐμ δένει,» 
ππεπέκηι, 80. σο αὦ ορμὲς 7αοίεπάωηε 
μέξηιμγ. ἡ, υαϑ, ἐπειγιπιεηέιοη. ἘΧ. 

ΧΧΧΙ͂Χ, 42. -.--- μων, οπιιϑ. ΝΈΑ. 

ΓΝ. 27. βες. Οχοῃ, χκασὰ «πάντα τὰ 
ἐργαλεῖα δ αὐτῶν. ----. »γ ἂν. ὁρμᾶ. 

Εχ. ΧΧΥῚΙ. 19. | 
ἜΡΓΑΣΙΆ, ορεγαξίο, ορι8, πόρο- 

(ἰαέϊο. 5. Ῥτγορίοτγ. ϑγτατα. Οδπ, 

1. 17. ἐν τῇ ἐργασίᾳ σου (Ὦ. 6. ἄστα 

1Π]ατα οοἷδς : δτὰ νοχ ἐργασία Ὦ. ]., 
αἵ 41145 Βεδρθ, ἀ6 σρτὶομίξιγα ΔΑἈΙΡ6- 
ἴυγ.), Ὁ. ΡΤῸ }5 Ἰερσὶξ ΠῚ 3 

γος. ἴπ ορεγε ἔπιο. ---- ἸΣ Ὁ» οριω. 

κεροίϊπηι.. Ἐχοᾶ. ΧΧΧΥΤΠΕ 94. 
μὲν. ΧΙΠ. δ1. εἴ 8} βεορίϊι8. --- 
πων» Ἐχοά,. ΧΧΥΟῚ. 1. Νυύμι. 

ΧΧΧΕΙ. 90. 1 88ηι. ΧΧΥ͂. 3. ἡ ἐργα- 
σία αὐτοῦ δες. Οὐμαρὶ. βεὰ Ῥοίϊι8 
Ιπς. ἴηξ. υδὶ 411} τὼ σοΐωνα ἨδΌσης. 
ϑοηοοῖ νοχ Ηθργ. ποίδξ τηθίοηγ- 
ταΐοα πιῆ, φμοά εεἰ ἰαδοτε ραγαίμηι 
εἰ αογμείέμηι, δροοϊδῖίπι ρεομάῖεε, οἱ 

581,5 ᾿ 

ὃι- 



᾿Ῥργάσιμος. 

α εἷς ἀποαυε ἐργασία ]. δοοῃη ον 
εδξ, «6η, 1. 8. τίς ᾧ ἐργασία φὖ; ἀηφι» 
ὭΔΙΩ εδί αγὸ τυλὺ νε] αυοάηδηι ὑἐα᾽ 
ἐπεί μεέησε ΒΕ, ΟΥΪΒὺ Ἔοδειο τοῦθ 
ΓΩὉ 4υδπάοσας περοίέμηι ναὶ υἱ- 

ἐκ ἄεπμὲ πιοϊαῖ, ν. ς. ὅεη. ΧΙΝῚ. 
80. εἰ ΧΙΝΊΙΙ. 8. -- ἽΔ.» ὅετυκε, 

ἐρσρως. Οὐμεῖ. ΤΣ, 1.΄-"- ΤΊ. 
Θ6η. ΧΧΙΧ, 96. 4 Ῥαᾳν, ΧΧΙΨ. 
13. οὐ δἰ Ὁ], --α Ω» ὩΪὲ βοαυϊξυν 

ὁ ἢ» ἐπ ἔτεος Οεδεν, χαρὰ εεὶ πιο» 

ΤΑΘΏ ἴσο Δα ΓηΔΥῸ ἘτγΓΒγερῦσα, ἽΣ 
Ῥετροσδῖη ἐλογίσασιηξ ἐργασία γ 
Ῥῖο 480 Ααἰδί βαῦδπε ἐ "7 γοΐ Ἵ 
γαδιών. 1 ες. ΤΧ. 26. 8 Ῥατ. ΧΧΣ' 
87. --- Ὀνδν» οραδ. Ἀν, 11. 19. 

1.5. 1. 81. ΧΙ. 924. ΤἈορᾷ. [ε8. 
ΧΙΜ, 11. ρὲ Ῥίον, ΧΧ, 11, ..- 
ΓΝ» ἰάρδιω. 9 Ραν. ΧΥ͂. 7..-.-.-" ΞῪ 

ΟΌΤΥΊΩ. ΝᾺ. 1]. 18, Ἰμροο 5 ἰρι 

ο βεσυῃῖ: Πλν ἐχο ΟΔρΡΆὮ. δίς, ΤΙ 

24. ἐπκίξωον ὀργασίαν, Ὁδὶ ἐργασία πο- 
εἰ: Ρθδονα, Ἐπ ἀηκ μαι κεαν 
φαγάμι. ΡΟ αγίε 7αοίο δ 
φαίυτα Ἰερίαίν βαρ. ΧΙ. 12. 
ΤῸᾺΙ 80. δο ἀο 5 πιιπέγε ᾿ 
πεϊμέδέετίο. 8 Ἐδάτ. 111. 40. ΠΣ» 

601}, Ἐϑάτ. ΨΙ1Π. 91. δίς. ΝῈ. 30, 
ἦν γὰρ τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς ὀλίγον χοστιά- 
σεις, ταρϊοβῖασα [Ὁ ῥσίσπυσα εσὶς οἱ 

4 ἀἰβῆο116 περοιίίυμι) αοχωόγεγε ΓΙΌΣ ἃς 
οοραγαγε ΒΑΡ ̓ Ἐπ ζατη γοχάσω. (οηξ, 
Οτσενίυμι δὰ Ἡραοά, ΓἜργ. ν. 48. 

ἜΡΓΑ ΣΙΜΟΣ, φμὲ εἷαδοτανὶ 
εφέ, νεἰ: φμὸ φυέπι ορεγατὶ ἔἰοεί, Ἰβ 
δογαίε, ἵτ. ορεγὶ ἀεείϊπαξει. ΠΌΝΟ Ό. 

οραι, περοΐμπι. 1,ον. ΧΙΠΙ, 48, ἦν 
τοῦ ἢ σίμῳ δέρματι, ἱπ οὐαὶ ρεῖ]ο, 
ΦΧΣ στά ροίεεί. --- ΠΩΝΏ» 

[άδη. ΡΝ, ΧΧ. 18. τῇ ἡμέρᾳ τῇ 

ς ἐργασίμῃ. αρ. αἰσ, φμα ορεγατὶ ἰδοοέ, 
801}, βρομάυτο ἰφβαῖη ᾿“Μορδίοατα. 

ἀυοᾳ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ, ηβέοπια, 

902 ᾿Εργοδιώωτψης. 

ἔγηα, δι ἐνκαινς. ὕοςΣ Βας 
ἃ Ἀϊολῖο οεπέβαι Ἰερήέυτ ἀρτμῖ Αγ. 
ἴοι. ΧΧΧΥΙΙ. 16. μγὸ χύθοστην Β 

9. ἔοοα, μὃὲ: πιαπεδαπὲ τε λι [ἘΠ 
ἜΝ συγκλειαμὸν ροκυϊς. (Η]5 τερυρ- 
πᾶὶ Ὀοά, ὅγχ᾽. Ηεχ. 'ἴπ αῦο Ααυΐεα 
αἰδυίΐζυΣ: ζω “ἐς ἀὲυετεουτία. ᾽ 
ὕι ἰρίτον ϑγτίδοα ὅτεεςῖβ οσκιοῖδεῦ- 
Ἐ χααὶ ὃν τοδί οτα: ὃ ἐαδετκπαι. 
νιᾶθ Μιοβαδ]8 διρμῆ. Ὁ. 830. κὶ 
ΟΥ χυοᾳθε Βαπξετίμτα δὲ Ἐπ5ορὴ 
Ὅμοσν, 8. Υ. αὐοιὼλ, Ὡδὶ «ὐαϊε ἐν Ἴων 
μέῳ τὰ ἐργασεύρια. 

᾿ ἘΡΓΑΤΕΙΆ, ὁ φρὑβοίκαν. 56ρ. ΥἹ1. - 
17. ἀργγατειῶν ἐπιστήρη, ορίβοισττα 
ξοϊθῃΌ8. 
ἜΡΓΑ ΤΗΣ, ορμεγατίμε. υὲν λάσπι, 

ϑγταῖη, Ρ5. ΧΟΙΠ]. 16. βαρ. ΧΥ͂ΙΙ. 
1ζ. ᾧ Μαοο. 1Π]. 6. ἐργάται τῆς ἐν- 
μίας, τυαυϊοεὶ εξ. 
ἜΡΓΑ ΤΙΣ, ορύξεε, νεὶ φὌρεταπα. 

Ρχτον. ΥΙ. 8. ἀρεῖῃ δᾷᾳὶ, οὲ ἀϊςε, ὡς 
ΙΙ. ἐργάτις ἐστὶ, 4υοπιοᾶο ορεγαγία, γεὶ 

αυδηι δα εἰῖ. ἴπ ἰεχία Ηδςεδτ 
81] Ῥγὸ ἶβ Ἰορας. ΑἸ155 γεῸ 
οἰΐατῃ Οὐεεοία δρίβ ἀϊεῖίαν ἐ » . 
6. ἃν Ατεϊοίοϊα Ηἰϑι. ΙΧ. 40. γὶάε 
Βοοδωτ Ηΐετος. Ρ. 11. ΓΑ͂Ν. 1Υ.ς 
11. Ρ. δὅ18. 

᾿ΕΡΓΟΔΙΩΚΤΕΏ, ἐπέρα ορεγα, 
" ορετὰξ ἘΟΐΩΙΣ ἔπαι. 

ΠΤ “πὰ ῷ Ῥαγ. 11]. 10. ὧγε 

διωκτοῦντες ἐν τῷ λαῷ, Ἀχεοΐδοῦ ὅρα 
058 ῬορΌΣ 
ἜΡΓΟΔΙΩ ΚΤΉΣ, ἐζαοῖον ὀρόγανι, 

ορεγατιηι ργιχἤθοῖμε. ἸΏ Ῥασῖ. ἐσαο- 
ἐογ. Ἐχοάα. ΠΠ. 7. Ϊ“, 6. 10. 18. -- 
ΤῊ Ρατί. ΡΙΆ, ργαξεομις. 3. Ῥετ. 

Η. 18. -- 77) ἰηβη. Ρῆμ 1 εν 

ΧΧΠΙ. 4. -- Ὁ ὙΦ Ῥηίποιμε 

ἐγὶδιέογμμι. 5 βος, εἰ 
ἡνα ε  μαες {Ξ| ἃ 

ται πιαρΊ δ ΣῈ Σ ρεγυπι. 
ἵρεας Ἀὶ δῖσι ϑβνενίσεοοι γαώεν ἢ 

ὩΡ: δεὰ δῷ ορμς οπεγοενπε δ 
εἰσοϊβοδῖ, Οτοὶο. 3 Ἐπσιΐν. 
Νν. δ8. Ἢ ταν νϑυϑλῶς ἀϊοιππίασ, 
ἢν, 6. φιὲ ορεγαῖν ἐαπὶ εἰ ἐπεεγυϊπηί 



᾿Εργολάβεια. 

"αἱ ομέξα! }λεὶ εἰίογθ, τασχῖταθ βθοτιβ- 
- 

κι πα ἃς 

οὐἱ8. ὕ υἱν. ἐχεεφιαίογες ἱερὶξ : πᾶς 
αἰαῖ) ἜΧΡ] ἸΙΟΔ ΠΟ ἷΒ οαυ88 Δα: 
«τωοῦντες εἰς τὰ ἔργα ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου. 
Τρ τρχῖὰ Ηδθχ. Ἐϑαᾶν. {Π1|. 9. εοὶ 

ΓΙΣΕ ΡΟΣ Τῶν: 
᾿ΕΡΓΟΛΑΒΕΙΑ, ,μὶεπαβ ορετγὶς 

δι δοορίϊο δι μαοίξ ῥγοξὶξ οαπμ ἀξ οίδ, 
τ εὐεηκέῖο 2. οὐ οοπομοίϊο. ϑίνδο. 
ΧΧΙΧ. 422. διώκων ἐργολαβείας. Βεοῦα. 
Μυϊκαΐυβ: φιὰ οοπαίι" πιμίία ἀρέτε, 
ἶκ. 6. αυἱ εβξ σολνπράγμωι. Οατδο- 
ΤΑΥΪῸΒ: ὈΕγϑέημ6ν 8 ὠρεγατγεπι οομμο- 
ἑΐομος. Οτοῦας δὰ ἢ. 1]. ; ἐργολάβειαι, 
τηαυϊῖ, ἢ. 1. βυηξ χεσοηπερίμγι αἴδδηο- 
γηι περοίϊοτια εἰ ἰδίμπι. Ἐπὶ 60 
56Ώ8:1: ἐργολαβθεῖν αρυιἃ ΠΘπΙοβίβθῃόσα 
εἰ ΖΕ δοξίποιῃ ((οηΐοσ Βίβα! [8- 
ΠἸοε8 Οτρο ται ᾿Εβοβίηθεα οἱ Ὠρ- 
τα ϑίβθηθδε 8. ἢ. γ.). Ὡδς τηΐμιι5 δρυὰᾶ 
Ζομδύδω δὰ 2 (δποπεα (2]- 
σοάοποηβοηι. ἔπ Οἱοβϑῖβ: ἐργολάβος, 
φεάεηεον. Οσπῖοετ ἀπε 46 ἢ. ν. Κυῇ- 
πἰὰ8 οἱ Ηδτηϑίοεδαΐβ ποίδηϊ δὰ Ῥὸο]- 
Ἰποοι Τ. 11. Ρ. 820. εἰ Βενρίοῦ δὰ 
ΑἸερδγ. 1. 84. 
ἜΡΓΟΝ, οριω, ομἰετα. γγλδ» υἱα, 

δεηιδέα. 700. ΧΙ]. 27. εἱ Ῥε. ΧΥΊ]. 
4. ἴῃ υἱτοαὰδ Ἰοοο ποῃ δἰ 106 Ὁ Ἰερο- 
Τυπί, ἐ6α νοσεῖ 77 )ξ δθηϑι ταοία- 

ἀ ῬΒοτῖοο δρυαὰ Εερτεθοθ τϑοθρῦο 8ο- 
οερεογυῃῖ. --- 2} 40 φμοίΐ, ῥτορ- 

ἔεγφα, απ. 111. 17. ἐν τοῖς ἔργοις σου. 

δοσυπάπτα Οδρρελίυτη ἰοοῦ ΤΣ 95 

ἰεβεσγαΐς Π 125 πῃ ποίίοῃο ΟΒδὶά. 

εἴ ϑ'γυ. ἼΩΝ» ἕδπεενε, ορεγαγί. ϑεὰ 

ἔοτίαβθα βοῆβυσι ἀδάδεταηξ ἃς τὼ ἔργα 
ὧδ σο δα ἀϊἀοτυτν, Ὡδο τδ]6. Οοη- 
ἔδυ. δοβάδριι ο. 111. 91]. ὕςε. ΣΙΝ. 
4. τὰ ἴργα τῆς γῆς ἐξίλισεν, ὅτι οὐκ ἦν 

« ὑἱεεὺς, φργιομϊίετα οοϑδαρδί, ΟΘσβδμδ6 
Ῥίυνία. (11 )οβερῶιι Α. 7. Υ. 8. δεοί. 
7. τῆς γῆς καὶ τῶν ταύτης ἐργὼν ἐπεμε- 
χρῦντο. ἩοογοΝ. ἔργα, «τὶ μὰκ τὰ σπφρὶ ᾿ 
σὴ ταλασιουργίοιν, «σοτὸ ἃ πωτὰ τὴν 
γιαργίαν. Οοπΐες, σρβ ἐσ Ἡσϊηοῖο 
Οὐδοτναὶ ἴ,.. Βοβ ΟἸϊ βοσγναῖζ. Οὐχ. 
Ρ. 33.) Ηἰἷς αυοχμο ρμ]εσίᾳμο δα - 
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, ψοΡδᾶ ἐπετέλεσαν φὸ ἔργον Ω 

Ἔργον. 

᾿ ζαηέ 608 ἰορίδθε ἼἼ ἍΨ9} 5. Εοτίμδοθ Ῥ6- 
Βροχογιπί ΠΟΌΟΏοτα Κγμοέμμη, αὐδτα 
νοσὶ ἼΣΚ Ἀ.}, οἵ 7909. Υ“΄. 18. ἐὐῖδαϊς 

ὙΥερρίεγυβ ἐπ Ετσαρτα. Οτίξε. οἱ ῬΕΐ- " 
}0). Ρ. ΠῚ. ρ. 48. ςοἸϊαίο ϑγτγίδοο 
ὃ» 

ἰσοϑὰ, υἴ τὰ ἔργα τῆς γῆς 5ἰπί ργο- 

υοπέπ ἐετΤί. --- 51.» τείγίδαίίο. Ϊω8. 

ΠΙ. 10. δεὰ [δὲ τῷ 52.) Ρουθ 

Ῥτρροϑίεῖο χατὰ τεβροπᾶεξ, δὲ πονηρὰ 
τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ Ἔχρτίτηυπῇ τὸ 
γ». ὕεγθα βαπί: σονηρὰ κατὰ τὰ 

ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ. ---- Ὧν οετδαῖι, 

εἰἴδηλ γε, ζπομωπ. 1 Βερ. ΧΥΤΕΙ. 
86. --- ΤῪ1, υἱα, εἴδατα ἀφεηαϊὶ γαξιο, 

“ᾷεία. 790. ΧΧΧΙΝ. 41. ΧΧΧΥΙ. 
38. --- ΠΓν ἀενιεπδιπι. Ῥτον. ΧΧ ΧΙ, 
15. ἔργα, ρεπδιπ. --- ν}λ» ἰαδοτ. 

ον. Χ. 8. ΧΧΧΙΧ. 11. -- ", 9». 
εἰἰεδι 708. ΓΝ. 25. δὶ ῬγῸ ἔργῳ 16- 
πέμαυμι νεθιν διῦ πωρρῷ δαῖ χεόνῳ, 
αυοά Βαρθθιϊ στο] [πὸ Ἐστγίδδθε 
ΚἈΤΩΘΏ, ΘΕΈ 5.1) 866 βυιηί. ---- ΓὉ» 

οοησιρπηιαίο. ϑγτατα. Οεα. ΧΥ͂ ΠῚ, 
41. ὅς. [Ὁ] Ηρ ταϊοῖθ ΠΩ Ὁ» ͵ - 

οογμπὶ ΠΟ Σπιπι αἰ ΟΠ ΦΉΣ, ρα γρόρ οι 
υσυ- 

Ἰθηΐον δρραζεῖ, τῷ [2 Ἀ, 1. Ῥοίπιϑ 

Τοβροπάσγα συνετέλεσαν, 85 τὸ ἔργον, 
ααοὰ ἢ. }. φοείεγα, βαρέα ποῦιῖ, δὰ 
ἢν τείεγεπάππι 6888. --- 22, ὕαε. 

Νυμ. ΙΥ. 16. οχ Ηδῦτ. τρεΐαρβο- 
τῖςθ εἴαπι σρέγα τιοῖδξ. --- ΤΡ}, 
ἀοοίγίπα. ΦοὉ. ΧΙ]. 4. 1 Ῥγο ἔργοις 
ΤΟΡΟΠΕΙΘ τ Δ ]εση λόγως.----ἶ 5» φυῖε ἢ 

ὃ» . 

Ῥιον. ΧΧ. 6. ἔργον ἐστὶ, ἀἰηεοϊϊο 6ϑέ.᾿ 
Ηος ορυϑ, Βὶο ἰαθον δδί. --- Ν᾽ 

ἰεραδ. Ναδισηα. 11. 18. 1μἜρετιρῖ 
ἜΓΝΩ το ΣΝ 22. Οραη. 1]. 2. 

4, ΧΧΧΙΧ. 11. 1 Βερ. ΧΙ, 98. 
ἔργων, Ουἱῦ γι, ἢ. 6.. γαδι 

ἐν " Ἀαηδθι ϑμανιν 8. Υ. ἀνὴρ 
Ροδῖ Ηθρσ. Τν- 1 Ῥαν. ἵΧ. 38. 

Ὡδὶ ᾿κεπμ, πεηϊ οἰεγῖωπι ποῖδε. Ψ Ϊ. 

51,4 

φο. 



Ἔργον. 

α αἰ ἀϊδ αὐ ποοίε δι σάδεν νιῤκἐδέσγίο 5μὸ 
ἀεεενυίγεπὶ. --- “Π2}}Ὁ» γΕρΉ ΜΙ. 

1 ὅδπι. ΧΙΝ. 47. 1 ϑρογυΐί Γδδ δ. 

Οαίοσυμι ἄτι εἷς σοαϊπογιης ἱπίον- 
Ῥγοϊδομο. Υ. ΕἸἰβομοῦὶ Ῥγοιβ. ἐδ 
γέετββ. 66. Ν᾿ Τ᾿ Ρ. 167.-΄ Ὁ, 

γέρπωηι. Ὅδι. ΧΙ. 17. 5860. ΟΝΐ8. 
Ῥεσταϊβοθηίαν Βίς ΣΏ 5, τεβπιων, 

εἰ ΠΝ)» ορμδ. Οοπέγασίυτα νἱάθ 

1 Ῥαγ. ΙΝ. 28. .-- Ὁ ἱπξ ΡΙΒ. 

ὃ ἑωρίενγε. Ἐχ. ΧΧΧΙ, δ. Ηἰς ἔοτίε 

Ἰερεταπὶ Γἠ 3 Ὁ. --- ὈΏ» ἱπ ρίαν. 
Θ᾿ ὍΌ. τιῤμέμηι. Ἐχοᾶ. 1.11. ὙἱΔ6 

ΒΌΡΓΒ 8. Υ. ἐργοδιώχεης. --- Ὁ νὃ 

εἰ (Βιαϊά.. ἸΏΝ Ρίαν. "ποία. 05. 

ΧΧΧΙ͂Ν. 45. Ῥδη. ΙΝ. 84. --- 

παν λὴο Ῥίον. σοέοπεε. ῬΒ. ΟΧΧΥῚ- 

11. ΧΧΥΨῚῚ. 9. Ιε6. ΠῚ. 9. -- 
ΓΝ ὅστοπι, βες. σά. γαῖ. Αἀ- 

Ἰετὶ Ρ5. ΧΥΤΠ]. 9. ΓΥΧΧ αοη, ΧΙ,ΓΨΊ. 
ε 34. οἱ ΧΙΨΙΠ]. 4. τἱ τὸ ἔργον ὑμῶν ; 
ᾳυούπεοιο δαί υἱῷ υεείγας σένες ὃ 
υά. ΧΙΧ. 16. υδὲ ἔργα δοῆβιι ατεβοο 
δ μθοπίυῦ ἀθ ; αἀ » 4 
αρτιομἑιγαηι ρεγίεπεπί. ΝΊάδ Τοηΐεσ.- 
Ῥτεῖοθβ δὰ Ηρεϊοάϊ " 
Ῥε. ΧΕΙ͂Ρ. 1. υδὶ ἔργον οατήπεπ ποῖαϊ, 
ᾳυεπιδατηοάιυχι ἐρυὰ Ηογαίυτη ἐς 
ὁρεγὶς δεῖ ἰξχ οανήηπἰηῖδ. δΡ. 111. 16. 
ἔργον ἐλαίου, Ἀ. 6. ομέεγα οἷδυχα. ---- 

ὰ ὈΥΞΌ Ῥἱγ, ταδϑο. ὀρέγα. Ῥτον. 

ΨΙΠΠ. “2. .-- ΓνθὉ Ρίυν. ἔχ. 

ἰάοῃ, Ρρ. ΧΙ. 8. ΧΥ. 4.-͵ι Ὁ, 

οπμς. Νυτα, [Υ͂. 98. βοο. δΐ. οἱ ἀ]ά, 
Νοι ἰερεγυαης ἘΥΤΌνὮ» υἱ Τγοῖ- 

ΕΠ ΟΟὨ] Οἷς, βαε βϑηβυσῃ Ἔχρσοα- 

ΒΕΓΌΏ. --- Ὃ ΓΙΌΣ» "πρεὶο νιαπις, 

[,6. ἵν. 1. τες εἰ περοίξα. Ῥδαῖ. ΧΧΙΠΙ 
21. «- ΟΣ ΡΟἷυτ. λοπεέπες. 7οῦ. 

ΧΙ. 11. Ιάβοτα νεσέεγαηί. --- ΠΡΌ, 
« ὁπ. Ἐχοὰ. 1.11. Ν. 4. δ. -.--Ἄ ἂν 
ἴηῆη. φεγυῖγδ, ὕποενε. Νυχη, ΨΙ]. δὶ 

Ἐργα καὶ ᾿Ημέρας." 
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ἊΣ 

ἜἜξγοι. 

- Δ» “συξέαμα, ἴε. ρας. Ἑχοὰ. 

1. 14. 1... 34.0.9. --- Τὰν Πα. 
Ἐράν. ΤΥ. 94. Υ΄. 8. ΝἹ. 7. ---ΣΤΎν. 

«“-- 
-ς “ 

ἐτοαμπάεεσεπῆα. Ῥτον. Χ ΧΙ. 8. πἢ 
Ἰερεταπὶ ἯΣΊΔΝ. Ἴδερετιβ δὰ ἃ." 

ΠΛΆΪ ἸΟρΡΌΓΕ ὁρμῶν, ναὶ ὁργῶν (οαΐ. 
ΧΥ. 1. ΧΧΙ. 11), ζω ΤΣ Αἀάε 
Ζεγ. ΧΙΥ͂ΠΙ. 80. υδὲὶ ῥγο ζργα δ}: 
Βαδδθηΐ ὀργήν. 
Ῥγου. ΧΥ ΤΙ]. 10. ϑειάσω ὄχρμζοσ: 
παι Ὁ) εἰ ΒΟ ΟΣ 
ορεσῖθυ2. ---- ΣΝ» αεοῖδο τ Ὀοῦδει 

δὲ σωδίδη ΟΡ ΟΙΝ. 1.-- 
ΓΝ» οομδίδεοι. 700. ΧΙ. 16. --. 

ΠῸγ. τρν τ ΓΛΩΝ ἴπ ῥσασε. Καὶ, 
οἱ 'πῆη. 7900. Ι΄. 17. ἀσὸὲ τὼ 

ἔργων αὐτοῦ, υδὶ Ἰερίεθθ υιδεπίτ 
Ἵν Ὁ. Ἰοοο ᾧγῦασ ὕαοίογε :πο. 

Ῥτον. ΧΧ. 15. “οξϊ, 11. 11. 0. --- 
Ὧν ᾿ψοῦθυτι. 9100. ΧΧΧΨΥΡΙ. 3. 

ΧΧΧΥΝΤΙ. 19, Ῥχου. ΧΥ͂Ι. 5 --. 
ν9) παιαθῶ. Ὠρυῖ. ΧΧΧΊΙ. 4. 71« 
1... 29.---γίῦνεν Ρβ. ΧΥῚ. δ. ΧΧΥΙ͂Ι. 
7. ΟΥ̓́Τ]. 19. --- 592)» 7) ποίων. 
ευι. ΧΧΥΠΙ. 4. δες. Οὐσωρὶ. εἰ 
ἔργα χωλίας, Ἀ. 6. δμοίμες Ὀεπίσίε, 
ἄδεγοε πιοϊαῖ, οἰ συτὰ ἔχγονα εἰ ἔγγαα 
ἀπ οοὐά. ρεττηυίδῖυτ. ---- -υνῦϑ 

ἀε(εοίίο, Ῥγισυατίοαἴο. ϑγτατιι. Τοῦ. ὦ 
ΧΧΧΥῚ. 9. υδὶ ἔργον ποίδξ ἐπρὶς 
υἱοίωνε, --- ΠΡΟ. αμάξέμε. [πὸ 
ΗδΡ. 111. 2. υδὶ νοχ Ηεν».ἅ. ποιαὶ 

«αοία ἐϊωμειγία, φια ἤανια ἐπποίδεοιπι. 
- ΠΣἧ ΤᾺ αδοιεὶπαξίο. Ῥτον. ΧΙ]. 

350. υδὲ]᾽ Ἰερίδθα νἱἀοπίων πόσις 
ΤΣ: δὰ ποῦ ορὺδ δβῖ: [δπὶ 

ἔργα Ἀ. 1. ὡπρίε ζαοία τιοῖαε, 1. η. εἰ 
ΘΟΣΊΘΒ ΟΥ̓ΒΙΟΠῚ 5 .- Τρορὰ 
Ῥτείεγεδ δριυὰ πο. ὅδ. ΧΙΝ. 47. 1 
1 ΠΟύοΠΘ τημπογὲς δυΐ περοξίξ, υἱὲ 
δυΐο νοοῖ πῖ8}} ἱπ ἰοχίι Ηφῦν. το- 
Βροπᾶδι. 0». 1. 8. ἤργα μεγάλα 
ϑυηΐ ρἰοδϑειηα ἐσ αἰϊα τὴ 
ομο." [68. 111. 94. υϑὶ νἱάς ορ- 
Ῥδιϊυτη ἰπ Νοίίβ Οσῖξε. ρ. 494. βίγας. 

-- “,, ,οτεμεεο. ἴῃς 



ὑρεγέζο. 

1. γ. υδῖ ϑυτυδ οὲ Ατ. ἔργα ἀδ 
υἱέδὲα ᾿προ]οχογαπί. ϑιν. ΧΥ͂. 10. 

γον ἴῃ υπίνογβατα ποῖδξ ΘΟ, 68 

οὐωἑηΐβ ἴδτα ἱπίοΓΏ 85 αΌΒΙΏ ΘΧΓΘΥΤΙΔΒ: 

πᾶς ϑυγυβ νϑγῆξ: ουπεβ οορέία- 

οπες Ὠοτηιίηϊθ. δα. ΧΥ͂Ι. 28. τὰ 

γα ϑιεοῦ πρεοίαιπη σΟΥΡοτα οαἰεείία 

οἵας. 8 Ἐβάν. ΨΙ. 11. τὰ ἔργα, (σαϊ- 

οἷα, ς0}}. ΤΙ]. 8. τὰ πρὰ ἐργα, ἐξ- 

ἱγμοίϊο ἑσπερὶδ. Βασαςῃ. ΥἹ. 50. ἡεοῦ 

»γον, υἱγίμς αἰσῖπα, ἘΠῚ ἔργον οδῖ ἔρεα 

πομίξας αμφεπάϊ, 8. υἱγίπιΣ ορεγαίυα. 
; βάν. . ὅδ. τὰ ἔργα τοῦ κυρίου 

ιοΐαϊ ομἶωηι Πλ)εὶ οπίογπεπι, ΤΑΑΧῖπιΘ 

αἱ 6ϑὲ ἴῃ βϑοσίβοῖῖβ οβεγεηάϊβ. ϑίγ. 
ΤΠ. 7. ἔργῳ καὶ λόγῳ, ἀἰοίδα γαοίϊε- 
'μ6, (Ο]}. μθορη. γ. 9067. Ηδργον. 
Εργον, δυσχερὲς, δύσχολον, ἢ ποίημα. 

716 αἰἴοϊ Ἄμεμπτος, Δυνατὸς εἴ Δα» 

ρευτός. 

᾿ἘΡΕΘΙΖΩ, ἐγγίίο, Ῥγούοοῦ. ΚᾺΔ 

ΡΙΉ. οοποίέο, ἑποίέο, ἐαοϊίο ἐμδηηξοῦ» 

ας. Αι. Ρτον. ΧΧΥΤΙ. 2ὅ. εἴ 
ΧΥ. 10. -α ΠΏ ΗΙ. πε τρ- 

μρ ἑποίίο, σρεοϊατίμα αὐ ἔδέεπι οἱ δεῖ- 
πηι. Ἀπ. ΧΙ. 10. 25. 866. 8. 6 
ποξίομο ἐγγέαπαϊξ, χυδηὰ ἢεος νῸχ ἱπ 
ἵπσυα Ομ]4. εἰ ὅϑγυυ. Ἀβδρεῖ. 
ὙΠ. ἩΠΩΡ. αοοεμάο πε, βοΐ]. 

γα, εχαγάεοο. Ουἷπε. ΕΔ. Ῥβδίμι. 

ΧΧΧΥΙ.Ὶ. - ΠῚ» γεδεῖϊς διιπι. 

Ὠεαΐ. ΧΧῚ, 20. --- “ΠΟ. οοσσιία- 

ἤο. Ῥτον. ΧΧΥ. 398. 001 66, ΌὙ8 
εχί βετηαϊς ἐρεϑίζει Πυχίεθα νεῖ 8 τϑ- 
Ρεΐεπαο πῖν νοΐ δ τ; ἄη- 

ρσπαηι γεγαοίατίαπι εἰ ἑποοπέεπέξις 
ρατί!. ϑεὰ ἥπρμα οοσοιαξῥοπὲς θεῖ 
ἢ. 1. ἔπρωα οοσμῖίε ἀείγαλεης 6 οα- 
ἱιίαηδ, αὐοὰ ποὰ ἱπαορία ῬῈΣ 
γλώσσῃ (ἰϊὰ οιίπι ἰοοο γλῶσσαν 16- 
ξοπάσῃ ἀρϊτου) ἐρεϑήζειν Ἔχρτγῖταὶ 
Ροταϊ. Μιὰς ἱπῆσϑ' 8. ν. ΠΤ -τ 

Ἅ))Ὁ. γεσοάο, ἀἰδοεάο. ἘΤοΒ. Ἰ. 18. 
ὩΣ 5οἷ]. ῥσοὸ ἡρόεισε Ἰερεπάμπι νἱάο- 
τὰν ἠρῖϑισε, ηιοὰ γεϊῃ8 νεγαῖο δρυὰ 
Ηἰδγοιγταυτα ἱπίοσργοίδίυῦ τγοῦο- 
οαυΐ. ΟΕ, Ρ9. ΧΝ. 6. εἰ ΕΧΥῚΙ. 
7. δὶ ΟΥΎΤῚὉ ταρασιχραίνοντὸς τοᾶ- 

ἀυπίυν, ορϑεγναηί Βγεῖῖ. Ῥγοὶ. ἴῃ 

908 ᾿ς Ἐρείδω, 
ιΧΧ Τ. Π|. »ίαρ. ἔν. ]. ΠΤν 

Ῥεγδόγμοῦ. Ῥχον. ΧΊΧ. 8. ὃς δὲ ἐρε- κα 

ήζω λόγους : ὭΟῺ Τ28]6 αποδὰ 586 ῃ- 
ΒιΠ., ὩΒΠῚ ;ΕΥδδΩμξ υογῶϊα οδπᾶθτῃᾳ 
βίο ποδί! μοὶ μαροῖ.Ό ( εβίδγισα 
ΡΙῸ λόγους ΤΘΡΟΠΟΥΘ τ ]]6τὴ λόγοι. 
1 Μβος. ΧΡ. 40. ἐρϑζειν δεῖϊο ἰαοεε- 
δεγ6 ποξ. Οοηξ. ϑγτυπι. ΗδεΥος. 
ἐρείδει, ἀδολεσχεῖ, χλευάζει, παίξει, 
σχώστι,, διαμάχεται. Ἐ ΒΙΔΙΙΐτ : 
εἰς μάχην συμαλέχω. Αἀά6 4 Μδος. 
ΧΙΝ. 27. : . 
᾿ΕΡΕΘΙΣΜΟΙΣ, ἐγγίἑαξίο, ργουοσα- 

ἐἶο, ἴξ. ρατοχψεηις γεδτῖδ. ΤΥ, 

αὐμαο, Τδδνὶς αγάεπς νοὶ αοίξα. 
θουι. ΧΧΜΨΝΠΠ. 992. ἀ6 ,εὐνὶς ρατ- 
οὔυεηιο. Οἵ. Ηἱρροον. ἀβ Ηυτηον. 
Ῥ. 48. 82. εἱ Ἐπεὶ αἴοοη. Ηἰρρ. 
Ρ. 1456. Βοδοησα  ΠἸοσὰβ δα ἢ. ]. ἐ. 
Θχρ]ϊοδῖ ἂς οαέαγτῆο δε οοαδέε, Θ0Ὴ- 
βϑητθηΐα αφυοαεδιητηοῦο Αταρθ, αυἱ 
ἀ6 ραγαΐψϑι ρεϊπιοπεπι Ἰπτοτργείδίυσ. 
-- υ), τεδεῖϊο. Ὅσαι. ΧΧΧΙ. 97. 

ϑγαυη. Ῥίον. ΧΥ͂Ι]. 11. Οοηξεσ 
᾿δὶν. ΧΧΧΙ, 834. 

᾿ΕΡΕΘΙΣΤΕΙΣ, ἱσγτίαίον, ἀ- 
ἰογ, Ῥτοίεσυμδ. ΥΩ Ῥατῦ. γτεδοείϊε. 

Πεαῖ, ΧΧΙ. 18. ἀσεϑὴς καὶ ἐρεϑιστής. β 
νυΐγ. ργοίεγυι. 

᾿ ἜΡΕΙ ΔΩ, ἤρα, ἱπῆρο, ἥγπιο, [εἴ- 
οἷο. ΥῸ» ΡΙΒ. ,ἔγνιο, οοητηιο, τὸ- 

ὄογο. Ῥτον. ΧΧΧΙ. 17. ἥροισε τοὺς 
βραχίονας αὑτῆς εἰς ἔργον. ---- “Ἴγγν, 

αἄὔμπον. Θθηαβ. ΧΙΧ, 6. ἐρεῖζαι. 
ΝΙδι οοπδίσυσίο οδείαγεί, Ἰεροῦς 
ΤΩΔ]]οτὰ ἑνῶσαι. --- Ἰνῦν» ἨΣίοΥ. 

ϑγτιάτη. 900. 11. 15. ἐρωσϑήσεται. 
γυΐϊν. ἐπηϊξείμγ. ϑυδρίοοσ, ἤδὴς 
ψεζβιοποη Ααυ}]6 (Ἱθιιθπάδτῃ 6566. 
-- 27 ἼΝ; αἀγιέογες Φωρεγδία, 

ἢ. 6. δἀιποάυχῃ δα ροσΌῖ, βιιροσρία 
δουπαδηϊεβ. Μιὰς Α. Βεδιαίνοηι. 
ἽἌπσρα. ΡὮ11ο]. ἰῃ 900. Ρ. 356. ϑγτηπι. 
Φοῦ. ΙΧ. 18. ἐρειδόμενοι ἀλαζονείᾳ, αγ- 
τοραπέα δεδηϊτὶ νεὶ σερεγδία σμαεὶ 
ἑηβαὶ, νοὶ, αὐ Ὠγυβίυβ πη Εταστη. 
Ρ. 793. εἴδατα νετεϊ ροβϑα ρυΐαξ, φιΐ 
ἱπομηιδιηέ 7αοίαπεας. -- )ηγχ, τε- 

8 

νενίον. Ζοῦ. ΧΥ ΤΙ. 10. υἱδὶ μα ]6- 



ἃ Ζοῦ. 11. 18. 

᾿Εμεκσὸς. 

Ῥοποπάυχα δεὲ ἤρχεσθαι. --- Ωγ, 
ομφίοαϊο. Ῥτον. 117. 46. κύριος ἐρείσει 

᾿ σὸν ασόδα, Ἰϑοταῖπιυ5 γηιαδίξ μοάσπι 
ἴυϊη : δὶ 5.00]. τηρήσω, απο 6δὲ 
βἷπα ἀυνὶο 4δ]10β ἱπίοσργεί8. -- 
ἸΏ» τι σίεπίο. Ῥτον. ΤΥ. 4. ἐρειδέτω 

ὁ ἡμέτερος λόγος εἷς σὴν καρδίαν, αἰία 
ἐπΑφαίεγ νετῆυσα ποδίγσυσα δορὰ 
ἴμο. Ῥτον. Υ. 6. τὼ δὲ ἤχνη αὐτοῦ 

ὃ οὐκ ἐρείδεται, στεββὰβ 6.1.8 Ὥοη ἤΓΣΩΙ 
δυπί. [κρογιηςξ ἌΓ». [Ρ]α. ΧΙ. 

106. ἐρείδονται «ούτῳ, ροδιπίεν ἀϊνὶ- 
Εἰς, [οᾳ, ΧΧΧΙ, 10. τὰς δὲ χεῦας 
αὐτῆς ἐρώδει εἰς ἄσραχειν, ἸΟΑΛ 8 5.885 

ἰοαί οοἷο. ΕΗοογοῖ. ἐρεδω, ὁπ 
φγηρίζει, ὑποστηρίζει. --- ὯΘ Σν ἕξπδο, 

σρρνγελεπᾶο. Ῥτου. ΧΧ. 28. Ψυὶ. 
Ἠἐδπεν. 

ἜΡΕΙΚΤΟΙΣ, οοηγαρςίες, 3Ἔ5ιε. 
οὨὭᾺ Ρἷυς. οφοέμγα. [πΠίΟΓΡΓΕΒ 

δρυὰ Οτίρεπ. 1ον. Ν]. 91. ἐρεκτά. 
ϑυΐϊάδε: ἐρεικτὰ, τὰ κεκομμένα ὀσαρια" 
ἣ τὰ σχιδόμια ὄσπρια. Εἰσὶ δὲ κύαμα. 
᾿Αρισεοφάνης: ἦψψε κατερεικγῶν χύτρας. 
ΟἿ ἐρικεὸς [ηἴγα. 

ἜΡΕΙΟΣ, ἰαπειβ. “Ἰιῷ, ἕαπα. 
ΤΡ 

εν. ΧΠ]Ὶ. 47. 48. δ2. 590. 
᾽ἜΡΕΓΠΙΟΝ, τπνέποεμηι, οοἰΐαρϑενα 

αἀξβοίμπι. χγ» ϑγτΏσΩ. 

δορὰ γοσθα οἰχοδομιῆ- 
σάντων ἐρείαια αὐτοῖς τεΐετεπάα [οὶ 
ἑππὶ δα ἤἥποιι ν. 14. Οῦὶ᾽ ἸορίίυΣ: 
ὩΣ ΓΔ 323 γν υἱ ἦδιι Κτεγβ- 

εἰσίυβ τασΐα ουβεσυαυϊ. --- ΠΥ Α, 
υαείαςε. ὥϑγτηχα. Ῥα. ΙΧ. 7. ΟΙ. 7. 
ϑγτααι, Τμοοὰ. ΕΖ. ΧΠ1Π1, 4. ϑυ} 
ὅ25: ἐρείπια, τὸ ἡμήατωσον. οἴκημα. 
Ααἀάε Ηετοάος. 11. μ᾿. 149. 19. εἱ 
Βιγβθοη. ΨΙ]. Ρ. 504. (. 

ε ἜΡΕΙΣΜΑ, "ἘΠγπιαηιεπέμηι, ᾿ωραι 
πιεπέκηι. ΓΙΌΤΙΤΩ, γεβιρίωηι. γ. 

ΧΙΥ͂. 48. -- Ἰνυ “ἐρία. Ασα. 
166. ἢ]1. 1. Ἡδάγοῖ. ἐρείσματι, ὑπο- 
βαστακτῆρι. 

᾿'ΕΡΕΙΣΜΟΙ͂Σ, ἰάθτο, που υ᾽ ῷ» δα- 
εἰϊωσ. Ααυ. 165. 11.1. ὁ 

906 

« κετατῖ Ὑ 7}, τοὶ ἴοοῦ ἐρεάδογε 16- 

Ἐκρευνάω. 

 ἘΒΕΥΤΟΜΑΙ, ἐμεῖο, φορίοαι 
ομείίο, ομοῖο, Ἰδετα : τῶρτο. ΨνΌΙ 

Η!ΙΡΗἢ. 8 ΝᾺ» δοαίμγεγε ζαοῖο, ἐγποίο, 

ΤΘΙΔΡΕ, οὐρίοφε οἴοσμογ. ὅϑγτυσο. εἰ 
1ΧΧ Ρβ. ΧΨΤΠ. 2. ἡμέρα τῇ ἑράρα. 
ἐρεύγεται ῥῆμα, ἀϊεα ἀϊεῖ ἐταοίαξ γῪες- 

ἐρεύξεσα;, ταπαύδιὰ ἰοο τυρῖεξ. οι. 
ἐρεύξεται, βρύσετα. Ἑ οτῦδ Ἰορεπάσαι 
ρυχήσιτω. Ὑ᾽άΘ εἰ Ατοοβ Π]Ι. 4 

8. εἴ οοῃξ, 1 Μαςο. [1], 4. -- τ 

φορέϊίει 1δν. ΧΙ. 10. ἀασὸ «ἄντ», ὧν 
ἐρεύγεται τὰ ὕδατα, Δ οπληῖρας, {εξ 
αυβέέμπέ δα. Εοβγοΐ. ἐρεύγεται, : 
ἀναβάλλει. ἷ 

ἜΡΕΥΝΑ, φογμῆπες, ἐπθεείιξε. 
ἔϊο, ἐπχμϊςιίδο. ὅδρ. ΨΊ. 8. δ] Υ αἷς. 
σγμοαο. Νοῦ τοὰϊε οὗ τ. ὅ. εἰ ἃ 

ει ἘΡΕΥΝΑΊΏ, δεριίον, μεαυφονυῖν, 
ἐνυεείςο. τ» φτοδαΐξο. Αηυ, ἘΣ. 

ΧΥΧΙ. 13. ἠρεύνησε. ---.ἥ Ὁ» Ῥετγχεί- 

γο, δογμίοσ. Αχια. Ατρος ΨΊ]. 14 
-- ὕδγν Ῥεγδογμίογ, ἐποεείξρο. Ὅτι. 

ΧΙΙ͂Υ. 19. 1 Βεψ. ΧΧ. 6. τον. ὁ 
ΧΧ. 97. πὶ μοείσσπιο. Ιορο ἐ . 
ρ»ίαης αα ὩΣ ᾿οέ 
ποῖδῖ, (0]1. 1 Οοέ. 11. 10. --τὖ 

Ἰάοια. Ψυᾶ. ΧΥΤΙ1. 2. 92 ὅ5δ6π. Χ. 
8. Ὑδεοά, 70». ΧΧΝΉΙΣ. 27. -- 
τ ἀεημάο. «11. 1. 7. ἀραιρῶν ἰζα- 
ρεύνησεν αὑτήν. Τορεταπξ πϊοσὶς ἴσβης- 
Ροβίτἴα ΓΘ ΓΙ ϑ ΒΓ βοα δαπιοίσκι 

ἱποοχησηοάβ. ---- Οὐ, φοπέγεοιο. ἃ 

σε. ΧΧΧΙ. 8. 86. - 2. σᾷ- 

ἕετο, οομποιημμῖο. εν. 1,. 8.66. ἐρουνή- 
ϑατε αὐτὴν ὡς σπήλαιον, μεγϑογαϑαιεὶ 
Πα ἰσπαυδολ δροϊθμοαα. Ἐδ- 
Βρεχοσγυπῖ βῖπο ἀνθ᾽. ποξϊομσσω νο- 
αἷρ Ὁ πορὶφ ἱμτποίατα, βεὰ ϑετίεί 

ΟΥ̓ΔΈ ἢ. 1. δἀτποάστη σοπνϑηϊθη- 
ἴεσωΩ. (οπέον Ἐοιτοὶ ΜιοϑοΣ]. Ομ. 
Ὁ. 11. α. 9. Ρ. 300. αὶ μεο ἐρευεί- 
σατε βου δεηάυπι Ραϊδί ἐρανίσανν (νεῖ 
ἐραννίδατε γε] ἐραννήσατε), ἀίδεω οοδ- 

νἱοϑα οοἄ. ΑἸεχ. ἐραυύσατε. Ἦδρι. 



᾿ἘΕρεννάο σὸν οἶκον. 9007 Ἔρημια. 

ε ἐξανίξιτα;, συλλάγεν. --- ὝΡῬ ῬΙ. 

εἰεείγιο. βγτασα. Νυσι. ΧΧΙΥ͂. 17. 
ϑὶσ Βοος νεῦρα οἴδιη δχρ]!οβηςξ 
ϑγτυϑ εἰ (μαίάδυξ δρυὰ [ε8. ΧΧΙΠ. 
δ. (οπῆ Βεδυϊξοηδιι Ορ. Μίη. ρΡ. 
152. Ἡδβγοβ. ἐρευνᾷν, ζητεῖν. 

Φ᾽ΕΡΕΥΝΑῺΏ ΤΟΝ ΟἹ ἾΚΟΝ, 
»εγυρξείέρο ἀοηκμηι, ἷ. ᾳ. ἢο8: 38,6: 
σιιεθαπαᾳ ἀπϑίε {τπ, ἰο σοπεοποα 
δααγολὲπρ' α ἤοειϑε. ὃὶς Ἰορίταν δρυὰ 

ΦΊΙΧΧ βοο ναῖ. οἱ οι]. Οεπ68. 
ΧΟ ΧΧΙ. 58. αὶ Ὠ81] Ἰορίτον ἴῃ ἴοχ- 
τυ Ηερτ. Οαἰολιη) τὸν οἶχον ἰδὶ 
Ῥροβίξυῃῃ εϑἴ Ὁτο ἐν τῷ οἴπῳ, οο1]. ν. 

, 395. 

) ἜἘΡΕΏ, ἀἶοο, οορβίίο. ΒΡ ἀϊοο. 

ὥὔδεε. Χ, 9. ΧΙ]. 12. Ῥραϊπ). 
ι ΟΥΧΧΧΝΤΠ. 2. υὔἱὶ᾽ ργὸ ἐρεῖ Οτδ- 

ἮἩϊαβ Ῥοδυ ἐρεῖ σε, ἀὕδχα ΘΟὨ]οσῖι- 
ι ΧΤΈΪΑ 88[18 τοίνυν! ΟΠ ΎΨΑΓΖΙΌΒ ἴῃ 

ς ἴδιρα, ἀε Μυίρίξ. 'ἴπ Τεχῖι Οοά. 
ΑἸοχ. ἃ Οσδρῖο οχ (οη]οςίιτα δος 
Ῥ. 40. --- υεγύωεπι. Ἐχ. 11]. 

10. --- 2 ΕΠ. ὅεμθβ. ΧΥ͂ΤΙ]. ὅ, 

ΧΙ. 28. ΧΙ.Π]. 14. οἱ δἰ] δερίυϑ. 
- ΠῚ ΡΝ, οοσίία. 168. ΧΙΝ. 24, 

ὃν τρόπον εἴρηκα, οὕτως ἔσναι, ἡπδτοδα- 
τοοάμτη οορίαυϊ, ἴὰ ατ. Εοάδη 
ΒρΏδιι ἔσω ᾳἰϊαμιδηο οσουστίς, ΝΊΔΘ 
ΒΏΌΡΓΑ ἰπ δ. ν. -α ὍΠ ΗΙΡΒ. ὁ 

ἀ Ἴ» ποίμπι ζχοῖο. ΨοὉ. ΧΥ͂, 18. --- 

33 Ηρ. 8 Ἰ)}» απἰπισάφετνίο. 

Ιε8. ΧΙΨΝ. 16. ἐροῦσιν, αυιδαὶ 16 ρὶ5- 
8δ6ῃϊ ὙΠ Ν -- Β-Ὧ0. πιο, Ἐπ. 

Ψ. 6. υδὶ ῥτο 27» οοπητμέαυϊξέ, 16- 

βεταηξ ἽΝ... 146 σδμρΕ}]} σεῖς. 
5. Ρ. 94]. -- Ων ἑποϊδπο. 1 Ῥαν. 

ΧΧΙ. 10. ἐρῶ ἐπί σι. Τίρετα πὲς 
γραὶς νεσίοσιπῖ, Ἰδσὴ “2 δδί ἢ. ]. 

ἴμλξ, ῬΥΟΡΟΒΕΤΕ. --- ἸΓ)» ὅο. 20}. 
εΧΧΧΥΙ. 8. αγε ἢ. 1. ἰανάατο, 
ρναάϊοαγα, 8. ἀεἤεπάενε ποῖδξ. Οοπέ. 
ῃ. 8. ..-- [γυ,)7 γερροπάεο. .1οὉ. 

ΧΧΠΙ. δ. --- πεν ο. ὅεῃ. ΧΙ. 
31. οχ Ἡξεῶγ. αὐδηήοαμο εἰίδια 

[ 

μποίδὲ ογὸ ργοξαία, τὰ εδοημίνα. .-.- 
Ὺν Ρεγβέσμον. 100. ΧΙΧ, 48. υμϑί 
ἰθ Οταθίυο Ῥγοΐορ. ἱπ χΧ 
[μπᾶτ, Τ᾿ ΓΝ. ἃ 4. ὃ. 8. μεὰ ὑὀρεῦμεν 
Ἰοχϑπάυηῃ σθηφοὶ ἐριοῦμν, ρρπραγέον 
δἔμμδ: αὐλτα Τσρη͵θοίαταπι αυοαπθ.7 
βυδιη ἔδοϊς Βί 6] μ8, αυΐ' δα !: ΤΊ 

πθαμδῖα οἰοεμβ πιρση! βοκιοηθιῃ 
Βαροῖ, 41148 δυΐθπι, εἰ Ψοῦ. ΧΙ]. 
25., γοῦρο ἀντίκειμεμ, εἰ την. ΧΊΧ, 
8. ῬΘΡ ἐγϑίζω τροἀήλέυπι φρο, Ερο 
ΨΟΙῸ 8}1τ6 Ὁ 5ἰδίμπο. Νϑη ὩΟΣ 5} 
ΡὈΪοχ ἐρεῖ ἢ. 1, βρϑοίδῃαυσα εβῖ, βεὰ 
ἰοΐα ἔοττηια ἐρεῖν ἔναντι τινὸς, ἀΐσέγε 
οοπίτα αἰΐχμεηι, Ὦ. 6. υεγδὶα ἰπιϑεοίατί, 
δαϊωπιπιατὶ, ογἰπεϊπατὶ. ἙΔΌΘγα 8ἷβν αὶ 
πἰδοδθοπθοῃ ἢδρεξς χυοαὰθ ἢ. ἵ 
Ἡδτρν. ΠῚ Οοπῇ. βοῦν νψαγ2ὶ! Ὁ 88. 

ἘΧΝ. 94. Αυᾶῖνε οδὶ Ὦ. Ἰ. γέβροπ» 
ἄεγε υοἰὲδ. 840. Ν. 8. ἐροῦσιν ἑαυτοῖς 
μετανοοῦντες, ἀρμα 26 αἀἷοεπὲ ραπίϊεω. 
ἔα ἰαοί!. 8ν. ΧΧΥ͂. 9. υϑὶ ἐρῶ νεῖ- 
ἐοηυτη οϑὲ ἐαμάαδο, οεἰσεδγαδο, οἱ 
εϑῖ 1. ᾳ. μακαρίζειν ἴῃ ἀπιεοοεπίδα8. 
Ηϊης εἰρμὸς ἄγηιπμηι ὩὨοῖδῖ τὰ Ῥδιγ. ἃ 
θυ9 Οτεαοῖβ. Οομξ ϑυίοοετί ἘΠ68. 
Ἐρεϊοβ. Τ᾿ 1. Ρ. 1089. οἵ βαρσὰ 5. 
ἸᾺ. 816 ἀΐοετε δρυά 1ιδῦμορ ποῦ» 

Βυπαυδηι Ῥαπὶ ῥτὸ οεἰεδνατε, ἔσι.- 
ἄαγε, ἀορορὶ Βανι μῖυ8 δὰ δϑοχίμέ. 
ὕεη. ρΡ. 186. 

ΕΓΡΗΝΤΑΙ ὙΠΟ ΘΈΟΥ", σα 
θεο εὐδμα σιθᾷ. ᾿χᾳ) πορθῃ 

ῬΓΟΡΣ. τεχίδ. Ῥγου. ΧΧΧΙ. 1. 1ω- 
βεγαδί ὮΝ Ὡ" Ῥἴο ΥΩ Γ 

ἜΡΗΜΥΓΑ, ἀεδετίως ἴοσιν, φοΐω» 
ἄο. ΤΊ ἰπῆη. υαείαπάο. 18. ὩΧ. 

12. -- ΠΗ Π' ἘΣ. ΧΧΧΥ. 4. 

Ἠρογοῖ. ἐρημία, ἡ ἐκαύρωσις, 8πξ 6 
οοηοοίασγα ΒοΙβΚὶϊ ἐκπόρϑησις. --- 
νὰ" ̓ ῶ» γεχμῖεα. ΘγΤΩΥΛΆΟἢ. ἴ68. 

ΧΧΥΠΙΙ. 12. ϑοὰ ἐρημώα εξ ἴδ 
δρεσίυτα νἱυτα βου ροπαὶ. Γορει» 
ἄυτα ἠρεμία. --- ΓΤ» ἀξετ. ϑγτατα. 

Ῥ3. ΧΙΙ͂Ν. 12. ζῶα ἐξημίας, δρῖταδ» 
116 ἀφρβοε. Ῥε. ΧΧΙΧ. 14. Οομί, 



᾿Ερημικὸς. 908 "Ἔρημος. 

α ΕὙἸ]οτὶ ΜΊ866]1. ϑδον. 1.10. ΥΊ. Ἂο. 6. 
Ῥ. 710. -- προῦ, ἀεεοίαίίο, ἀἄεεο- 

ἕαέμηι. ἘΕσϑοῦν ΧΧΧΥ. 9. 

᾽᾿ἜΡΗΜΙΚΟΣΣ, ἐπ ἔοοο ἀεδϑεγίο υἱἷ- 
ὉέΝ 2 γοὶ ΟΟΟΏΤΥ ΦΉΣ, φοἰῥατίωε. ἘΡῚο 

ἐεεεγίμηι. Ῥᾳ. ΟἹ. 7. ὡμοιῶδην ὥλε. 
χἂν ἐρημικῷ, 5Β᾽1}}}8 ἔβεοίι8 δυπὶ 
Ῥαϊϊοδθο ἐπ ἰοοὶδ ἀεεενί ΐ 
Ἡ εγοῖ. ἐρημικῷ, εἰς τὰς ἐρήμους διά- 
γοντι. ϑυϊάκα: ἐρημικῷ, ἐν ἐρήμοις ἄ- 

ἐ γῶντι, ααὶ εἴ ̓ γέσθα Ῥραΐτηὶ β ]υ- 
αἷ!..-.-- ὩΣ 7κπίρενι. Ῥβ. ΟΧΙΧ. 

4. οὺν τοῖς ἄνϑραξι τοῖς ἐρημιχοῖ;, ουπτὰ 
σα οΩθυ8 μὰ: ἀεβεσίο. ΟἨγγβοδῖο- 
ΤΑᾺΒ το : οαγδοπες ἀεεοίαίογίος, 
ἐρημοποιοὺς, δασανῶντας, ἀνκαλικοιτῶς: 
ΜΙῺΣ δυΐθηαι ἐρημιχοῖ; Υἱἀδίο, 6886 
τοοπάυτα, οἴ σθροηθηάυπι ἀλμωκοῖς, 
ὩΣ ΒΘΏΒΙΙΒ 8]: οἵτήη οαγδοπίδιια ΕΣ 
αἴξπιο αγδοτε οοη ξοίἑε. ἘΔΟΙΠΪδ δυΐεσα 

οἾἶδρδιβ εδὲ εχ ἀλιμικας ἴῃ ἐρηρωκαῖς 
δρυὰ τῃβοῖυσῃ ϑουίθδηι, αυἱ ποϑοὶν], 
αυϊὰ εδδοῖ ἄλιμος οἱ ἀλιμικός. γιά6 
ΒΌΡΓΔ 8. Υ. ἅλιμον. Νόοη τοι ϊοθηδ 
διε) ὈΓΟΓΒῸΒ εβί το Ἰεσέυτα (ΟἹ. 
Ἡδυαδικοῦῖϊ, οὐ Ὑοχ 116 δδί, αυοὰ 
ΓΧΧ οοπίηυδ βοτρίαγα ργὸ ὑ71Δ 

ἘΞ ὉΠ ἰερετίπε ὈΡΟΣΥ 7)» δἷ- 
46 νοοθηι ἤδης ΒΑΡι τ πί ὈΓῸ ρΑΓ- 
ὨΟΙΡΙΟ νϑσρὶ ζ2 εν ουὐὰδ οορηδῖαμα 

ἃ ΑΥΔΌ. Ἠροοι μμοδηι κὰ 

εχ αὐο ἔδηϊα ἴπ ΗςΡν. Ὁ 14]. βδυρεν- 
ἷΈ βὔδιωπιπι Ὁ ἢ ̓χις 

᾿ΕΡΗΜΙΎΤΗΣ, τοἰδέαγίεις, ἱ ἐπ δοϊδέει- 
ἄϊπε 5. ἀεϑογίο ἀρδης. ἘΣ)» οπαρεν. 

700. ΧΙ. 12. 

ἜΡΗΜΟΣ, αἀεδεγίμδ, ἀδεοϊαίμς, ἐη.- 
ομἱίμα, σίοσμα, εαἰδπιοσ, πο λαδὲέξα- 
ἐμα. ΒΓΔῚΝ» ἡ μμων Εζεοῖῦ. ΧΙΨ. 

8. ϑήσομαι αὐτὸν εἰς ἔρημον δ56ς. Ναῖ, 
ε δὶ ΑἸά. Βαθεῖ σημεῖῶν. ϑ'ϑηβισῃ 86- 
“ φιεὶ βαπί. -- ὍΘ δδν αγίεέεε. ῬΒ. 

ΧΥ. 1δ. δὶ, υἱ ἴῃ ποία βυθοῖς 
Μομίξ τοοποῖ, Εμθορῖμ5 καὶ ἔρημοι 

488 ΨΟΥΒΙΟ ΟΟΣΤΙΡΙΔ Υἱάεῖατ. 
Ὁ ετῖο ερὸ πι}]ὺ9 ἀυ δ ῖο, χυΐπ ῥγὸ 
ἤημοι εἷς ἔριφοι τοροπεπάιϊπ. --- 

ὍΣ Ὅν εἰπε ἀσια. ἴπς. Ῥελὶπι. 

1(Χ1]. 4. Βεῦθ υοδα 5βοηβειση. -- 
ΠῸ3» ἐποείπειπε. Ἐσεςῆ. ΧΧΧΤΙ, 

9. ̓ ζημα αἰώνα, (φιοὰ Ἡδερτ. ἐβϑεῖ. 
ὌΝ ΓΊΔ ΠῚ υδὶ ἴαπνεῖ Ἀγ ἔρημα 
ξοσῖο Ἱερεπάμχη ὁ ἐρυμνὰ, νεῖ ἐρύματα, 
αἴ οοη δεῖς Οαρρεῖας δὰ ἢ. 1. -- 
Ὑν ἀεδοίαί.. ΝΕΉ. 1]. 17. Ἵερω- 

“αλὴμ ἔρημος, 7ετυιδλίοσωη αἰδροίαία. 
ψιΙάο οἱ Εσ. ΧΧΧΥΙ. 35. 38. 06. 
ΧΧΧΏΠΙ. 10. ἔρημός ἐστιν ἀπὸ ἀϑλρω- 
“ωὡν καὶ κτηνῶν, ἀεεεγέμς ἐεΐ δ Ἠριηί. 
ΡΒ δὲ 7υπλοπῦβ. «εν. ΧἋΊΆΧΤΙΙ 
13. - 2" ἀεεοίαιίο. ἴε8. {Χ].« ε 

- ΠΒΓΤν “ἰοοίίαε. 4 Βορ. ΣΕΡΈΣΕ 

ήμῳ, ΜΝ σύεκῳ. ἘΣ. ΧΧΧ. 19. δώεν 
φοὺς αοταμοὺς αὑτῶν ἐρήμους, ες γρὰς 
βυνίοβ δοζυχα δίοσος. --- ΓΔ ἼΠ, 

υαρίϊαφ. 1ε5. ΧΧΧΥ͂. 1. ΕΖ. ΧΠΪ. 
4. --- πψῖν σαξίαίο. ἴον. ΧΧΥῚ. 

81. 185: Εράν. [Χ. 9. εἴ αἰτδὲ Βεερίτβ. 
"ὯὩὩ» παγέ. ἴε58. ΧΥ͂Ι. 8. τὴν 

ἔρημον βεουπάηνα Μ8. [68. Ουγίεσιι, 
ἰαρϑαὰ σταρῖοο ὑσὸ τὴν ϑάλασεαν, αἱ ἐ 
ἴῃ δα. ἤοχῃ. Ἰορίξυγ. Οομξεσ «ὦ Ἀ 
Ἢ Μοπίδυς. --- ἡουν οαείιίαε, 
ΒΕ : δοἰξέμαο νιαρπα. Νυτη. ΧΧΙ. 
20. ΧΧΤΠ. 28. Ῥεβαΐωα. ΤΧΥΨΤ]. 8. 
Αἀᾶδ ϑγιαμι. 1 ὅπ. Χ ΧΊΙΙΠ]. 19. 
-- "22 α νεπέενάο, Οεα. ΧΧΙΡ. 

62. 1,δχεταηῖ οὰπ οοδ, ϑὅαπι. ἼΒΤΟ 

-- Ὅ» ἀρεεγέμηι. Ἐχ. Π].1. 

ἤγαγε τὸ αρόβατα ὑκὸ τὴν ἔρημον, 8ς. 
χώρω, ἀυσορθαὶ ονεβ δὰ ἐπέσσγίογα 
ἀξεεενεῖ, 1 ὅλα. ΧΥ]]. 28. Ἐχ 
αἰσοαῦθ ἸοοῸ δρρατεῖ, χυοα ἔρημος 
δαυδηάο πο Ἰοπὰ "δι τερὰ εἴεξετ- 
ἔμηι, ἐπ συὸ πἰλὲὶ »Ῥτγασίετ ραδιῖωνι, 
“απα γέγαέχωε γερετίας, βοὰ ἑαΐειι 
Ῥοϊίι8 ἀεποίεϊ, φιπὶ σκέάξης, σὲ οππὶ 
αἰδὲς ἰοοὶξ οοπερατες, ΠΟΉ πὲρεὶς σμΐξα:, 
ϑταπείπορα ἐαηιδη, ἐγγίριις εἰ 
οεπάδδ σγερίδιΣ ἑάοπεμ εςί. με 
εχ. Ν. Τ. 5. ἡ. ν. Δάάς Ἡξρῖν. 
200. ΧΧΙΝ. 5. 4 ϑδχα. 11. 34. Ἰοοὺ 
ὁδὸν ἔρημον Ἰμδοαββαυῖο οϑὲ ἰερεπάυτι 
Ἂν χὰ κτ λ. πα ἼΧΤΟ γεν 

» Θαρρῃησυαπειθος., 



"Έρημος. 

, ὅφγγα ἀεσεεγίί. σαὶ. ΧΧΧΊΤΙ. 10. -- 
τ), οεϑεβδίο. ἴεβ. ΧΙ. 338. 

ΒδῃΘ ηυοδᾶ᾽ βεῃδβυπι. --- ποῦ» 

«ἰεεοϊαίῖο. 168. ΧΥ͂. 6. -- λ2, αὐ. 

ἔεγ, πιεγίάϊο5, οἴἴδτα ἀεεογίωπι εἰϊμαᾶ 
πὍυηαείμηι Αταῤῇῆα αα ὕμάσα πιεγιάϊεηι. 
Αοςοράϊί, ᾳυοά τα, 3)) ἴῃ 1. (δ]ά. 

εἰ ὅγε. ἐχείοσατε, ατίάμπι υδετὶ, ἐπά- 
ΡΡ 

γέβοεγε ἀεῃοίεῖ, πηᾶθ 3. εἰ 

δὲ 3}»} οοΐ δἱοοίϊέα5. ααμη68. Χ]]. 9. 

5 ΧΙΠΙ. 1. 8. Νύχτα. ΧΠΙ. 18.238. -- 
ἽΠΠΩ» Ῥαγῖ. ΝΙρἢ. δκχοίσεδ. ΨοὉ. 

ΧΥ͂. 98. «ὅλεις ἐρήμους. --α Δ» 

ἴοοιια οαπιρεείτίς, ρίαπὶ δες, Θδτα ἰο- 
ομδ ἀεδεγίμα, . η. ΤΣ: Οοῃξ, 

Θπποπία 1οχ, Ηθῦν. 8. ἢ. ν. 20}. 
ΧΧΧΙΧ. 6. ει. ΧΧΧΥ͂. 1. εἰ 
ΑἰΠΡῖ. - δ δδεδοῖπι, ποιηθῃ 

Ῥτορτ. ὅγιωπι. 1 ὅδῃ. ΧΙΠ. 18. 
50. γοχ Ἡδθῦτγ. αυοαπδ νοὶ ουιηΐηο 

᾿ς ταν, νεῖ ἀροοϊατίνα ἀψώπαΣ εἰρτιϊῆ- 
οδῖ, αυ6 αυΐα Ἰοοα ἀοβεγία εἰ ἰπου]- 
ἴὰ ἱπμδὈϊ γα δοϊθηΐ, ἔοσταυΐε τὸν 
φάραγγα τῶν Σεβοῖμ Ἔχ] ἸΙοα δε οδ- 
88 Δ ἀπ δἰ θ εἰς τὴν ἔρημον. ---- 
νιν, «ἰοοίίασ. Ῥεδιη. 1{,(Χ1]. 8. -- 

ΓΟ, ἀεεοίαίἑο. 1ε8. . 9. ΧΧΊΥ. 

12. -- ον: νοσῦυμ, Καὶ. ἘΖοοΝ. 

ΧΧΧΥ. 19. γι. ΤΆΏγεη. 1. 16. 
-- ον» ψοτραΐε. Πδη. ΙΧ. 17. -- 

᾿ς ἃὦ “12. ἢ γοεραὶο. [66. ΧΙ ΙΧ. 8. ΟΕΙΥ. 

1. τὸ ΠΤ, ἀρροίαιίο. Ἐχ. ΧΧΠῚ. 
90. 1ν. ΧΧΥΙ. 38. εἱ δ]}01 β6- 
Ρἶυϑ. -- ΠΟ, Ἰάοα. Ἐζθολ. 

τι" 

ΧΧΧΥ, 17. --- ΠΓν ἤῬιαπε. [68 

ΧΧΧΙ͂Υ. 11. --ο Γν Ῥογοα. ΑἹ, 

Ηοβ. Χ. 4, ῬγεαῖεἊγοα Ἰορίξυν Ατη. 
ἸΝ. 2. υν] ἴδιίῆθπ ὑγὸ ἔρημον τερο- 
Ὠοπἀυτα δδὶ βἔωσυροι, εἰ [65. ΧΙΨΡ. 
438. ὍΌ1 ἔρημον. ΔΔἀἸζτα 68ὲ 56, 8118 
ΕΧΡ θη οδυβα, δο ὩΪ81] ῥγοὸ 60 16- 
δίτυΣ ἴῃ ἰεχίι Ηςρσ. δῖγ. ἼΠΙ. 16. 
ἐρήμος ποῖα ἰοσώπι, δὲ πρζίωηι αὖ 

909 ᾿Ερημόα. 

οἷδε τρεγαπάπηι ἐδὲ ἀπείη. ὙΊΔ6 
βαα. 10. ΧΙ]. 46. 
ἜΡΗΜΟΣ ΕἸ ΜΙ;, αεδοίαξεΣ εππι. 

τοῦ) Νίρι. δ τϑρψ'» ἀεεοῖον. εν. 

ΧΧΥΙῚΙ. 22. ᾿ 
“ἘΡΗΜΟΎΤΑΤΟΣ. “ΣΙ ΠΥΡᾺ 

ἐπ πε ἀφϑετίὶ. Ἀεὶ. Ἐχοά. ΧΙ1Π]. 90. 
φὴν ἐρημοτάτην. 

᾿ΕΡΗΜΟΊΏ, αεεοῖο, υαδίο, ἐς 
ἐχδίοοο. ἘΣΟΝ- ὅγταιι. Ἐσ. ΥἹ. 6. 

βες. Τβοοδοτείυπι δῇ ἢ. 1, τους Ἀ- 

1, ἀευαείατε Ὡοίας.-π Ὁ} “»» 

ἑπέτο ἱπ ρέιριία, Ὁ δη. ΧΙ. 24. βες, 
Ομῖβ. 1ορὶτ Τ᾽: [{1π υαεία- 

ΦΨ 4. 3 

ἐἰοηεης υσπῖεί 68ῖ 1. 4. υαείαδέ. ---- 
γὉ2» ἐπὶπαπίο. 1ἴε6. ΧΧΙ͂Ψ. 1. Ατδρ. 

Δλ 2}. ἐδ ἀδεογίμηι, ἔογτα πὶλὶ 

»γοάμνοσηδ Ὀγῦίεσ πιαγηι γα. 
ὉΠ Π»" ΗΙἸΡΗ. ἀευουεο. ἴεΒ. ΧΙ]. ς 

15. ΑΥδρ. . πῃ Οοη]. Υ]Π]. ἀθηνν ᾿σνῖν 
"ωυπάϊδιΣ ἐχο ἐγραυϊέ, ἐπίεγπεοίοηπ (δ 
ἐευϊ, Μοχ ἴρβ8ὲ Ηδεργ, ἢ. 1]. ἐχεὶος 
οαπαᾶξ ποϊϊοηθι δδρεῖ, -- ΤΩ 

Ηἰρἢ.. ρῥγῳ)ήοίο. Ὅδη. ΨΙΠ. 11. 
1οου8 ῥγτο)ιοϊϊαν, δὶ ανοσεϊςαν εἰ 46- 
βισυ ον. --- ΟΠ, ΗΙΡΙ. ρεγάο. 

ον. ΧΧΥῚ. 80. -.- ΧΠι 2» 

ΚΑὶ εἰ Η;ρ»Η. Ζυά. ΧΥ͂Ὶ. 7. 8. υδὶ 
ἐρημοῦν α8ἰ δέοοίίαία ΟΟΥ̓ΤΗΊΡΕΥΕ. 168. 

Ι, 10. ἡ ἐρημοῦσα ϑάλασσαν, 6:5ϊο- 
οὔ δ τῆδτο Ὑὶάθ οἱ .0Ὁ. ΧΙΝ. 11. καὶ 
Ιε9. ΧΙ ΙΝ. 27. 9261. 1.1. 86. Ααἀ6 
Ἑάϊι. Ουΐπι. ΡΕ. ΧΧΧΙ. 4. ἐρημωδ)ῆ-» 
γι ὑπσώραν, ἀμηι ἀεεετία εἰξ πιαἐμγίζαξ, 
ἢν 6. ἄτι πιαίεγὶς ἡγωρίδιι οοἰδεοίάς 
ἀεδεγία απ οπιπὶα ἱπ ἀρτίὶδ. --- 
“Δ γογραῖθ. Νεῆο. 11. 8. -- 

ΠῚ» ἀεροίαϊο, Ἐεομ. ΧΧΧΉῊΙ, 

94. 27. Μαὶ. 1. 4. --- ΣῪ δῖο. 

οἰία.. ἙἘὰ. ἃ Ῥο. ΧΧΧΙ. 4. --- 
"ὋὩῪ Ηἴρδ. ΣΤ ὑπέεγηδοιονὸ 

ἄρ, επείοοο, ἀεῖρο. 1ε5. ΧΙ. 1δ. υδὶ , 
ῃδυά Ῥδιςΐ Ῥϑρεσδαμι. βίδιπαηξς 605 



[} 

᾿Ερέμονις. 

« ἌΡΤΙ Ἰοβίοαο. -- Ἐχψὴν ἀενοίαξεν 
“κπν. ὅτι, ΧΙΊΙ. 19. καὶ γῆ οὐχ ἦρη- 
μϑήσεται, ἴεττα πόπ ἐπουδέα πιαηεαΐ. 
“ἢ Δ Ἴ2.» ἐπ ἀξεενίο. ͵δγι 111. 4.--. 

Στ» ἀεεοίαιϊο. Ἐξ. ΧΧΧΊΠΙ. 99. 
ΧΧΧΥ͂. ὅ. --- Δ ἼΣΨ ΛΝ ὲν πο ἐεί 

ἐγαπείεης ἐπ εα. ἴε5β. ΧΧΧΙ͂Ν. 10. 
-- πον, ἰτδιβέτῖνε : υαείο, ἀεεοίο. 

εε. ΥἹ. 11. .-- ἘΡῚ 2 ͵απρο. 165. 

δ ΧΧΙ͂Ρ. 10. ἔγακρενε Ἀ. 1. ἀεείγυονε, 

ἀενδείαγε Ἰοϊαῖ. ΑΥΙΑΡ. Νὰ εὲ 

..7λλὰ ἐγίοΐἑ, οοπίτευϊξ. --α ἘΣΟψδ 

ὩΣ Καὶ εἰ ΝΡ. [δν. ΧΧΥῚ. 

48. Ιεα(. ΧΧΧΙΠΙ. 8. εἰ 415]. --- 
ποῦ» ἀεεοζαξίο. 165. 1. Ἶ. ἘΖΘΟΝ. 

ΧΧΧΥ. 1. -- πῃφ, δίδο. 18. 
ΧΧΧΨΥΤΙ. 95. υδὶ δίδεγε ἀσιαϑ δϑῖ 

ς ἐαφίορατε εδα. ϑῖσαο. ΧΥ͂Ι. δ. ἐρη- 
μοῦσϑαι οπὶ ἀδογοδοῦῦο, ἐπ οΤΊΤΟ, ηιϊδό- 
σα τεύαϊ, ΤῸ. ΧΧΙ, δ. ἐρημώσουσι 
ᾳλοῦτον, ρεγάεηξ ἀἰν! 8 : πὴ ΑΡροα. 
ΧΥΠΠ]. τό. 
ἜΡΗ ΜΩΣΙΣ, αἀδεοίαίλο, υαεέϊα:. 

ΠΣ ἀοροίαξδο, φαφέδίας. 7ετ. ΝῊ]. 
89. ΧΧΥ. 18. Αφυ. ϑγταιτα. ΤἈθοα. 
δεδαεο. Χ ΧΙ]. δ. .-- ἡ» δἰοοῖίαϑ. 

ἀ Ἄφι. Ῥεαῖτι, ΧΧΧΙ. 4. -- ὩΣ, 
δε ῬΙΒ. εἰωρείαοιοης. Ὁ δῃι. ΙΧ. 
Ἴ. ϑ8εᾶ ΠΟ Ὁ ΡῈ τεοϊία5 γεσ- 

εἶξαν : υαείαδίϊηετν. --- Πρ" κεν. 

ΧΧΚΝΥΙ. 85. ἃ Ῥαν. ΧΧΧ. 7. ͵εσεα. 
ΕΥ̓. γ. ... Ὀν. νεῦραὶθ. [αν 

ὙΠ. 15. 1Χ. 27. 
ἜΡΕΗΜΩΣΙΣ ΘΈΡΕΤΑ, ἀδεοϊαξίο 

ε ὡξέζυα. Υ δ ΣΣ δἱοσιίαίες ὠϑία- 

ἐΐδ. Ααα. Ρ5. ΧΧΧΙ. 4. 
᾿ἜΡΙΓΜΑ, δα, αἴαφιε ἰοσιηπιπα 

Ἔτα. Μοχ ες 4 Βιοϊΐο Ῥγοσϑι9 
πιεριοσῦς Ἰερίτον δρυὰ ΧΧ 1] οΥε. 
Π. 16. Βεο. Ὅσοι. ῥγὸ "1. }» ὕ7- 

ἡβεπένας οὐπίσωπι. ὙΥ Κὶς ἱπίτα 8. νυ. 
ἔυγμα. 

᾿ἜΡΙΖΩ, ἐμέρο, τίσου, οοπίοπάο, 

910 ᾿Εριϑεύομαι. 

αἰὐοέγθον, τεραρηο. ἄγω ὧὰ 

ὙΒεσά. Ρε, ὈΧΧΧΙΧ, 20. [κερὶ 
ΤΊ Ων "ΤΟ --ο ΤΌ Ηρ 
ἑνοίίο τιπε. ὃ ες. ΧΙΥ. 10. δε 
ἐρίξεις ἕν κακίᾳ σου ; φᾶνε οσαίοιδι 
σὰ »ιαΐιτη νεὶ ἐμίετνέζενε ἔμιπ ἕ Ὑ οἷς, 
4μαγε ρτούοοας τπαΐκπιἕ --- τη, 

μπῖο. Οεη. ΧΙΊΧ, 6. Ἰαριπα 
Ὕν ἃ Τα. ΣΤ, αυοΐ ἐπασίσατι 

ποΐδί, δ «(6 οοικπιοίδονε ἀοίι, 
Ἡϊόέοι. ἴῃ Θυξεεῖ. Η ροῦν. ποὴ ἀπε 
ἐείιιγ. ϑαπί ἴδτπθη, ἱπίες 4πὸ8 (τ: 
8επε8 εἱ Τοσι }] απ, 4] ἰοοῦ ἐνὶ 
σαι Ἰεροτυπί ἐρεῖσα;, ἐποιπεδαπί. Ἶχε 
8. Ὑ. ἐρείδοι. ---ο ΓΤ, τεδεϊϊα “κα. 1 

ϑδιη. Χ1]. 14. μὴ ἐρίσητε τῷ στίραι 
κυρίου, πὸ αὐυεγεεπεῖπὲ νοἹαπίλα ἢο 
τηηϊ. δ] 4. ν. 15. ἸΤμροὰ. Ρεΐῃ. 
ΟΧΧΧΥΠΙΙ. 18. -- Τὺ Πὺ 

απιαγέάο ἐρίγίξες. ει. ΧΧΥ͂Ι. 36. 
ἤσαν ἐρίζουσαι, τὲ σὶς «παρπα αγτὲν 
αἴπε αἰοῥεύπαι. ---- γγν ῬσΉγα. 

200. ΧΙΧ. 28. --- τῶν ΡΙΒ. ἀρ 

"πε, ἴξ. ἐχεῖξο. Ααα. Ἱμοοίοί, δὲ 

ΧΥῚΤΙ. 16. 8.1} Ατδδ. Ὁ] 

αἀἰεϊϊας ὧδ οομδὲν αἰέφμενι ἱπυιέοε 
οδεεγυαπέϊδιιδ, ὑπᾶὰθ ἼχῚ βοῦϊ 

υἱάεγε, οὐϊχωδε οορμῖς ἐκίμοη, ἃ 
ἐρίξειν ἀ6 σοπίοπίϊοπε εα ἱποάϊα αἱ 
δχροποπάυτα εϑί. Οοπξ ϑςδοὶ. αἱ 
Ῥίπαατὶ Νϑωι. Ἡ', 38. δὲς. ΚΙ]. 3. 
μὴ ἔριζε μετὰ ἀνϑρώπω α«λευσία, τὲ 
ἐῖσες συτὰ Βομχῖπα ἀἰνῖο. Υ]ὦ ἅ ! 
ϑιν, ΧΙ. 0. 

᾿ΕΡΙΘΕΥΌΜΑΙ, ἕμκαῖι ἰγατί, 
ὀρένον, ἰαπί βοίμηα ἐσεέγοεο. Τοῦ. ΤΙ 
11. ἡ γυνή μου ἠρϑδεύετο ἐν τοῦ ὙᾺ 
κείοις, ΤῊ] τθα ἔαπαπι ἰγαΐ 
ἰὼ αγμηεροεῖϑ. Ψαὶν. ἐδαὶ οὐ σγ8 
ἐεκίτίπιση. Ψείδιο Ἡεῦν. δὰ. ἔπ 
ες ΜΙπειοτῖ μαροὲ πο ΠῸ»" 
8. οριιδ 7αοὶεδαὶ. Ἰἴζα ηυοαδε ἴρν 
εἰπθ νοχίθηάπιι ἐαάϊολς, αὶ ᾿δρὸ 
νοῦοῖα ποὺ 8 ἔρα, ἐεγΓῶ, ἠθς αὐ 
ἔριον, ἑανα, ἀεἀάυσεμάλπι μυ, 
Δ ἔρι) φαοὰ ἰπ οσευροείώσ:ο οὐθαν 



Ερέϑος. 

ἤν ἃ. ἐπίεπβονπες υἱδη ἀπκιαῖ, 
πᾶ ὄριϑος ἰπ υπίνανοχη (ἰοϊξας, 
τὶ Οἱῦὲς σμῖθ ἐπέ , αὸ κα δι θεῖον 
6 τπεσφοχίδες (αρυἁ Ηδοπι. ἢ. Σ΄, 
)50.), φεγυὶ (Ηδεϊοά. "Ἐργ. 600.) εἰ 
ἐστατα οοἰεπίἐδις ἀρυὰ Ῥο] μα. 
γηοσα. Ἴ1]. 82. 141. Ἡδδγοῖ. ἦρι- 
εὐετο, εἰργάζετο. 
ἜΡΙΘΟΣ, ἑἰαηπϑῆοιμε, φιιὲ ἰαπὶ οῖπηι 

φετγοεί. δ» Ῥδτί. ἐέδτίογ. 

ΚΧΧΨΠΙΠ 12. ϑυϊάδε: ΕΣ 
ργαφομένη. ὶαε 8. ν. ἐρϑε “- 
᾽᾿ΕΡΙΚΤΟΣΣ νοὶ '᾽'ΕἘΡΕΙΚΤΟΊΣ, ορη. 

Ὑποέισ, οομέμδμδ, δΌ ἐρείκω, ὕταπρο, 
Ὁπέωπαο. “Ἁ 2 (ὦ Ῥτοὸ Ὁ), οοπέμϑει, 

δνῖ. 11. 14. χίδρα ἐρικτὰ, ΒΡ᾿( 85 
σορηῖοα οοπέμδα. 10. ΝΊ. 91. 860. 
χοῃ. δὶ 811] ἐρεικτὰ, χαοτηοάο οἔ 
ὨΐοΓΡΓοΒ Οὐ ρθη β Ἰορῖϊ. Ο]οβ58. ἴῃ 
“οίαῖ. εἰ Ηδεγον. ἐρικτὸν, χοσανιστόν. 
ἰ[ἄθτῃ : ἐριχτὰ, αἴτος πεφρυγμένος καὶ 
ιοπτόμενος, ὡς ἄλφιτα, σχιστὰ ἄλευρα. 
Βα ΒεΡῖο δα [μδν. }. ο. ἐρικτὰ βυῃῖ: 
γὰ ἐν μύλῳ στισϑέντα, καὶ τὸν φλοιὸν 
ἐαυβαλόντο, ὁσπριώδη λάχανα. ῬΒοῦῃυϑδ 
[α. οοἱ. 17. ἐριχτῶν, τῶν διχερικτῶν 
τυρῶν, καὶ μὴ εἰς ἄλευρα ἀληλεσμένων, 
λλλ᾽ ὥστε δύο ἐξ ὁνὸς γογονέναι. Οοτ, 
ἰρεικφὸς διῖ 
ἘΠΡΟΝ βὰ Ἵδ}» Οδ)ά. :ἄδσω. 

Όδῃ. ΥἹ]. 9. ---  ἰάθπι, Πουξ. 

Χ ΧΙ]. 11. 168. 1. 18. Εξεοβ. 
ΧΧΥΙΙ. 18. Αἀάδ Αι. Κ'γτωσωδο. 
ΤἼοοῦος, Ηοκ. 11. 7. υὉὲ ἔρια υεείεν 
Ιαμεαξ ποῖα. 

ἜΡΡΙΣ, ἐΐε, οοπίοπέϊο. γὴν υἱοίονἑα. 
Οἱ λοκυ 168. {(Χ11Π1]. 8. υδῖ Ῥ]ενί- 
πὲ δἰδίυπξ 605 ἱπορῖδ Ἰορῖδδε ΣΟΙ 

ϑεὰ νὸοχσχ Ηδῦσ. οἰἴΐδια οηριώνεης 
ποίδί. (εεΐοσυϊῃ ὙῸΧΣ παρα οΧ [οχίι 
Ι,δλῦμο Η]ογομγτηὶ οβὶ οοπβοίδ, αυἱ 
θΟΥΙραίς, σροοσοβ ἱπίεγργεΐθϑ νοχ1886 
σοπέομοπεηι, Ὁτοὸ α1}0 ὀθαπμέϊοπεμ 
Ἰορετα πρᾶν ϑειηίοσυβ. δῖτδο. 
ΧΧΥΠΠ. 12. υδὶ ἔρις ἔγαπι, ἐγασι- 
ἄϊατα, 5. οαὐδαηὶ ἐς εἰμτι σατο 
νἱάεϊασ. Ὑυϊραία8. ἔρις χατασπευδο- 
μόνη ἰὐδηβίαϊΐς: ἄομιο ἰγαομηάμδ. 
1014. ΧΙΥΙ. 6. 11. Ἠδογςοΐ. ἔρις, 
φιλονειχία, μώχη. 

[ς8. 

ἔρια 

911 Ἑρσυνὸν. 
'ΕΡΙΣΤΗῚ, οὐμίπηέδονιε. νὴξ» “.- 

δεῖϊεο, εἰ δείγαοϊο ρμσεῖῖϊο ρτὸ Ἵσῃ- 
ογεῖο, γεδοὶ δ, οοπίμπιας. Ἑδπάδτω 
Ὠοθοποπι μάΡδὲ ἀθοᾳυο ἐριστὴς αρυὰ 
Αᾳυ. ὅγεαχα. ΤΠποοά. Εξεοὶ. ΧῚ Ι͂Υ͂. 
6. νΙἋ6 βυρτα 8. ἐρίζω. 
ἜΡΙΣΤΗΣ ΕἸΥ̓ΜΙ, ἐέρὲ 8)2ϊ. 

ἼΩΝ» ἄϊοο. Ῥβαῖτα. ΟΣ ΧΧΥ ΠΠ]. 19. 

ὅτι ἐρισταὶ ἔστε, χεὲα οοπέεπβοεὶ ἐεἰΐδ. 
ϑῖς ΟΒγγβοαί. οἕέ Ευταγταΐυθ. [ 6- 
ἀυχοσιηῖ ἃ ΓΤ. ΑἸΙΣ μαθεσ ἔρεις, 

4111 ἐρεῖ, αἰσεα, (ἰϊα Αὐυρυθη. οἰ 
Αροϊη. δι. ΟΥ. δς Η:ῖαγ.) δ}1] 
ἐρεῖτε. Ἄαὶρ. αἰςοϊ5. 

᾿ΕΡΙΣΥΒΗ. Μ᾽] ᾿Ερυσίβη. 
"ἜΡΙΦΟΣ, λαάμε. Ἵ» ἰάθη, (ἀθῃ. 

ΧΧΧΥΨΊΙΙ].. 17. 20. 28. Αἀάᾶε πο. 
1. ὅδιι. Χ. 8. --- ἢ, σάπια. Ατηοα 

ὟΙ. 4. Τιορετυπὶ ὩΣ σους, ἢε- 

Ρεσί. Β10]. ες ΟΥ. [Ζἴογν. ΕἸΘΏΠοχη, 
Ῥ. ΤῈ Ῥ. 117. -ῇν» οὐρεν. Ἐχοά. 

ΧΙ. ὅ. ἴ1δν. 1. 10.-ὁ ΣΝ ὙἽ}» 

λαάμα οαρτάταπι. Οεὰ. ΧΧΨΊΤΙ. 9. 
16. -- ὈΥΤ}» ᾿ἰγοῖ. δεν. 1.1. 40. 

-- Ὕ , λίγοι. Οεη. ΧΧΧΥ͂ΤΙ. 

80. ΕΖ. ΧΙ.ΠῚ. 422. Αἀάε ὅσας. 
ΧΙΊΙ. 8. 
ἝἙΡΜΗΝΕΓΑ, ἐμ έεΡΡΥ. εἰαξο. 

ἰάθπι. Αφι. ΤΒεοᾶ. Ῥτου. 1. 6. 
δὲν. ΧΥ ΤΠ. δ. ἑρμηνεία τῶν ἐνεργημώ. 
τον. Ὀοπεποηῖ γεῦθὰ ρουρἢγα- 
8:η πρι, 5. [πσμϊα ἐδ ἰοφεοκάξ, 

γείαπαιτα εἰ ἀεξεὶ ἤοπιο αἀ ἑπίεγρ 
ΠΡ ΊΕΌΡΝΣ ἀἰϊυίπαΦ. Ἰοϊιὰ,. ΧΗΝῚΙ]. 
8 

ἙΡΜΗΝΕΥ͂Σ, ἐπίογρσες. ψ ὗς 

ἰάετη. Αι. ϑ'γσωσωδλοῖ,. 166. Χ1.111. 
47. γιάθ συοαυς Ηοἰϊπιεκίωμι δὰ 
σε. ΧΙ, 28. 

᾿ἙἙΡΜΗΝΕΥΤΗ͂Σ, ἱπέεγργεσ. γύηη, 

τάδε. ὅσπθα. ΧΙ.11. 98. 
᾿ἙΡΜΗΝΕΥΏ, ἐπίεγρτείογ. [2 ΔΓ 

Ομδὶ4. Ῥβδῃ. ἐγαπξίξεγο, υεγίο, εα ὑπ 
ἥπρια ἐπ αἴξαπι ἑπίεγρτείοτ. Ἐν. 
ἘΝ. 7. 
ἙΡΠΕΤΟΝ, 56. ζῶον (χυοὰ αἀάϊ-. 

ᾶ 

φϑρ 



Ἕρεω. 

α ἴαΣ Οεθδα. ͵, 41), απὲπαὶ γερίἑίε, 

δς ἀείμάε σμοάυϊς απίπιαί. Μὶα. 
[πιξ, δὰ δῖ]τα. Εταρτα. 228. ΓΤ, 

ὍένΣ, δεεία. Οεμεβ. ἷ. 28. --- “2 

Ὁ» αρπις ἀοπέπαπε, νεὶ ἀοπιϊπα- 

ἐογ. ἴεβ. ΧΨ]. 1. Ιαροταηῖ 

ΥῊΝ ὐϑὴ9 τε -- ὕοιν 
νεγρατα, γέρο. ἴεν ΧΧ, 26. --- 

Ὁ: ΓΦ Ρατίς. ὅεη. 1. 31. 
ΥΙΙ. 8. ρας. ΙΥ-. 18. Α4υ. ϑγτοτα, 

ὃ Ρβ. ΠΧΥῚΠ]. 856. Ηϊογοι. εἰ οπιπία, 
φμκ πιουεπίμγ ἐμ εἶδ. Β6Ώ6. --- ων 

γερέϊίε. ααπ. 1. 44. 45. ΥἹ. 1. 20. 
εἴ 4]1δὲ βρορίῃ8. --- ν᾽ ἰάοπι. ὅρη. 

Ι. 20. ΝΤ1. 91. εἴ δὶ αἰϊχαοείεα. 
Ἡδγοῖ. ἐραντὰ, τὰ ὥσοδα, «αρὰ τὸ εἰς 
τὴν ἔραν σεστωκένα:. 

ἜΡΠΩ, τερο, τερίο. ϑΌσν, Ἰάεμι. 

σε. 1. 426. 80. Πκυς. ΓΡ΄᾿ 18. -- 
γ'ν ἰάετν. [κν. ΧΙ. 99. 41. 46. 

ο Ἠρδ. ρει, βαδίζω, τῇ κωλίᾳ περιπατεῖ, 
«ἀραγίνεται. 

'ΕΡΥΓΜΑ. πο. ἴμεν. 11. 16. 
Ῥτὸ Ἡδῦτγ. κ.γ}» ))γμριεμένιπι οοπίμ- 

“μι, 86ς. οοα. Βδεῖ}. Μοπεδυοομυϑ 
ἴθ Ἰεχεπάιυτα φοπἤίοῖς φρύγματος, 868 
ΤΩΒΙΘ πὶ Ἰοψετα ἐίγματος, ααοα νἱάθ. 
ΒΊΡΓΆ. 

ἜΡΥΘΑΙΓΝΩ, γμότιαπ γαοῖο. ΚΔΏ. 

πἰϑημον Ηδ6ε ρυϑαύνει, ἐνὸν «εῖ, 
ὅν καὶ ἤχοᾷ ἢ ῥίζα, ὁ λεγομένη 
ἐρυγρόδανο 
ἘΣ τας, γειδεάο, γμδοτν, ἰίοτα: 

« γαάϊ;, φικμξ εγγίἀγοάαπεην εἰέαπε ἀρ- 
ρεϊϊαίων, φια πιρίέεγες ὕασίεηι ρίῃ- 
δππέ. Ὁ Ὅτν ἐϊποίιι8, ΟΟΉΔΡΕΥδ, 

[ρ8. 1,Χ1Π]. 1. ἐρύϑημα ἱματίων, τεδοῦ 
νεδιτηθηϊοσιη. [6χ. ΟΥ̓} ΜΆ. 
Βτοιη. ἐεύϑημα, χρῶμα αἱματῶδες. 

912 Ἐρυδρὸς. 
ΟἸΙοιβ. ΜΆ. ἴθ ὅϑαρ. δαὶ. ἐεύϑημια, 
βαφὴ, εἴτε ἱματίου, εἶτε ἄλλου τενός. 

ἜἘΡΥΘΡΙΑΏ, γπδεβοο, ἐγ τεξεετςο, 

ἰάσιη. ΑἹ. εἰ ΤΧΧ κνες. Ο σεμρὶ. 
ζογοια. ΧΙΝ. 4. ἠρυϑρίασαν, ἐγ ὠὗωε- 
γμπὶ. Ἐπ. ΧΝ. 8. ἐρυϑριῶσα ἄχρι 
κάλλους αὐτῆς, τκδεεοεπε ΥἹ Ρυ!- 
ον η5 ε)}08. Τοῦ. 11. 14. ἦρο- 
ϑρίων «ρὸς αὐτὴν, ἐχοαπάεξοεῦαπε αὐ- 
υεγει ἐΐΐαηι, δὰ σετθατη : δαπρδσπο 
γεδοτε (86. ῬΓο 1ΓΔ) δεϊιεκίεδαντ οοπ- 
ἐγα εἰΐαπι. ϑγτιυβ: οοπέεπάϊξεδανε ἐπα 
εἶα. Ψιάδ ἱπέγα 8. ν. ἐρυϑρός. Ὦ)γτι- 
β'υ8 οἱ Ββαιοῖϊα8 Ἰεσυσξ ἠρέθεζα. 
Ποιὰ ταν ἠρίϑευον, δὲν ἐρϑείω, 
ουπίεπαο, τίχοσ, οἱ Ἡουβέρατνῖταε 
ἤριζον, Ῥταθυηίθ ὅγτὸο εἰ Εεντ. 
Μιυπεῖοσι. ϑυϊάδβ: ἐριϑευόῤκενος, ὁ ἀκὰ 
᾿τῤρς φιλονεικῶν. Αἀάε Αγαοῖοίς. Ραΐπ. 

τ ρϑδ νοὶ ΟΜΑΙ, γχαΐΐίκε 
γιδία ἐΐηρογ, τγεῦτο οοίονε ἱἐξπροτ, 
γειδεῇο. Ὁ ἼΝ Ὁ» Ρασί. ΡΥ. γυδείδο- 

ἐμε, τειξλξίαπε. Εχ. ΧΧΥ. δ. ΧΧΥΙ.; 
14. ΧΧΧΥ. 7. ἴῃ στην ᾿ς ἰοοῖβ 

ὦ ἣ μέλαν, δαάαϊίαγαυε : τοιοῦτον 
ἥ ὥζα εῆἧς ἐρυϑρόδανου. 1ὴ6. Ὦδο τρΐῖοδ 
Βιοβοοσ6β 110. {ΠΠ. 5. 160. Ἔα» 
“ρόδανον ἢ ἣ ταθυνῦτιερ νη ἔνιοι δὲ τεύϑραν 
καλοῦσι, ἑΐζα δ ἐστιν ἐρωρὰ βαφιχή. 
1λῦπε τιδία ἀϊοϊςαγ, ἰησεμαὶς 
ΟΟΥ 8 πδοθδβοσία, ἀς αυδ νἱς ΡΒ] ΠΝ 
Η. Ν. ΧΙΣ. 8. εἱ ΧΧΤΝ. ε 11]. 

᾿ΕΡΥΘΡΟΙΣ, τωδεν, τωβι. ἘΣῚΝ» 

1άδιι. [65. {Χ1Π. 2. - ἢ0, αἶψα 

»ιατίπα, οσατεζίωπι, ἡεποιΣ. Ἐχοὰ. Χ. 
190. ΧΙΠῚ. 18. ΧΡ. 4. 92. Αὐἀάε 
Αι]. Ζ2οπ. [1]. 6. 001 τεβρεχὶς ἴοσ- Ὁ 



Ἐρυρονὸς. 

παι Ὁ 5» Ἠᾶγε Αἰροειρη 8. 

ἐπ «Αγαδίοιδ, αὐᾶτὰ Οσεθοὶ ππαγα 
πγνίλγαιηι ἀϊχοταπς. ΖΕΙΠΙορίθυ 
θύρα ασυδάδῃι διέρλο ἀϊοϊξαγ, αυξε 
η ἔιο Ματγ8 ΗΕ ὈΥὶ ογεβοῖξ, δὲ αι 
Ἰο. ἰϑηξζυμ) ρ884 σΣυῦΤα εϑῖ, βο 
᾿Π4ς δ οοἷοσ τον Ῥαηηΐβ Ὀηροι- 
[15 ΒΟΥ ΘῺ8. ὈΑΓΘΙΌΣ, ἰοοῖρ Ηϊο- 
ὈΏΥΤΩΟ ἀ6 Θυλ] δῖα Ματῖβ ΒΌΡΣΙ Ρ, 
7. 866. --- ΓΙᾺ» Βοσιθῃ Ῥτορσίμι. 

πο. Ἐχ, 1. 15. ἐρυϑρόν : χυιατα γόσϑσὰ 
ϑυγωτδοῦθο {τ δα πάδτη 6886 ΘΟ }}- 
τ Μομίῆ. δεα οτταί. Εϑι επἰπὶ Ρἢϊ- 
οΟὨΐβ 7υἀκὶ, αἱ ἴῃ ΠΡσο : Θυΐ8 ΕΣ. 
ἰλενίη. Ηωτδβ Ρ. 498. εὐ. Ετδῃοοξ. 
δουὰ δὲ ἐρυϑρὸν ἑρμηνεύεται. Ἐ1}. 111. 
7. 866. 1) ΑΙε. ἐρυϑρὸς, »γα γα 
ταπρσιῖπθο γεδογα δε μδμδ. 

ἜΡΥΜΝΟΝ Σ, δ ωε. 4. Μίδσο, 
ΧΙ. ὅ. ἐν ἐρνωνῷ χωρίῳ, ἴῃ τπμπέίο ἴθ. 
50. [ΐὰ γιΣῖα οϑα. οι. ἴῃ ΕἼδηοοξ, 
δυμνῷ, αἵ νἱάδξατ, τηδπάοβο. ἘΠ ΒΥ ΟΣ, 
ἐρυμνὸν, ἰσχυρὸν, μέγα, ὑψηλὸν καὶ ὀχυ- 
ρὃν, οὗ ταχέως οὐδεὶς ἐπιβαίνει, ἢ σχοτει- 
γόν. 
ἘΡΥΜΝΟΤΗΣ, νυιἰπίο. 9 Μαοό. 

ΧΙ]. 14. 
᾿ΕΡΥΣΙΒΉ, εἴ ϑβθπλοὶ δὸ νἱ[οϑε 

ἐρισύβη, τωδῖρο ἐπ ρίαπιὲς εἰ Πμοίέδειξ, 
γιογδιΣ δοροίμηι. ΠΝ ὁὰ, ἰοομδία. 

708]. 11. 25. - ΨῚΓ πουϊίμηΐιι, 

Ηοϑ. Υ͂. 7. υδἱ᾽ Ἰερίββθ νἱἀθηξωσ 
10 ἽΠ, ἀϑέμδ πιαχίπια υἱ οπιπία αὐι- 

γόης, 8ες, Ηδβεουολ ἰὼ ΒΙΡ]. Βτοπι. 
Ο]. ΝΙ]. ραρ. 891. 864: Ναϑῃι 608 
ΦΛΌΤΙ ἰεβίεεο, φυοά ΒΟΠΏΘΠΣ ν ἱμθ- 

σχυηΐ, φἀεοοι 688 παργοΡΑΡΙΪΟ. --- 
Ὸν» ὄγμοδπις. 1 Βες. ὙΙ11. 87. 

Ῥεαϊῃ, ΟΧΧΥΊΤΙ. δ1. 908]. 1. 4. δὶ 
ν. ὅ.οὶ!. -- ΕΣ ἰρουσία. Ἰλραῖ. 

ΧΧΎΥΤΙΙ, 49. υδὶ ἐρισύβη Ἰερσιίατ. 86- 
συμάσππι Εὐϑεδίυμι δὰ ΡΗ. ΟΧΧΥΊΙ. 
40. ἐρυσίβη εαἴ κονιορτώδης Φϑορὰ τοῦ σί- 
του, χαὶ χατὰ τὸν Ἡρωδιανὸν σὸ ἐπικαθίζον 
τοῖς χαρπος παχνῶδες χαὶ διαφϑεῖδον αὖ- 
τούς. Οταοῦδ αυϊάατα δυιοῖον, αθθπι 
Αρεϊτα8 [θἰ4. Ἰαυιάαῖ, ἔοικεν, ἰηαυϊ, 
ἡ ἐρυσίβη καὶ ὁ μυξίτης ὃ αὐτὸς εἶναι, ὁ 

οι, 1. 

918 Ἔρχομαι. 
«αρὰ Μωσῇ χαλούμενος σκνίψν. κ. τ. λ, 
ΤδάγοΝ. ἐρισύβη, ὁ ὡς κονιορτὸς κατα» 
Φχόμενος καὶ ἀφανίζων σον. Ιάδτα: Κ 
ἐρυσίβη, νόσος τις ἀέρος ἐπιγενομένη τοῖς 
φυτοῖς καὶ καρποῖς. ΔΘ υοαᾳῦθ δε» 
ἄδην, Επιϑιδι μία δὰ 1]. Β΄, ». 385. 
Δα Οάγεβ. Ἐ΄, Ρ. 357.ἃ ΘΠ ΐυτα δὰ 
Ῥρα τι. ἜἜΧΧν,. 51. ἃς 
Τ. Π. ν. 1834. οἀ. Ἠκὶ]. 

"ἜΡΧΟΜΑΙ, νυεηῖο, βιῴέετγις υεἶ σδη- 
ἐμγ 9 9, 0, ὈΥΟΡΟΏΟΟΥ, τεάξο, τε- 
ὉΕΡΙΟΥ. "πὴν ἀοεϊἀενίωπι. Ησϑ. Χ, 

10. ἦλϑε β66, ΑἸεχ. φέ Οσμρὶ. υνὶ “4 
Ἰοῦρ ΠΝ ῬγῸ ἀεειετίο Ἴμ60, 16. 

βουαπε Ὁ ΠΝ» ΠΟῚ τηδὶθ, λιιᾶϊοε 

Ὠδίιῖο. --- Ὁ,» ΟἸ δ]. αδεο. δ. 

ΨΙ. 19. -.-- Ἰπν» »γελεοηεο. 0}. 

ΧΥ ΤΙ]. 9. ἔλϑωσαν ὑπ᾽ αὑτὸν παγίδες. 
βαηβα ϑούσχα. -ον» ἄϊοο. 3, ὅδχη. 

ΧΙΝ. 4. Ῥχο ἦλθεν μ. 1. 4}}} Βαθοβδὶ 
παρεγένετο. ΒΟ )Θοοτς ἢΐς νοοῖ 
Ἦδεργ. ποὔοπειι βεσίρὶ οζδίϊοῃϊα δβα- 
τοούστα ΘΟΏν ΘΠ ΘΠ ΘΏΣ, ΖΤΩΒΩΟ ΒΘΟΕΒ- 
ΒΑΥΊΆΤΩ. --- “νν» τούων. ΖΦ». ΧΙ. 

12. ἔλθοισαν, οδυεπίαπέ: ἀοαυξσροξρο 
49 δὸ ἌΡΟΣ οὐὔυϊαπι Ὀυεηΐγε. --- 

ΓΝ» υἱα, τδηιία. σου. ΧΧΧΊ. 89. 

- σὴν» εἴ Οιαϊά. ΠΊΩΝ Εϑάτ. 

ΙΝ. 12. . 83. 16, ο. Ἢ]. 48. 
δη. 111, 4. 11. 18. -τ- 5. 1 Ῥαγ. 
11. 44. ἦλϑε χαλὶβ, Ν᾽ Ῥτὸ 22 

δἀβεϊρυ]δηΐθ Ψυϊμαῖο, Ἰαρογαπὶ ΝᾺ 

37)... 4. 25 ἤδρ. ΧΙΠ. 20. 

ἐλθόντος ἐγιαυτοῦ, υεσπίοπίο νοὶ ψεῦεῦ- 
ἑεπίς δῇπο. 9 ὅδ, ΧΙΠ|. 93. οὐχ 
ἤλθε, τιοῦ ρεγυεπὶξ, πιδτρα ρ]ονγ οϑῖου. 
9 δ. ψ. 6. ἔρχεόδαι, αγᾶεννῖ, αῃ.- 
»ογίαγι, ΔΒ οὐχὶ κομίζεσθαι ῬοΡΡαιι- 
ἴδαιν ἴῃ Το. 1 ῬΡασ. '. 9. Ρὶ ῬσῸ 
ἕως ἐρχομένων, υοά μΒαροὶ αῖ., 8. γ1- 
Ὀοηάμττη οϑὲ ἕως τῆς εἰσόδου ΟΧ Ὁρῶ: 
τς Ῥβαβα, ΧΧΙ. 84. 7510 ̓  ἐρ- 

γη, οβοζεῖὶο “γα. 166 εἵ 
μαμας ΧΧ. 20. ψέγει. ΧΧΥΙ. ῳ͵ 

[.5. ΧΧΧΙΧ, 6. ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται; 
Θ666 165 ἐγμηί, νοὶ νεπῖεπί. Ψ]άδ 
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Ἔρχομιαι. 914 Ἔρχομαι. 

α ρὲ δέτεπι, ΨΙΙ. 80.ὄ ΙΧ. 24. ΧΙΧ. 6. πυε Ἀ. ]. δὶ8 ἐρχομένῳ Βαρεῖ, 6 νες- 
Ἰλδη. ΧΙ. 9. ἐλεύσεται ἐρχόμενος, υε- δίοῃα ἴπο. [πὶ., υἱὐ ε)υ5 Ἰοσο τερο- 
πἰεί. ΜΝ άς εἰ ΗδΡ. []. 8. Ζαοῖ. [. πίω ἐχομένη. γιάε ἱπέγα 5. νυ. ἕν. 
421. τί οὗτοι ἔνσχωται «οὔσαι; αυἱὰ ἃ ΕἸ εἰ νεὶ ρταββα ἰθςῖῖο δρυὰ ΙΧχ 
ἔποϊοεπο Ζδοδασγ. 11. 10. Δ]. 1 ὅδ. σϑῦπογοίυσ, ἰδθη οὐ δπίθοθάεσα 
ΜΗ. 45. --- Ἱλ» “Ρέγμο. Νεὰ. 11. ὁδὸς βογδεπάστι εβϑεῖ ἐξχορεένη. --- 
19. Βοτίε Ἰεροσαπί Ν Δ. -- ΤΥ; ΓΙ» τόπα. ἴεβ. ἜΣΤΙ 10. Τρεῖς 

υἷα, Ῥτονειθ. ΧΙ, 13. --- γι, τ υμΕ, πονΏν ἐΐετ, ρεούξοδο. 
ΗἴρΗ.. δ ον» σάδο. Ῥεον. ΧΧΤΙ. (τα: ΧΠῚ. 8. “ Ὅ)0 Ῥ ΚΟ» σἰμκρε 
88. --- γ)}}11. Ηἰρδ. ἃ ψ 9» δρίεν:- γερίοπε. 1 ϑατα. ΧΙΝ. 5. --- Σγ:..} 

δ ῬΠ. »χοομῖ αἀπιοῦεο. Ατωος ΥἹ. ϑ ὃ ἄδο. Ῥτον. ΧΧΙΠΙΙ. 835. μὴ δὲ ἔλθοι εἰς ψιᾶε ἀλ 
αὐτὴν φέγγος. σοῦ. ΠΠ. 4. "δὶ Ἐεϊκο:- ἐχόμνο. ΥἹάδπέας ΣΟΥ ΣΟ ΣΠ, εἶα. 
ΣΩΒΏΙ5 ΤΩΔΪ6 εἰδίυ δο8Β ΝΠ ξαπίοε, ἴοπιβε τειιουεπέες, ἀεείτασεε 
Ἰορίοθο. --- δ η 1, πιαπο. 5.0 ττοϑοῦ. 3» δυῖ Ὕ) “ες "πόῦεζε, πεῖρταοτε, 

τς ἰδ αἰ Ἰοεσοτίπὶ 1 » 8ειῖ, οσει- 
ῷ ϑ8κτα. ΠΙ. 99. Αταρ.ς λίε δεεῖπε ΤΟ ΟΝ σοῖς, 
οἰγοωπεῖτε ἈοιΑ, ---- ΠῚ, εὐ, απιδεῖο. ἀαέρνΝ .- ὈΥΣΌΙΤ' ἰδ 

Ὅεποε. ΧΧΧΊΙ. 6. Νωα. ΧΧΗ. “τ ἐὐχόμεω ῬεῸ. ΟΥΎΤῈ, 
16. 37. 4 8απι, ΧΙ. 84. λαὸς πολὺς ὐὐαροήν, υἱ αι Ὠγιβῖι5 οὔθετνυαν. 

ἐρχόμενος ἐν τῇ ὁδῷ, Ῥοραϊαβ ταῦτα “- ΓΤ» Νῖρῃ. εββμπάον. ᾿Ν 
απιδιίαπε ἰπ Υἱα.- --- Ἵν ΗΡΙ, ΧΧΧΙ 15. ἕως ἂν ἔλθῃ ἐφ᾽ ὑμὰ 

ς οδυεπὶο. Αταοα ΓΧ. 10. οὐδὲ μὴ ἔλθοι πνεῦμα οὐθα ὑψηλοῦ, οο}. Αςξ, 1. 5. 
ἐφ᾽ ὑμᾶς τὰ κακὰ, τὸ υεπέαπί ΒΌρον -- 35)» “αάο. 700. 1 15. υδὶ ἔγχε. 
γο8 τρδῖα, --- ΤΊ, Ηἰρβ. ἃ γγψ), θαι ποίας ἕγγμεγε, ἐπερεέαπια ζβοσε 
ἐξαοσίογεξης ὡρῸ. Ῥραϊπν. 11. 16. ἐλ. Αἀάδ 168. [Χ. 8. .-τ- Ὁ Ν᾿ 
ϑϑύφω άνατος ἐσ᾽ αὐτούς. Βοῃδ χιοδὰ “ἣν οομδιδίο. Ἐχ. Ὗ. Φ0. ἐνχέροι. 

καπαυση: Πατὰ ψοτῖα ΕἰοΡτ. δοδαπς: ΚΝ ἢ τρις. «αν, ἔγάπθα Τυὰ νος 
ἽΔΓ, τοσίε. Φυὰ, ΧΧ. 11. Ιοοο ΧΙ]. 1. 4 Βερ. ΙΝ. 31. Αἀάο 
ΓΘ, ΘΒΡΕΝΡΘΡΕΘΕ ΘΜ Τμοοὰ, 700. ΧΧΧΊΙ. 28. --- τὰν, 

μένοι, --- ἢ)» ἔο, απιδεῖο. Οσμθβ. αδοεπᾶο. Ατηοβ ΥἼΠ]. 1. Ταβετασι 
: ΓΤ}. αεοεμπάεπα, δὰϊ ροζίιι5 ΧΟ. 

4 ΧΥΠΙΙ. 49. ἦλθον εἰς Σόδομα, ἐδαπὲ ᾿ ἐπ᾿ τὶ 
γεγβὰβ βοάοπια. Εχ. ΨΠ|. 95. ἐλ- - ΠΊ295)». ΒΙ αχαὶ. ρατέεε, εξολείαπει. 
ϑόντερ "ύσατε κυρίῳ, ἐξεπέδς Βδουϊδοιί «Ψυά. Υ΄. 16. τ Υ32» οονρτερο. ΑἹ. 
προ ν 1 Βερ. Χ. 14. ἀπεστράφη .-" : 
καὶ ἦλθεν εἰς τὴν γῆν αὐτῆς, τενετγίο- ΤΕ ΚΣ ΣΤ: ΔΡ’ ΡῬτορινμμε 
μαΐυν εἰ ργρἠβοιδοεδαίμν ἴῃ ἰοσταα {0}. 1. 6. --- 7, ΟΠΔΙΑ, γεδεγίαγ ὺ 
βύλτω, --- ΤΎ. ἀεεοεπάο. 1 ϑατὰ. ὙΡΡΙ ΙΝ. “Ἢ ὡς τ τιμὰν τῆς βαο. 

ἕὸὼυ Ἠλϑον, ΟἸΟΣΘΥΝ ϊ 

ΧΧΙΧ. 4. 2 ρ. Π. 8. τ Ν χροὶ γεάϊῥ. Οοπξ 1μοχ. Ν. Ἐ. τρρα 
ἐχεο. Νυμα. ΧΙ. 46. 2 Βορ. ὙΠ. Ῥχγαίδσεαδ ἰερίίασ δας. 1. 1. υδὲ 
9. χοροὶ. 11]. 28. -τπρν, αροὶρίο. ἡ ἐρχομένη ( ΓῊῸΣ ἴοοο σϑροποσνέιπι 

τῇ ἐρχομί 800 δα! ϑγιης 96- 
“ 7ο0. ΧΧΥῚΙ. 18. ἐλεύσεται «αρὰ, ἱ. τ ἐξα τῷ δέῃ οοηνοϑηΐθηξες. ὅ8ρ. Π. 

4: κομέσονται ἀρυιὰ Τμοοά. --- κοὺ Ὁ» 40. ἐλεύσοντα; δειλοὶ, ευαάεηὶ ἐμπαιαῖ, 
ἐπίγοϊίμα, 1 Ῥαταὶ. ΤΥ. 39. -- Ὁ)» ἢ. ε. ξπιεδιιπέ, ὅ8ρ0. ΧΥ͂. δ. ἔρχεται 
ε γτερίοηε. 1 ϑδτα. ΧΙΝ. 56. Ἐγχηθῃ- εἰς ὄνειδος, οὐδὲ ἐπ ορργοδτέμπε. [οιὰ 
ἀδια οϑὲ πἰς νεγβίο ΠΧ Χ [πηι ΤῊΣ ἤ. 11. ἔχϑε μδι, νωσίμε ὅπηι, 



ὕρχορνοωι εἰς μετάνοιαν. 

ηδέστέ ταδλὶ, οὐ}. 11]. 90. εἰ Βασ. 
Υ. 42. Βατ. Γ΄. 14. ἐλθέτωσαν οἱ «'ἀρ- 
ον, Σιὼν, καὶ μγήσθητε. Ἐπ| ἀναχολου- 
κα ῬΤΟ ἔλθετε κι μ., ναπίϊθ, αὶ δςοο» 
ι}8 Θ'ομρῃι, οἵ τηϑηηοηίοῖο. 

ἜΡΧΟΜΑΙ ΕἸΣ ΜΕΤΑ'ΝΟΙΑΝ. 

3} ἐπέοϊϊερο υἱαηι. ῬΥονοΙΌ. 

ΕΥ̓. 15. Ὁ: ν. 8. ὙΙά6 “846ρ6- 
ατὰ δα ἢ.} 
ἜΔΕΥΣΤΕ' ΟΝ, υεπίεπάμηι. ἃ Μδσςο. 
ΓΙ. 17. 

᾿ΕΡΩΔΙΟῚΣ, αγάεα, αγάεοία. ΠΤΤῸΠ, 

ἱοοπῖα. Ῥβαῖτα. ΟἸ11. 19. Ααυ. : οὗ. 
ΧΧΙΧ. 13. 76γ. ἼΠ. 17. Ααα. 
στήσῃ. οἱ ΤὨεοα. Ζδον. Υ. 9. υδὶ 
Ἰά. Μοπίξ: --- 45, ὑμδο. Ἰϑαῖ. 
ΧΙΥ͂. 16. [,μεκ. Ογυ ΜΆ. ἐρωδιὸς, ὁ 
λαργός. 8ὶ]ς οἵ ϑυϊάδε: ἐρωδιὸς, εἷ-. 
ἰος ὀρνέου, ὃ «λαργὺς λεγόμενος, ἣ ὅμοιος 
εὐτῷ. ΟΣ βοηϊθηςἰδ. Β16}1} οἱ 
βοοδασε (Ηΐετοζ. Ρ. 11. 1ὼ}Ὁ. 1]. ς. 
38, Ρ. 984.) [Α]υπίωτ, αιι ἐρωδιὲν ῥὑτῸ 
Νοοπῖα ἈΔΌξηϊ, εἴ ν] εἴας 1114 εχ] - 
Ξδῖϊο δμδῖα ἱπάβ, αυοὰ Σ᾿ ΌΤῚ ἃὉ 
Ἁ}}18 46 οἱοοπία δοοϊρίαῖυΣ. ΕγτηΟΪ. 
Μ5. ἐρωδιὸς, εἶδος ὀρνέου ἐμφερὲς γεράνῳ" 
ἔχει δὲ ἐπὶ τῆς κεραλῆς ἀκχρόπτερον, ὡς 
ϑασίλειον. Οτεδοὶβ 8]1α8 ἀϊεῖζαν ἃ ἄρα- 
ὑὸς οἴ νυχταιτός. ἩΒγος. ἄραμος, 
ἰρωδιός. Ι͂ἄδτι νυχεαρτὸς, ὄρνις ἱερὸς 
Ἥρας, ὃς καὶ ἐρωδιός. ΘοΙΊ ΙΌΩΙΣ εἴ ῥω- 
διός. Βυγευβ Ηδδγοῖ. ὑ᾿ῬΡωδιὸν, τὸν 
ἐρωδιόν. Οοηξεῦ αυοαυς Μοηξί, δὰ 
Ῥβαὶμα. (111. 17. εἰ Ζομπδγα [1μοχὶο. 
ς. 862. 

"ἜΡΩΣ, ἀπιον. ΩΝ Ρὶυσ. ὦ- 

πιογος. Ῥτον. ΥἼ1. 18. δὶ ἔρως ἀδ 
ἐἰϊιοιδ ἀπιοτίδιιδ εἰ ἀπιρίεσίδεις υεπε- 
γε υδυγραῖατ. ΨΌΪρ. ομρίἐἐδ ἀπὶ- 
γἰεκίδιι. 
"ἜΡΩΣ ΓΥΝΑΙΚΟΙῚΣ, ανηον πμεϊβετγὶε. 
ΠῚ Ἢν» οοοἶμδιο ὠἰογί. Ῥτον. 

ΧΧΧ. 16. Ρεσ δυρβοιιίϑτηυτα οἴ γο- 
Τεουπάϊατι ΄συδηάδτι. 

᾿ΕΡΩΤΑΊΏ, τΟρΌ, ἱἐπέεγτορο, δογι- 
ἐο07,, ρεγοοπίον, χιῶτο, ἐσχιῆτο. ἽΝ» 

αἴοο. Ἐχ. 111]. 13. ἐρωτήσουσιν. δοΐδ 
υορὰ 5ΕΠΒΌΤΩ. ---- ἼὮΠ ἐπυξδίρο. 

Ἰευῖ, Χ111. 14. χαὶ ἐτάσεις καὶ ἐρὼ» 

9195 Ἐσεβαν. 

τήσης καὶ ἐξερουνήσης, οἴ ΘΧδυλί παῖδ . 
οἱ εσημῖγεε, εἴ τίβ. Οοηξ 
4 Μδοοδρ. ΥἼ1. 2. --- ὈνΝ Ὁ» τορὸ 

1 ϑϑζω. Χ. 4. ἐρωτήσουσί σε τὰ εἰς ε͵» 
ρήνην, δαϊμέαδυπέ ἴ6. Νιὰδ οἴ 1 δι. 
ΧΥ ΤΙ]. 42. ΧΧΥ͂. 5. (δὶ ἐρωτᾷν εἰς 
εἰρήνην Ἰορί τ). 4. αι. Ὗ]1]1. 11΄. 
1 ὅδια. ΧΧΙἧ], 10. ἠρώτα αὐτῷ. διὰ 
τοῦ ϑεοῦ, ἐπέογτοραδαὶ ὕὉτοὸ ἴ}1ο δρυά 
Ὠεουα. ιάθ οἵ 2 ὅδ. Υ. 19. 
1 Ῥασ. ΧΙ͂Ψ. 14. ἠρώτησε Δαβὶδ ἔτι ἐν 
ϑεῷ, ὑπέεττοσαδαὶ, Ὀανιἃ ἴἴοσυτα ἃ 
δρυά Ῥδατα. Ρβαΐπι. ΟΧΧΙ. 6. ἐρω» 
τήσατε δὴ τὼ «πρὸς εἰρήνην τὴν “μρουσαλὴμι, 
Ἐ. 6. δεπεά οίέο, «αἰμίδνα ἀρρτεσαηεϊπὲ 
ἩΪ Θτοβοΐγταθ. Ψεσ. Ἱ. 16. ἐρωτήσωσε 
φρίβοι'ς, φματὶίε δοενιαβ. Νιὰο εἰ (16 Γ. 
ΧΧΙΠΙ. 33. σεν. ΧΧΧΥΤΙΙ. 14. 
ἐρωτήσω σε λόγον, ἸΏ ΘΥΤΟΡΑΌΟ ἴδ αἱΐ- 
ααϊά. Ιμορῖταν ρῥτείογοα δρυὰ ΧΧ 
866. Ηεχ. 1 Βερ. ΧΙΝ. 1. υδὲ π 81} 
τεβροηάδι ἴῃ ἰοχῖα ΗδΌν. εἰ ἐρωγῷ 
ποίδι σοηδεΐογε ογασμίερη 8. ΠΡὲε: 
ἔαηι. 

᾿ΕΡΩΎΗΜΑ, ἐκωννοδα ἐμίοτ. 
τοβαίτιπι, φυαείϊο. ϑῖτας. ΧΧΧΊΙΙ. 
4. ὁ γύμος αὐτῷ «ἰστὺς, ὡς ἐρώτημα ἃἂι» 
χαΐίων, νο], αἱ 4111 τεσζ8, δήλων, εχ 
111 οοτία, ἴδπαυδαι 1ἅ, αποά αυι6681- 
ἴπηὶ εδῇ ρὲ ἅττα, Οοηΐος Νατα. 
ΧΧΥΊΙ. 21. 

᾽ἜΣΒΕΕΙ νεὶ] ̓ ἘΣΒΕΙΣ, ὑγτοὸ Ηθρσ. 
ἘΑΡΉΑς ἐγαηδίγο ζεοὶ. ΑἸ, 7 γατα. 

ΧΙ,Ί. 17. υδὶ αἰΐξος ργοου] ἀυβίο 
Ἰεχῖῖ. [πῃ Ἐτσαποοῖ. δαϊξ. ῥσὸ ἐσβεὼὸ 
μοὴδ τηδ]ς σοηἸπποίίαι ἸερΊίΓ νεῖσ- 
βωεμωὴδ, εἴ ᾿ἰοτα ν εχ δηϊθοθάθηΐϊςα 
γοοα σαὼν ΡΥτοταϊτεξαν. 

ῬΈΣΕΒΩΝ. Γ29). ἐπίγέπϑεομα. 

Ῥρβαϊτη. ΧΙ ΙΥ͂. 14. ἐσεβὼν βες. Υαΐ. 
ψ εχ. ΖΕ ΒῖοΡ. Ὠιάγτῃ. εἴ Ογγ]υτα 
ΕΧ τωδηϊξδϑίο οΣΤΌΓΘ. - δου οπάσπι 
εβὶ ἔσωθεν, υὐ ῥγεοίοσ Αἴἷοχ. ΑἹά. οἱ 
Οὐμ)ὶ. ἸεχίαΣ ἀρυᾶὰ “Ζυβέη. Μαγί. 
14]. ο. ΤΊγρᾷ. υά. Ρ». 135. γυϊρ. 
αὖ ἐπίι8. Ἰάδτη εἴ Ασαρ8. ΑἸ βἴ8- 
ζαυηΐ, Βᾶης νοοοὰ οὐΐδιη 6886 ΟΧ 

ΓΈ Θ οἰθαγ (8.6. ἰΔΦΤΟ) 
Ἰοοῖο: υπᾶδ ποῖ ταϊγι, δὶ οἱ Ὠ- 
ἀγτηυβ εἰ Ηΐεσοι. ἰῃ Ἐρ. δὰ Ῥυίη- 

ὃ» 

φ0 

{0} -. 
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ἜἜσχατος. 

« Οὐγε8.».δ79.. 10. Μαξς. Απὲ ΙΧ. 958. 
ἜΣΧΑΤΟΣ, επίγειπεξ, εἱηπμΣ, εἴ 

"Ἔεφχατον, ἐχίγεημενε. Ὑγγλ)» Ῥοεί. 'Ντα, 

ΧΧΧΙ. 4. ἔσχατον (ρτο κατ’ ἔσχατον 
χρόνον, νοὶ κατ᾽ ἴσχατον τέλος,) προστε- 
ϑήσῃ «τὸς τὸν λαόν σου, υἱκίπλο, νεὶ 

εα, μαϊτίθιιβ ἴυΐϊΒ Διά) ΑὙ18. 
Νοὴ. Υ. 1ὅ. --- ἡ ΓΙ» Τείτο. 00. 

ΧΧΙΠΠ. 8. 1.86. ΧΙ]. 28. τὰ ἐαερχό- 
μενα ἐπ᾽ ἐσχάτου, 50. χρόνου, ατ.ε6 ὅι- 

ὁ ἰωγα διέ ἰδιῶροτε υἱζίαο. 20. 
ΧΧΙΠ]. 8. τὰ ἐπ᾿ ἐσχάτοις, α1ὃὲ ἃ 
ἴεγζο, ἢ. 6. ἤβιέμωγα δωπὶ. Ῥβα]ῃι. 
ΟΧΧΧΨΝΊΠΙΙ. 4. βγγησα. Ῥσον. ΧΧΙΣ. 
11. ἐσ᾽ ἐσχάτων, 95. τῶν ἡμερῶν, ἐαπ- 
ἄεηι. Ἰάοτα Ῥε. ΧΙ.Π11. 12. ἔταξας 
ἡμᾶς ἐσχάτους “᾿αντὸς ἐναντίου. ΕἸερσδη- 
(ον. Ὁ] ταὶ ἴῃ ἔρμα 86 1]]τα ἃ Ῥοτ- 
ΒΟ] ΠΡ 8 σδΡ᾿ απ. --- ΤῚΝ: 

ΤὨοοά. ΖοὉ. ΧΙΣ. 25. ἔσχατον, εἰξ,- 
“πηι, πουϊδοῖγιε. ϑγτατω. εἴ σο]ϊαυὶ 
Ϊςβ. [Χ. 1. ὁ ἔσχατος Ῥτὸ ἔσχατον 8δἀ- 
γοΥὈ Δ] ταν. Ὑ1016 ἱπέτα 8. ν. «ρῶτος. 
ΧΧ Νυη. ΧΧΙ͂Υ. 14. ἐπ᾿ ἐσχάτου 
(θα. χρόνου) ἡμερῶν, υἱξίταο ἰδιυροσε 
ἀἴοσασι, 1)ευϊ. ΓΝ. 80. ἐσ’ ἐσχάτων 
τῶν ἡμερῶν, ς0]}, Ηεῦτ. 1. 1. ευΐ, 
ΧΧΧΙΨΝ. 9, ἕως τῆς ϑαλάσσης τῆς 
ἐσχάτης, δὰ τιᾶτα υἱθίτηνπι, ἢ. 6. 

᾿ς ρροϊοπίαϊε. Νιάς εοὲ “οὐ. 1. 20, 
4 Ζδοι. ΧΙΥ͂. 8. εἴ οσοηξ. Εδ6856}1} Αά- 

νεῦβ. ὅ'δου. [231}. ἼΙ1. ς. 7. ν. 908. 
Ἐπάν. 111. 138. ἀκὺ υἱᾶν ἔσχατοι, 
Ὁ] εἰτοὶ Α]Π!’οσατα. Ὁ δη. ΧΙ]. 4. εἰς τὰ 
ἔσχατα αὑτοῦ, οὶ]. τέχνα, δὰ »οξίεγος 
εἶυδ. Οομῆ 2ε:. ΧΧΧΙ 17. υδὶ 

᾿ΡΙῸ τέχνοις 4]. Βαῦδηϊ ἐσχάτας. --- 
ΠΕ» Ϊ, 4. ἽΠΝ: θαυ. ΧΧΧΙ. 97. 

σῶς οὐχὶ καὶ ἔσχατον τοῦ ϑανάτου μοὺ : 
.- 4πομιοῦο ποῃ οἰϊδιη ροξὲ ταουΐθελ 

ε Ἰηδδιη  Ὑιἶα οἵ ν. 29. 1 1 Ὅὐοσ. 
ΧΥ. 8. ἐσχατὸον πάντων, Ῥοδί ΟΥΩΠΕΒ. 
δη. ΧΙ]. 8. «εἰ τὰ ἔσχατα τούτων; 
αὐ ροεέ λαοϑ᾽ 105. Χ. 14. -- 
“ΠΣ ὙΠ» »οσ ἔσο. Ομ] ὰ. ἴδῃ. 

ΗΠ. 45. βεο. ΟΒ:β. ἐσ’ ἐσχάτων τῶν 
ἡαερῶν. --α ΓΤ» ἱπίδ, Ροεέγεπεμηι. 

2900. ἼΠΙ. 7. τὰ δὲ ἔσχατά σου (86. 
"χρήματα) ἀμύδητα, ῬῪοβίογιοτεβ δὺ- 
ἴετη δουϊαῖοθ ἔπ ᾿ΠΠ ΠΪΊΘΓΑ1168. 

δ 
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γὰρ εἰ 9000. ΧΙ.ΠΠ. ,2. Ριὼα. 

Ἔσχατα. 

1ΧΧῚ]. 17. εἰς τὰ ἔσχατα ( 
φράγματα) αὐτῶν. Ῥχον. Υ΄. 11. κὶ 
ἐσχάτων, Βς. σον, Ἀ. 6. ἐπὶ γήρως, αὶ 
γϑοῖα ἱπιοσργείδεαϑ 6ϑι (]ειμεπβά]ει 
ϑίγοιι. [10. 1. Ρ. 983. Ιυά. ΧΧΠΠ 
82. τὸ ἔσχατον, Ῥτὸ κατὰ τὴ ἔσχαπι 
φίλος, ροπίτεπεσι. Ὑιάς εἰ Ῥγσ. 
ΧΧΙΧ. 21. ΟὉΒεὶ. ΥἹΙ. 9. ἀγας 
ἐσχάτη (βυ ᾽ πι6]]ρεηυτι υἱάσι 
φϑογγὴ, νεῖ φωνὴ, νεῖ βἰταῖε χά; 
λόγων ὑεὲρ ἀρχὴν αὑτοῦ, ταε]ϊαῦ υἱῦ. !. 
τῶυ8 νϑυθογασωα, αιίδτα 1’ θστ εἶθ: 
Οομεὶ. Χ. 183. ἐσχάτη στόματις ατὸ΄ 
86. φωνὴ, υἱίχηκ οΥῇβ 6]0.8 νοσ. ἀξ, 
Ὠευις. ΧΧΧΙΠ. 90. εἰς ἐσχάτῃ, κ 

πα. 1ε8. ΧΙΙΝ. 49. “εν. ΧΥ͂Ι. 15 

-- ΓΝ» υἱα, δεηεέία. «100. ὙΠ1. 13. 

δὶ ῥγὸ ΓΤ δ: ερίδϑε υἱάσηηι 

ΤΙΝ τ ΤΣ» υἱαίοτ. 7«α. ἴΧ.3. 

ὙιάΔεμπίαν Ἰερίββθ ἐγαπβροβὶτς Πετὸ 
ὩΣ ΤΙΝ νοὶ πον τ δ) πε 
πε. 505. 1. 4. υἱοὶ ῥχὸ ἐσχάτῃ: εἰ 
Βαθθης μεγάλης. “Ἔσχατος ἰηἰεγάμ 
πιαρπίης οἱ διμηπεηι 15 διὸ ΕΥΛΩῚ 
ποίδί. --- ἼΣ.» ἐσέμς. [68. ΧΧΧΤΙΕ. 

94. εἰς τὰ ἔσχατα τοῦ Λιβάνῳ Κὶ 
μέρη. ὅεν. ΝΊ. 92. ΧΧΥ͂. 832.-, 

Ῥατῖ, ΡΙΆ. οοἶίρεης. Νυτα. Χ. 95: δ΄ 
χατοῖ «σῶν τῶν σ΄ λῶν. δὺ ΤῈΣ 

Ηεῦσ. ἐχροποηάα οϑῖ ἢ. ]. 

αρβηιθπ οἰαμάεπε, (]]. “08. 

- ῬΙΤΊ’ ἰοηρίπχαΐίαε. 168. 

ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς, Ὦ. 6. πραέα 

ΤΟΥΓᾺΒ ΓΘΙΩΟΙ 851 188. 
ΠΞΈΣ. "νυ ΓΩ 

ἤφωϊα. ΟἹ λωποὶ δες. ῬΊΟΟΟΡ. 1 αἱ 

Νίοερῃ. δας. ΧΧΥΠΙ. ὅ: με 

Ἰηἶτα 5. μέλλω. --πὸ ἀκ 

οατεοίωπι. 1 Ἀδρ. ΙΧ. 46. 70.. 1]. Ὁ. 

ΪῺ υτοᾳὰς ᾿Ϊοοο Ραιτουΐγυπί 

Ὑοσοῖι οὑπὶ 0, 48 πα δ ἰκ- 

πη ποῖϊδί. --Ὁ Ὡ[ν» , [πὸ 

(ἔογίδϑβϑε ϑγτηῃ}.) ΕἸΙΧΧ δα. ὙΠ. 

18. υνὶ τὰ ἔσχατα 

δἰρηβοδί. --ἢ ΤῸ ἊΨ» τ ΞΕ 

Ἰης, 9 τα. 11. 96. ἕως ἰσχάτα. ἴὰ 
Μοπιίαυοοηίυβ. 5.6 ρεπιπεῖ μα 

ΨΙ.9. 13 
μεῦ βακ, 

γ1Π.4. ἢ 



Ἐσχάτος. 

'ϑθς Ὑοσείο "δὰ κάμη ΤΌΤ» 

π πουὲδείπιο. δ᾿ Εν εαάαυεν. 

ὄγταχα. [66. ΟΕΧΥ͂Ὶ. 94. υδ] τὰ ἴἔσ- 
ζατα τινὸς πιοΙίεηι ποῖδῖ, εχ υδὰ 1ο- 
Ἰυθῃαιὶ 55, --- ἔνα τοἰδιαϊροία. 

ΓΒοοά. 5. 1 ΧΧΤΠ]. 14. υδὶ ἔσχατος 
Ἢ 15 6εϑθὲ υἱάσίυσ, χυὶ ἴῃ οχίγοσαΐβ 
Θετο Επῖθυ5 ΠαθΙϊδί, δοΐ, 81] Ὡδιι- 
ΤΌτη Ἦ. ]. οἰδίιογο ΤΩ Δ] Ἰπη08, φὸ ἔσχα» 
γὸν δεῖ πες. ἐογταξ, ααἱ οἴδηι 41185 τὰ 
'σχατα τῆς γῆς γοσδηῖαν. ΥΌ]Ω. ρορμωΐο 

ΖΕΙΜίορωπι. ---- Ὑ. ἷπῖα. ΕΖ. ΧΧΧΥ. 

5. -- πχ» ἰάετα. Πθυς. ΧΧΥΊΤΠ. 

40. Ῥ. ΟΧΧΧΙν. 7. Αᾳυ. Ἐπ. 
ΧΥ. 4. υνὴ᾽ τὰ ἔσχατα εαἰγεηθἑαξεξ 

ποίαϊ. --α “γ,5}}), φερίϊηνες. [,δϊᾷ, 

ΧΧΙΠ). 16. υ] ΧΟΡΟῚ 1π ἑβδόμης 
χτηυϊδηυτη Υἱ ὌΝ ; 

ἔμγρεσ, οὗ μοάμαίδιι λοντγέδεϊεα. 
ΒΥΠῖσα. 7οχεια.. ΧΧΙΧ. 17. υδ] τὰ 
ἔσχατα βυῃῖ νεὶ εα, φιξ διπί υἱλε- 
δέπις σοπαμιίοπὶΣ ((ουῖ. 16χ. Ν. Τ' 
5. ἢ. ν.), ναὶ πουιδδίπια. Νάχα ἤουθ 
ὯΟΥ 381 π85 ΟῚ δα τηδίττ δίοτῃ ΡῈ Σ- 
νεηϊμηΐ. ---ο ΣΤ. οὐπειρππραίίο. 

40". ΧΙ. 7. Ῥχεεῦθσθα Ἰερίτξαν 1,ον]ξ, 
ΧΧΥΡῚ. 18. υδ΄ῇΆ᾽ ἔσχατον Τρη 086 
ἔγγορβίς ἴῃ ἰασίιτι, σΌΣΩ ὨΘῈ16 ΠΘΟΘΒ- 
ΒΓ. δἷΐ, δεα μοί νἱοἱ τοχίυπι, 
Ὥδαὰ6 ἰῃ Ηδθῦγο δαρθδῖ νοῦεαὶ 

[ΕἸ] τεϑροῃἀεπίοιη. δῖγ. 1. 18. τὰ 
ἔσχατα εϑῇ 1. ᾳ. ἡμέρα τελευτῆς ἴῃ 8]- 

᾿ ἔ67Ὸ ΣΡ ΣΟ, ΟΟ]]. 11. 7. εἰ ἼΠΙ. 
85. δῖν. ΧΙ]. 12. ἐα᾽ ἐσχάτῳ, ἑαπάενι, 
αοπίχιο, ροδίλας, ς0]1]. ΧΙ111. 7. ΧΧΧ, 
10. ΧΧΧΙ. 25. διν. 1,1]. 19. ἕως ἐσ- 
χάτων, ἀδηι16 δὰ {ἔπει υἱέ. Τρϊὰ, 
ΧΕΥΤΙ]. 27. τὰ ἔσχατα, πουϊδείπια. 
Ηδεςγεὶ.. ἴσχατων, ἐσώτατον, «πρῶτον, 
τελευταῖν, ὕστερον, ὕστατον. 

ΨΈΣΧΑ' ΤΩΣ, ὀχίγοηπιο, πουϊδεῖηια. 
ε Δ.» ὕΥῸ δο φιοά. Τπεοά. Αὐπιοβ 

ΙΝ. 12. ὅς. νοχ Ηδῦγ. εχ τὺ ]. 
Ατδῦ. αυοαὰθ Μίπεπε 5. ροδέγεηηη 
τεὶ ; εἰρη! βοδί. 
ἜΣΩ, ἐπέις, ἐπέγα. 22» ἔπ ἀονιο. 

σεη. ΧΧΧΙΧ.11. --- ΓΝ» αἀοημέπι 

919 ᾿ἜἘσώτερος. 

φογμ 5. ἃ Ῥασ. ΨΥ. 4. ϑγύσηι, 9 ὅδε. 
Υ. 9.--" ΠΝ» ἐε ροβὲ πιε. Ααυ. 

1 ϑαχ. ΧΥ͂. 11]. εὸ ἔσω, υδὶ απο ἀυβὶο 
Τοροπομπάμσυτα ὀσίσω. --- ἡ Ὁ» οογάηι. 

Ἐσεο. ΙΧ. 6. -- ΓΎΩΣ ἐπίγονεις, 

ὉΕΥΣΣ ἐπίεγίς. [ν. Χ. 18. 9 
ΨΙ1. 11. 29 Ῥασ. ΧΧΙΧ, 18. --Ἔ 

ΓΙΌ, αὐ ἐπίγογεμηι, αὐ τά, φεοά 

δέ υεγφιδ ἐπίεγίια. 8. Ῥασ. ΧΧΙΧ, 
16. »ῈΈῪ» "βιηάμπι. 1 Ἄδμ. ΥἹ. 1. 

ἜΣΩΘΕΝ, ἐπέγένδεσιις. "70, ἀο- 
πῶ. Αηὰ. ΤἸΒεοᾶ. ἘΣ. 1. 27. υδὶ 
νΌΪ ΣΟ οχίβεπιδίος δυπι 16 ρΊ886. 155. 

ϑθα ποὴ ορὺβ εβέ. Νϑηι ΓΔ βύπες- 

ἀοεμιῖίοα ρατγίεμε ἐπέογίογοηι ποίῖδί. αὶ 
(σπέος ϑδιἰμιοια [,6χ. Ηδρσ. ὑ. 988. 
- ΓΔΣ ϑοα [δὶ Ἰορίξυν ΓΙ. 

ἄοηεια. Ἑπχεοῖ. ΧΙ,. 46. --- ΠΡ: 

Εχοά. ΧΧΥ͂ΠΙ. 46. ΧΧΧΙΧ. 18. 
-- πὸ ΓΔ ΕΖ: 1. 97. --α Γ2. 

Ὅεη. ΥἹ. 14. Εχοα. ΧΧΨ. 11. 
ΧΧΧΥΊΤΙ. 2. 1ον. ΧΙΝ. 41. υὉἱ ἰῃ 
ςοὐά. ὨομΏ 115 ἔξωθεν Ιορτταν. ν146- 
ἴα τη] αἴτααπς Ἰεσῦο Β. ]. ἡυη-. 

πάλ, υἵἱ Βοίρβευϊης ἔσωδεν χαὶ ς 
ὅξωϑεν, 1. 4. ΘΔ: χα 088 ροδίι]αΐ. 
Αψφι. 1 Βερ. Ι. 16. ΠΓ2Ὁ. 

1 ερ. Ν7Ἵ᾽. 15. το Ὡλλ} ῥἷυτ. σά- 
εοίδοπο. 1 Βερ. Ἴ]. 85. ---- ͵ΥΠΌ. 

Ἐς. ΧΙ,Υ͂Ι. 2. Ἰεροπάυτῃ 5'η6 ἀυῖο 
ἔξωϑεν. ΡΥ Εζεοοῆ. ΧΙ, 20. - 

ΓΘ }9: 1 Βερ. ΥἹ. 18. Ῥ6. ΧΙΙΨ. 

1. -- ΠΌΣΕ: ἘΖεοδ. ΧΙ, 17. -- 

ΠΘΣΒΌ: 1 Βορ. ΥἹ. 19. 9 Ῥασ. 1. 
4. --- 5) Ἐσεοῖ. ΧΙ, 16. 

ἜΣΩ ΤΕΡΟΣ, ἐπέογίογ. ΓῊΣΘ᾽ ον. 

ΧΥΙ. 9. 18. ϑγιητη. 1 Βορ. ΥἹ. 16. 
-- ΠῚ ὅν: [ν. ΧΥῚ. 15. --- 

ἡτῖν δαίεγῖον. Ιε5. ΧΙ, 18. υδὶ ῥτο 

ἐσωτέραν Ἰερεμιάπιτι ἐξωτέραν.---Ἡ 5 .» 

αὐ ἰαίεγα. 1 ϑατα. ΧΧΊΨΝ, 4. -οη λον, 

ἐχοείξι, Ὦ. 1. ἀμρεγίον. ἃ Ῥαν. ΧΧΊΠΙ. 

δΜε4 



ἜἘσατατος. 

« 20. --- τ οδὲ 1 Βεκ. ΥἹ. 48. --- 

1 Ραι. ΧΧΨΥΙΠ. 11. 4 Ῥασ. 

μϑὶ Φφ, Ἐείμεν. ΕΥ̓͂. 10. π΄. ΕΖοοὶ. 
ΨΗΙ. 8. 

᾿ἜΣΩΎΑΤΟΣ, ἐπίβηπεε. 5. ΠΣῸ» 

«ἀ ἰαίετα. ἵπο. Ῥε. ΟΧΧΥΤΙ. 3. ἐν 
τοῖς ἰσωτάτοις. Ἠϊετοτι. ἐπ μεκείταξίδωε 
Βδῖε ηιοδὰ πϑϑδβυπι. --- κι 5 . Υὰ 

1 Βερο ΝΊ. 49. τ 5} Βορ. Ί. 

ὃ 46. 385. ΥἹΙ. δ0. .- 9 Ρἰυν. 

»παγαατίς. ΤΒοοᾶ. εἰ ΤΧΧ 70}. 
ΧΧΥΤΙ. 18. τὰ ἐσώτατα, ᾿ι, 6. αῦῳ 
ἷπ ἰοσσδ ἰδίοωςξ, ἐἶἰμδαδιυισσ ἰστχορ, βείι, 
40α εχ Ψ ΒΟΟΣ. (ΕΥΤ 8. εχ 00 
ΤΩΛΤΪ6 ΘΥΔΌΠΙΟΣ, δι [Π 5ΘΟΓΘΓ β8. 18 
Ἰοςΐο οοπϑβοσνυδηίαγ, 4ᾳπαϊία βυμ βΈχ- 
τῆδὸ : υὐὶ θὰ σρῦδ αδὲ δίβίιθεϑ 608 

ἘΦ ἰεξίδϑε, Ἀ. 6. ἐπέπια. [πὶ 

γαϊεί ἀδ νογεΐου ϑγτωσω. Ῥσον. ΥἹ. 
11. 

᾿ΕΤΑ ΖΩ, εχαπιῖηο, ἐμαμέγο, ἐπρίοτο, 
ἔογῃμεο, υέζο, αἀἰδογμοῖο. ἸΠ2 1 Ῥαγ. 

᾿ ΧΧΙΧ.Ί7. ΡΒ. 1. 10. ΟΧΧΧΨΤΗΙ. 
22. --- Οὐρδὰ ΡΒ. Ἐκ. 11. 22. --- 

Ὁ. δι, ΧΙΠ1. 14. 1 Ραν. 

ΧΧΥΠΙ. 9. -οχ' δον. ΧΧΧΊΙ. 

19. 7Ζετ. ΧΥ͂ΙΙ. 10. ΤΆτεη. Π1]. 89, 

-- νὰ» Ῥεγομῆο. αφη, ΧΙ]. 17. 

ἃ ἥτασεν ὁ ϑεὸς τὸν Φαραὼ ἑτασμοῖς μεγά- 
λοις, αἰδογμοίαδαί Ὠδυὰθ ῬΒδγδοηρθια 
Ρἰ ΔΒ ταδρτι8. ΗΠ σγοῆ. ἥτασεν; ἐβα- 
σάνκεν. Υ᾽ὰς εἰ .200. ΧΧΧΙΠ 27. 
ἊΡῚ νεῦρα: ΝΠ 9) ἙΝΩΠ 
Ὁ πὶ ῳ) ΔΝ, Ῥεοσοαυὶ οἐ γϑοίεεπι ἈὈῈΥ- 

υεγίὶ, εἰ ποπ ραπα αἶᾳκα πιὸ αἤεοῖί, 
ΙΧΧ φυοαα βεπι ΒΟ βιτη, δ σαν δὶ 
δἰυσεηΐεθ, [8 τεἀήηυπί: οὐχ ἄξια 
ἥτασί με, ὧν ἥμαρτον, πον ἑΐα τιὲ ἀἐ:- 
᾿ὐδε υρ᾽ 40 80 μεοοαίδε τιεὶς ῥγὸ- 

. (πῇ, εἴ ϑδρ. 11. 19. ΥἹ. 6. 
« “τ υἱδέίο. 7οὉ. ἸΧΧΥΙ. 938. .-- 

ὁ η, »οπο. ϑγτητη. Ῥβ. { ΧΧΤ]. 18. 

860. (δἴεη. ΡΡ. 66. Τ. 11. ». 508. 
ὄντως ἐν ὀλίσδῳ ἐτάζεις αὑτούς. ϑρὰ δ 6 

920 

εἰαϊπὲεἰϊ, τααϊατκίατα, ἔασι. Χ 11]. 51. 
δος. ΟΒΐα αἱί ἐτάζεν τιοῖαξ ἐπέεττϑ. 
ξακάο ἐταπείκατε. ὅαρ. ΝΊ. 6. ἀσπα. 
τοὶ δὲ δυνατῶς ἐτασήσοουτα:, Ῥοίεπῖσι 

“ἙΕΥΑΥΙ͂ῬΑ, δοζία, ἀπεῖδε, ἶξ. πιζσι- 
ἐσὶ;. γδεν» Μπενεπα. Ῥτον. ΧΙΧ, 14 

ἀπὸ δώματ ϊ ἑταίρας, ΒΕΣ]. γισαιε,, 
ἃ τοοϊτοᾶς »εεγείγοῖε. «--- ΩΝ. 

οἷα, αἰέεγα. [χἀ. ΧΙ. 2. δὸς. γυνακὺς 
ὑἑγαύρως, θἰῖα5 τοετοῦσεῖθ. ὅϑὲς εἰ 8. 
ΧΙΙ. 46, Οουμῦ,. Εδεθοῖι Αὐτας ἢ 
ὅδοσ. 10. ΨΊ]. ς. δ. Ρ. 192. εἰ τηῆὰ 
4. Υ. ἑταιρΐοαω. --- γν ϑοκια. 

ϑγτησ. (δηϊῖ. ἴ. 1. Ἡεγ τ ὲ ἑταα, 
φίλη, πόρνη, καὶ ἑτερεύουαα.. 

᾿ἙΤΑΙΡΕΙ͂Α, 4οοἱείας, τ«τοὐαξία:, 
Ὡδοὐαξἑειηι, ΘΌΔΤΩ οοπυϊξυέκιωε. ΠΡ 

αυοὰ ἀρυὰ Ταϊεπιυ ἀλεῖεδ οοπνένξει 
μοίδί. ϑϑγυθίδοῆῃ. Αὐποο ΥἹ. 7. 
ϑυλάδε: ἑτονξία, ἡ συνήϑης ὁμόνωνι καὶ 
φιλία. , 

'ἜΤΑΙΡΕ' Ω, σιιδοϊέωεπ Δαὄτο. 

γυ ΜΡ. δ. γυ ουῤώο, 
Αχυ. Ῥᾳῃ. ΙΧ. 10. ἡταιρήσανο, ἄσι-.- 
οἷδε ἀαδωεῖϊ. Ὠδάθχιὲς 86. ἃ ν 

“οοἰαυΐ!, οοπρτεραυΐ, υπᾶς νυν "- 

οἷιΣ. Ἐροίς ἩΗϊδσοηντητιβ: πελλὶ 
Ῥλίεεῖσα αάεταΐα εξ, 

ἝΤΑΙΡΙΑ, τοοϊείας, δοσαϊμειιι. 
δ ΔῊ Ηϊρ. 4 5)»»»» ἀπεῖσε πιὰ 

ξέτο. Ῥτον. ΧΥΤΙΪ. 25. ..-- ἼὭΠ' 

Φδοοϊείαε. ϑγτατα. Ηοε. ΥἹ. 9. : 
'ἙΤΑΙΡΙΖΟΜΑΙ, τιεγείγέοεν ἀρὸ. 

ϑιν. ΓΧ. 8. μὴ ὑκάντα γυναικὶ 
ζομένῃ, ὯΔ ΟΟΟΌΓΓΕ τπρσοῖσίο.Κῦ 
τημἐυοῖα, Ἀ. 6. ταοτοίσῖχ, αν. τουΐ- 
ἴσα ντἱξ διηδείοβ. (οσ. ἃ 1 αρὶαο 
εχ ϑεμιατ, ΨῸ]ρ. Ἰερίθϑα ἑτερεζοριένη, 
ᾳ ἃ, φμα αἷδοε οἱ υατίοε απιαί. ΚΓ 
ἘΈβθ6 1} Αἀν. ὅδε. 1ὼ}. ΥἹ]. ς. 6. 
Ρ. 192. 



Εταιρικὸς. 

᾿ΕΤΑΙΡΈΚΟΥΝ Σ, φοοϊαῖδε, οαδῥἑταε. 
7, Φοοἰείαε. ϑγτατα. οἱ ᾿ΓΒοοῦ. 

γον. ΧΧΙ. 9. ἑταιρικοῦ. 
ἙΤΑΙΓΡΙΣ, »ιογείγἐ ρτοριάϊοτα 

“Μίηαυς. εχ Οοῖαν. 498ὅ.), ρτοδίϊ- 
᾿μἔμηι. γγ}} 1. πιογείτες, φῶ ὑεγδα- “ὦ 
7 π ρεδίξοο, δὲ οὐδέ ρίαίξαδ, δὲ 
Ὁγία φυξά υδπείμγ. ϑγιωτα. Ηὸοβ. 
ὟΝ. 14. μετὰ τῶν ἱταιρίδων, δι νἱά. 
νομί. Ηβυςοῖ. ἑταιρίδων, πορνῶν. 
ἝΤΑΙ ῬΌΣ, δοοῖμδ, 15, αηκῶ- 

5, ραγαηψπιρλμδ. Ἴπιν αἴλι8. 

26ιε. ΧΠ1Π. 6. θὲ Ἰοοῖῖο ἑταίροις ἴῃ 
α΄. ΑἸοχ. ἀρετίε οϑὺ υἹοβα, εἴ ϑοῦὶ- 
δηλ ἑψέροις. ---ο ἽἼ. Θυϊηῖ. Εά. 
σΔῃϊ, 1. 18. ---- ΒΜ Ποσθῃ ΡΣΌΡΕ. 

σλεῦον. συά. ΓΨ. 17. χαβὲρ ὑταίρου 
66. ςοὐ. αἴ. υδὶ ῥτγοοϊῖνο οϑῦ 80}8- 
ΟΣ ἃ απορίαπι τὲ οὔτ ψοοα 
ΌΡΦΙΔ ᾿ρϑίυ8 δ᾽ 60 ΠΟ ΠΘ τι [ἢ 
δχΐυμι Ὡϑοτίδηι), α0δ8 ὈΓΪῸ5 ἔοσίδ 
ἈΔΥρΊηἱ δουρί γαῖ, ΗΡσ. ἼΣ 

Ὀοῖπηι εἰ στοαὶ γεὶ δοσέείαέεηι. Ἐστ- 
4556 Εὔδπι ἰορογιηῖ 2" δοοΐμδ, 

οὐαϊδδ. Ψιάδ δὰ ἢ. 1. [ἵ,, Βοβ. --- 
Ἴ2Π. Οδηῖῦ, 1. 6. 1] ἴδυηθη ὕτὸ 

ταίρων ΑΥα 5 ἸορΊθθθ νἹ ἀδίιΣ ἑτύρων. 
δχ 1] 5 ρου δο τεροσῖσιν ἀρυᾶ 
Ἰχοσουτησα, Ὠδη. ΙΝ. 56, Ααἀάθ 
"δῦ ΥἾἼΠ. 18. οἵ ϑγιωχω. (οὶ. 
Ψ,. 10. ---ὄ Δ» Φοοῖμδ, ἀηιέοιδ. 

Ὡς, εἴ ΤΧΧ 706. ΧΙΨ. 11. προκατ- 
στησαν αὑτῷ ἑταίρους τριάχοντα, σοῃ- 
Ὀζαρραπὲ 111 ραγαπυηιρῆος (τισὶν. 
ἃ. Ἠδεγοῖ. ἑταῖζδον, συνεργὸν, φέλον, 
ταράνυμφον. ---- Ὡγὴν ϑοοίμδ, ἀγηξοιιδ. 

) ὅδ. ΧΙ]. 8. ἦν τῷ ̓ Αμνὼν ἑταῖρος, 
Ταῖ ΑἸπου ἀηίοιδ. Ὑια. οἱ 4΄ ὅδπι: 
ΚΝ] 17. Ργον. ΧΧΨΥΙΙ.. 17. [ἴῃ 
1118 Ἰοοῖθ γγ Ῥεῖ φίλος ἐχροπίζυν. 

Ὡς Ρβ5. ΟΧΧΧΥΗΙΙ. 17. υ]᾽ ἰαηθῃ 
ὋΧχ Ηεῦτ. οοσιξἑαίίοπες, σοπδέα τιο- 
δῖ. Ααυ. εἴ ϑγτηῃ. (δπί. Ψ. 1. 
- πνν αγιϊοιδ, δοοΐι ἀγοίε ζιη0- 

μ5. ες. ΙΡ΄. δ. - ἣν παΐμ. 

Ααὰ. Ῥγον. ἾἿ. 24. Εχιυδῦ 1). 

- ἙΤΑΓΙ͂ΡΌΣ ΕΥ̓ ΜῈ, τοοίμα νοὶ 
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Ῥατωνψερῆμε φμν. ὍΔ.Ὰ}}, αβήφονε. 
4ε. ϑγιδῃα. Ῥβαάμῃ. ΧΥ͂. 4. [ιερῖὶς 
ΥΎΤΡ ύδτα ἰδοομοτα ΠΌΔΙ 86- 

ουτὶ ϑυης ΓΧΧ, χαΐ παδεηὶ τῷ σλη- ἢ 
σίον αὐτοῦ. ἴα αἀιοαυα ϑ'γγιιβ. ---- 
ΠΡ 6ἔ ΡΠ ΡΙΒ. εὲ ΗΠ ρΡ. 

οομδοοῖο. Ζυὰ. ΧΙ͂Ψ. 90. τῷ νυμφα- 
γωγῷ αὐτοῦ, ὃς ἦν ἑταῦρος αὐτοῦ, μᾶ- 
ΤΑΠΎΤΩΡΒΟ εἾὰ8, αἱ αγαΐ βοΐδὶϊβ 
609. Μιάδ εἰ Ῥγον. ΧΧΠ. 94. 
ἜΤΑΣΙΣ, εταηιθη, ἐπσμέδεδιο. Ἵν» 

ἐξεί(5. Ψοῦ. Χ. 17. ἐσαναχανίζων ἐκ 
ἐμὰ τὴν ἐφασίν μου.. ϑεηδιτο ἜΧΡΡῸϑ. 
ΒΟΙΩ,. ΝΑ) γεμπουανε. σοπέγτα αἰᾷ. αὶ 
φιδηι ἐξϑίθ8, Ὦ. Θ. ΒΟΣΩΡΘΥ ΒΟΥῸΒ ΘΟΥ- 
[Ὁ δἰἰχυσια οχοίέασο δ ρσοάιοσχὸ 
(δεῖδε, οἱ ἐηδίδμγανε ἐμ σαἴξρμονι ἐμ- 
φιῤείδῥομεηι, αποϑα δοηδαμι πο ἀξ. 
ἔετυπίῖ. 
ἜΤΑΣΙΝ ΠΟΙΒΏ, ἐπαμέσέδοηδης 

ποῖο. ὩΣ’ δωγβο, βαῖϊ. δὰ Ἰυάϊ.- 
οἴθχη. .0». ΧΧΧΙ. 14. 
ὙἜΤΑΣΜΑ, ἐπρμέφιδο, ἱ. α. ἐτασ. 

μός. ΦΡὉ. δαποίματμενε. ΑΥηοβ 

ΥΙ. 18. 8ε6ες. Οουρ]. ἔσασμα. 1,60- 
ἷο Ἀροσΐθ νἱεῖοβα. Ἐδροπεπάυμ, 
ὡγίασμα. 

᾿ἙΤΑΣΜΟΙΣ, ἐχαπιέπ, ἐπημὲδίδίο, 
ογοέαζεδ, ρίαρσα.. 98)» »ίαρα. δι, 

ΧΙ]. 17. γιάθ φαρτα ἱπ ἐσάζω. 
αι. ἼΠΙ. 23. εἰς ἑτασμὸν καρδίας 
αὑτῶν, δα ἐΧρ]ογδοηθμ οογα ΐἷα δο- 
του. Η68. ἐτασμὸς, ἐξέτασις. 5 Μδοο. 
ΨνΠ. 87. 
ἜΤΑΣΤΗΣΣ, σογμίαίον. ὮΨ 61- 

ἴογο, ργοῦο, ἰεπίο.[υ Τμθοα, Ῥββῖμι. 
ΤΙ. 10. 

ἹΕΤΕΡΟΤΈΝΕΙΣ, αἰογέμδ σεπετίξ. 
ἸΣΟ. οοπίεχέμγα 8. ραππεδ τὲ πίω 

ες ἴαπα εἰ ἴΐηο. 
ΧΧΙΠ. 11. Ῥαϊωρδ. 11. 2. Ἡδεγοὶ. 
ἑτερογενὰς, ἀλχογενὲς, ἀλλόφυλον. ᾿ 
ἙΤΕΡΟΊΔΩΣΣΟΣ, φιΐ. δεὲ αἴέε- 

τι ηρμα, φωὶ αἴσογθα ἰισια ἰρ- 
φμέξιιτ. Ιν»» δατγδαγωδ. Ααα. Ῥβαΐγη. 

ΟΧΠΙ. 1]. -- "πϑῦ δὴν}, δίαεϊξα- 

ες ἰαδῖὶ, δαϊδι ἑοιία Ἰαδία. Τῃς. οἱ 
Ααυ; 65. ΧΧΨΝΉ]. 11. ἐν ἑσερογλώσ- 

΄ 

ϑγτωχηδοῖ. Ὠϑαΐει.Ὁ 



'Ετερόζυγος. 

α φως. 891}. γυδ᾽ ποίαί χυσαιο ἔπσμα 

δαγδαγα εἰ με μὰ. ΟΟΠΙ͂ΕΡ 
1ε6. ΧΧΧΊΠ. 19. εἰ Ρε. ΟΧΊΥ., 21. 
᾿ΕΤΕΡΟΊΖΥΓΟΣ, αἰξεγ)ωρὲε, φιΐ οδί 

αἰοτίμα 7εσὶ, λοίογορεηξιι. Θν 

ἄυαὶ, ἀΐθεγδα φρεοῖες, λείετοφεπεα. 
ΑΙ. ον. ΧΙ ΙΧ. 19. τὰ κεήνη σου οὗ 
κατοχεύσεις ἑτεροζύγῳ, )υχτηθηία ἴυ8 
ΠΟῺ Δτατε5 δἰ τηδης,, σμὲ δεί αἰϊε- 
τίμδ 7εαὲ νεὶ ξεπεγὶδ. ΑἸϊδ8 εἴ ἐτε- 

ὑγιος δοάειι βθῆβυ ἀϊοϊΐυσ. Ε68. 
ἡτεροζύγιοι, οἱ μὴ συζυγοῦντες. ἴᾺ168 
ρυὰ Ἠερτοβ εἐτϑηΐ θ08 εξ δϑίπυβ, 
ἀυογυτ 1116 ἴῃ ταυπα δ, Ὠϊς ἴῃ ἐτη- 
ΤΩ δη ἐπ} 1005 ΟΘΏΒΟΡΔΙΟΣ. 
Ῥχοῖηπας συλ {}}18 δἰ τυ} ἀΥΓΑΤ ΘῈ ὕΤῸ- 
ἈΙΡΟ δ ΟΣ [ογα δ] εβ, πραῦθ ὑυπυτα 
Αἰιοσὶ δα οοἰξαπι δαπιϊξίοσθ. Ὑ]άα 
κεν. 1.1. εἰ ευῖ. ΧΧῊ. 10. σὲ 
Βοοδασὶ Ηϊοσοσ. Ρ. 1. 1,10. 1. ς. 2. 

ς Ὁ. 11. εἰ τοὶ " ΟΔΡ. 32. ν. 946. 
εἰ [ωοχῖς. 8. Υ. ἱτεροξυγίοι. 
ἐὐδεσαοδν ἂν ζυγία υϑιι8 
ὅσ δο]. Ιλιοϊδηὶ τρί Ρ. 825. 

᾿'ῬἙΕΤΕΡΟΚΛΙΝΩ, αἷδο ἀεοΐϊπο, εἶθ. 
Ῥγίηο ἐπ αἰεγαια μαγίεμε, οἴ δ] η- 
[ΕἸ]θοῖο ἐμαυτὸν, ργαροπάετο, «ρτο- 
»Ῥεπάεο, ῥτορτῖβαιε ἀβ ἑαποίόμε ἀϊ- 
εἴυσ. ΓΟ ἐποΐπο, ἀεοΐϊηο, ἀεπεοίο. 

ὅγτηχη. Ρϑ. ΧΥ͂Ι. 11. τοὺς ὀφθαλμοὺς 
ἀ αὐτῶν ἔταξαν ἱτεροχλινεῖν ἐν τῇ γῇ, οσα- 

1οβ ἀε)ιοῖεπέ ἴπι ἴδγγατα, νεϊατὶ μπο- 
ἀεβεὶ οεἕ ρυάεηϊοϑ, εἰ βἰὶς οὐἴΐδηι σ- 
ξϑ οσοαϊίουϊ 1η5164186ὅ. ἴ(ὰ αυοχυα 
᾿εοάοτείυβ ἤθε νϑῦρα ἰδυάδέ. 

δε ΕἸβοΡυβ πῃ Οοτησηοηΐ. δά ἢ. ]. 
᾿ Β58' 57. ϑγτῶσσδομο ΟἹρυϊ νογῦὰ: 

νγο χατ᾽ ἐμοῦ φοῦ ,Ξαρακλῆαί με. 

Ἠεεγοβ. καταῤῥεσὶς, ἑτερορεπὲς, ἕτερο- 
χλινές. 

᾿ἙἙΤΕΡΟΚΩΦΑΏ, δηγάμηι 
αρμά αἰΐενμηι. τας. ΧΙΧ. 428. 
ἑσεροκωφῶν, δεγάμηι 56 δἰπιαπα, 2ἴη- 
δεη5, 86 ἐπ αἰδεπὲς οἰ(ἐὲς ποπ υἱάετε : 
δὲ ἰδιθη 8}}} γχεσίίϊμβ ὀϑελοχωφῶν. 
γιά6 βδυρτὰ ἐϑελοχωφάω. 

ῬἙΤΕΡΟΛΟΓΙΑ, δογῆπο υατίαηξ, 
αἰνεγδεοχιιην, ϑέγηῆο ρεγυδγδμὲ (Ὁ 
ἀοίοδτιια. ΓὺΣ Ὧν, εγόμηι, ἀϊοίϊο, ϑένηιο. 

ϑγίῶα. ὕ5, ΟΧΧΧΨΙΠΠ]. 4. ὅτι οὖκ. 
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Οδίομα ΡΡ. σσ. Τ. [1Π1. ν». 69Ι 
Νος τῖρὶ 801] οἱ ταπαῖα νμεζασ ἢσς 
Ἰοςὶίο, χυοὰ ςοηΐῖτα ΘΘτ ΘΟ ΥΈΣΣ τη0. 
60, σὰ ἴῃ ΕΡ. Οστίξ. δὰ ".]. Βϑς 
ΨΟΧ εχ πιδ]6 16] 6 ςία ποῖ Βετ.- 
ῬΙΑΥ͂ : ἕτερος. λαλιὰ, οΟΥΙδ 688ὲ γὴν. 
Ὧωυγ. ϑιγτημαδοῦυβ δυῖτες γΟΌ σα ἀν 

ἴῃ τλϑίδτα μαγίεια δορὶ, πὲ το-, 
[ὁ υοσὰς 6 ἰσυΐθ οὐιοπίαπδες 
αυοάκδτηταοο ΟΟΠΒΥΙΣΒΣΊ 
Οοπῆ. ΄φυοαις Ῥσου. ΝΙ. 18. 

ἝΤΕΡΟΣ, αἰΐεν, αἴξεες, πουειξ. ΤῊΑ, 

,αίεν. Ἐχοὰ. ΧΙ. 15. Νιπε. ΧΙ. 
4. - τῆν ὑπ. σεεσι. ΧΙἼ,11. 13. 

Ἅο γι. ΧΧΧΊΙ. 80. Ἐσ. ΧΙ. 19. εἱ 
δἰ βεερίυβ. ἴπ οτασθι5 ἔδζε ᾿ς 
ἰοοῖβ Ἰερίεθε νυἱάδηϊτασ ΙΝ - -- 

ΓῊΓΙΝ» τόνον .ς ἔχ ΧΧΨΙῚ. 3.617.! 

Ἑσεοΐ. Ι.9.48. ΠῚ. 18. --- ιν 

αἶμα. Οεη. ΓΝ. 94. Υ]11. 10. 19. 
εἴ 410] βεορίυβ. ὅδε, ΧΥ͂ΙΙ]. 931]. 
ἕτερος δεομπάμπι Ἰοῖδῖ, δὲ οσά. 
Οχοη. νοὶ ὁ ΟἸοκβεπιδξε, γοΐ ες 
δυ8 ἴῃ γεγβέοῃθε δευτῶν 
μαροί. --- ὙΠ» Ομδ . Γλϑυ. ἷἱ. 

80. ΥἹΙ. 6. δ. 8. 90. --- πὶ 

Ομιεϊά. δῃ. 11. 1]. 44. 111]. 80. 
Νν. 19. ΝΠ. 494. -- σιν» ΟΒμαὶά. 

πουϊδείνπμηι. ἴῃς. δῇ. Ι΄. δ. υδὶ ; 
νἱ ἃ. Μοπίδυς. --- ἸΤΙΝν »Ῥοεέετιοτ. 

ευῖϊ. ΧΧΙΧΣ. 49. ΡΒ. ΧΥΨΊΙ. 19. 
ΟΙ. 19. 100. ΧΥΠΠ. 40. Τερεότααι 
ὈΣΤΝ τ σῦν, υἱν. ὅεῃ, ΧΧΧΙ, 

40. Ἐχοᾶ. ΧΥ͂]. 15. Νμπι. ΧΙΝ. 4. 
-- σῦν ͵ανινα. Ἐχοὰ. ΧΧΥῚ. 

8. 6. 17. οἵ δἰ θ]. -- “παν Ρὕξεοι- 

ἀεηίε γ- 9068.1. 16. -- αἰέεπυ:. 

Εχοὰ. ΧΧΧ. 9. --- ὉΓῚΤΙ; που. 

Ἐχοά. 1. 8. -- Πτν οἱδῖο. ἴδ αη. 

ΨΠΙ. 8. ἕτερα, ΜῊΝ οοὨϑρϊου2. --- 
“Ῥῶν ἀεχίγα. 1 Ἄερ. 1]. 91. ἐες. 

ΩΣ Ἰὼ βὶπα ἀυδμίο 1 ὲ Γεροδοι- 



ἱἙτέρωϑ εν. 

υγη δεὶ δεξιὸν ἐχ Οὐτρίυί. --- νν 
τπαΐμα. ΝεΒοια. 11.1. Εοτίε Ἰορθ- 
τυηῦ νὴ -- γγ δοοῖμδ. ΟΟΘΏΘΒ. 

ΧΧΧΙ. 49. Ιε6. ΧΠῚ. 8. ΧΧΧΊΙΝ. 
14. Αι. 1 ὅδ. ΧΧΥ ΤΠ. 17. Ὁ] 
ΜΜοπτῆ. Ἰερογα τρδνοϊο ἑταίρῳ, τηοάο 
ὩΟῊ ὅταῦος ἴῃ πΟΙΟΠ6 σπεξοῖ δοοίρῖδ- 
τὰ (πυ}]6 οδηίσα εγϑξ ἰοῦ ϑϑυϊδθηι 
εἴ Πϑανίάθπι δυιὶο 8), βοὰ φοάαξι, 
Φοοίια τερπὶ, ατ81}8 οσαΐ [αν 68, 
(0}]. ς. ΧΥΙ. Αι. Ϊε8. ΧΧΧΙΨΡ. 
14. Μοπιῖ. Μΐς χυσαίια σοὨ)ς 6-ς 
δεμάυτα ἑταῖος. -- Γν δοοία. 

1.8. ΧΧΧΙΝ. 16. --- "ΠΣ. ἥεταπα. 

Ῥχον. ΧΧΙ͂Ν. 21. ὅτερος αὑτῶν: 
ὉΔῚ ργὸ Ὠ)), ἑεγαπέεσ, Ἰερεταπὶ 

ὉΓ.Ψ (0}}. ν. 429. Ὠϑοράεσ]είη. 1δὲ 

Ἰοοο μηδ᾽ ἑτέρῳ αὑτῶν Ἰερεγα σρανὰϊξ 
(νὴ δευτίρῳ αὑτῶν, ἢος 80η8ι: 18 
Βάστα 1111 παρα8, ααϊ Βδοῦ πο ΔὉ 118 

Ε]σσο σΟΠΒΌΓΗΣΓΓ. -- Ὑνν» 

“υίυοείγιΣ. Ιε8. ΧΧΧΙ͂Ψ, 14. ἕτερος 
ᾳρὸς τὸν ἕτερον. δὶ Ποῃ]δοίαχεο 10- 
ΟὨ18 68ῖ, ΒΟ ΡΒογυης ἔογίαββα σάτυρος 
πρὸς τὸν ἕτερον, πᾶτη νΟχ ΕἸΘΌΓ. ποῖδξ 
δαέγγωπι, ἀμοταοπθτω δ. νϑϑίγεη, 4] 
δ ἰγοὶ ἔογιωα οοἱοραῖυσ. Ἐκ 
σάτυρος ἴδς1]6 ἕτερος οΟΥἾΓΙ ροΐας Ρδ7- 
{ἰπὶ ῬῈΣ 86, Ῥασίίπι οὐ βεαυθηζίδ. 
ΓΤ ορίτυΣ ργΐοτοα δρυὰ ὅγτηπηι. Ψ“0Ὁ. 

ΕΧΥῚΙ. 4. υλ]᾽Ὰ νοοὶ ἑτέροις δΔη6. προσε- 
γενόμην ὨΠᾺ1] γτεϑροηᾶεῖς ἴπ ἰοχία 
ἩΦῦγ., υἱ Δ6ο δϑῆβιιβ οδϑιιβᾶ ἀ6 βο 
δὐαϊάεγ. Αἀάδς [ε8. ΧΧΧ. 10. 
ϑδιγδο, ΧΧΧΙΙ, 10. ΧΧΧΙΠ. 94. 
Ηφογοὶ. ἕκερον, ἄλλον ἢ ἀλλοῖόν, ἢ ἵν 
τῶν δυοῖν, ἢ ἀριστερὸν, νέον, δεύτερον, ΟἿ. 
αυοαῃε 8. ν. ζυγὸς εἰ πλάνησις. 

5' ἘΤΕΙ͂ΡΩΘΕΝ, δάν. αἰξογα 8. εἶδ - 
υεγϑῶ οὦ δ. 4 δος. ΥἹ. 4. Ηε- 

ε ΒΥΟἢ,, ἑτέρωθεν, ἀλλαχόθεν, ἐκ τοῦ ἐναν- 
τίου, εἰς τὸ ἕτερον μέρος. 

5'ΕΤΕΡΏΘΙ, δᾶν. αἶδδε, αἰο ἴοοο. 
4 Μεος. ΥἹ. 4. 

ἜΤΙ, αἄλες, ἀπιρίμδ, εἰσγιρη. 
ἽΠΝ» τι. 1 Ῥαρ. ΧΥ͂Ι]. 291. υδὶ 

ΑἸ} ἦν Βαροηῖ. --- δον ΣΙ οπιπὲ 

ἱδπιροτο. Φ0Ὁ. ΧΧΥ͂ΤΙ. 8. --- “ῶ- 

1 ΧΧ 86... Ηδςχαρὶ. 1 Βορ. ΧΙΨΡ. 
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Οὐυκζ ετι οὐκέτι. 

.14...-. Ἦν ὕῬυαάα. Οϑιθ. ΧΕΙ͂Χ. 

37. Ἰαρετυπῖ Ἵν. --- Ἵ» αἰεγηΐ: 

ἔα. Ααχὰ. 165. ΙΧ. 6. 0δ]᾽ ἔτι οὐαὶ Χ 
πατὴρ ΠΟΒεοΤεῖ, ποῖ, υἱ δρυά Ειδ6- 
Ῥίππι ἀἰπιϊποΐαχῃ 6ϑι, συτι ἄρχων εἰ- 
ἥνης, Αᾳυ, ΤΒοοάοι. ία Ρρδίηι. 
ΧΙ. δ. Τιοροταπῖ Ἴ0)). ΒΥΓΑΣΌΔΟΗ, 

Ψψοῦ. 11. 9. --ὦὁὋῪ ἐπ αἰογηϊδαίδηι. 

ΑἹ]. χουν. ΧΙἧ]. 20. χαὶ ἔτι. -- Ὁ» 
αὐλωο. 1 ῬαΣ. ΧΙΥ. 192. υδὶ ἔτ; ἐξο- 
γῆι τπιοῖδε, Ααυ. Τηροάα. 200. ΥἹ. 
10. 2.00. ΧΧΧΙΨ. 94. υδὶ ἔτ,, υἱ 
Ἡφερτ. δῦ), ποίδξ ἀἶξε. 
ΟΧΧΧΝΠΙΠ. 18. ἔτι, ἀμηι ἜρῸ δῆς, 
ἄμηι υἷυνο. Ῥτεεῖετεα, Ἰοσίτυν δρυὰᾶ 
ΤΧΧ Ηοε.. ΧΠῚΙ. 2. υὐὶ᾽ ἔτι ροεῖ 

Ῥβαΐτη. ας 

ἁμαρτάνειν ΒΑ γαο ἐχρυπροπάυσμι.. 
νἱάοῖαγ, φαΐ Αὐτὰρ ποὺ ἰοερίξ, εἰ 
δατηοάτυπι οἴϊοβαπι εβιύ. 'ϑ'θα ἔοσγϑὶ- 
ἴδῃ ἴδ᾽ ρῬετπειϊ δὰ ΠΣ» εἴ ποῖαι 

ἩμΉΟ.. 
ἜΤΙ ΔῈ", ἐπδρετ, φωΐη εἰΐαπι. 

γ)1Ν εἰ αὐλὸς ἐἶϊο. 1οὉ. 11. 8. 

ἜΤΙ ΔΕὶ ΚΑΙΝ, ἐπδιρεῦ υεῖῸ σέξαηι, 
ὮΝ» ἐἔξαηι. 8. ΧΥ. 9. -τϑ ἮΝ» 

εἰἑαρι σμηι. Νοῦρ, ΙΧ. 8. ---Ὁ»"» 

οἰΐαηι. Ῥβαΐτηα. ΟΧΧ. 926. 9 Μδοο. 
ΨΙΠΠ. 80. 
ἈΠΟ ΤΟΥ ἜΤΙ, αὖ ἦοο ἐεπιρο- 

τε. Ἵν ν)» α δασμίο. ΑἹ. Τοῦ. ΧΧ, 4. 

ΕΓΣ ἜΤΙ, ἐπ ἰοπσιρη ἐεπεριδ. Ἵν» 

αἰεγηπίαδ. Ααὰ. Ῥτον. ΧΧΙΧ, 14. 
-- "ΠΡ ἴπ αἰεγηαίεπι. Ααυΐα 

5 οἢ. ΤἈουᾶ. Ῥχον. ΧΙ]. 19. 
ὩΔῚ εἰς ἔτι αὐλιο ποίδϊ. 

ΟΥ̓Κ ἜΤΙ, ΟΥ̓ΚΕΤΙ,. πο ἀηι- 
»ίδιδ. ἦ.}Μ» πδὲ ἐἰ6 8 900. ΧΙΝ. 10. 

οὖχ ἔτι ἐστὶ, 55. ἐν τοῖς ζῶσι, ΛΘ. 8 δὰ- 
ἴδιι ἤοηΟ ΠΟΙ δια ρ]υ8 6βζ 1 ΥἹν]8. 
ϑορἢ. Δηῖϊῖρ. ν. 672. μὴ λέγε, οὗ γὰρ 
ἔστ᾽ ἔτι, υἱϊ δοΒοΐ., ἀντὶ τῷ, μὴ φρόνει, ὅτι 

- ἐν τοῖς ζῶσί ἐστι. δῖς οἵ ΕυΣΙΡ. Ηδο. ν. 
688. ---Ἰλ πον. ἘΖ. ΧΧΥ ΤΠ]. 56. ... 

ὈΦν» "λι, Ατλοϑ ΥἹ. 10. - ὩΣ; 

Ηορ.ἃ ἡ 2. οοπέετοτ. 200. ΙΥ̓͂. οὗ. 

οὐχ ἔτι εἰσὶ, 85. ιν τῶς ζῶσιν, οι δ1ὰ- 
ΡΙἰὰ5 δια ἰῃ γἱν δ. -- 4 Ὁ, ποη. «08. 



Οὐ» ἔφ; εἰριὸ. 

αΨΙΠ1. 20. --᾿ 3,5» ἑαδονγαυὲ, 74- 

᾿ξίσαίεα σιπι. Ἐ68. 1. 14. 
ΟΥ̓Κ ἜΤΙ ΕΓ ΜΙ, 86. ἐν τοὶ ζῶσι, 

ΟΝ ἀπερίδηδ δμρὶ ἐπὶ υἱυὶξ. γ)γ8» ΠΟΙ 

ἀδϊ. 1οὉ. ΤΠ. 27. 
ἝΤΟΙΜΑ ΖΩ͂, ᾶτο, τΌ, ἥννιο, 

«ἰαὐὲδο. γγγη, ααβῆοο. 8 Ῥατ. ΧΧΥΙ.. 

14.--- ἀν Ὑ)»ογέο. ΤΒοοά ΕἸ ΧΧ ἘδΔ. 

ΧΧΙ. 19. -- 7, ΗἸΡΒ. ἃ πὸ» 

αἀγμαῖοο. τα. ΧΧΙ͂Ν. 14. 44. [ἴῃ 
ὃ Ῥγίοτε ἴοοο ἴροο ὩΠ ΓῚ ἰεχεγμπί 

ΓΑ ΣΙΤ' τ Δ» ΗΙΡΒ. δ' 312», 
δεπείαοίο. ΜίοΒ. ΤΠ. 8. ὕὸοχ Ηθρσ. 
8] αυδηᾶο ναγατγό, ργάρατατγε, αρία- 
γε ποῖαδϊ. -- “ΟΠ ΗἸΡΒ. δ “Ό» 

αἴπούεο, δερατο. 2 Ῥαι. ΧΧΧΥ. 12. 
δεραταίδο «αογποίογιαπ Ἐ. 1. οὐπι- 
τηοᾶδ ργαραταξϊο αἰοὶ γΙάς 
ἰπέτα δὰ 2). --- ὙΠ. ἩΠΡΒ. δ 

ἽὋ} ἐχοῖο. 300. ΧΙ. 2. ἡτώμασ- 
« ταί μω. Ἵμεβεταπὶ »γ 7}. --᾿ ΡΣ» 

Ηἰρκ. εάμοο, Ἀ. 1. οδίξπεο, ἃ Ὁ58). 

Ῥτον. ὙΠ], 86. --- Ὑ} ἘΠΡΒ. 

ουδατε Καοίο, εἰγαο. ἴθε, ΤΙΝ. 1]. -- 
ΚΔΟΣ, πρεχιά ὅοπα ἐς. ΝΑΆ. 

111. 8. ἑτωμάσαι. Τιεροταηῖ ταυΐα- 
6 Ῥυποίίβ "5577, ἱπ ΗἨδδρδεὶϊ, 

αυοὰ εὐάστι αἰστ βοκίίομα δοοορο- 
τοί, 416 ἴῃ Πρ. ἅν. συοὰ 

ΜΙςοΝ. ΥΠ]. 8. γραάά! ἀοτιμιῖ ἑτοιμάσαι. 
ἀ --- λυ Γτν Ηρ. ράγὸ πε. 200. 

ΧΥ. 48. --- τδηγ1, ,εϑέπο. Ῥραϊσώ: 
ΟΧΥΤΙΙ. 60. Ν. ΡΣ 1712: 

591» Καὶ, ΡΒ. οἰ ΗἾΡΙΗ. ἀΐξρσπο, 

οοηδίδέμο, βτγιπο, δἰαδὶϊο. «008. 1. 1]. 
ἑτοιμάζεσθε ἐπισιτισμὸν, ρῬᾶγαίε γοῦὶβ 
ὁογητηδδίμηι. 1 ὅδ. ΧΙ, 18. ἡτοί- 
μαδε χύριος βασιλείαν σου, δἰαδιϊιυϊέ 
Τοπυίπυϑ τορηαπι 1, (0]]. 1 ϑάγη. 

ε ΧΧ. 80. 9 ὅδ. Υ. 12. (υὐὶ ϑγτημι. 
ἑδράζειν). 1 Ἀδς. 11. 12. Ῥβατ. ΙΧ. 
8. Ἰμεοά. Ργον. ΧΧΥ͂. ὅ. ἑσωμασ- 
ϑήσεται ἐν διχαιοσύνῃ ὁ ϑρόνος σον. Α΄υ. 
εἰ ϑγίητη. ἢδροπξς 1δὶ᾽ ἑἐδρασθήσεται. 
ϑψτητη, Ῥβα], Χ. 17. 0δὲ Ἰοδο ἑτο,- 
μάσεις καρδίας αὐτῶν “ροσέχειν οὖς σου 

(επαϊε δυτὶς τυΔ. Αφι. ϑϑυτωσοδοὶ. 
Τμεοά. Ργον. ΓΥ̓. 96. εἰ Χ ΧΗ. 18 
δὶ νἱὰ. ζ8εβέεσιβ. ---- ὁ 8.» π|ὶ. 

ει. ϑγτυδ εγεῖα. 7,1. 90. ἔκωριαδι. 
Ἐοτίδββα βοστθεμάυσα εϑί ἑτωμάξζω. 
αὐ ἰεροσις 0: -- ὃ-τὁἢ}» ἐχραίω, 

ἘΣ. ΧΧΙ. 9.-- ποῷ» ἹΠΡῸ. [65 

ΧΙ. δ. βες. Ψεῖ. υδὶ δεηδεμ εἰ- 
Ῥγδββοηῖ. Νδὴῦ οογίπι οαἰγρεῖς 
Ἰπἀυςσίαπι ὑπροθδίιν ΟἿθο, Σ6 ἐκο- 
ὑπ ἐπεεοογεί, ἰείπασο αἰδοῖ ἀπα- 
Ἰγεῖ, δάθεοᾳθε ὠπρεγε εἔψρεισε εἰ 
Ῥγρασατα δὰ ρμυρπδση. -“--- ὌΙ 

εἰαδοτο. Τποετῖ. 0». Χ.. 8. Τὸ 

ογάϊπο. Ναα. ΧΧΙΙ]. 4. 7... "πᾶ 
Ῥβαῖα. ΧΧΙΙΠ. 6. --- τῶν» .2αα. 

Ἐείδον. ν. 1δ. ΨΙ. 14. ΥΠ. 9.--- 
208)», Ρίπ. ἀϊυϊάο. 500. ΧΧΧΥ͂ΠΙ, 
95. Βεμθ. ὅϑοττηο ἱθὲ 6ϑὲ ἀε δυε- 
ἄυσαν, (ὐοπέ βιιρσα 8. ν. ὝΣ. -- 

ΓΞ» ΡΙΒ. ἐχρεάϊο. Οεπος. ΧΧΙ͂Υ. 

81. ἴ68. ΧΙ, 8.. οχσ Ηφῦτσ. ποίπε εἰ 
οοπδρεοία τοιποῦογε, ἐσρώγραγε, δο- 
οαυς ἐεαπ6 οομηοάς ὧδ σὲ δὲ ὅε 
ααὐύβοῖο αἰεϊίατ, θα τς εἷς ρσιαρασατε 
αὐ αἀουεκίνης αἴοι)μα. (στ, φασχας 
ΤΒοοᾶ, Μαὶ. ΠΠ. }. -τ ξεν υἱπίο, 

Ἐσοοῖ, ΧΧΧΥΊΠ. 8. --- Ἴ), ἐὦ- 
»ίονο. Ἔξοοβ. ΧΧ. 6. οχ ξεῖν. 
Ἀ: 1. τεσῦυβ μεν ῥγοθρίσεγε, ργουιάε- 
γῈ γα ον. -- 131» , ΔΡ- 

»επάδ. 1 ϑαΐι. 11. 8. 9 Βες. ΧΗ. 
11. τὸ ἀργύριον τὸ ἑπωμαδθεν, Ἰνδστιιίαπι ἱ 
Ῥαγαίαπι. ϑγτητα. ΤὨεοά. Ῥρονυ. ΧΧΙ, 
3. τ᾽ Ζιερίοσυβ οοπέεγι Ασαδ. 

νῦν, οὐγγεσί, ἡ ῇενιαυξ. ὅσας. ἢ]. 

18. (20.) ἑτωμάξειν καρδίας, οοπεροπετε 
οορίαζίοπες, ἀεεϊετῖα, αοέξοπεε εἰ κιο- 
γέ, ξαδημε οΟΗ ογπιατε ἰδρὲ αὐ υοΐκη- 
ἐαϊὲ ἀϊοιμε. Τά. ΧΥΨΠΙΙ. 93. ἑτωμά- 
ζειν ἑαυτὸν, ;ΓΩΡαάΤαγΕ δὲ ΡῈ ἀπδαεὶ 
ἀυοσαίτοπθηι αὖ οπιπεῦτπια σΩΤῚΣ οἱ πὸ- 
ξοίϊς ἐεγγοπῖξ, εἰ εἰπε ἐοίεπε ααἱ 
εἰ οταξονεπι ἐξανεήεταδ. δϑίγας. 
ΧΧΧΤΗ. 4. ἑτοίμασον λόγον, ὑγάνιε. 



“Επτοιῤιασία. 925 ἽἝτοιμος ἴστηρω. 

,, φἔδέῶγεο, γμὲεὶ οἱ φμονιοάο ἄδοενε ἀδδεαε, Ααα. ἰδράσμοισος βαθεῖ. --- Ὁ, 6Σ- 
1 Μαες.]. 18. ἑτωμάζεσνλαι οαἰ ο05»- 

ννκπατὶ, «αὐιϊνὶ, 8. Ἐβαγτ. 1. 4. τοι» 
ἐοάσατε, ἐπ ογαΐπονι αἰϑροπέέε; 1)2 

ροΐϊο. Ἐσεοὶ. ΧΧΙ͂. 10. 11. ππῚἸὉ» 

Ῥατί. ΝΙΡΗ. ἃ 1). 1 ὅδπι. ΧΧΙΠ. 

Ό 

ι 5 μαῖιβ Παροὶ 

' 

«-- 

“42 (βγοη. ΧΧΧΥ. 4. Τοῦ. ΥΓΓΤῪΊΙ. 18. 
ὅτι σοι αὕτη ἡτοιμασμένη ἦν, Ὠδτὴ ἢδο 
ἘΙΡ Ὶ ἀδείπαία οπῖ: 6011. Μαἢ. ΧΧΥ. 
94. Ααάϊξ. Ἐδίδ. ΧΙ. 7. ἐποίξατι 
«ιἰ γμοΐυδ ἀοσμέεδοεγε, ποδίγασι θεῷ 
Ἰεατείπ ἐτρεέδεπ, ἐο τωδηιέ, ἰο σῖυε 
ταν, Ἀος βδηῆϑιι: ρασϑίΐ εδηΐ ΡΟΥΘ. 

ΕΤΟΙΜΑΣΥΙΑ, ργαραγαίϊο, 1ϊ. δα- 
δἰ5, "μηααηιοηέμπι. ἜΡΩΣ ΗΙΡΆ. ργα- 

Ἤατο. Ῥε. ΙΧ, 41. ἑτοιμασία καρδίας, 
ὡὥ,νγηιρη ; »ταροείζωι, παιὈλιο, Ὡοὰ 85. 
αἰίδῃβ. 1δρεσυτς ἐουίδββθ [72}5 Γν 

Θαϊ ῬΓῸ ποπμηθ ΒΑΡπΘΓαηΐ, ἀδάι- 
σεμπᾶο 111}οῸ α σϑᾶ. 131: Ρε. ΧΊΥ. 

10. υδὶ εἶπα ἀυ]ο βου ρϑογιηῖ ἡ ἑτοι- 
“ασία αὐτῆς, ἴδ υ αὑτῆς ΟὟ 64 ἢ 8 
τοὺς ΘχοΙά 886 νἱἀδαζαγ. (απο Κυ]- 

ΦΡαγαΐο 675. ΝΆ. 
11. 8.--͵:» 5. ἢ δῃ. ΧΙ. 7. 20. 

21. --- ἡ), άπ. Εϑάν. 11. 68. 

Ῥεαῖπι, ΤΙ ΧΧΧΥΤΗ. 14. --- ΠΥΘΌ; 
ἴάοια. Επν. 1. 8. ---- Β. Τὴ 5Ὁ» Ἰάοια. 

Ζδεβασ. Υ. 10,--τ 2.» ραγαΐᾳηι. 

ἙΒοοάοξ. Ῥχον. ΕΥ̓͂. 18. ἑτοιμασία 

ἡμέρας Ῥγὸ ΤΟΝ 113)» "πεγίαΐεα, 
ὕδτὰ ἔοττηϊατα ΘΟΒυ ΕΠ 5105 Ρῥγῶ- 

6 σομροβι συτ αὐτο δ σταθερὰ 
᾿ δὲ μεσημβρία, ἀΘ χαὰ ἐχροβυὶξ ἘυδηΪ6- 

πἰμβ δὰ Τιχιροὶ Τ,ὸχ. ΡἸδίοῃ. μεσ. 
168. --- ΓΙ Ὦν ἀϊροεϊίϊο. ἙἘσεοῆ. 

ΧΙ. 11. Αἀάο 8αρ, ΧΙΠ. 12. 
ἝΤΟΙΜΟΣ, ματαΐωε, ἴἴ. εἰαδιίωσ, 

ϑϑγηιαίμα, ἥγηεμδ, γαέμα, δέα εὲδ. 2 » 

ΗἸΡΉ. ἃ 155. 006. 1ΚΥ7.8. Αἄχα. ϑγτητα. 

08. 1]. 17. ΜΌΪ Ῥγὸ ἕσγοιμοι Ιεροτα 
τοδὶ οι ἑσωώμως, υἱ Πα θοΐ τλαγρὸ οοά, 
Χ. Ηο]πι. --ἫΟ 9: ἀρρείο. Ρε. ΧΥΙ. 

ε 13. --- ἡ)3Ὁ. δαδὶξ, δέαἑο. Ἐχ. ΧΥ͂. 

17. εἰς ἕτοιμον κατοιχητήριόν σου, ἴῃ 
δίαδέϊε ἀοταϊ οἴ τα ἕαυτα: υδὶ ἕδρασ- 
μα, καθέδραν ἸηςοΥρτείαίαγ. 2 Ῥαγαὶ, 
ΥΊ. 2. Ῥβαΐημ. ΧΧΧΙΙ. 14. δὶ ῥΡχὸ 
ἱτώμου χκατοιχητηρίυ ϑγτατα. ἕδρας, 

48. υδὶ ἕτοιμος εϑὲ ἰοσυβ σεγίμδ ἃς 
ἀείετπεπαίες. ϑγτατα. ἐπὶ βιβαίῳ. ῬΒ. 
ΧΧΧΥ͂ΙΙ. 18. ἕγοιμος (ἀεειπαίϊμδὴ εἰς 7 
μάστιγας. Ἠοε. ΙΝ. 8. ΜΙολ. ΙΥ. 1. 
Ἄᾳυ. Ρχον. Ε. 18. ἑτοίμη ἡμώρα, 
»εεἶξε, ὍΤΟ ἰπαα. Ὁ 8 ἼΣΡΙ γιάθ 

ΒΌΡΤΑ 8. ν. ἑἱσοιμασίχᾳ οὲ Ὠγχαβίυτα ἴῃ 
Εταστα. Ῥδᾷ. 1009. Αι. Οσιθα. 
ΧΙ.11. 81. ἕτοιμον τὸ ῥῆμα, Ἀ. 6. ἢυχ- 
(Δ ὅδ]. βέβανς ὁ λόγος, βγηαπε, 
γαέμπι, δίαδιίς νεγδιιπ. Μιὰς Ὦγυ» 
βίυ τη 1. 1. Ῥᾶρ. 59. --- 7}. Ῥδσί. 

ῬΙ. ογαϊπαί. 9 ϑαα. ΧΧΙΠ], δ. 
- Ὧν» ορρογίωπμδ. ἴμεν. ΧΥ͂Ὶ, 21, 

ἐν χειρὶ ἀν)ρώπου ἑτοίμου, μεν ἀοπεδιῶι 
ραγαΐέιηε, Ὁ Ψυὶϊρ. ἐταυκέυϊ]ΐε, ἢ. 6, 
φμὲ αὐ πλαπτΣ εξ: Ὁδὶ ποῦ ορυδ δϑὲ 
δίλίμεσε 608 σαῃὶ σεται [μοῖ, 
ΠΥ Ἰερίθθδ. --- Ἴν Πν, βαγοέμε, ἠλῷ 

ἀκώραι εδἰ, δας. ΧΧΧΊΙΙ. 95. ἘΦΠ. 
11.14. ΝΠ. 18. Αἀάς Τμεοά. 

300. Π1. 8. --᾿ Ὁ»Ἐ» Ρίατ. εχ πῇ, 

ογα. 1 ϑαια. ΧΙ]. 91. Ν. 1,. Ψυάίῃ, 
ΓΧ, δ. «ἄσα: αἱ ὁδοί σου ἕτοιμοι, ΟἸλ6 8 
γὴθε 1:8 ἐτρεάμετς δαδενέ οὐγφωνὶ, 
Ὦ. 6. δ}, ᾳποὰ (ὰ δετὶ τοϊυοείο, 
ἱταρθάϊτα νδὶεξ, 
“ἝΤΟΙΜΟΣ ΓΝΟΜΑΙ, ρατγᾳέμ ἤο 

νοὶ σπηι. ἢ3) ἌΝ Ἰάδηι. Εχοά. 

ΧΙΧ. 156. ΧΧΧΙ͂Ν. 4. 
ἝΤΟΙΜΟΣ ΕΥ̓ΜΙ, ραγαΐιδ σης. 

Ἷ5) ΓΤ» Ἰάϑτι. 906. 11]. 4.1 Εερ. 

ΗΠ. 46. --- ν)ν», ἩΙΡΆ. λωγιίδίέον' 

ἀ6ο. ΜΊςΟΒ. ΥΙ. 8, ἕτοιμον εἶν, Τοοῃ- 

βεητίεῃρο ϑγτο, 89,1. Αγεῖλ, δελλο 
οδ ρατγαυΐί, εἰαδοταυῖ, (οτὴ. ἵΥ͂; 
σγανι ψῳρεμάμ, ἐφεγρω αἰόσμοπι. 
δίς οἱ δρυᾷ ὅγκοβ ἰλλ9, “αάία ἴῃ 
δομμηί Ὠοθιῖ, ν. ς. [686. ἈΠ]. 4, Ῥε. 
ΙΧ, 2. -- γγγῶδν ΡΥ. ἐφροῖϊον. Ἐπ. 

ΧΧΙ. 11. 
ἜΤΟΙΜΟΣ ἼΣΤΗΝΜΙ, ραγαΐιδ δίο. 

᾿,92 ΓῚ7» τμδι ματαίᾳ, Ἐχοὰ, ΧΙ͂Σ, 
11. 

ἂ» 



ϑῶβ ΕΣ ἴγα. 
σρίγατε ϑοϊεθαπε δριιὰ «9}6ἀπα. 
Βοτιυΐα Ηδεῦτ. δυΐετη πὲ ρσθτβοῖι 
ούτα, αὐἱ πο δὲ βδαδθο τηυϊζοτιπε 

Ἑ τοίμως, 

α« 'ἙΤΟΥΜΩΣ, ργοινίε, εσρεδε. 
γϑν» Ἰηΐ, ΗΙΡΗ, 1)5: ὅο6. 111. 17. 

1 ϑδηω. ΧΧΥῚ. 4. υὴ]᾽ νἱἄθ νϑγ. 166- 
Εἰομο8 ἰῃ ε. Βοβρίδπα. Ἐϑαάν. Υ1]]. 
46. ες. γαῖ. 

ἹἙἙΤΟΙΓΜΩΣ ἜΧΩ, ραταίεΣ δειπι. 
ὍὮΡ δον ΟΒ δ]. ἐς 8. εδίδ ρα- 

γα. Ὧδῃ, 1Π1.15δ. εἰ ἔχετε ὑτοκως, 
δὶ Ῥαγδῖὶ οϑίΐβ. σοῦ. [οχ. Ν. Τ. 8. 
᾿. ν. -- 2) δεν αὐ γπιιώπ, Ἐ. 6. 

ὃ βνπείίστ, οετίο. ΑΙ. 1 ϑατι. ΧΧΥ!:. 4. 

ι.] 

ἜΤΟΣ, αππι. ον» λονεῖπεε. 

1 ὅδ. ΧΥ͂Ι]. 12. ἐν ἔφεᾶι, ̓Ὡδὶ (Δρ- 
ΡεΪϊο Ἰορχίβθο νυν ἀθηϊαῦ ἱκαὶ δ 3 ϑεά 

ΑΥ ἱ ἴσου μοξίυβ, 6ο8 [Π!Ροτα γοτείβϑο: 
ΠΆΓΩ ὅΈΜΕΣ οἵ σταπίσυμς ἐπίεῦ υἷτος 
86 λοπιῖπες δβὶ ἰοηρὲ ῃγουεδοέμξ «αἰα- 
ἐε, . ιάθ ϑοβδγέδηβρον- 
βίων δὰ δρρε} Οὐ. 8. Ῥ. 1025. 
-ὐλ, . Μαίας. 111. 9. τὸ ὅτος 
δυνετε ὉὈῚ Ἰοζοπάυμπι τὸ ἔϑνος, 
4ύδαι εἰπε: ἀδι!οηετι βεσιΐαβ α0ο- 
αυς οδὲ Οτὐδρῖυθβ. Βδηγάξιο 1ορῖβθ6 
νἹἀεπίυν ὩΤ π- ὲν ἄϊεε. 1 

Ἀερ. 11. 40. 2 Βερ. ΧΧ. 6. 70}. 
ΧΧΧΝΊΠ. 91. Ὡ}ν βαᾶρε αρπεῆς 
δἰ χτιῆοασα, ποίΐαπι δῖ. --- Πυφ’ 

ἀππις. Θεμεβ. Υ. 8. εἱ 101 δβεβρὶθ- 
δἰῃ6. --- "πγῷ» δοππα. Ῥιδ]ηι. 

ΠΧΧΧΙΧ. ὅ. Ιορεταπὶ τ)» 

ἀ διῖ δδιίδια "). 1 Μδος. 1. 40. 

ἔτος ἡμερῶν, ἐπίεβετ ἀππεε. 
ἜΤΟΣ ἘΞ "ἜΤΟΥΣ, αἀνημδ ες 

ἄππὸ. ἘΣ) ΒΡ, παπιεγμε ἀππὸ- 

γωπε. ἴεν. ΧΧΥ͂. 50. ι 
ΔΥΌ ἜΤΗ, ἄμμο ἀππὶ. ὈΤΊΝ)» 

ἰάδτα. ΑἹ. ῷ ὅδ. ΧΧΙΠ. 98. 
"ἼΡΙΑΈΟΝΤΑ ἜΤΗ, ἐτίρίπία 

αππὶ. ἴπο. 1 ὅδηι. ΧΙ]. 1. γοῦν "ἢ 

δίδως αππὶ, υἱὸς τριάχοντα ἐτῶν, 861]. 
« ἱπίογργεΐδθια χηϑὶθ Βαρερδῖ, αυοα Β. 

]. Ἰοχίζασ, β3δι]οτα ΑἸλαπι ὑπ ι5 δηηΐ 
ἔαΐδ86, συτα γεβτιατα οορίβϑεῖ. Νοὸη 
ἀυλρίίανὶε δας ῥσὸ Ἰυδίξι ἱπιηλι- 
ἴᾶσε ἈΠΏΟΣΙΙΠΊ Ὠυτηοσισι, ἃς αἹριηία 
ῬΟΏΕΓΕ. Ἦες ΘΠ εοἴδ8 ογδῖ, αυ8, 
εἰ οοπδίαῖ, δα πιιοσα Ρυθ]οα δά- 

ΔΏΠΟΓΌΣΩ, δὺϊ ἀπὲ θα δορρέεο-" 
ἄυπι εδὲ ) βυΠ πι τς, μος δοηξυ: 
γαὶας δπηὶ Α]1ὰ5 58] οσδῖ, ἐποοξης. 
Οοηΐ. δά ἢ. .. Μοπιέδιιςομτοτη. 
ΦΈΤΗ ΠΟΛΔΑ΄. ὋΝ» Συΐοαΐο. 

Ῥγχον. ΧΙΠ. 48. υδὶ ὕδοχενγως τον- 
Ρἰσαΐοσ ἱπιουργοίθσῃ "7. εἰα ἐμοεγμα, 

εἴ τορίοθ ἀθ υἷας ἔβεσε ϑοοερῖβο. 
δοά νεοῦβῖο ΤΧΧ [Ιπεὶ. ἢ. 1. ἐπα 
τοχία Ηερν. πὰ}]ο ταοαο οοπείμεη 
Ῥοίρεῖ, εἰ 4υῖς αἀἰχονῖῖ, τπτὰδ ὑπαὶ - 
ἱποοτργείασρεηϊα Οτεεοα, σϑασχῖνρ 
ἷπ Ιοβδῖϊ4 εἱ Ῥγονοσβέοσζισση εὶς, 
ογὶσίῃεμι ἀυχεοεϊπί ὃ 
ἜΤΥΜΩΣ, ἰ. ᾳ ἀληϑῶς, κπεγὰ 

Ἷ22 δι αὦ ἥγημιπ, Ἡ- 6. Ἀσαείεν, 

οεγίο. 1 ϑαω. ΧΧΥ͂Ι. 4. Ἠεςτ- 
οἢϊα8: ἐγύμως, ἀληϑῶς. 

ΕΥὉ δεπε. ϑαηρίίαν αυσσυς δ6- 
γειθίϊα, αἴ δυροαῖ δογιεσλ ΨΊΠ : Υ. 
ς. εὖ μάλα, πιασίπιε. 8 Μπαος. ΥἹΙΠ. τ β 
80. αυοὰ δἴδηι ἈΓῸ δάγεσᾶνο ἀϊ- 
εἰζαγ. 9 Μαοο. Χ. 892. εὖ μάλα φρὺ- 

ν» ͵διγηιείπτισα 
Ἦον οἷ. εὖ μάλα, καλῶς, «ἄνω. 
ἜΤ᾽ ΓΙΝΕΤΑΙ, ὄεξηε εςέ, υεὶ Αἱ. 

Ἃ)Ὦν ὄοπικ. Ὠδυῖ, Ψ. 38. ΧΙΧ. 
18. -- Δὸν δοπεηι εεί. Ὅεα. ΧΙ]. 

18. ΧΙ, 1ζ. Βευῖ ΙΥ. 40. 
ΕΥ̓ ΤΕΤΟΝΕΝ, ὄεπε "αοίμαι εἰἰ. 

πηῶν ΓΙ» Ῥατί. Ῥδῃ. ἔασια. αὐ! 

δια. Ἐεζὶ. ΧΧΙ. 15. -- πο 

Ῥατῖ. Ῥγῖι. ἔωπι. ἀρετία, ἑποοέκία, 
ατπϊοία, Ἐ. 1. αοία. Ἐπ. ΧΧΙ. 15. 
6 αἰκάϊο δουαῖο δὰ τσηδοϊδηδιι 
τοοῖδ αἰοὶ γοῦεδι εὖ γύγον» εἰς δραγήν. 
ἔχε Ὀοτρ αϊθηβι ἴδ ἈΔΡοῖ: 

ὀξεῖα γέγονεν κι τ. λ. 
“ἘΣ ΕΓΜΙ, ὄεμε φωνα. 1. 
Ῥευς. ΝῚ. 24. Χ. 18. ΧΥ. 16. --- 
ΔΩ Ῥοαΐ. ΥἹ. 8. 7ετ:. ΥἿΙ. 99. ' 

ΦΕΥ͂ ἜΧΩ, δενε λαδεο. 539 21 

δομιηι οὐὐγ, Ἦ. 6. ἀϊατιίας αἀπὶπὶ. 
ἴῃς. 3 ὅδ. ΧΙΠ]. 28. υδὴὲ εὖ ἔχεν 
ὀαγίαΣ ποίηση δαθεοῖ, ἱ 
[πὶ οι 8, αυᾶὰ Υἱῆο ἰδγρῖτος βυπιΐο 



Ρ ΄. 
 οξξω-ς - 

σἰξατὶ δοϊεῖ : πᾶς Ψαηϊρσαῖια ποῖ 
116 ἐγβδιβί τ: σμς ἰσηεμίεπίος 
ρχεξ Αἰ ενοη. , 
ΕΥἦ ἹΙΟΙΒΏ, ὄεπε ὕαοῖο. πῶν- 

ὝΩΣΩ. 5 δι, ΧΙΝ. 90. γιάα 1ἴῃ- 
λ 1 εὐπομέω. . 

ΕΛ ΧΡΑ'ΌΜΑΙ, δεπα πίον, δεης 
σοέο. τ)» ΗΙΡΗ. ἃ Ἵν, δεπε 

οἷο. ἅδη. ΧΙ. 16. τῷ ̓ Αβραὰμ εὖ 
τἥσαντο δ αὑτὴν, ΑΡταο Ῥδπ6 
οἸθδηῦϊ ῥστορίον 1Π]|ὰτ. Οομξ, Β8- 
161} Απῖπλ. Χοπορδοης. δὰ Αεοῖ. 
ΧΎΊΤΙ. 8. ν. 189. 
ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΑ, δοηπωηε νοὶ ἰκίωηι 

πηέξιπι. - ΤΥ ἢ» ἰάετη, 2. ϑδπι. 

111. 47. εἰς εὐαγγελίαν ἀγαϑὴν 
κεύσεται, Ἰεεῖαπη πυποίιηι δἰἶδγεῖ - 
Ὀὶ ἀγαθὴν ΔαΠἸζατα 68ὲ μ]δοηαβεῖοσα. 
Βερ. ΝΠ]. 9. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΖΩ, ἥζομαι, σία πη. 
“πο, ἐρείωπι πεπέϊμηι αβεγο. ἼΦ5» 

Ὡ, Ἰάδῃχ. 1 ϑδιη. ΧΧΧΙ. 9. 2 ϑδτη. 
{ΥΤῚΠῚ. 19. 80. εἴ 81. εὐαγγελισϑήτω 
᾿κυριός μου ὃ βασιλεὺς, ἐαλείαγείω" 
50 πεμέο ἀουιίηνβ τηθυ8 ταχ. ΟΣ 
Μαῖῃ. ΧΙ. δ. Ηδῦτ. ΙΝ. 2. 6. 
ἱ Βερ. ἴ. 438. ἀγαϑὰ εὐαγγελίσαι. 
γ1ἀ6 8. εὐαγγελία. ῬΕ. ΠΧΥῚ]. 12. 
ΑΌΪ Ῥγὸ εὐαγγελιθομένοις Ὠγτυίυβ 
'Ἐοίθ ἰερεηάιιπλ ρῥυΐας εὐαγγελιζο- 
μέναις, απ Ἰεοο τηαρσία αυδάτας δὰ 
νοοθλ Ηδρτ, --- τ» γοδί μι. 

οὔ. 11. 32. εὐαγγελιζόμενος, νεῖ, αἱ 
4111 τϑοῦαβ, εὐαγγοελιζόμενο. Τιερο- 
γιηΐ 3. Ὁ 2 8. ἽΦΨΙ» ἰἴὰ υἱ 6 

πιο νοθθ δχοι δὶς δου ]]αρα 51. 

Οοηξ [μοχὶς. Ν', Τ΄ 8. ἢ. ν. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ, ὄδοπεπι πιηέδεη, 
τ. για δοπὲ πωρηξϊ. ΓΙ » 

πιπίεπι ἰσίμηι, ταθιοηγτωῖοα : ἐρεῖς 
περδδ ργαπιμίπι. ἃ. ϑδτα. ΙΝ. 10. 
οοοίάϊ ουμι, ᾧ ὄδει με δοῦνα; εὐαγγί- 
λια, Ουἱ πιὸ ὁροσίδθαϊ ἄδσο ργιπιΐα. 
(οπῇ. [διρὶὶ 1868. ῬΏ1]οὶ. οὶ]. 1. 
Ρ. 16. 2 δα. ΧΥΤΙΕ. 20. ἀνὴρ εὐαγ- 
γελίων, νἱν, αυὶ Ἰαία. πυπῶα δἰδεσί. 
(οπῆ, χυοαυο ν, 92. 95. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ἐἰκσία σππμρπα. 

921 Εὐαρεστίο. 

Ἕϊο, ἐείμε πωμέξδεπι, ἱ. α. εὐαγγέλιον. 
2» ἰάοτα. ΑἹ. 2 ὅδ. ΧΨ ΤΠ]. 

40. 
ΕΥ̓ΑΓΛΩΤΟΣ, 7οἰϊὲς οαρίμ 9. 62- 

. τον. ΧΧΧ, 28. υδὴ᾽ ἴῃ 
Ἡερν. τοχίὰ μἰ 81} υσο μδο νόθα 6χ- 
ἴατο ν]άοίιν ΒΙ6]1ο, αοΐ ἴδιωθη ποῃ 
νυ], ἀπδ8 Βὶς σοδὶυἶθθθ νουϑίοῃθβ, 
αυλγιιτ δἰΐθγα, καὶ εὐάλωτος ὧν, το- 
βροχάσεδι Ηθῦγ. 929 ΓΓν εὐ) δυο- 

ἴοσ Ῥσομαπθανοσῖς 0) 77. ὙΒεοά. 

ἐλλαμβανόμενος. ϑυαϊᾶδε: εὐάλωτον, 
εὐκόλως χειρούμενον. 

ΕΥ̓ΑΝΔΡΓΑ, υἱγιβέας, Τογηδπιάο. 
2 Μδος. ΥΙΠ,. 7. εἰ ΧΥ͂. 17. 

ΕΥ̓ΑΠΑΊΝΤΗΤΟΣ, σφιὲ δεημε οὗ- 
υἱαηι ργοορεαϊέ, αὐ ἐποξίῥδ, σοπεὶδ, 
αἰλαδιίδε. ἃ Μαεος. ΧΙΝ. 9. καϑ'᾿ ἣν 
ἔχεις πρὸς ὕὥπαντας εὐααάντητον φιλαν- 

7 

[4 

ρωπίαν, Ἀ͵ΥῸ 68, αὐδὴι Βαρδβ εγζα. 
ἥυοβν!δβ, υταδηϊδῦοθ, 5οὰι σοσχηϊζαῖα. 

ΕΥ̓ΑΡΕΣΤΕ Ω, ρίαοοο, οοπερίασεο, ἢ 
εἴϊδιῃ ἀοομηιεπία δεπευοίεπίδα αἰομὲ 
εαλιδεο. ἼΝΏΓΤν Ηρ. δοπέϊημο 

απιδιεῖος ὅφη. Ψ. 99. εὐηρέστησε δὲ 
τῷ Θεῷ, ρίαοοδας δαΐοτα Ὅθο. ΨιάΘ 
εἰ ὅεη. ΥἹΙ. 9. ἃς ΧΙΜΝΙΙΠ. 18. 
επαβ. ΧΥ ΠῚ]. 1. εὐαρεστήσεοις ἐναντίον 
ἐμοῦ, χαὶ γίνου ἄμεμπτος, νἰΐδγα σοχαῖῃ 
ἴῺ8 ῬΣοδῖδηι δρ88, εἰ 815 ἰπου]ρα- 
ἴυ8. γΊ᾽46 εὐ Ρβαΐ. ΟΧΊΙΨ. 9. εὑαρε- 
στήσω ἐνώπιον κυρίου. ϑυϊάδ8 δὰ Οεη, 
ΧΧΙΥ. 40. οεδηρέστησα. ἤρεσα. Δηι- 
διίαγε οογαπι [δ βθὸρα ποῖαι ἴεο 
»ίασετε οὗ ργοδέἑαίεπι αὐ ἱπίερτι(αἰοια 
υἱα. Ῥ5Ε. ΧΧΧΙ͂Ν, 17. εὐγρέστουν, 
δεπευοίιρπα π|6 ἱρδὶ. ρναδμὶ, εἰσυῖ 
ΠΣ δδί ΟἸΩΠΙΠΟ δὲ ΦΈΤΕΤΕ οΥσα 

αἶέχμοηι, ἰγασίαγε αἰΐφωφηι, ἴῃ ασ δῃλ- 
406 ματΐδῃι. πο. εἰ ΧΧ 9. 1,0. 
138. δὶ εὖ. ποῖδϊ γτεοίε ασεπάο ξαυο- 
γέηι ]1)εὶ οομξεχμὲ σέμάδγο, υϑυὶ 1ο- 
4υεπαϊ Ηθρν. Θοηνθηίθηϊεν αυΐάδιι, 
ΠΟῚ διιΐοτη βουῖϑὶ οὐδ οὩΐβ : Ὥδε Ἦ, 
Ἰ. ἀπιδιείαγε οογατι ἴεο ποῖδϊ ἐπ ἐρηι- 
»ο υεγϑαγὶ ομίξεα ρεδιἐοὶ οαιδα. ---- 
ΤΥ ΡΙΒ. πιῤηῤρίγο. αεη, ΧΧΧΙΧ. 
4. Οορίιαν!ς ἀ6 νοσδ τς, ρίασοτγο.. 



ἸΜὰ εὐαρεστίω. 

« ΜΗ ΕΥ̓ΔΡΕΣΤΕΏ, πὲ 
ἐδερίίοεο. γον παίω. Εχοά, ΧΧΙ. 8. 

ΦΟΥΚ ΚΕΥ̓ΑΡΕΣΤΕΏ, ἰάοτα, 
ΤΥ απιαγμάο. ὅϑγτυθ Οὔβῃαβ. 

ΧΧΥ͂Ι. 80. οὐχ εὑαρισεοῦσαι. δοϊϊοεῖ 
ὑκρταία σιπὶ ρωδίει αἸπαγα. 

ΕΥ̓ΑΡΕ ΣΤΉΣΙΣ, οοπιρίαρεπέϊα, 
ΓΠ» αοηιμετοεπέία, ρταίμηι εἰ 

ἀμαυε. (Δᾳυ.) ὅγταπι. Τβεοά. Ἐχοὰ. 
ΧΧΙΧ. 18. ἴον. 1. 9. υῦτϊ νἱὰ6 

ὁ ὅ}δοὶ. οοὰ. γαῖ. δς ϑομδσέθηθοεγ- 
δία. Αἀᾷο ἴφπδι. Ἐρίδί. 7. ". 
164. Ταδίαπι. βββοῖ. ὁ. 4. Ρ. 655. 

ΕΥ̓ΑΙῬΕΣΤΟΣ, ἀαρρερίμδ, βγαίιιδ. 
ὅ84ρ. 1ἕἣῥ΄. 10. εὑάρεστος τῷ ϑεῷ. 10 ]α, 
ΓΧ. 10. εὑάρεστόν ἔσει σαρὰ σοί. 
Ἠ ΕγοΒίι8: εὐάρεστον, «ύνυ ἀρίσχοντα. 
Αἀάθ (ἝΟἸεα. ΑἸοσχ. (οδοτί. δά 
γῷ μα Ῥ. 623. Ῥοιξ. Τεσϑίδσω. ἤδη. 

1. Ρ. 646. 
ς “Ὁ ῬΜΟΣΤΟΣ, εοπαγμμδ, Ο0π- 

οἴππωξ. 12) Ὁ» δεποίαοιοης ρεῖ- 

Φαπίο, Ἦ. 6. φιὶ ορίξνεε ρμιειϊσαί. Ἐκ. 
ΧΧΧΠΙΙ. 89. 

ΕΥ̓͂ΤΕ, γτεοίε, δεπο, εεσο, ὙΟΧ 
Ἰαυάαμζῖα νοὶ οὀχυ]δηι8. ΓΝ» 

ἰάεηι. 700. ΧΧΧΤΊΧ. 95. Εκ. ΧΧΥῚ. 
3. ΧΧΧΥ͂Ι. 2. γιάε ᾳυοασα ΒΌΡΓΑ 
Β. Υἱ ἔσω. 

ΕΥ̓ΤΕ, ΕΥ̓ΤΕ, εμρε, ἐμρε. ΓΙ" 

ἀ ἜζΖες. ΥἹ. 11. υδὲ ϑ.8ο. ᾿Εβραϊσεὶ 
αἶα, ἔχει, (ἰεροπάυπι νἹἀεπίυγ εὖγε) 
χαλῶς. Ηεβγοΐ. εὖγε, χαλῶς, ὁσίως. 
1 δυΐεπι Ἐζεοῖ. 1. ς. ἰγοηῖςα τιϑυγ- 
Ῥδΐυσ, αυοτηοάο Β6Ερ6 ἰὰ ἀϑυτρασὶ 
ἄοςες δυϊάαα ἴῃ εὖγε. -- ΠΝ’ Ρ5. 

ΧΧΧΙΨΝ. 48. .-- ΤΙΝΙ ΓΊΝΕΤ Ῥϑ. 

βεκο 924. ΧΧΧΙΧ. 91. ἔἰΧΙΧ. 

ΣΡ ΤΟΣ. ἷ. ᾳ. ἄγωωος, ἐδγγξαβ, 
ε τρί. “οὐ κοπ ἰαμὲ Φεὰ αγαίω 
ὕμοῖδς αἊ ξενέῃ. . ΧΧΨΙῚ. 190. 
566. Οστηρὶπί. μηχα Μ. 639. 86. 
«ὔγειον “χωρίον. 

ΕΥ̓ΤΈΝΕΙΑ, φρεπεγοείίας, ποδι- 
ἐα5. ΤΣ» ἄοπμπι. Αχὰ. ΤἈεοά, 

εἰ 1ΧΧ ΟοΒε]. ΥἹΙ]. 8. ἀσυλλύειν τὴν 
καρδίαν εὐγενείας αὑτοῦ. πὶ ποῖ δὰ, 

ϑδ8 ᾿ 

8. υἱφονγὶς 67. 
ϑοηξθηῖδ ἰερῖβδαε νυἹ ἀεηξοσ ΓΝ 

«υοῦ τοὐχν εἰ Το παι. πιρεχί, 
ἦχος δοῦβα: οποὐεέ αοϑινειεκα 86: 
εἰ τεοίξ αἰοφμὲ ἱεπασεπε ὧὐο νεσιάκναι 
ΑΥΒΙΕΌΣ ἰδλθη, θοα ΠΟῺ ΑἸξτεν ἰο- 
δ΄δδθα, βοα νοοῖ Ηθοσ. ἀεδάυχίως ὦ 
ΠΟΙ 8 ἡ β0α 4 Ὁ» ᾳυοὰ πι: 

ΑΥΔΡ. (ω»"») ποῖδὲ ,ἴγπεκς, ταῦ ᾿ 

ἄμς δεῖ, υτνὰδ ἐμπεδὲ τιοτθε ᾿δθεῦ. 
ΖΕΔ. . Η. ΧΙ]. 1. διὰ τὴν εἰ) 
γειαν τῆς ἧς. ὙΙιάς οὲ ὅδρ. ΤΊ1 
8. 9 δος. ΧΙ͂Υ͂. 49. τῆς ἰδία; εἰγ- 
νείας ἀναξίως ὑβρισγῆναι, Ἱτιάϊρτιας ετ- 
ΠΕΤῚΣ δεὶ αἀἱρπιίαίε σου τε 6}155 ρεῖ- 
ρΡεῖ. Ψυϊραῖ. οοπέσα παΐαΐξε ἐποε: 
ἢ παίαΐεε. κγτιεοάοσβῖσα ἈΣχῸ ερίει- 
αἰα18 οἱ οἰαγίδ πδίδ] θ5 μοπαηπῖατ. 

ΕἙΥ̓ΤΕΝΗΣ, ποδὲξε, σεπέσοιαι, ἢ 
πιασπμ. ᾽ν παρπς. 20Ὁ. 1. 3. 

εὐγενὴς τῶν ἀφ' ὅἌὅλίον ἀνατολῶν, ποὺ. 
ἐμείσμις οτὶεηίδιίοτα. Οοιᾶ [κκ. 
ΧΙΧ, 19. εἰ ἀς δ ίευ δα ἢ. ἰ. -- 
"γὴν ας. ϑγιασα. Ἐιχρά. ΧΧΙ. 

9. β΄ Βατξεηθεγρῖιβ δὰ Ἐ. Ἰ γεὸ τῶν 
εὑγενῶν βου] επάπτι ἡυάϊοδὲε τῶν καν- 
δων. ϑ'οα τεσερῖδᾶ Ἰδοο φῃοσαο Ἰο- 
ουτὰ ΠάΡαρα ροίεβξ: πᾶγὰ 114 μαῖτε ' 
ξδτολεε ορροιίτων Β.]. ϑατνδθ. Ουβξ Ὶ 
Ῥτοοορίιπε 1 ἴῃ (δι. ΝΙσερδ, ρΡ. 79]. 
- “ΤΩ » ρτὶκοῖρεε. ἩΘὮὈτ. [πὶ 

δι, 1. 8. οὐ. Ζ2οϑεμῶι, Α. 2. σα; 
10. 1. 2 Μδος. ΣΧ. 18. μήτ᾽ εὑὐγιᾶ 
τὴν ἐξουσίαν ἔχων, πέεχμε βεπετόαι 
Ῥοίεεέαέειε, Ἦ. 6. αἴ ἴῃ ᾿κεχ. Ῥαβοῖῖς 
Ὁχροῦῖτιν, σεπεροῖὶ ἀπῆπὸὶ οἷπε ἐσ- 
ἄεπ:. ἴα Βιεϊϊυα. Ἑσυξάεξο ταδὶ- 
ἰεὰ οὐπὶ Οτοῦο νυοζίεσε: τ 
Ῥοϊδεϊμῦρ ποῦλὶ! ἔυποῖυθ πολ] ες. 
γλάε δαὐυρζτὰ β. ν, ἀδιῳγενναζζω. 

ΕΥ̓ΤΈΝΩΣΣ, 4, Μδροδῦ. , 
ΧΙΝ. 48. 4 Μδρολν. ΥἹ. 22. 
ΞΕΥΎΎΔΩΣΣΟΣ νεὲὶ ΕΥ̓ΤΔΩΤΤΟΣ, 

ἀϊεγέως, γαομπάμε, ΘΡΩὩῚ Ὧν τς 

σεγδογμνε, ᾿. 6. εἰοφαεπε, μιριοιάκε. 



Ἑῤγνωμοσύνη. 

-Ἐχ. ΙΝ. 10. 666. συδᾷ. 18. (εἐ 426. 
Ἡοϊνιθο. 

ΒΤ ΈΝΟΜΟΥ. τ ἠρυβιρμθμοε 

δια. ΧΥῚΙ. 6. τῶν ἐκικραν εὖγ- 
νωμοσύνην, θϑοτι, αυἱ ἀοναϊηλμζαν, 
-Φεπευοίεπέαπι. Εἶδα. εὐγνωμοσύνη, εὖ- 
νοι. 

ἘΥΓΝΩΣΤΟΣ, δεπε ποίμε, πιαπὲς 
«2 ει. »» δοῖο. Ῥτον. Ὗ. 6. οὗχ 

αὔγνωστοι ὁδοὶ, ἐγαγμείέενο οαοὶ εἰ οὐδοωτῦ, 
δ᾽ Ρζὸ ΥἹΣ δὲ)» 4υοά Βαροβαπὲ Ῥγὸ 

Βοουμβάα Ῥούθοηδ ἰπθοῆπιίδ Ῥοκὶία. 
Ἰρρίοιν φτωίατεα Ῥτον. ΧΧΥῚ. 26. 
ὩΔῚ εχ αἰϊο ἱπίεσγργοίς ἱγτερϑΐβδα 
εἰ δ δ, ΔΙᾺ Ῥείεσεπάστα πε σαει 

Ἡ  ΕΥ̓δ᾿. εὔγνωσνος, δῆλος, θὰ 

᾿Αἀὰο ϑόρδοο Αἰδς. 717. Παρ 
Οτερί. 1804. 

ΕΥ̓ΔΙΑ, δεγεπίίως οὐὐἶ. ὅῖτδο. 
11]. 16. Ὁ} ] ϑγειιβ σϑοῖε δέμας ἴγαπδ- 

Φ (υ1 Νέδαυθδ θηΐτα, υἱ Ηουλίραι- 
τἴιχ8 τεεῖδ ορβεσνυδῖ, δεγεμέέαε ρίαοιεπι 
εἰϊπεοῖϊυ!!. ΞΒιστιδοαὶ δαΐοηι εὐδία 
ρικὶ Ῥοποδ δυείοξοθ ὐτγοοοϑ πεΐθο» 
γοπι ἀΐεπι, οἰεηκεπέδαηι ἐειπροτα, δρυὰ 
Ηἰ! ροεταΐοτα ἐερογεπι. (οηξ. Ετϑὶ! 
(ἔδοη, Ηἰρροίν. Ρ. 347. Οοηέ. 
ΚΈΒ κα. Ὑ. Ἡ. ΙΧ. 18. ὃς Τοχιο. Ν, 
Ἐ. 5 . Ἀν, ν. Ῥῆνον. εὐδία καὶ εὔδιος, ἡ 
τοῦ ἀέρος ἠριμίᾳ πυρίως, ἢ ἀβισχία. 

ἀ ϑυλάδε: εὐδία, ἡ ἄνευ ἀνέμων ἡμέρα, 

ΕΥ̓ ΔΙΑΝΟΉΤΟΣ, ρετγθρίσας. 
ΡΤ. 1, δοκα ἐπίεϊϊεοέα. ϑγτατα. 

1 ὅδ. ΧΧΥ͂. 8. ΨΜυϊχαῖ. Ῥγιάεπίϊε- 
σίπια. Ἐμαδίαῖῃ. δὰ Οα. Ε΄, 2385. Ρ. 
1535.1. 3). ᾿ ᾿ 

ΕΥ̓ΔΟΚΕΏ, οοπιρίαρεο, ἀρρτοῦο, 
σοφμῖέδοῦ, ὀδιροίοτ, δεμε εγραὰ αἷὲ- 

αἰεοίμις τιπι, υοἷο, οοπδεπίϊο. 
ἌΣ ΤΑΣ ΗἸΡΏἢ. ργόϑρεγε αρο. 1 Ῥαγ. 

« ΧΧΙ͂Χ. 28. ηὐδοχήϑη, 8}1}1 εὐωδώϑῃ. 
-- ἸῸΓ» ἀεείάετο. 8. ὈΟΧΥῚΙ. 17. 

εὺ ἔρος, ὃ ηὐδόκησεν ὁ ϑεὸς κατοικεῖν ἐν 
αὐτῷ, τοοτδ, ἰῃ αυο ρὲαομὶ 1)6ο 6» 
Ὀἱίαγο. .... »ἘΠ γοσθυτ. ὁ δια. 

ΧΧΊΙΙ]. 40. ηὐδόχησεν ἐν ἐμοὶ, το ἐδ. 
Ἰροίαίμγ. Ῥβ. ,. 20. εὑδοχήσεις ϑυσίαν 
δικαιοσύνης, οδἰεοίαδεγὶς νἱοϊίγης 118- 

οι. 1. 

929 3 ΄ 

᾿ Ἑῤδοκέω. 

εἰῦιθ. ἴεοθ. 1Χ8}1, 4. Μαϊ. 11. 17. 
Αἀὐάδε ϑγιυπηδοῖ. Ρρ. ΧΧΧΥ͂Ι. 99. 
τσὶ Ργο εὐδοκεῖγα: ζογάείο Ἰερεπάμτα ν᾽ 
ΥἹάοίυν εὐῤδοῦται. δια ῥγερβίαῖϊ ἰδο- 
εἷἰο τϑδερία οἢ ἰεχέυμι Ἡδδτγαίουτη. 
“- Ὁ» γεοίη δ δεπι. ΕΔ. 11. 4. 

οὐκ εὐδυχεῖ ἡ ἡ ψνχή μου ἐν αὑτῷ. (αρ- 
ῬΘ]1ὰ8 οσβεπηδί, 608 ᾿θρίβθθ ἊΒῚ Δ 

(Μ|Ίοδδδ]9 'π Βαρρίεια. Ῥ' 4956. 
δυερίοδίι, 600 ἰ661586 5... 4) ἃ 

Ὑ ΑΣϑΡ. --" αυοά ποίας ἀεῖξο. 

ἰακὶ, σαμάεγο, οοπερίαοετε ἐπ τὲ αΚ- 
φμα, εἴ ατα ἰρβα νοῦ Ατδβρδ Ἀ. ]. 
δῖ εδῖ. ϑθὰ ῃοη οραὰ οἷ. Οϊά- 
ὩΣ δπΐτῃ χθ", υοά ποίδε ρῥγολρένο 

γέγμης σμροόδει ραυάετε, δοαΐμηι 6:66, 
οἴαται φακάετε, ἀεϊδοίαγί ἴῃ πηΐνετ- 
δυτη βρη σασα ροβδὶξ 2 --- ἘΝ 75} 

ὅο. ὕν ἃ. ΧΥ. 18. σὺ εὐδέκκσοις 566. 
Μαῖ. δ] συρριομάυτα φεὶς δοῦνα,, Βοα 
8651: ;᾽Ὸ ἐινοιρεια ἐωα οὐποῦϑε 
οἰείϊ. --- ΓΤΊΓΙΝ Ῥαύοτ. «ατατα. 11. 

19. εὐδόκησα. Τροτυπὶ ΤΣ τ 

ΤΊ’ τυογίέσεηι ἐποῖδπο. Οοὰ. ΧΧΊΥ. 

46. 48. Ιποϊπαϊίο εαρίεῖθ δὲ εἱᾳ- 
στα ἈΒΒΕΉΒΌ5 86 ΔΡΡῬΟΌΔΕΟΙΙΒ. ---ὦ 
ΠΝ" 4 αένηι, αοοερέμηε λαδεο, ἀΡ- 

ῥνοῖο. 1νὶῖ. ΧΧΥῚ. 34. εὐδοχήσω ἡ 
γὴ τὰ σάββατα αὑτῆς, υῬαμείειν' [ΟΣτα 
ΒΑΌΡδ[β 8υ 8. Πυἰά. γι, 41. εὐδοχήσου- 
σιν τὰς ἁμαρτίας αὑτῶν, Ὦ. 6. Ῥα 88, 
41:45 ῥτῸ [8 μαξεπία, ρἰδεῖἀθ 
εἰ Βυγλλ ον αὐδϑὶ ραπἰϊεπίθβ δο- 
οορίδριιπί. Ῥοββεῖ δἰΐδπι ρεῖ δηῖὶ- 
ῬΔσαδδίῃ οἱ ἱγοῃΐσο δορὶ, 4. ἃ. ἕὰπς 
αἰερ ἐοορυπι 11}}5 ῬΘοσπῆα ΦΌΣΙΠῸ; δ. 

ἔ 

ἂ» 

ΘΒ 6χοβδ Ἰρερυπὶ εἰ δοεαϊπιαξναν 
ἴυν. ΡΕ. ΧΧΧΙΧ, 18. εὐδόχησον τοῦ 
ῥἐύσασϑα! με, ρίαοεαέ ἐξδὲ τις ᾿ΘΕΥΆΥΟ, 
Οομδίσυςξοπβ μα) σοῦῖβ συτ 1Π-ο 
βυΐϊᾶνο εχ Ῥοϊυρὶο ἐχεαρὶα ἀδάϊι 
Βδρβοῖυβ δὲ Μδιε. 1]. 17. Ὁ. 81. 
εἰ δ 1 ΤΒεβα. []. 8. Ρ. 678. 8:ς 
εἰ ϑίταο. ΧΙ ΧΨ,, 18. συνοιχῆσα!: λέοντι 
παι! δράκονει εὐδοκήσω (85. μᾶλλον) ἣ 
ἐνοικῆσωα μετὰ γυνουχὸς πονηρᾶς, τπεμαΐεπι 

δΥ' 



Εὐδοκητὺς. 

« μοδίατε οὔτὰ ἰού εἰ ἄγβϑοδθ, 
ηὐδπὶ ἱπ τα ἄοπμο οὐπι τουϊίονα 
τοδῖα. ας εἰ 1 ΜδςἊος. Ἱ. 28. 
ΧΙΝ. 41. 46. 47. 4 Ῥα;. Χ. 7. εὑ- 
δοχεῖν, δεμέρτιηε εἰ λμπιαπῶηι δὲ ῥγ- 
Φίαγε, αὶ 4111 ἀρέίσχειν Βαρεπί. Ρα. 
ΧΙ1Π1|. 5. εὐδόχησας ἐν αὑτοῖς, ἀοἶρο- 
ἐαίιΣ ες 1118. ΡΒ. ΧΙ ΤΠ]. 18. ἐν τῷ 
στόματι αὑτῶν εὐδοκήσουσι, αὶ ὕτο εὑ- 
δοκήσουσι 41}} Βαρεηξ εὑλογήσουσι. ῬΒ. 

δ]1,. 17. ὁλοκαυσώματα οὖχ εὑδοκήδεις, 
Βοϊοσδυδιὶβ ποη οδἐεοέα ετδ. ὙιάΘ 
εἰ Ῥβ. (]. 16. ΟΧΥ ΤΙ]. 7. Οοδιεὶ. 
ΙΧ. 7. -- “νῸϑ. ἐχαιάϊο. “υἀ. 

ΧΙ. 17. 5866. δῖ. --- “πνῦ, γεδρὶ- 

οἷο, ταρίδρἢ. δεπέρπε αοοὶρίο. ὅγτυβ 
σε, Ν᾿. 4. -α “πεν ΠΟΣΏΘΙ ῬΓῸ- 

γίσσα υὐρί8, φαοὰ ΔΌ δυσίοτε 618. 
Θυΐπι. δης. ΝῚ. 8. δρρεϊϊδίνε 
βδυχηΐυτη εθ1. Το. Υ-. 18. εὐδόκησαν 

ς οὕτως, ἰἴα ἐπέεγ δὲ οοπυεπιοδαπί. ϑῖτας. 
ΧΥ. 17. ὃ ἐὰν εὐδοκήσῃ, δοδήσετοι αὖ- 
σῷ, ᾳαοάοσυπαυς οοἰμεογίέ, Δ τυ 
ἢ]: 1 Μδοο. ΧΙ. 929. εὐδόκησεν ὁ βα- 
αἰλοὺς, τοχ οοπδεηδεδαί. Οἵ. 1 Μδος. 
ΧΙΨ. 47. 1 Μδοο. ΥἹ. 28. ἡμεῖς 
εὐδοκοῦμεν δουλεύειν τῷ πατρί σου, ἨΟΒ 
υομπμις βουνῖσα Ῥαῖσὶ ἴὰο. 1 Μδος. 
ΧΙΨΝ. 41. ὅτι εὐδόκησαν --- τοῦ εἶναι, 

χυοὰ υοἰμεγίν, νεὶ ἐπίετ δὲ ὁὐμΌεν - 
ἀ τὶκνὶ ---- οἱ οβϑοί, ο0}}. σαι. ΧΥ͂. 426. 

1 Μδοοδῦ. 111. 1. εὐδοκοῦσιν ἐν «σι 
φοῖς προστιδεμένοις αὑτῷ, Ἦ. 6. ΟἸΏΠ68 
ςοηβίαβ δοσιγῃ ἐο οἰέεν 1158 δμοοοάεπέ. 
Ἠεϑγοΐ. εὀδόχησαν, ἐβούλοντο, ἠδέλη- 
σαν, ἠγάπησαν. ϑυ 48 : εὐδοκεῖν, συγ- 
χκατατίϑεσϑα,. Ῥῆνον. εὐδόκησα, καὶ 
τὸ ἐϑέλησα, εὐδόχησα, καὶ τὸ ἀναπαὺ- 
ομαι, καὶ τὸ ἀρέσχομαι. 

ΕΥ̓ΔΟΚΕΤΟΣΣ, ρῬίαοεπε, ἀσοοράίεϑ, 
ε ἀταΐμε. ΓΣἦν Τλγζα, ὨἸοτηθη ὑγὸ- 

Ρεΐατι υὐδῖβ, αυοᾶ Ῥγτὸ ὩΟΙΆΪΏ6 8Ρ- 
ῬεϊἸδῦνο δοοθρὶς ὅγτησι. ὕδῃῖ. ΥΙ. 

8. εὐδοκητή. --- τι, αρηεπία. 

. ὅγιάση. 8. ΓΧΥ͂ΤΙ. 81. εὑδοχήτους. 
Νοι ἀογῖναν ἃ γεν βοὰ ἃ ὕγν 

εἰ ἰεχὶς ΜΝ ευδῖαβ οῖνοῖ εὑδο» 
τ 

κίμους. ϑεγίοσο 'π ἘΡ. δὰ Ουσ ββ-. 
8 

980 

Ῥεῖ, Ῥ. 18. εὐδοκήμους Υἱάείας ὧα 
αἷϊα αἴοεβα βεὰ τυρευργείδθο. 

- ΕΥ̓́ΔΟΚΙΑ, δεπερίαοίδηα, ἔκιετν. 

ἐρκίδα, οἴλτα ῬῈτ ταοίσηγτηῖδτι ὅδε 

σοἰεκία αο ζαυονὲς εἴρπεοι. ἮΙΣ 

σοημϊεεοοεηέα, ργαέμπι εἰ φᾶτε. ῦ 
λοωποὶ 1,δν. 

δεπερίαοἴπιπι. ῬΒ. Ὗ,΄. 15.ΧΥ}}}} 

ΟΧΙΠΙ͂Ψ. 17. υἱὲ γῥχτὸ εὑδικίας ἦ- 

γαῖα μερεῖ δεπεάξοίνοπε, αἱ εὸ 

266 νἱἀσδίυσ εὐλογίας. 

κν ϑγαιτι. Τμεοὰ, Ῥγον. Χ ΙΝ, 
φφ, υἱδὸὶ εὐδυχία ποίδῖ ᾿μὐμθαμάμ! 5 

αυογὶΣ δίσημπι εἰ ἀοσιπιεπίμα. Δο 

ἐξα Π. Ἴ8. Ὁ εὐδοκίαν λαμβ»»" 
864. ἀσὸ ποίας ργοδατε, ἀείεοίαπ. - 

πη Τλίγχα, ποόταθπ Ριορδς 

ΣΡ δ, υοὐ γχο δρροὶ]δῖῖνο δοῦρε, 

τυηῖ Ἂς ΜΊΑΝ ΥἹ 8. γιὰε τρπὶ 

8. Υ. εὐδοχέω οἱ εὑδοχητός. 580 ΙΔ 

15. μὴ εὑδοχήσῃς ἐν εὐδοκίᾳ ἀσὸν., 

ἐπμὰ ἔρδαπι, φιρὰ ρίασεί Ἰπ0Ρ}5 Ὁ 

ὨΟΏ Ῥτορα8. (δπι α͵8 δὶ8 μἰκοῦῖ 

τα οἵ ὑγανα, νυϊραίι8 ποὴ πὶ 

τοἀαϊαϊτ: ἐηῤωγία ἐπ)μαίογαπ. 

ΧΙ. 16. υδὶ ἡ εὐδοκία εοἰ οὐμάαι, 
δεπευοίεπίδα, ἐς ομὲ ργορίμο ἐ (' 

λίϑεὶ, δὰ ἰγαϊαϊοποτη γοῦὶ5 ἢ 

Ρτου. ΧΙ. 92. 8ίγας. ΧΥΠ! 3: 



! 
ἰοκεεῤεεξω. 

ὥοε ἀπ υρώας, ἑά φμοὰ Ῥτανα οου- 
ἰϑοθιε εἰ ἴε ροπίιϊες, δῖν. ΧΧΊΧ, 
ἐπ) μ“πρῷ καὶ μεγάλῳ εὐδοκίαν ἔχε, 
ν59 Ἔθράτιθ δὸ ΠΙΔρΊ 8 οονέσμέι 
ῬΒδνοσῖνυϑ : εὐδοχία, τὸ ἐπ᾿ ἀγα- 
»ἕορ τοῦ Θεοῦ ϑίλημα, σαρὰ τὸ καλῶς 
χίϑωα. Τάστῃ: εὐδοκίαν τὴν ἐπ᾽ εὗερ- 
ΐῳ βούλησιν ἔϑος τῇ ϑείᾳ γραφῇ κα- 
- ΘυΣα88 ς εὐδοχύα, τὸ ἀγαϑὺὺν 9.- 
νος τοῦ “ϑεοῦ. Εἰγτηοϊορίουγῃ ἰησαϊ- 
Ὠ : εὐδοκία, συνήϑεια, βούλησις, ἣ 
'λημα, γνώμη, προαίρεσις, ἐσιϑυμία. 

ἘΥ ΔΟΚΙΜΕΏ, » δρρτγοῦο. 
ἔν δεπερίκποϊξξεηι παδεο. Τάβοδοι. 

Ὦ. ΣΧ ͵ΧΟΧΙΝ, 9. υδ᾽ τὸ οβδησιϊι 
τιβίσιιοῖίο Βυ͵υδ νοοῖβ οὔτ ᾿γε- 
»5.- μετὰ βΒεηυδηΐε σοηϊῆνο. Αἀάδ 
6685. ΧΙ,111. 28. ἀργύριον εὑδοχι- 
γῦν (ἔοτία εὐδόκιμον), ἀΥχοπίυτη ᾽γὸ- 
τέιεηι, ὉΌΪ Ῥχο εὐδοχιμοῦν τ} }}}} οχίδι 
ι ἴοχαι Ἡεῦτ. ὅ:ν. ΧΧΧΙΧ, 43. 
Χ,. 27. ΧΙ,1. 20. : 

ἘΥ̓ΔΟΞΊΑ, κίογία. ὝΤ7 ἰάοιη. 

ὅγτσα. δ. (11]. 2. -- ὈΩ» αἀπια- 

"5, )μουπάμα. ϑγτοίη. 79ν. ΧΧΧΥΊ. 
10. 611. 

ἙΥ̓ΔΡΑΝΕΙΑ, ργοερεγα εἤεοίϊο, 
ἰαδιϊμας αὐ γὸ5 ἀρεπάσδ, τοδιγ. 
ϑα!ν. ΧΙΠ]. 19. τὸν ἀδρανέστατον ταῖς 
“χερσὶν εὐδράνειαν αἰτεῖται, δΌ 1110, φυοὰ 
11 να]οὶ πιδηΐθυβ, γοδωγ, Βεὰ »γο:- 
σοτηι τεγμηι δυσοόδδάπι ὈΘΌϊ. Ο]ΟοΒ8. 

᾿Μ15.. τῆς ΠΠαναρέτου : εὐδράνεμαν, ἰσχύν. 
᾿Ηδαγοῖ. εὐδράνια, Ἰσχύς. 

ΒΕΥΕΙΔΗΙΣ, υεπιϑέμδ, δρεοίοδιδ 
Ὄγπια. ΠΝ [1ὮὉ, δοπεις δρέοίο, 

τὰ. 6. οπποεια. Ὦδη. 1. 4. βεςς (18. 
ο«ὉὮΌΊ Ἰοοο ἐνιδὴς ϑη6 ἀυδ᾽ο γϑροῃθη- 
ἄσχα οδὶ εδειδὴς, τηοποηςθιιβ ἴδηι 
- ομδηϊβ δ οτῖθυ8 ἴῃ ῥγαῦ, ῥδρ. 
ἜΧΨΠΙ. Τμεοδοξίοι Βαρεῖ καλὸς τῇ 
ἧ ὕψι. ϑυϊάδβ: εὐειδὴς, ὁ χατὰ ϑϑεωρίαν 
" καλός. Ηρργομ. ᾿εὐειδέα, εὔμορφα. 
: Μϑβρὶβ γεῖο, δὰ Ὁ 8}16]18 1]. 1. ἰδεὶξς 
ΣΈΒοΙι, Μαρ. εὐειδὴς, ὁ τὸ εἶδος τοῦ 

σώματος κάλλιστα διακείμενος, καλὸς δὲ 
εὖ ὃ φὴν ὕψι ἀστὸς. ιὰς ὙΝ ββο ηρσ. 

. 3 κα Ἡετοδοί. 11]. 1. 
ΕΥ̓ΕΚΤΕΙΝ ΠΟΙΕΊΏ, δεμε ἦα- 

ῳ 5Ν2 
ψ 

981 

δεγε νοὶ υαἴεγε ὕαοῖο. ΠΣ) ΣΟΥ͂ 

δοπαπι τηεἰοίπαπι ζαοῖο. Ῥτον. ΧΥ͂ ΤΠ. 
28. καρδία εὐφραινομένη εὐεχεοῖν σοεῖ, 
ΟΟΓ, ᾳιιοὰ Ια 8 
"οί. Ἠεβγοΐ. εἰ [χ. Οὐν} ΜΞ. 
Βγοσα. εϑεχτεῖ, εὑρωστεῖ, ὑγιαίνει. 

ΕΥ̓ΈΛΠΙΣ, φωὶ ἐεὲ ὅοναΣ ϑρεὶ: 
ΓΙ ἐπερεσίαξιο. Ρχονυ. ΧΙΧ. 18. 

φαίΐίδευε τὸν υἱόν σου, οὕτως γὰρ. ἔστα 
εὔελσις: υδὶ εὔελαις σωηε ποίαῖ, (6 

Εὐεργετίω. 

Ὁπάϊ των, υαΐετα 

᾽ 

φμο ὄεμε επεδίἐπιατὶ δρεγαγίσιε ροί- ἢ 
ἐδ, σμὶ δοπαπι δ 46 φρεηι αὐέετγί. 
Αρυάὰ ΟΟ. ποίαϊ δεη;, φμὲ ὅέπε 2)}ρ6- 
γαί. νιὰς Ῥ]αῖ. ΑἸεϊΌ. 1. γεῖδε. 
ΑΡοΪ. ϑοοῦ. οδρ. 838. Χοπορῆ. Αμρϑβ. 
8. 2. εἰ ΖἘΔοΒγ]. τοῖα. 5609. ϑαρ. 
Χ]]. 19. εὐέλαιδας ἐποίησας, δοΣ φρεὶ 
ἔδοϊβιὶ. 8 Μάδςολρ. 11. 38, Ὁϊο (88ε. 
Ραρ. 852. οἷ. Βείτα. Βοσίοσ πρὸς τὸ 
μάλλον εὐόλαιδας εἶναι. 

ΕΥ̓ ΈΞΙΑ, δοπιις οογρογὲς καδέδες, 
γοδμγ, υαἰείμάο. ὅ8ι.. ΧΧΧ. 14. 
ὑγηία καὶ εὐεξία βιλείων «αντὸς χρυσίου, 
ΒΑ Ὰ8 εἴ δοπιις ΟοΥΡοτὶ δαῤίξιδ 
ΤΩΘ]1ΟΥ ΟΥΔΩΣ διτο. Ηδυςῖ. εὐεξία, 
ὑγιοία, εὐῤυΐα. ϑιυϊᾶδβ : εὐεξία, εὑρωστία 
σώματος. εδιξία δέ ἐστιν ἐκιτεταμένη 
ὑγεία, ἀκρότης ὑγείας εὐεξία. Ἱ,οχὶς. 
Ογ71}}} Μ8. Βγεῦμ. εὐεξία, εὑρωστία, 
ὑγεία σώματος. Βετοθυπῖο ΔΙ] οίδγανῃ 
Βαδῖτιι νοοῖ ἤδὴς 80] θμλη θη. 8580 
οϑίδπαϊ  ϑρδημοβ ΟΡϑεσν. δὰ 
Ζυλίδποχα Ῥ. 101. 564. 

ΕΥ̓ἘΡΓΕΣΙΑ, δεπεβοεηίία, δεπε- 
υ]οϊμηι. Ὁ), τεϊτ διέϊο, οοἰϊαξέο, ἐαᾳμ6 

υεἶ δοπὲ υεἶ πιαϊξ. ϑγτητα. Ῥβ. (11. 9. 
γ᾽ά6 8. ν. εὐεργετέω. --- γηγοδν,, ορες, 

86} αοίέο, ἰῃ Ὀοπδσ οἱ τοϑίδτη ρδγ- 
ἴοι. Ρε. ΙΧΧΥΪῚ. 14. Ψψιάς εἰ 
ϑδΡ. ΧΥ͂Ι. 1]. 94. 2 Μδος. ΥἿ. 13. 
ΙΧ. 46. 

ΕΥ̓ΕΈΡΓΕΤΕΏ, ὄδεπείαοϊο. Ὁ)» 

» δἴαπι δεπείαοῖο. (ΟΠ ]ά. 
ον δοπεοοίωπι, ΟΟμξοΡ εἴ ΑΥδΌ. 

΄΄’.σ»σ. 

ομῶς πὶ σοπ). Π. Ρᾳ. ΧΙΙ. 6. 
ΟΧΙΝ. 7. Δἀάς . εἴ πο. ΡΒ. 
ΟΧΙ. 8. ϑγιασιδοῖ. ἰεβ. {Χ1]. 7. 

{1} 

ἃ» 

40. 

ϑ- 



Εὐεργέτημα. 

ἃ εἰ Ῥιοὸν. ΧΙ. 17. - ἼΩ), ρεζβοῖο. 

᾿ Ῥαῖνα. 1,0], 8. τϑί ποὺ δ} 16ξθ- 

γυηῖί. Ια 5. γ. ἀντασοδίδωμι. ---ὦ 

ἡφἔυὶ). τῷ» μοὶο δον, δεπαξαοῖο. 

ϑγτωτα, Ρα. ΟΧΥ ΤΠ. 6ὅ. ῬΒ. Τ,. 40. 
βγίατα. 1 ὅδτα. Π1. 82. ὅ6ρ. ΠῚ. ὅ. 
μεγάλα εδεργετηήσωται, ταλρτιὶβ Ρα- 
πιοδοῖα αθϊείοηθιν. 146 οἱ ὅαρ. ΧΙ. 
6, 14. 
ΕΥ̓ΒΡΓΕΎΒΜΑ, δεπεβοῖνηι. 93 

ὁ Μδρο. Υ. 80. 
ΚΥΈΡΓΙΕΎΤΗΣ, δενείαοίον, ὄεπε 

᾿ονέωρ. ϑαρ. ΧΙΧ. 18. 2 δος ΙΝ. 

9. τὸν οὐεργίτην εἧς πόλεως, ὅδ: πιεγὸ» 
ἐμμε ὧδ υτρο. ϑὲμλ τος Ηφγοιοδ 
Ιδοοταῖϊὶ Οταῖ. δὲ ῬΉΠΠΡΡ. ρδᾳ. 190, 
αἀϊείξυν ἁπάσης τῆς ̓ Ελλάδος εὐεργέτης. 
ΗδέγοΝ. εὐεργέτης, ἀγαϑοποιός. (ὈΠῸΣ 
[ωχ. Ν. Τ. 8. ἢ. ν, 

ΕΥ̓ΕΡΓΕΤΙΚΟῚΣ, δεποομε. ὅδ. 
ς ὙΠ, 44. ἔστι γὰρ ἐν σοφίᾳ πνεῦμα εἶερ- 

γετικόης 

ΕΥ̓ ΖΩΓΆᾺ, ργοιρεγήας. »» ῬΡοε- 

Ῥενίίαε. Α4α. ὕεηεθ. ΧΧΧ. 11. Ὁ] 
ἰδιῦθη ΠΟΠμ.}118 ἰεροπάστα νἹ θῖν 
γεὶ ἡ ζῶσις (υεπῖέ οἰποίια) νοὶ εὑζω- 
να, δοπα αἀτπιαίμγα. Ὑὶιαα 8. εὐζωκίδω 
εἴ εὔζωνος. ἘΖεογ οἷ. εὐζωΐα, καλὴ ζωή. 

ΕΥ̓ ΖΩΝΙΖΩ, ἀοοῖπρο. ΤΊ» ἐμτ- 

ἠκαξέοηι οοπυθηο εἰ ἃ 7. Ααυ. 
ἀ ἄεδποδι ΧΙΙΧ. 19. εὐζωνεῖ, οἵ Ῥοπῖ- 

68 εὐζωνοσ λήσεται. 
ΕΥ̓ΖΩΝΟΣ, αροὶποίερρ, ὅεμε αν- 

“παίιε, ἐχροάϊέμ. ἐτ χε Ῥασί. δ. 

ἰδοίμς ἐπ᾿ ἐσεγοίέδιι. ζο8. ἸΝ. 18. εἴ- 
ζωνοι εἰς μάχην, δέεπε ἀτγηιαίὶ δὰ Ῥυβ- 
Ὥδτη. Ηδεγοῖ. εὔζωνοι, εὔοαλοι, ἔνοαλοι. 
Βαϊάαεδ: εὔϑωνοι, ἔνοπλοι, ἢ οἱ μιὴ ἔχον- 
σις φορτία κι τ΄ δ. -α σϑϑοτι Ρῖυν. 

ἐπὶ, φμῖπο ογάμιε ἱποεάεηίες. 1108. 
61. 14. -α ἽΥ)» ἐμγηνα, σβΉΙΕΉ. ΑΙ. 

ει. ΧΙΙΧ. 19. εὔφωνος, εἰρτιίβολν 
ἄοπα ἔοσίαϑϑθ ρεοξίία ἃ τδᾶ. (μδὶά. 
ἪΝ» ἐραυϊ!, οοἰϊέραυ. δὶς οἵ 
Ααυΐα εδπάδθμι νοοδὰ ὅεῃ. ΧΧΧ. 
11. Ῥὲν εὔξωνν το, αποὰ Ηἱε- 
τολγταιβ Οποιι. {χ». ν. Οδαυα ἐΖ- 
»Ῥεατέεπι τοὶ αοοὐποίμπε ἸΏ ΕΓΡΓοίδίαγ, 
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σομξ, Ευϊϊετὶ Μ:θΟΟΙ, ϑοος. 1Δὺ. ζ΄. 
6. 17. ραρ. Ο11. Αἀάς Δα. 1 ἔσει. 
ΧΧΧ, 8. 2 58. 11]. 23. δες. Οομιὶ, 
4 βδιῃ. ἹΡ΄. ἃ. υδὲ᾽ ἴοοὸ εὔζωνοι 5εξι- 
Ῥεμάιπῃ οδί εὐζώνων, 15 μὲ ὥρχωντι; 
οἸΐβϑιγη βἰ(. ἰάφια Εἶσε. ΤΊ. ἃ 
Ηδαγοῖ. εὔζωτος, εὕφστολος, μὰ ἔχν 
φορτίον. Ῥθαν. εὔξωναω, εὔσαλοι, ἃ εὐζο- 
τοι καὶ μονέζωνω, οἱ εὐσεαλεῖς καὶ κεῦρε 
στρατιῶται, χαὶ μὴ κατιάφρακτω. Οὐστέ. 
ϑυϊοοτὶ ΤΉο5. Τ. 1. Ρ. 1307. 
ΕΥ̓ Ή ΘῊΣ, δονῖς ποογέδωε γ»εσώ. 

ΤῊ δἰπρίες, ἴξ. εἰκδεα. ὃ Μαδραδὶ 
. 39. ὧᾳ 

ποία Τὺ. μραρ. 74. εἰ “ξῖμα. 
ΝΗ. 11. 17. ΧΙ͂Ν. 98. 
ΕΥ̓ΗΈΟΟΣ, δεπε απεΐξειε, οδε- 

ἀϊεπς. δ» Ῥατι. αιπάϊεπε. Ῥτοτ. 

ΧΧΥ͂. 19. εὐήκοον οὖς. Αἀάᾶε Ερίει. 
εγεῖ. δ]. ἄστρα εὐήκοα. 

ΕΥ ΒΛΑΤΕΥΏ. Εἰδρεειξ ἰμδπὸ 
φοζοῖῃ ἃ Β.6] 109 ομιΐβοατα οοΐοες 
Βδβθοηβοα ἤουϊ. ΧΧΊΧ. 90. μὴν 
Ηδφνσ. ΓΤ» μαγοεγε, χυαία Ἐσυρπ- 

δίηυβ ϑυρροείίατα ἀἰοἵΈ τὸ ἔλωξ, 
βεα σοροπεπάυτα ἴθ] εϑὲ εὐυλατεύδι. 

ΕΥ̓ΗΜΕΡΕΏ, ργορσίε ὄσονος ὀμεὺ 
λαδεο, ἀἶες {ει οϊϊεν ἐγατεξῖρο, ἀεϊπδε ὦ 
Ῥτοξρετε ἀρῸ, δεπε τέπι βΈτΟ. 5 δος. β 
ΧΤ]ΤΠ. 16. ἐξέλυσαν εδημεροῦντες. Υαὶ- 
πεῖα8: τεδι8 ῬΤΌΞΡΕΓΟ ρεσέὶς αδέεγκπί. 
1ριἃ. ΧΙῚ. 11. Τορτῖειτ Ῥχεοίετεδ ᾿ἢ 
4 δος. ΝἾἼΠ. 95. υὸ᾽ϊ᾽Ά ἕδσγδει πὶ 
ΑἸ]εχ. εἰ Οομρὶ. Ροτρεγϑια βοσιρέσισι 
δοῖ εὐημερηκὼς, ὉΓῸ δυσημερηκὼς τεὶ 
δυσημερήσας. Αἀάς 2Ε]16η. Ν. Η. 
ΧΙΠ]. 88. οἵ αυα εχ Ηγρεσῖδε δἷ- 
ἔεχι δυϊάαε 1 γΥ. εὐημερήσαντες. 

᾿ΕΥ̓ΗΜΕΈΡΙΑ, ῥγορσίε: δεγενιίας 
αἰεὶ, οὠππιοάα οὐαὶ, ἱεπερενίεε, ἀεῖι- 
ἀε: Μαϊιοῖέας, ῥῬτΌΣΡΕΥ γέγιπ “ποεῖ 
δι. 4 Μδοο. Υ'.. 6. 11]. 8. Χ. 428... 
ΧΙΜΝ. 14. Ὧδ τεδως δεμε σϑείὶε ὃ. 
οἱοίογία ἱερίν 8 Μδρο. 11]. 1]. 
ἩδεΞγοῖ, οὐημερία, εὐδαιμοώα. Οὐδ, 
ϑρδηδβοιιίυπι ἴῃ (Δ αι. μ᾿. 743. εἰ; 
Ῥεσίξοῃ. δὰ ΖΕ} ἴδῃ. Υ. Η. ΧΙΠ]. 88. 
8} ἤη. 

ἙΕΥ̓ΉΧΟΣ, ὄενε ξομαΉ:Σ, ὅομαπι τ0- 



σεηε παδεηξ, ξοϑπόσμδ, δαησγις. Τη δ)" 

"γεεες, ἴι. οοἰϊοχειῖκπι. Σοῦ. ΧΧΧ, 7. 
1} εὔηχω, 50. τόποι, ταὶ βυτῖ γένεα, 
ὃνε ημάδια ἐεέ πιαρηᾶ γεεοπαπέξα. 
Ἄ έεγθα ϑυπηῖ ἀναμέσον εὐήχων βοΐσονται, 
δα αι186 Ῥευτπϑηΐ, χυθ ἰη οἀὐϊίοηα 
Ὶ ΑΌμδ ΘῈ} Αδίδσίβοο ἱδρι πίων : δέ ἐη- 
ἔσν' ἀγδογεν οἰαικαδιΝέ. ---. ΝΌΨ)» σι»: 

ἀξέμδ. ἸΡα. ΟἹ, δ. 
ΕΥ̓ΘΑΛΕΏΏ, ἤογεο, υἵγεδοο. ΡῚ 

ΟἸδ]α. υἱγεης, υἱγίαἐδ. Ἰηροεσί, εἰ 
ἘΠΔοοάοξλίου Ὠδη. ΙΝ, 1. εὐθαλῶν. 
ϑγτηχηδοῦ. εὐθαλήσω. 

ΕΥ̓ ΘΑΔΗΣ, ἥονδάως, δέπε υἱγεπε, 
56. ρμειἐκίαπκε. Ἰ)νν υἱγιαδδ. ϑγτηχα. 

Ῥᾳ. 1.1. 10. ΕΖ. Ί. 18. (υδῖ ἴαπιει 
᾿πσουζση Ἔδῖ, βηποῦ Ῥοῦι5 εὐθαλὴς 
5ἃ “ αν» 'πιρισαία, ὕγοπάοεα, τε- 

ξετεπάυμι 54). Αχὰυ. δας, ΧΙἧ]. 92, 
(δηί. 1. 16. --- Ὑθὺ ΟΠ]. ρεὺ- 

ς οἤόν. ἴγαν. ἸῪ. 18. 
ΕΥ̓ΘΑΡΣΕΏ, οὐηβάο. [Ὁ » 

ἴάδστα. ϑὅγτωτη. Ῥϑ. ΧΟ. 2. --- "5; 

σοηλει σιώη. ϑγτοσοδοῖ. ΡΒ. 1,Χ. 5. 
86... Ἡεγδοϊθοίαπι ἱπ Ὁδίθμα ὈΡ. 
σσ. Τ. 11. ρμαρ. 197. ΖΕ. γ}. δορί. 
ς. ΤΟ. ν. 38. 

Φ᾽ΕΥΘΑΡΣΕΏΣ, οὑπὶ Πάμοΐα, αἵ» 
ἀαοίον. ἃ Νίδοο. Ν]]. 10. βεο. οοά. 
ΑἸεχ. υδὶ τΤεϊαιΐ Ἰἰρσὶ εὐθαρσῶς Μᾶ- 

ἀ Ὀομί. 

ΒΥ ΘΑΡΣΗῚΣ, οοηβάεπε, ακάαα, 
του, “εγοσίοηδ. ὩΣ» αγάεμέεν, 

τοοϊαρῆ. ἐγαϑοεηΐεα, Ἰρῆεηι φυαεὶ οἱ 
βαιιριαηι δρίγαπέεν. ϑγτοτα. Ῥα. ΕΝ]. 
4. εὐδαρσῶν, 86. λεόντων. ΒΙ6]1ι.8 ρ67- 
Ῥεαα ἢ. ν. ὑτὸ ραν οὶρίο γοςὶβ 
οὐγαρσίω Ὠδθυ, ΟΟΙροτάπυο ὑπ 
Ἔχ ρει εὐθαρσὴς ὥν. Οομξ, δὰ Ἀ. ]. 
Μομε, 8 Εδάν. 111. 80. εὐθαρσὴς 

« γίνομαι, δοπα Μαμοὶα ρίεπεδ τοάσον. 
Ἀειρομάειῖ ἩφΘΌΣ. 5} ὯΠ Ἐσάτ. 

ΝΠ. 48. 2 Μδοο. ΝΙἼΙ. 91. Αἀάθ 
ΜΕ κολγ]. Αραμ. ν. 980. 

ΕΥ̓ΘΑΡΣΩ͂Σ, οοηβάρφμέεγ, αὐζαο- 
ἐεγ. 9 Μδοο. 11. 10. 
ΕΥ̓ΘΕΤΕΏ, αρροεΐδι5, μἰ δ διεπι. 

ὝΖ3, "εείμϑ διπι. Ααὰ, Οὐδε}. ΧΙ, 

6. εὐϑιτήσει. [Πδϊ15 οδὲ ἴδ νοῦδ 
ὙΠΘΟρΡΗσαεῖια Εξοι. Ῥ]αης, 14. 1. 

Εὐϑηνέω, 

σΔΡ. 1. ἀ6 Ἰπογοιηθηΐο Ρ]απίδυυῃ οἵ γ᾿ 
Αῃϊτοαπάστι, υὐνΐ νἱά. 5 ολ]ροσ. 

ΕΥ̓ΘΕΤΟΣ, δεπε ροξὶδιδ, αρίμς, 
ἑδομσιδ, ορρογίππιιδ. δ ΦῬῸῺ, πᾶπ. 

ἐπυεπῖγα. Ῥ5. ΧΧΧΙΊ, 7. ἐν καιρῷ εὖ- 
ϑέγῳ, ἰοιαροσα ορρογίμιπο. ΝΟΙ τη Ὰ]6 
ᾳυσδά δβοηβυῃ. ἘΕογίδεϑβα ἰβιηθη 
δου ρϑοσαηϊ εὑριτῷ. ϑυβδηη, ν. 15. 
παρατηρεῖν ἡμέραν εὔϑετον, ΟΌΒΕΓνΑτα 
ἴοι ορρογίμπιαα. ἴΐὰ εἰ )ϊοάοτυβ 

δίουϊαα {1}0. 1. ν. 265. καιρὸν εὖὔϑε- 
τον Δρρϑὶϊαδί ἐεπιρμεδ ὀρροτέμπειπι. 

ΕΥ̓ΘΕΊΏΣ, σέαξέξπε, τὶς 7)» ιδίο, 

δέαίῖπι. 420. Υ͂. 8. .--- ΠΡῸΣ ΜΉ. 

ἘΔ. Ουἱηΐα Ηοβ. 11. 10. 5ϊῖο αυο- 
486 νῦν υδυγρδίινῦ θη Ν. ΤΌ ΟσΠ 
1,6χ. Ν. Ἐ. 8. ἢ. ν. 

ΕΥ̓ΘΗΝΕΊΏ, αδεμάο, ἐσιδετο, [2 γ- 
{δὲς σμηι, γεἰδοίέεν ἀρὸ. ΓΠῚΡ» ":. 

ἐοο. ῬΕ. ΟΧΧΥ͂ΙΙ. 8. ἡ γυνή σου ὡς 
ἄμπελος εὐθηνοῦσα, ὌΧΟΣ ἴδ εἰςαξ γὶ- 
9. διυρίξενα. --ο »εὰν Τχααπαη, 

ψυάεε ᾳυοάδάδπι ορρίάυπη. Ααιυ. δαΐ 
ϑγταιη. ΜίςΝ, 1. 11. εὐθηνοῦσαν 5. εὖ- 
θενοῦσαν. ὅδδῇὶ'ς ΘΠ ὕγὸ οὐσθινοῦσαν 
δρυά Ογεϊυτι Ἰοσοημάυτῃ θ666 Β656 
7υάϊοαὶ Βοοβιασῖιβ Ηΐοσγοσ. Ῥ, 1. 
110. Π|. ο. 48. ρμαρ. 482. εἶποαιε 
οιημθηδιζοηθη οοῃῆττηδὶ Ἐπυϑοῦιια 
ἂς 1,.ος. Ηερτ. ν. Σωναάρ. ],ερῖς 
δαυίΐθηι ΠὈΐΕΡΩῸΘ Ἰλ ῦ. Ὡ Ἵν 

Ομβαϊά. “εν δ, υἱγεηα, ἤογεκμα. ἸζΔΏ. 
ΤΥ. 1. δος. Ὁ 5. - Ἵ δὲ τ» ἐγαη- 

Γ Ῥρ. ΟΧΧΊΪΓ. δ. οἱ οἱ λομτὸ 
ε8. ΧΧΧΙΠ, 9. γυναῖχες εὐθηνοῦσα. 

Ααηυ. 111. 18. -α ΣΤ, Ῥιὰ, ἀμ- 

. ἢοσ. Χ. 1. ὁ καραὺρ εὐθηνῶν αὖ. 
ἘΣ δ μεν οἦ.6 αδωπάση:. ὅ5᾽΄᾽ὰ6 2Ὲ- 
Ἰδηο Υ'. Η. ΧΙΠ]. 1. ἄμπελοι κόνυ 
σφόδρα εὐθενούντων (μος ἰάδχῃ, αυοά εδε 
θηνούνσων. ὙΨὙίάδα ποίδ8 Ῥογ κοΐ δὲ 
Οτοῦον .) βονρύων. -- ἀν ἢ ἔγαπ»- 

φυῖϊας εὐπι. ΤΆγει. Ι. δ. πον: 

43Ν 5, 

ἂ» 
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88. -- ΡΟΣ Γῷ» ἐγαπιχιλξίαε 

εὐεί,5. ἙΣοο;. ΧΥῚ. 48. 
ἜΥΘΗΣΣ, ϑὲς, »ίαοεης, “Ἶ15. δο- 

πες. 4 ϑαζη. ΧΙΧ. 18. -- Ἴσῦν, σεο- 

ἐμ, εἴ οὐσὰ )"}} Ἰυποΐυχα, ταί, ! 

Εὐθϑηνὸν εἰμὴ. 

α γ)}, ἰναπφωλίωας. οῦ. ΧΧΙῚ, 28. 

ὅλος δὲ εὐαπιαϑῶν καὶ εὐθηνῶν, τοῦδ Ὑ6ΤῸ 
ΒΕΠΘ 86 Βαῦθηβ δ ζεϊβοϊίεγ ἀρεπὲ. 
Ἡδεγ ΟΝ. εὐθηνῶν, εὐδοωμονῶν, τλουτῶν. 

. ΨΙ46 εἴ Ρε. ΧΧΙ]. 19. ΑἹ. Ζαεδ. 
ΨΙΙ]. 7. - λυ, ρας. 30». ΧΧΙ. 

9. εὐληνοῦσι, ὉΌΙ ΜΙΔάοΙ ἀοτρέ. ἰὼ Ου- 
γῖΑ σχ. ἱπ Ψοῦυτῃ ρμᾶζ. δὅ8. 6 οοἄ. 
ὅγτ. Ηεσχ. σεροῦοτα τπλνῈ] εὐδύνουσι, 
4υειηδατησάππι 5. ΟΧΧΙΙ. 4. ῥγὸ 

,. ὅ εὐθηνοῦσι ᾿ρϑὶ Ἰεροεηάμυτα νἱάδίιγ εὑ- 
ϑύνουσι, οἱ Ρ8. ΟΧΧΥΊΤΙ. 8. εὐϑύνουσα, 
εἰ Τῆτγεη. 1. δ. ῥσὸ εὐϑηνοῦσαν τεϑῖ}- 
(υοηάυτη εὐθύνουσαν δυοίοτδῖε (οά. 
ϑυσίδοϊ. ---- 1,4 )0}, ἱδεγαίο. ΑἹ. ῬΒ. 

ΧΡ]. 18. εὐθηνούντων. Τερεταηΐ 
ἸΝ Ὁ» αυεὲ ΥῸΧ ες βρη! βοαί, φιΐ 

. οὐαπέδες δοπὶς αδιπάαπί. Ἡϊετοη. 
“πἰἰα αδιιπάαπίνε. 1, ἴηι 5 ̓Ἰηἴ6Γ- 
Ῥτεβ, χυὶ δαροῖ ἐσέαπίέμηι, νἀ δίως 

ὁ ὩΟΏΏ11}185 Ἰορίββα εὐϑυμούντων. ---- 
ν ὮψΨ': »ἱαπίο. Ζ2εγ. ΧΥΝΤΙ. 8. ὡς ξύ- 

λὸν εὐθηνοῦν παρ ὕδατα, εἰσαξ ΔΓΡΟΣ 
Ρἱδπαία δὰ δαυδυτα στίνοβ, αὐ 
Ῥἰηρσυσβοῖξ οἵ ρεγοβ ἔγυοίαβ ῥτοξεσῖ, 
00]]. Ῥεβαϊχη. 1. 8. ϑθῆϑιτ ΘΧΡΙΘθ- 
ΒΟΌΣ. 

ΕΥ̓ΘΗΝΩ͂Ν ΕΥΜΙ, γεἰϊε, ἐγαν- 
φιλο σιηι. ποῦ ΓῚ » Ἰάδιω, 

Ομαϊά. ἴδῃ. ἵν. 1. Ι 

ἀ ΜΥΎΘΗΝΙΆΑ, αδιεηααπέϊα, «δεγίας, 
ΒΡεο. αππὶ, οορία, ζεἰϊοιίαα. ΓΙ) 

οαπέμφ, εἴδυα : οδγεοίμης οαπίωμς εἰ 
ἰσεα. ϑγτιατα. 200. ΧΧ, ὅδ. -- 
»Ὡ δαίωγίας. Οεφη. ΧΙ]. 20. εὖ- 

ϑηνία αολλὴ, τηαρῆδ “γί ας. Μιὰ 
εἴ ν. 81. 84. 47. 58. ΟἸοββα: 
ῬΒΠΟΧοηὶ : εὐθηνία. (δὶς δηΐτα 16- 
ϑεπάσῃ Ἰυάϊοε Βοοβατίο Η]ογ. Ρ. 
1. 1χν. 1]. ς. 48. ᾿. 482. ὑγὸ εὐδίηνα.) 

4 οορία, ὠδεγίαι, ἀπποπα, αὐμπααπίϊα, 
τπόγχεξ. 16]. ΡΟ]}. Οποιι. 1. 561. --- 
ἌΡΔΣ ἐγαπφμέϊίηδ συ. Ῥε. ΟΧΧΙ, 

6. ---- ἌΡΑΣ ἐγαπφιλ μας. ῬῬβαῖΐτα. 

ΟΧΧΙ. 7. δι, ΧΙ. 21. 44. ΑἹ. ΡΒ. 
ΧΧΙΧ, 7. Αχὰ. ϑγιωηση. σον, ἴ. 

Φυά. ΧΙ. 6. 9 ὅ5:. 
ΧΙΧ. 6. Ρεδΐα, ΧΧΧΙΗΙ. 4. ΧΟΙ 
15. 

ΕΥ̓ΘΙΚΤΩΣ, οοπυςμβεηζεῦ, οὐΝ- 

σγμε. 2 Μεδος. ΧΥ. 838. Ηξεξγοὶ 
εὐίχτως, εὐψηλαφήτως. 

Φ'ἜΈΥΘΡΑΣΤΟΣ. ϑὅϑδρ. ΧΥ͂. 13. 
8βδς. οοα. ΑἸοχ. οὔδραστια σχεύη ; πὶ 
γ6 1 6 σοπ͵εοοίατα τιῖῖὶ επί 
εὔθλαστα, νεῖ συτα το] χει 8 ἩΠτὶς }ε- ὦ 
πάγῃ εὔϑραυστα. 

δ ΕΥ̓ΘΡΑΥΣΤΟΣ, ͵γαςίμκ ζαεῖξε, 
βαρίδε. ϑαρ. ΧΥ. 13. ὕλης γεώδω;ς 
εὔϑραυστα σχεύη, ταλίογῖδα ΠΟΕ1Π15 .77,α- 
εἶδα να58. Ηδβυ οι. εὔϑραυστος, ἀσϑε- 
γέστερος. ' 

ΕΥ̓ΘΥΜΕΊΏ, δοπο, Ἠ. ε. ἐεϊαὲ 

᾿απΐημο διεπι. }) ἋἾ12» δοπασ οογάε, Ἀ. 

6. ἀϊαγῖς. ϑγίωπα. Ῥτον. ΧΥ. 15. 
εὐδυμῶν.. Ἐοττηυΐαχ ΗΘ Ρσ. ὧδ δηὶϊ- ἐ 
ταὶ 1εεἰλ ϑυδαια βοτῖα Ἴσοπύρπε ἐΕ]1- 
εἰἰδῖς ΠΠαεῖτανς Οαἴακοσ. ὧδ δι: 1 
Ν. Τ. ς. 18. -- ἸΝ)ῳ) ξέεγαίο. ΡΞ. 

ΓΧΥΤΙ. 18. Τερετγυπῖ ἡ γε γῦ- 

ΕΥ̓ΘΥΜΙΑ, απίπεὶ ἐσαπριιίηαε, 
ξαμαΐωηι. κ)γγλ, ἐτμἰίαἰδο. ϑγτατσα. Ρς. 

ΧΙΜΠ. 4. ϑυδροοῖδ ταὶ εβὶ Ἀ. 1, τὸς 

εὐθυμία. Μαὶρ. φιὶ ἰσέοαί 7ποει- 
ἐκέονε πέρατι. ''.Ε1]. 5.) Βαθεῖ μῆς 

ποϊοπεοιη. Οσπίδν Ἐδη. 1. 10. --- 

ΠῚ )}» ἐγαπφιδξίαε. Ῥεαῖτα. ΧΧΤΙΧ. 

. -- ἡωῦ; καιάξωπι. ϑγτοτα. ἔ8. 

Ι,.. 10. Ηδφεγοδ. εὐθυμία, εὐδυμοσύνῃ, 
ἀμεριωνίᾳ, χαρά. Οομξ. ΖΕ]12:.. Υ. Η. 
ΧΙΠ. 46. εἰ ΧΙΝ. 6. ας δεπδοδῦ 
ἀς Ὑγδηαι]αῖο Απίτοὶ ο. 9. 

ΕΥΧΘΥΜΟΣ, φεὲ ὄοπο απέο εἰ, 
ἀϊατὶς, ἰγαηφιῖε. 42. Μαεος. ΧΙ. 
46. ἩξθγοΒ. εὔϑυμος, καλόψνχες, εὖ- 

ψυχος. 
ΕΥ̓ΘΥΝΗ, ραπα. 8 Μδος. ΠῚ. 

48. ϑδυϊάαβ: εὐθύνας, δίκας, τιμω- 
βίας. 



υώνωῳ. 

ἙΎΘΎΝΩ, τγϑδοίμε δίων, ἴξ. ἀἰγέρο, 
γγέρο, τοσέωνι ζαοίο, μμπίο, οἵ εὖ- 
"μος. τ ρέεις, ὀσπνω, ρμείολεν υἱάδογ. 
ΞΙ Ἱ ἘΒΙΡΗ. δ 19}}» γεριοίο. ἀγα. 

Βεοάα. Ῥτχον. Ι΄. 95: υδὶ εὐθύνειν ἀδ 
Σ}15 πϑυσεραῦιτι ποίλϊ:: ἐπ᾿ γεοέτενε 
ἰγέβετνε. --- ΓΤ Ηι:ρἈ. ἃ ΠΡ ἵ»- 

πο. Νυχα. ΧΧΙΠ]Π. 48. νευθογαθαῖ 
βέγλανυ τοῦ εὐθῦναι αὑτὴν ἐν τῇ ὁδῶ, κὶ 
ογγίρσενγεέ ὑέΐαπι ἱπ υἱα, Ἐ. 6. μί ἐπ 
Ἐεέωωε υἱατς τεὐμοεγεί. 7205, ΧΧΙ͂Ν. 
)8. εὐθύνατε τὴν καρδίαν ὑμῶν «ρὸς κὐ- 
"ον, οοπυετέξε δῃϊτηοβ νεβίσοβ δα ἀο- 
ὩΣΏ ΤΩ. ---- 0», γεοίπα, »ίαπιϑ σεηι. 

1 ὅϑδη. ΧΥἧ. 90. ηὐθύνθη τὸ ῥῆμα ἐν 
ὀφθαλμοῖς αὑτοῦ, ρίαομὲέ οἱ τεΒ. [914. 
ν. 96. ηὐθύνθη ὁ λόγος ἦν ὀφθαλμοῖξ, 
ςομάιθοποιι 11Π]δτὰ ἐμόεηεν αοοερε. 
ΑἹ. Ψυά. ΧΙΝ. 7. ηὐθύνθη ἐν ὀφθαλμοῖς 
Σαμψὼν, δοκα υεἰ ριιίοῦγα υἱαεδαέμτ' 
ἐπ οσιδὲς ϑαημόοπεε, γεὶ ρίαοεδαέ 
ϑατηδοιὶ ; 001 Τοῦ. οἱ ΧΧ δΑ- 
Ῥεπί: ἤρεσεν ἐνώφιον ὀφθαλμῶν. --- 
Ἰ 1, ἐγαπχιλίίε ασο. Ααι. 

Ὁ. ΠΙ. 18. εὐθύνησαν, Ῥχο αυο ἴογ- 
ἴδεδε ἰεροηάυτη εὐθήνησαν. ΨΜΊα6 δκι- 
ῬΓ͵Ά 5. Υ. εὐθηνέω. «-- δ) Ὁ» φιδε- 

ἐμ. Τηοοά. 700. Χ ΧΙ. 23. εὐθυνῶν, 
ἘΠῚ Ὠο ἀυρ!ῖο, αυΐῃ Τεβοσ θαπάυτα 
811 εὐθ)ηνῶν. υΐς. αἰύυεε. --- Γ Ὁ» 

ἀ ἐγαπημϊιδ δυηι. ὅεν. Χ]]. 1. εὐθύνου- 
σαν «ἀντις. Ἡ]ς 4111, εἰ πάσῃ ΓΕο- 
(ἴὰ8, υἱὶ νἱάοφτισ, μαροης εὐθύνησαν. 
δῖ». [1..2.. εὔθυνον τὴν καρδίαν σου, αἰγίρε 
ΟΟΣ ἴαυπι, 86. Δα Ἰορότ οἱ νοϊπηῖδ- 
ἴξει Ποῖ, 5. δυῦτηϊϊζο [6 νοϊπηϊδιὶ 
Αἰνίηβ. Οὐμξεν ϑρ οὐ] οσίπι ταθυτα 
Π1. ν». 79. 1014. ν. 6. εἰ ΥἹ. 18. 0 ὲ 
εὐθύνειν οὐἱ εαιεπάατε. 83 Μδος, 1]. 17. 
μηδὲ εὐῤύνῃς ἡμᾶς ἐν βεβηλώσει (τούτων), 

ἐ Ὥδαμιδ ρεπέαδ ὩοΘ6 μα  υοτθ Ποσιιμ. 
Ἠρφργοῖ. εὐδῦνα,, ἐξετάσαι, διορθῶσαι. 

« ἴάσιι: εὐδύνω, διοικεῖ, ἐλέγχω, ζημιοῖ, 
χυβερνῷᾷ. Ιάοτα : εὐθύνονται, κρίνονται, 
ἐρωτώνται, δίκας εἰσπράττονται!, ἢ ἀπω- 
τοῦνται, ἢ ἡνοχοῦνται. δι δ8 : εὐθῦναι, 
ὀρϑῶσαι, Νά 

᾿ ΕΥ̓ΘΥ͂Σ, τεοίμδ, ρίαπμδ, 7μδέμα. 
Ἵ2. βυπι. Ῥβαΐχη, υΧΧ]1]. 1. - 

995 Εὐθὺς. 

ΓῺ» ἐρδε. ϑγταϊ. 9 ϑέτι. 1Π]. 92, ᾿ 

εἰδύς. Ὑυ]ρ. σέαίξηε. --- ἸΘἶν υἱυν8. ἢ 

Ῥγον. 11. 10. τρίβους εὐδείας, ΓΊΓ ΝΣ 

ΘΠ: δ᾽ ποὴ διε Ἰεχετυηξ, 

(ετῖε πος βθῆδι ἔοστη]α υἱῶ υἱέ ἴῃ 
γον ὶϊβ αἰϊαυοῖίεβ οσουστῖξ. ---- 
δΑῚἸῺν δοπι. 2. ὅδ. ΧΙΧ, 18. --- 

Ἣν τεοίμα, »ίαπιι. 2.6. Χ. 18. 

ἐπὶ βιβλίῳ τοῦ εὐθοῦς, πῃ Ἰίῦγτο 7ωδίο- 
γι. 1 Βερ. ΧΙΨ. 8. βεσ. Ἠεσχ. 
γυὶρ. ρἰαοΐδια εδεεί. Ῥοδῖγα. ' 
ΟΥῚ. 42. ΟΧ. 1. γον. 11. 91. (οπέ. ὅ 
Ὀτιιδῖὶ ΟἹ δ8. 1,10. Υ11]. ς. 4. τον. 
ΧΧ. 14. εὐθεῖα ἡ ὁδός. Ἠοε. ΧΙ͂Ρ. 10. 
Ἰποοά. τον. ΧΧ. 1. υδὶ εὐθὺς τοδὶ» 
ἴμχτα οϑὲέ ὕγοὸ εὐθεῖα. Μιᾶς δὰ ἢ. ]. 
ὅδεζογαμι. --- θη . χὴν» Καὶ εἴ 

ΡΙΉ. 245 ὅδ. ΧΥ͂ΤΙ. 4. 1 Ραρ. ΧΙῚ. 
4. 1.5. ΧΙ. 18. ΑἹ. αὕτη εὐθεῖα ἐν 
τας ὀφαλμοῖς μου, Ἦ. 6. ες ρίαοεὶ 
Οὐ] }5 τηοΐβ. ---- φῦ γεοομάο. Ῥ8.. 

ΧΧΊΥ͂. 42. Ρτον. 11. 18. ---ο Β)γν, ἃ 
παίηθῃ ῥγορτίυπι, (7εδοθεγω. ΟἹ λοι» 
“οὶ θΒες. Η!ογοη. ἴε8. ΧΙ Ι͂Ψ. 2. ---' 
τή, γεονιμάο. Ῥο. ΧΧΥ͂]. 17. 
ἴς8. ΧΙ, 4. ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθεῖαν, 
86. ὁδόν. 168, ΧΙ.11. 16. Αᾳα. 86ο. 
ςοἄ. 108. Ηοϊ. Ῥευϊ. ΠΥ. 48. -- 

ὈΘ Ὁ Ρίυτ. ἰάσεται, Ῥραΐμ. {ΕΓΥ͂Ι]. 

1. Ιε6. ΧΧΥΙ. 7. ΧΧΧΙΠΙ. 1ὅ. 
ϑγτημα. (δηῖ. 1. 4. Ααυ. ὅϑγπιτι. 
Ῥχον. ΧΧΊΠ, 16. -- 2)» οογάπι. 

ὅτ. ΧΧΧΙΙ. 19. ἐκ εὐθεῖαν, δα. τ 
ὁδὸν, υἱῷ τεσία. --- ΧὩ» ἰάετα. Ἐπ. 

ΧΙΝΊΙ. 10. κατ᾿ εὐθὺ αὑτῆς ἐξελεύσονο 
ται, νἱδ 6]0.8 γεοία οατεάϊορίιν. Η:6. 
βγεῖ. οἱ 1.6χ. Οὐ} Μϑ. Βεεδῖω, 
κατ᾽ εὐϑὺ, χατ᾽ εὐθεῖαν. ϑγτώτη. Ῥχου. 
ΙΝ. 45. εἰς τὸ εὐϑδὺ, οἱ Ῥχον. ΥΤ]]. 9. 
Θυ δα: εὐθὺ, χατευθὺ, καὶ κατ᾽ ἐνα»- 
φίον, 

3. 

ἐπ εὐθείας. --α ΤΙ ἢ ἴσοι. εχ 
τ ᾧ 

ΓΠ 5»» γεοίμηι, σφιίίαδ. ἴεβ. 1Ὡ1Χ. 

1δ. --α Υ12. Ρδσί. ΝΙΡΗ. ἃ 135» υἷγ- 

π8. 5. 1,.. 11. ΙΟἋΙΧΨΝΙ͂Ι. 41. -- 
123 ΝΡ, γερέμις διεπι. ᾿ ἘΣΕΟΝ. 

Ν 4 
“-- 



Οὐκ εὖθυς. 

4 ΧΧΧΠΙ. 17. 30, - υΒῳ, οὐομε. 

Νυπι, ΧΧΙΠ, 8. (υρὶ εὐδζαν ἀνὰ 
εἶδε ἀϊεῖζαπι δϑῖ; Ῥτο χατ᾽ εὐθεῖαν χ' 
ραν, ἱπ ρίαπαηι γερίοπεμι) εἰ ετ. ἴι. 
ἃ. ἴπ υὔοαυε ἴσοῦ γεερεχογιης 
84 βγτίβοατα γοςἷ5 εἰρη! βολίίοπθαι, 

αὶ βω. εδὲ γεσίμε, ρίαπκμε. --ὦ 

ὩὩΩῸ ἣ, ἐπίερεν, ρεγγεοίμδ. Ααι,. 

Ῥχον. ΧΧΥΊΠ. 10. 
ΟΥ̓Κ ΕΥ̓ΘΥ͂Σ, ποη τεῦς, 8» 

δ ἀρεΐϊξπο, ἀϊυενίο. ΑἸ. Νυπι. ΧΧΙ, 
ϑη. 

ΕΥ̓ΘΥ ΠΟΙΞΏ, γεείμηι ὕαεῖο. 
Ὑὔὸλ ΡΙΆ. ἰάετω. 166. ΧΙ᾿. 8. ϑγιωτα. 

Ῥχον. ΠῚ, 6. 

ἜΥ ΘΥΣΜΟΣΣ. γ ὨΟΙΏΘΏ Ῥ͵Ὸ- 
Ῥγΐυα, ϑμσ. Ἄλλοι δδο. Μοηῃθ σδθη. 
ΧΥΙ. 7. ϑ8ϑεᾶ, υἱ τοςοῖο οὈρεγυδνὶξ 
βομιατέεῃθοτρίυε δὰ ἢ. 1., ΒοΒοϊίοη, 
εα. οῃι. τεῖχος ἢ εὐθυσμὸς, υηδο πες 

ς ἀεδυταία δυπί, σοπέπεϊ γετρα ΡΆΗΪ- 
Ἰοηῖς, αὶ Ὁ». ἀς Ῥγοδιρῖα ῥ. 479. 
εὦ, Ἡγδηοοῦ. μαρεῖ: τεῖχος ἐὲ ἢ εὖ- 
δυσμὸς ἐρμηνεύεται Σούρ. 

. ΒΕΥΘΥΤΑΤΟΣ, ἸγϑᾺ ΠΟΙΩΘΙ͂Σ 

Ῥτορι. “ερολυσωη. Οἱ λοωσοὶ [66. 
ΧΗΕΙ͂Ν. 3. 5ο.. Ηἱδσοωγταυσ. 

ΕΥ̓ΘΥΤΗΣ, τεοςτέιαρ, ἐπίερτίξαξ 
οἷ(α. Πῷν» υεγϊίας, ρὲείαΖ. .708. 

ΧΧΙΥ. 14. .--- ἯΞ] Ομα]ά, ρεγσίέα:. 

ἀ Ὅλη. ΥἹ]Ἱ. 99. - νῦν τεοίνε. Ῥᾳ, 

ΟΣ. 8. υδὶ ῥχὸ ἽΦ᾽ Ἰαρῖδθε υἱοῦ 

Ὑ) εὔαὰ γυϊσείο εἰ ϑὅγτο [πὲ. 

Ἰάδτα γε]οὶ ἀς Ἰοοὶδ Ῥμαϊην. ΧΧΧΥ͂Ι. 
39. εἰ ΟΧ. 7. --- Υδλ0[Π1 Ἀθρ. ΙΧ. 

4. Ῥραῖτα. ΟΧΥΤΙΙ. 7. σομεῖ. ΧΙ]. 
10. γεγραμμένον εὐδύτητος (μεβὲ ς γε- 
γραμμένους εὐδύτητος, 5.. μετὰ, Ἀχὸ 
εὐθὺ) λόγους ἀληθείας. ---- -- ΠῚ ἴσθι. 

6χ Ἴγρν. 1 ερ. ΠῚ. 6.--ὐ ΠΊΦῚΣ, 
ὁ ἴροα οπιπῖδειϑ γεδια ᾳϊηιμεηδα. ΤὨΘοα, 
Βραῖτα. ΟΕΧΥ ΤΙ. 7. ἐν εὐθύτησιν. 8 εὶ!. 
ἽΨ ἰῃ 1.. ὅγυ. ποίας γεδξοερε, ῥτοε-. 
ῬΕΡμπὶ ἐ4δ6 : Ἀϊηῃς [Ὑ)}2 6ε5ι {εἰοῖ- 

936 Ἑῤέλατος. 

ἐ4ε. ἐροιϊδῦς δἀτιῶδετι ἐπ 
αἀἰπιλοδίος οαρεν! δῖε αρραα ξεὔξεεοε. 
Ῥοίεσξ ἴδιαοῃ μρες νεσϑῖο αποηθε ἢ- 
Ἰμφίρατὶ 6 ποβομα φεοξμα ἡεὶ, 2 Ξ5 

αἰθυέ νοαὶ 9 δηπιοη!β Ὁ. 837. 

μεν ἢ νι βοῖὶ δράεπς ττεριεναεῖ, ντς- 
ἰθ δυΐοια, ᾿ἰφτδε ᾿ξετωσα οτίσσε- ἢ 

ἴων, οἵ Ἔγοςῖ βδεάεσε δὲ ἱποοεες τὰ- 
Ἰεπί. --ϑψ Ὁ Οἱ λωσο Ῥχον. 1. 8. 

οὶ ετταὶ Μορείδιροηνι, σιταιμᾶο δος 
γεὶ πλαν ν" ἰοκίδοο, νεὶ οἱ» νοῖξ 

αϑληϊεαίοιη ἴξα γτΕββε βίαταϊς. Νδα 
ὉΥ ὙΦ 65ι ἄστη σοσβθυϊζοτα, παισίν ως 
ἀεΐεςξι να δουρί. ---- ἰσσοο. ἘΞ 

ΧΧΥ͂. 12. ΧΙΙ͂Ν. 8. ΤΧΥῚ. 4. .-- 
ὈΣΠΦ Ὁ Ρίυτν. Ῥε. ΙΧ, 8. ἐν εὐθύτχει, 

γεοῖδι. 7 είε. Ῥξ. ἘΧΧΙΝ. 2. ἐγὼ εν ε 
ὀύνηγα (ρτὸ κατ εὐθύτ.) πχρινῶ, 6ξο 
γεοῖδ 8. )κδίο ἡπάϊοο. Οδπέξ. ;. 3. πρὶ 
εὐδύτης Ῥοδιίξατη εϑὲ ὑγο εὐδεῖξ. Αὐδε 
ϑγτήχα. οἱ ΤΧΧ ὅδηξ. ΥἹΙ]. 9. ἐς 
εὐθύτητας. Ψαϊχαίακ αα Ῥοίαπάτι. 
Βεπθ αυοκὰ δεμϑύ. ὅϑέστθο εηΐεὶ 
ἴὨΐ φοβῇ ἀδ νίηο, αυρὰ πεῖς ἀεἰ5}»- 
[ῸΓ ΡῈΣ ευϊζίυτν. -- 1122 Ῥεῖ. ἃ 55. 

Ἄγιπμς. Ὑπεοοὰ. 905. Χ],Ε]. γ. -Ὁ 
Ύν, ρμεγπασας. ἜΠεοΐ. ὕει. 

ΧΙ. 8. υἱοῖ εὐθόνης 656 δοῦξε πιρὶσ 
Ῥενγίπαοία, ἀθαπᾶο δ] ατιὲθ ἃ ἀπεο- 
ἴαμα, αυβπι δετμεὶ εἰοσιξ, ἀνειτὶ βὲ 
ποὴ ΡΑΡτατ, γαῖ. ἢμἰγεῖ : ἐκ ρχγα- 
υἱίαίε. Αημ. ας ΤΗροᾷ, 1»1. ΧΠΙ. 
10. 

ΕΥΤΑΛΤΕΥΏ, ργαρίδασ σπῖι, 
οϑωφίοπο,  ἐρποινα. ἀνιοὰ εσα. Ὦ σαι. 

ΧΧΙΝ, 20. οὐ μὴ ϑελήσει ὁ ϑρὸς εἰν- 
λατεύεν αὐτῷ, πευσυκηι νυὶὲ Πετς 
ΠῚ ῥγορνε εεεε. Ἠδεπγοῖ. εὗγλα- 
φεύειν, εὑμενὴ εἶναι. Οσπᾶ. πιά ἢ. ΧΥΤ. 
18. Ῥε. ΓΙΪ. 8. τὸν εὐϊλατεύοντα πάσας 
φὰς ἀνομίας σου, οσπαἀοπδηῦδει οτηπία 
Ῥεοοδῖδ ἔπ. ἴ,οχ. Ογυῇ] ΜΆ. Βτετα. 
εὐΓλατεύειν, συγχωρεῖν, ἀφίίναι. Ρε- 
ῬΟΣ. εὐϊλατεύονα, εὑμενῇ ὄντα, εὔσυμ- Ὁ 
φάθητον, ἐλωῦντεα. ῬΒοϊίαδ [,Οχ. ο. 30. 
εὐϊλατεύειν, εὐμενῆ εἶναι. 

ΕΥ̓ΓΛΑΤΟΣ, οοπάοπαης, ῃγορ-. 
ἐΐμα. δ) Ῥατί. Ἰάετα. ΡῈ. ΣΟΥ. 



»κοεέρίαι.. 

σὺ οὐΐλαοιτος ἐγῆου αὐξοῖ, τ ργορί» 
“9. ἕασζυβ 6Β.1}}}5. 8 Ἐφδάγ. Υ111. 
᾽. οὐϊλάψον ἐσύ , ὍΔΟΕ διχηι 
Ὁρίξέμνι ᾿ουνόπεη ἴκ Ηδῦν. Ἐβαν. 
111. 27. 3) ἡ Τγ» ἐπογαδιϊεε ῥμεῖέ 

γδὲ;. Ξ 
ΕΥ̓ΚΑΙΡΙΑ, ορροτίμπέίαν 

δ. 1ν» ἐόπεριδ. Ῥα. ΙΧ. 9. τὶ ἐν 

ποωρίαις συτὰ βοηθὸς σοπἰ προ υστι 
εἰ, τοῦ συ καὶ ϑλύψε, υἱ Ο]οτ θη 
.]οχ. ἔδει, αυὶ Β. ν. ἀθ ργοερεγιίαίε 
ςσοορῖῖ, οὕτὰ Ροϊα8 ουπλ νυϊρεῖο 
8 πεαίς ΘΧΡ] σατἀγ) 5.0. 
δια. ν. 992. παῖ. ΟΧΙΙ͂Ψ. 16. 
ἡγυωτοδοῦ. Οὐδὲ]. ΓΧ. 12. Βῖγας. 
ΧΧΨΙΠΙΙ. 46. ἐν εὐκαιρίᾳ σχολῆς, 
ΕΣ ορρονἐμπμαίεπι οΤἰὶ, Βα. αυεοτοπάα 
 σοταρασαπα ει. Αἀάδ 1 Μδςς. 
ΧΙ. 42. 

ΕΥ̓́ΚΑΙΡΟΣ, ορρογίπμξ, ἐξνιρέδ- 
ἄσμδ. ΓᾺΡ» ἐεπιρι. Ῥαίη. (111. 28. 

ψιά εὐ 4 Μδοο. ΧΙΥΝ. 290. ΧΥ. 20. 
ΕΥ̓ΚΑΤΡΩΣ, ἐεπιρεείδυε, ορρογίτιι- 

πε. ϑῖς. ΧΥ ΤΠ]. 92. 

ΕΥ ΚΑΤΑ ΛΛΑΚΤΟΣ, υαΐάε ρἷα- 
οαδήϊς, σἀνιοάύνηε δεπίρπμδ. Ορροηὶ- 
ζυγν ὀυσχατάλλαχτος. 3 Μδος. Υ. 18. 
φὺὸν εὐχατάλλακχτον εὸν, Ῥοαχα υαἱῶο 
»ἰαοαδίρι. Αἀν. εὐχαταλλάχτως 16- 
βἰας δρυὰ ὅἽδμοὶ, δορί. 4766. ν- 
1865. 

ΕΥ̓ΚΑΤΑΦΡΟΝΗΤΟΣ, εοπίοπιέαδ, 
φηὶ ἐποῖΐε οοπέεπιμέέμτ, πιετίίο οο- 
ἐειππεμάως. 1 Ῥᾶτῖ, ῬΒΒ. Ἰάθγλ. 

76. ΧΙΕΙ͂Χ, 14.-- Ὁ 7}, ἀδερεοίμα. 

Ὧι, ΧΙ. 41. τϑοὺ. Ομέα ΑἸρῆν. "Π. 
ῷ. 

ΕΥ̓ΚΈΡΑΙΟΣ, τἰπιρίεχ. Ἐκιδον. 
ΧΥΙ. 16. εὐα χένι οὐγνωροσύγην, κί». 
Ῥϑρεια θεπουοϊθηζίδηι. 

ΕΥ̓ΚΙΝΗΤΟΣ, »ποδιξὶς, αρὶδιε, φκὲ 
αοῖϊε πιουείεγ. ϑαρ. Ν]Ι. 22. «νεῦ- 
μα εὐκίνητον. ὅαρΡ. ΧῚ]Π]. 11. εὐχίνητον 
φυτὸν, ᾿Ἰσπῦτα ῬΘ πὸ τ] Ὁ 6, αυοὰ ὧν- 
6116 οὔθ ϊαξ τυδηυΐ αγιῆςΐ8. ΟἼ]ο85. 
ἴῃ ὅ4ρ. δα]. οὐχίνῃσου, ὅσου ϑέλει γινό- 
μένω. 
ΕΥΚΑΑΛΑΔΟΣ, ὄδκο γαυβ δὐυζ 

ξεγηεδι μγσάϊμε, ῥῬγθοάγες, ἐκσία 

991 Εὐκοσμέω. 

ἀδγνεὶδαηξ. ἘῚ2 7», Ῥπίσλεν οἰξηια» 

ἰε. ἘΔ. ψια ῬεδΙηι. ΧΙΊΙ, 8. εἰ- κα 
χλάδῳ, ρπίολτίδ ταηιὶδ ργαεάϊίο: υδὶ 
Ἰοςο Ὧλ) Ἰερίξ βἰὶπε ἀυ}10 5)», ἃ 3), 

»τορεγμίηατο. ϑυϊάδλο: εὔπτοριγον, οὔ» 
κλαδον. 
. ΕΥ̓ΚΛΕΒῚΣ, ρίογίοεις, οεἰεδγίε. 
Ἰ» γοδεῦ. “6χ. ΧΙΥΠῚ. 17. βακ- 

σηρία εὐχλεής. ὅδρ. 111. 15. καραὺς 
εὐχλεής. Ο]ο88. ΒΓαια, εὐκλεὴς, ἔγδο- 
ὃς. 

᾿ ΕΥ̓ΚΛΔΕΙΑ, ρίρτία, οεἰεδγίέαε, 88 
ΥΙ1Π. 18. 2 Μδος. ΥἹ. 19. Ηφεγςεῖ. 
εὔχλεια, εὐδοξίᾳ, ἐνδοξότης. ϑιιϊάα58: εὔ- 
χλεια, δόξα. 
ΕΥ̓ΚΛΗΜΑΤΕΩ, ραϊριδες ἴμα- 

πγίο, 7γοπάδο, δοπας »γοραρίνες λα- 
δεο. Ῥὴὴφν εὐάσμο, εἴ θεὲς, ΑΥΔΡἰβυυσα 

(( 1) ΝΙΝ Ῥ»πτοῖΐδηι εἄο. ἮΤοβ. 
Χ. 1. 

ΕΥ̓ΚΟΛΟΣ, ἡ οΐε, εφρεάημε, 
φγοηβέῖεξ. ΠῚ» γεοίπηι. 9 ἥδτη. ΧΥ. 

8. ᾿δοὺ λόγω δου καλοὶ χαὶ εὔκολοι, 
5011. απο γναρία δὰ ϑοοριχη ἀοίξ, 
Ιὰ ποῃ αἰ ῆς]]6 εϑὲ οἰθοῖυ, Βθπὸ 
ἰΐδααο ἢ. 1. ΤΙΧΧ Σπξεγρτοίδε βυπί, 
Ὡδὶ ἀ6 σσῃ οὶ τίς ϑοσίηο θεαί, 

᾿ ΕΥ̓ ΚΟΙΤΑ, ἡιοϊπίας. ἢ Ἥδοσ. 
Π. 46. Ὁιοά. 81ς. ραρ. 29. 98. 

ΕΥ̓ΚΟΠΟΣ, γμοϊϊιε. πΞΈΞ) 15)» 
τεοξὶ, γεοία. ἴπο. Ῥτον. Ψ1Π1Π. 9. υδὶ 
Θ οὐδέ οὐδουϑη Μοπεδυςσομ!! ἰοοο εὔ- 
χοσο, ἰοροπάσχῃ ὁεῖ εὔσχοξα, οἷα 66, 
πα 6 Τορίομς Ῥοδίίδ κυπί, (Ἀο16 
ΘΟΏΒΡΙΟΣ ροδϑυηῖξ. ϑεὰ σϑοῦβ μοείῃϑ 
ΒεΏδμ ΟΧργαβδί, Νά εἰοχυὶα 
ΒΑΡ᾿ ΘὨἴ66 ἀἸσιπίωΣ Ἀ. ]. 9.75.» Β. 

9. ρίαπα, 5. ζαοϊδα ἐπέεϊίδοξε Ἰηϊ6}16» 
δβοπῦριυ. διῖταο. ΧΧΧΊΙΙ, 4, ΧΙ, 
9 ᾿ 

ΕΥ̓ΚΟΣΜΕΏ, ἐσογῆο. 1 Μδοε. 
ΝΠ]. 15. [Ια Βίοϊυα. θά εὐχοσ- 
μα 101 ροῖυδ ποῖαί: δόηπε αὐρεὶπὲρο 
ἔγῶτε, δϑωρίεπέεν σηδενηαγε, τὸδ ὅονο 
ασάδπειε ἐκενγὶ, υἱάετε, κὦ ογάο τογονῖς 
Ῥὲν ἰεφες οσομδέϊέμένε ἃ εἰυόδιιΣ οὔξεν. 
υείμγ. ΝΑΥΥΔΙΌΣ οηΐπ δ᾽, Βοχιδησα 
οὐὐλάϊε (πεοεπίοβ εἰ υὴρίπει ἐπΐσε᾽ 



Εὐκοσμία. 

α δοπαῖ!ϊα: σιρὶ τοῦ αλήϑους τοῦ εὐχούμεῖ 
αὐτοὺς, αἱ νἱάἀοτγοηΐ, πὸ αυἱὰ Ρ. Ἑ. 
ἀειτ πλθη σβρετγεί, δς βαρ πίον σὸ- 
βοτοηίαγ οἶνεβ Ἐοιηδηὶ. υ]ραῖιβε 
κμί, σι ἀἶσπα εἰπέ, ρεγαπί. ϑγτυδ: 
φκοικοίο σμγαηι σεγεγεηΐ εἰ τερεγεηΐ. 
Ἡϊης εὐχοσμήα δοπος πιογες Ὡοίαϊ 
δριιά Χοπορῖι. Ουτορ. [Ϊ. 2. 8. (ου- 
ἔοτ αυοφὰο ϑοδν εις βεουβοσι ΟἿοδο. 

᾿ Ῥοϊγῦ. 4 Μεοο. ΥἹ]. 2. υδῖ ἀδ υεεέϊ- 
ΒΕ 8 ΒΕΥΤΩΟ Εδῖ. 

ΕΥ̓ΚΟΣΜΙΆΑ, ογπαΐω. 
. ΧΧΧΙ͂Ι. 8. ΧΙ,Γ. 9. 

ΕΥ̓ΚΥΚΛΔΟΣ, ὅεπε ἐπ ογὗεπι τε- 
ἀαοίμς, ρωϊοῦτε ογδιομίαξεια, δεπε τὸ- 
ἐωπάαίμα.. ϑαρ. Υ'΄ 431. ἀπὸ εὐχύχλου 
τόξου, ἃ θ6π6 ἱπ οΥΡετα ἱπίθηϑο (ἢ. 6. 
Ιη δ 8 ϑϑτηο) ασοὰ. Αά αυξ νεῦρα 
Π]υϑίταπαάδ ἔδοϊς Ἰοου8 Ἡομετὶ ]]. 
Δ΄, ν. 124. βε4. (δὲ ϑοβοϊιαδίθβ νο- 

“ ξρῖὰ κυχλοτερὲς ᾿ἸηϊογρΤείδίυ εὔχυ;- 
}ιον.) εἰ ΖΕ] δη. Υ. Η. ΧΠῚ. 1. Αἀ- 
νου οὐχύχλως Ἰορίταν δρυὰ Οτ- 

᾿ ῬΒοῦ 6 [ἀρ ά. Ρ. 196. ν. 45. 
ΕΥ̓ΛΑΙΒΕΙ͂Α, γευεγεοηίδα, πηείει. 

ΓΝ» δοϊξοίξάο, ἐὔποτ απ σίις. 8. 

ΧΧΠ. 24.-- κεν, ἑπιθο. Ααα. [68. 

ΤΥΤΙ. 11. διέμενες δὲ ἐξ αἰῶνος ἄφοβος, 
χαὶ ἄνευ εὐλαβείας, μετταβῃεὶδιὶ δυ.- 
ἴδια ἃ 8έδ 0 βἰπα ταδί δ ἐἑπιοτε. 
Αρυὰ Ρτοοορίυχα Ἰορίτυν ἄνευ λάβης, 
ΡῬῖο αὺυο Μοπιᾷ Τοχῖο. ἰῃ Ηδχϑρὶ. 
Οτίς. Ἰεορεπάυμπι διιθρίοδί ἄνευ 
βλάβης, οἶκε ποτα. ϑεὰ Β[6)1.5 Υἱχ 
ἀυδιίδξ, χαΐῃ ἄνευ εὐλαβείας Ββοτῖρθ6- 
γι Ααυ, (ετγῖδ δος ΗἩθργδῖοο τηδρίρ 
οοηνεηϊῖ, αθδτα ἄνευ βλάβης, εἰ ΕΧΧ 
εἴἴδσα 8118 ΝῊ ΡῈΓ εὐλαβεϑαι ἵτι- 

ΚεΥΡρσείδ συηῖ. Νοο [δι θῇ ῬγΟΥβι18 
ἀϊερὶίοεί οοπδοίαγα Ποβά δε θη δὰ 

“Β.}., φυὶ ροξϊιιϑ Ἰεζογα τηδνῖ ἀνευ- 
λαβὴς, ἢ. 6. ἐπιρέια, ομὲ πιΐία εδὲ 
εὐλάβεια; Ἀ. 6. τεϊβσίο. Ῥτεοῖοτοα Ϊ6- 
δἰξανς χυσαὰο Βαὸ νὸχ δριὰ υχχ 
Ῥχονυ. ΧΧΨΝΊΙΠ]. 14. 00] νογυὶβ: δ 
τὐλάβωαν (ἢ. 6. }ὲγ οανεπάϊ ἀδέρσεκ- 
ἤδαμα) τὶ ἢ}} τοϑροπάοι ἴῃ ἰαχῦι ΕἸ ΘΌΓ. 
δὶς ἐἐνιμάμς ἀδ οανίο αο Ἀγουϊᾶο Ἰερὶ- 
ἔν δρυὰ Οϑσμοὶ. ΤΉγϑβ. 1]. 8. εὖ- 
λάβωα ἂς οαμέίοπε ἀρια Ατἱδιορἢ. 

ΦΙΣΔΟ. 

998 Εὐλαβόοριαι. 

ἀν. 876. εἰ εὐλαβεδεθαι δεῖ φυλάστεις.. 
θα, οαεξ ἀρεγε. Μιὰ. Μοεοτὶς Αἰῶς. 
Ῥδᾶρ. 144. εἰ Οπίαϊκεν. δὰ Ασιΐσειπι, 
ὙΠ. 8. 60. Αἀάςε ϑὅαρ. ΧΥΠΙ͂. 8. 

ΕΥ̓ΛΑΒΕΙΟΜΑΙ, τέγεοτ, τουστεοτ, 
οαῦοο πιϊλὲ, ἐΐπεδο. "γὙ5, ππείμο. 1 ὅατι. 
ΧΥΠΙ. 156. εὐλαβωξο ἀκὺ «ροσώτα 
αὑτοῦ, ἑδηεδαὶ ἔρειπι. Ἡοϑγ οἷ. ελ..- 
βιῖο, ἐφοβεῖτο, ἐρυλάσσετο. ϑγτατεικεὺ 
Ψο». ΧΙΧ, 29. εὐλαββελεθε ὑπὲρ ἑαυτῶ 
τὴν μάχοωωιραν, τεδέμεβές υοδὲς ρἰκάξον, 
να] οασυείο υοὐΐδ ἃ αἰδᾶῖο. ἴα χα. 
818 ῃ Ετδρτη. ῃ. 8192. ὅὄψτηση. 768 
ΧΙ]. 16. εὐλαβηθήσοντα:. Τάδτα Ρκ 
ΧΧΧΙΙ]. 8. Αψφὰ. ΡΕ. ΟΧΨΥΤΠΙΙ. 9. 
ΡῚ ἴσπιθῃ ᾿γῸ ὅν εὑλαϊβοζμεα, Ἰερει- 
ἄν: ὃν ηὐλαβήθην, αἱ τεςῖο διτ- 
[αν ἴῃ (δίεῃδ ΡΡ. 66. Τ. 111. μα. 
408. ---α γλ 7, «“οἰδιοξέμις σαπε. [ες 

111. 11..-ὸ δου 1 ΟΒαια, ἀἑπαα 
Ὁ δῃ. 1Υ͂. 2. βες. οοὰ. ΟἸ 5. --ὐσ 

ΗΙ!ΡΉ. 4 515, οοπίγειπέξοο. σε. Υ͂. 
22. ---- ΠΌΤ ῬΙΠ. οἰἶδο ῥῬγσ πεείε ακὶ 

λονγογο. Νυτα. ΧΙ]. 31. ὉΝὲ ποι- 
Ὧ1}}}85 ν]ἀδηΐαγ Ἰεχίθβθα ἼΌΘΓΙ Ῥὲξ 

ΘΒ ., οἱ τεϑρεχίϑβε Ατὰ. ( τῶ, 

γευεγεγὶ, ἐΐπιεγε τπείεε γείεσίοθϑο. Ἔ , Πλ 
ἰδιθθῃ ΘΟ] ΘοΣα τοὶ Ὡς ορὰς 
6886 νἱἀείυτ. Ἐεβροπάδθε μῥτεείεγει 
φυοαὺθ δυὶς νοοῖ Ηδρ. 1. 420. , 
ϑόρἢ. 1. 7. Ζδοδ. 1. 18. ---- ἸΌΠ, 

οοη ιρίο, οουβάο. Ναδατα. 1. 7. δὶ 
Ὠοπ Ἰερογιπῖ ὙΤΌΠ, ὧἱ Βοιπϊι ἐ 

βυδβρίοδξὶ βαπ : πᾶσα δἰίδτα δἰτμὶ, τ. 
α. Ρχον. ΧΧΣ.Σ, ὅδ. εἰ ϑορῆ. 1]. 13., 
βρης νοσρϑῖ ἰδ ᾿ΙΡρασίυβ νοτίρσεηί. 
-- Οτν δεμεἤοιξ, ρέμ5. Ῥσχον. 1]. 

8. -α 7 οὐρίϊο. Μαὶ. ΠῚ. τ 

Οὐρίίανε ποπιεπ Ὠεὶ εβι: ἴδει μὲς 
αο τεϊσίοδε οοἴεγα. ---- ἫΣ γογθδῖο, 

ἐεεν:. 72εγεὰ. ΧΧΙ]. 25. ϑγτομ. 
Τμοοά. Ρε. ΟΧΥΠΠ. 80. ..- ἈΝ ' 

ψεοτΏιτι, ἐέμποο. ἔχ. 111. 6. 1 ὅδ. 
ΧΥΪΙ. 299. σροσίϑετο εὐλαβεξγα, ἀεὺ 
Δαυὶδ ἔτι, τηλρσὶβ δάδιυς ἑηπεδοΐ θΔ- 
νάεηι, Ηοογοῖ. εὐλαβεϑϑα», φυλάτ. 



λαβὰς... 989 Ἐὐλογέω. 

“5 φοβεῖσθαι. ---- ΚΛ), Ὁαροτ. 7ετ. αὑτὰ ὁ θεὸς, θεποάϊοεῦδαῖ 11}}}5 1) οὰδ, 
,. 1. εὐλαβηθῇ, τὶ Ῥγο Ἴ)")Π 16ρ96- “υά. Υ΄. 3. 9. εὐλογεῖτε. κύριον, ἰαμάκέε 

: ᾿ Βοιαΐηυμι. Βπιὰ. 111. 10. εὐλογημῖ- 
᾿ ΣΝ φυοὰ νἱάο ἜΕΤΕΣ Γ , σὺ (ϑς. ἔστω) τῷ κυρίῳ, δεπεάϊοία 
7» ἐαπμέξο. ὅετ. ΧΥ͂. 17. δ] οεξ εἷς ἀοταῖπο. ΨΊΔ6 οἱ 1 ϑδω. ΧΧΥ. 
ΣΟ Ἤ. ]. χιδῖὶὸ σου χοσαηξ οαὐτὰ 83. ΧΧΥῚ. 95. 233 ὅδ. [1]. δ. ς0]]. 
ΩΝ 1κις. 1. 48. Ῥδίη. ΧΙΙΝ. 22. εὑλο. 

εἰ ῤεῖγαι ΘΕ δῆ, μὴν Ἔσέρτ: εω πᾶσα σὰρξ τὸ ὄνομα τὸ ὥγιο, 
ἀδπέ ΟΥΩΥ 68 ΠΟΙ Π65 ΠΟΙΏΘΠ 88η0- 

Ὁ ργαδίαπάα. --- ΜΝ Ψ, ΟΟμΙΕΓῸ. Άτη. Ἡδογεῖι. εὐλογείτω, ἐπαινείτω. 
Ὁ. ΧΙΠῚ. 46. ὡς φύλλον χινούμενον Οομξεν ΑἸΡογε δὰ ΟἹοββ. Ν, Τ΄ ἡ 
ὺ ἀνέμου εὐλαβηθήσῃ, ἴδαιατα [011- 121, ϑυϊάακα εὦ Ρᾳ. ΧΙΙΨΠ1Ι. 19. 
Ὠ», αυοᾶ γεΠο ΔρΊ 8 [Γ, οὐπ τ ἔηῖ8. εὐλογῆσαι, ὁἑπανέααι, ὑμνῆσαι, ἐγκωμμά- 
σα δ. } 2 οσμδίοίιο, αὐἰξροπίεν πε- σα, 1 Βερς. ΧΧΙ. 18. εὐλόγησε ϑεὸν καὶ 

οασυεο. ἴοι. 1]. δ. εὐλαβηθήσονται καὶ βασιλία, Ῥεῦχα εἴ ΤΈΡΕΗΙ δία:- 
ἂς σφόδρα, νἈ]46 8101 οαυεδωπὲ ἃ Ῥλεπιαυῖ. Ηδογ οἱ, εὐλόγησεν, ὕμνησεν, 
018. 1,6χ. οί. εὐλαβοῦμαι, τευεῖε- Εἰρηται δὺ παρὰ , ἢ γραφῇ καὶ κατὰ 
., ὉετΈοΥ, Κυγπιάο. . ἀντίφρασιν, ἀντὶ τοῦ ἐβλασφήμησεν. 700. 
ΕΥ̓ΛΑΒΗ͂Σ, τευέγοηδ, ρέωε, τεῖϊ- ΄]. ὅδ. εἰς πρόσωπόν σε εὐλογήσει. 1,εχ. 

: ΟΥ̓} ΜΗ, Βγατι, εἰς φρόσωπόν σε 
Ὁ5μ8. ὙῸΤ δεπφίοια, ϑαποίμξ. εὑλαγήσει, ἀντὶ τοῦ καταράσεται. Οοηξ, 
ἤςἢ. 1]. 2. ΘΌΪΘΕΣΙ ΤΉ. ΕσςοΪαβ. Τὶ 1. Ρ. 1946. 
ΕΥ̓ΔΑΒΗ͂Γ ΠΟΙΕΏ, φβαποίμνι 8. δα Π ον εὐφημεῖν, αυοα 4]148 Ταμεία 

εἰϊρίοδο οαυεπίεπι Καοῖο, σαποίζοο. αοοίαπιατε νεὶ ἰαμάαγε εἰρυϊβοαῖ, μεσ ἃ 
 ΗἸΡΉ. 8. Ἴ»» δέραγο. Του. ΧΥ͂. ΔΠΓΡἨγαβίῃ δἴΐαπι ποίδε πιαίραοογο, 

ἀ, τ ξέπιεγε, εἴ εὔφημοι, 85. λόγοι, ῬΘΓΡ 
Ι0. ὌΝ ἐδηᾶάθηι ἤριγατα ἰαηιοπία φτοῦγα 
πο μύλον Ἐπι εν ὀαν τις " Ἡφεγοῖ. εὐφημοῦσι, στένουσι, κωλύουσι 

τς δὴς Ππν ον, “πὴ γ᾽ (Ἰορα χαταλαλοῦσιν.) κατ᾽ ἀντίφρασιν. 
μὰ φὸ εὐλαβῶς ἔχειν, Ῥτορίθγεδ αυοά άδτα : εὐφήμοις, γόοις, δυσφήμοις κατ 

"εγετεπέμ, 8. γεβρίοπὶ ἀμοεγεπέ. ἀντίφρασιν. ἘΝ ὑμνεῖ, ιοα οοχητηι- 

ΕΥ̓ΔΑΔΟΣ, ὄσμε ἴοημεηε, ἢ ΟΜ. ἩΓΟΥ͂ σαγηιῖπο σοἰοόγαγε, σαπογε ποϊδῖ, 
ἴως, ἀμετίια. Ὧλ ̓Α1ρ}. Ὧν» ΟἹ Ἰηϊογάμπι ἰωρεγα, ἐποιδαγο, οοπυϊοῦδ 
ἰαδίογιηη, ἱ. 6. ἴοφιαα. 7οὉ. ΧΙ. 9. ἱπεεοίατὶ 5 ση!βοαῖ. ΝΊαΘ6 [ΠΕ γα 5. ν. αὶ 

Εδηάδια ποϊϊομθμ παρεῖ αυοαυδ Β. ἡ ὑμνίω. ΡΊαγεβ 8185 γΟΟ68, 408 Ρ6ΓΥ 
1. εὔλαλος. Ναια εὖ ἴῃ οομπηιροαίκίΒ ΔΠΈΡ ἢ γαβίῃ Ἔχρ]σδηάβε βυμὲ, πιδρ- 
αδηπάοαυο υσέάε, βου πεμέξιπι ποδί, ἨῸ ΠυΙΏΘΓΟ οΟἸ]ορὶς Ῥοοσοοκίυ. δά 
ν. Ο. εὐδιάφϑαρτος, υαἷάο οογγμρί δεϊιδ, Ῥογίδτα Μοβίβ ρ. 19. ϑγιωῃι. δ. 

εὔγονος, βεοιπάμα, εὐέχφορος, αὐπιοάπα ΧΧΧΥΙ. 28. οἱ εὐλογημένοι ὑπ᾽ αὐτοῦ, 
τας, εἴς. --α ὉΔῚ 094» υἱῦ γέτ- ἐαθυρδς ἡ ̓  60. Οοπῇ. Μπεν ἘΤΥ, 
ἜΣ Το: : ῃ ἘΥΆΡΕΣ ΣῈ . ὯΌΙ ᾿ ογημένο του σ ἀτρὸς αἸζυἢ- 

ϑγτι οἱ ΤΧΧ ἐᾷ νόει ὦ ΕΣΥν. ΤΥ ΡΕΘ ἐν ΚΟΥ 5 ἘΞ ΤΊ) ὉΠΕΙα, 
10. ϑίγαο. ΑἹ. 6. δὶ ποῖαϊ σιαυία, ΔΒ. ἰάο. δη. 11. 19. 90. ΤΡ. 
ἀυίοϊα, αἰδὲδ σταία ἰοφμοπέίοηι, ἃς οϑῖ 51. τῷ ὑψίστῳ ηὐλόγησα, ἰασμάκδαπι 
1, 4. ἰῃ ΓΙΟΥ͂ τηϑητο λάρυγξ γλυ- Αἰ εἰβαίτλατη. ᾿(Ζοπαγαβ [χ. ος. 1015. 
χύς. 1εχ. γεῖ. εὔλαλο;, εἴαθεϊιο, εἶο. πὐλόγησα, ηὐξάμην, καὶ εὐλόγησα.) 
φμεηισ, ἰοφμαα, ἱμομϊεπέμδ. ὈτυβὶαβΒ ὰ Ἐδάθηλ οοηϑίπιιοτο οοουχτὶς δὲγ. 1. 
700. 1. ος πιάνο Ιαχοτο: ἰοοιμίες, 24. 1.1. 17. 1 ΜδςοςαΡ. Χ.- 98. --- 
ΕΥ̓ΛΟΓΕΏ, δεηποάϊοο, ἰαιάο, τ. ΓΙΞῪ» δεπεαϊοίο. Οεη. ΧΗ. 2. 

κατ᾽ ἀντίφρασιν, πιαίεάϊοο, δίαεράεπιο. Ῥτον. Χ]. 925. 1.6. ΧΙΧ. 24. -- 

2» ἰάθαν. ὅδπ. 1. 32. ηὐλόγησιν δ ΔΓ Ηρ. φαρίπο, 1 ϑδτα. 1]. 

ἱὰ 



Εὐλογητὸς. 940 ἙΕὐλογίζω. 

4 31. ἐγυδξ, δι ἰορεπάπει ρμυϊὼ- ποίδὶ μία υοία ;γῸ δαΐμέξ ἀέηρε πα 
- ΠῚ Ηρη. -τ: ΤῊ τδᾶτι. εἰ ΡΠ. 

δενκειοεπεῖο. τα ΧΧΗ͂Ι. 11. 5α. 
ΧΧΙ͂Ν. 10, --- 212» δεπεάϊοξιο. ! 

σευ, ΧΧΧΊΙΠΙ. 11. λάβε τὰς οὐλογίας 

ΠῚ» οεἰεὗτο. ἴοεα. ΧΙ].1. ΧΧΧΥΤΙΙ. 

19. --- ὙΓἠΠ Ηιρἢ. 8 ἽὮν αδμμ- 

ἕαγε γαοῖο. ΑἸ. Ὅευι. ΧΧΧ. 9. --- 
δ. ΡΙμ. ἰσμάο. 1.8. ὨΧΊΨ. 11. 
Ιης, 1ε6.. ΧΧΧΥΠ͵ΙΙ]. 18. -ΥΥ ΠΣ 

Ηἰρλ. οαπέαγε 7αοῖο, ἐπλίαγο. 700. 
ΧΧΙΧ. 18. -ἰἣν ἐΐηιοο, εἴϊδια γε- 

φϑεγεπῆαηε Ῥαΐαπι ἀδοΐανα. ῖ.α. ΧΧΥ. 

μου, ἃς ἤνεγκά σον, εοςῖρα νενμβεσα τοϑῖ, 
τς τ δἴζα! ἘΒ]. 1 δα. ΧΧΧ. 26. πὸ 
εὐλογία ὑμῖν ἃσὺ τῶν σχύλδιν, Θςτε πα- 
πῶ γ Ὁ 18 ἃ 5ρ01118. 146 εἰ9υ4 1. 15. 
1 αι. ΧΧΥ. 47. 4 στρ. Υ. 158. 
οοἱ]. ν. ὅ. εἰ γογοῦϊ Ρδτοὶ, 5. Ρ. 1. 

ὁ 8. -- 415 Ρίμ. ἀσπογο, 166. ΧΧΨ. ὁ-0 Ῥέαν, εὐλογάα, νἰρρβάρε χει. κὐ τᾷ 
4, “-οῺ}» ΡΙᾺ. ρεῖξο. ἴε5β. ΧΧΧΥΨΠ. ΧΥΤΙ]. 31. σοήσατε ματ᾽ ἐμοῦ εὖλε. ᾿ς 

30. -α ΠΡ δοπορίαοίδμηε δλαδοο. 

4 ϑιω. ΧΧΙΨ. 28. ϑοιωυϊθσυβ Ῥτο 
εὐλυγήσουσι ΓΕΡΟΙΪ εὐδοκήσουσι, ουχὰ 
ἐὺα ἃ νοσα οἰἶδηι ρου ϊαΓ 'π οοαά. 

68. ΧΧΧΙΠΙ. 10. γγοὸ δοάδιι. 
Ψυΐρ. ὁοηιρίαρεδιιηί. Ἐπχ πηκίψαίβ 
Πδυΐα δἴζα τ Βαθαίθσιυβ ργοσρετας 
διρίμγ; οὐρὸ Ἰδεΐυσα ζπ10 εὐοδωδή- 

ἃ σονται. ϑεά ΑἸαΡΓοβὶὶ 18π| ἰοροΓα 
δ Ἰοσῦο εὐλογήσουσι. Λάἀς ΤΠεοά. 
20». ΧΧΧΊΠΙ. 26. υνὶ εἰεοίιβ δεπε- 
υοἱεμίδα Ῥοιίζυσ, πεαρο δεποάϊοίίο, 
πῃ αὺδ οπὶ εταμάιἰο ῥγεέσμηι. ΑΙ. 
Ῥβαΐω. ΧΙΝΙ1Π1. 18. Τοῦ. ΓΧ. 6. 
εὐλογεῖν εδὶ σταίείατί. ϑοᾶ ἴὰης 16- 
δεοηάυταῃ οὐἱξ οὐὐὰ Οτοξίο οἱ 41118: 
εὐλόγησε (μέρα Ἀδρσιιο}) Τωβίαν καὶ 
φὴν γυναῖκα αὐτοῦ. 6 ]1μ8 : ὅτα- 

ἃ υἱάανι ζεετί. Ααΐ οορίίανϊς ἄς εὕ- 
λόχος, δαῖ νοοΐ εὐλογεῖν {θυ πο- 
ὥομποτα, ουὐὰ αὐϊάδτα ἐχοιαρ]ατα, 
ἀεμίάοτο, αυθ ἰδτηθπ ραχέσι τ88 
Ηδδν. 7,» ῬΑΓΕΪχὰ δια ρα ἰΐπρυιδο 

Οεττοδηο (εβερπείει Ἐ είδες 
ἐλεὶν δίεεεεά δοάιε5) οοπῆγτηδσὶ ροῦ- 
εοί. ΒδΒεὰ Ὀνυδῦυθ οἱ Οτοϊυδβ γο- 
χχω υἹαογηῖ. 

ΕΥ̓ΛΟΓΗΤΟΣΣ, δεπεαϊοίμε. 2 

αῖ. ΔΗ. ἰάθη. Οεποα. ΙΧ. 96. 
ΧΧΥΙ. 90. -- 2 Ομ]. ρασί. 

Ῥεδ. δι, 111. 420. 

πι τ υλς, δεπεαἐοίὶο, ἴίετα : πι- 
μ4, »ὺμοίμδ, ρα. πϑῃ» Ῥγηπο. 

πον Ὁ Ῥασ. Ν. 1. 3. υδὶ εὐλογία 

γίαν, ἰλοϊδα χαθουτα φράσει. 1κσ. 
Ογε ΠΕ; ΜΆ. εὐλογία, εἰρήνη. Τἴα ἰο- 
συ Ὀομα τπαϊοηγταῖοβ, βεα ΕΆΟΣ Ια πν- 
ἱογρτείδοηϊβ.Ό Οὐμὰ δηΐτη βαπο- 
ἀϊσιίσταβ νυἱρὸ μας οοποῖροσεσωγ 
ἔοσταυα: Ῥας ἰδὲ, υοδὲσ, τρακ μασ 
ἀϊςίδ εδὲ δεπεάϊοίϊο. ΘΟ. νισίηξε 
δ ἴς6. ΧΧΧΨΥΙ. 16. κε. ΧΧ, 5. 
«ροέφϑασας αὑτὸν ἐν εὐλογίοως 'χρησεύ- 
τητος, ΣΟΥ ΘΕ 11}1 δεπευϊβοξέφηδυε ἐ 
δεπερηξίαίϊα, Ἀ. 6. ἐατριεεέπεα δεπῖξ- 
κεαίε. (ουΐοῦ 4 (οζΣ. ΙΧ. ὅ. -- 
ΓΘΊΔΟ ΡἈγὶ Ῥγδ. ἴοεαι. δεπεάιεία. 

εις. ΧΧΧΙΙΙ. 18. ἀκ εὐλογίας. 
Ιοροταΐς ΤΡ ΔῸ» 5 δεποάλοίτοιε. 

-- "Ὃν πες. ΧΧΧ. 19. ποῖ 

τοδὶο Οὗ οομδοχίδστα ογδεϊσξοσω. --- 
ΥὉ, ͵ ἥᾶαισίια. 1.5. ΧΧΥῚΙ!. 9. τοῦτό 

ἐσεὶν ἡ εὐλογία αὐτοῦ, μος ε5ὲ “καίω 
οἿυκ δαϊ υἱετδ. 56. ΤΏ Ἀ. 1. ποῖαξ 

εἰξεοίεμη, 5. ὁπιπε, φαοιῖ αἴσωσινι αο- ἱ 
ἑξοπέπι δεφμίξων ἐπ κίταπιᾳμε ρμαγίειε, 
Β. 1. 'ἴπ Ῥοπδια, εἰεοίκε φαἰκίατὶΣ 
Ῥαπα. --- ΓΣν υἷπὲε, ἑεγπεῖπς, 
86ς. 8108 ἀεεϊ ετίμτο, οἐ«ρεάδα. Οει, 
ΧΙΙΧ. 26. Οκρεάϊα οοἰζξδενε βοΐπὶ 
Ῥτετοβί ββίπια, {υε ἰπ πιοπαρας μτὸ- 
νοηϊυηΐ, ΟἹ]. δου. ΧΧΧΗΙ. 15. 
ϑιν. ΧΊ. 92. εὐλογία γεϊῥοϊἑαίειι 
Ῥετγὶ(αίεηι ποῖαϊ, 4υἱὰ εεἴ κ᾽ Αὐεὰ 
Ῥεποάϊοςοη!ᾳ ἀϊνῖμπα. 

ΕΥ̓ΛΟΓΓΖΩ, δενεάϊοο. ΤΛΆΥῚ 

ἀρῶν α Ἰάδυι. ψυ. ΘΥπιήδοΣ. [6κ. 
ΧΥ. 16. 



Ἑὐλαογιστία. 941 οἙύνοια. 

ι΄:ἝὮὖἪὦ “ἘΥΛΟΓΙΣΤΙΑ, ταῦ δεπε εν: ἘἙἘΥ̓ΜΕΚΗ͂Σ, δεπευοίως, δεπέριοιε. ἢ 
ἀμοία, δαιϊ τευίε ἱπίία ρμνδεμία ἵει 4 Μδαος. ΧΙ. 8581. ΧΙ. 26. [ὰχ, 
οαρίοπαϊ ἐοπεμις. 4 Μδρο. ν΄. 42. γε ΜΒ. Βγϑιι. εὐμενῆ, ἐπιιιχῆ, 
αὖ μετὰ εὐλογιστίας, τνθχι ΘΟΝΟΘΉ ΕΗ ΕΓ «ρῶν, ἥμεβον, συγχωρητήν. 
τεσές ταίδοπι. Ὁ. 111. 14. Ηεεγοῦθ. "ΕΥ̓ΜΕΝΙΖΩ εἴ ΚΥ̓ΜΕΝΙΖΟ- 
εὐλγιστία, εὐβουλία. Ψιάδ ἀποαυς ΜΑΙ, γορίῥίωπι τεάάο, ρίαοο. ᾽ὰα 
ῬΠΟΙ͂Σ [,ἐχ. εἴ δυϊᾷαγα. ΒΌΡΓΑ 8. ν΄. ἐξευμενίζω. 

ΕΥ̓͂ΛΟΙῸΣ, ὅσιε ἔοφιεπε, εἰοψμεα. ἙΕΥ̓ΜΕΝΩΓΣ, δεπῖβπε, δεπευοῖε, 
ΞΟ) δδνν υἱγ υεγδογμπι, ἱ. 6. απιὶοα. ϑ8ρ. Ἱ. 16. φαντάζεται αὑτοῖς 
εἴοψμεηδ, 7αουπάμδ. ΑἸ. εἰ ΧΧ εὐμενῶς, ϑρραγεῖ 1118 απῖσα. ἴθ ἴῃ 

ὦ 866. Οχοῃ. εἰ αἰϊοα Ηοῖτα. Εχ. Κ. (Ὑἴ088. τῆς Παναρέτου Μ55. εὐμενῶς,.. 
10. φιυκῶ;. ΗεἐγςοἘ. εὐμενῶς, πράως, ἷλα- 

4 Ὡς. 

παν ο μα μόθα, ἐὐλμωρα ἀγαθή ὺ ΕΥ̓ΜΈΤΑ'ΒΟΔΟΣ, “ζαοῖῖε “πιἰαδί- 

ϑ8ρ. ΧΙ]. 11. περέξυσιν εὐμαϑῶς ἔμ. ἼΞΣ) Ῥασέ. ΝΙΡΒ. περέαέμα, 
φάντα τὸν φλοιὸν αὑτοῦ, Οἰγουτηγδοὶς - Ῥγον. ΧΥ͂Ι]. 21. εὐμετάβολος γλώσσῃ. 
ατέμοίοεε ϑετὶ ϑοϊίεγέεν ὀγάννεσι οοὐ-ὀ Ἡθβυοι. εὐμετάβολον, ἀλλοπρόσαλλον. 
τίοοιι 6}ι8. Το. Μαρ. εὐμαϑὴς, ὁ ΕΥ̓ΜΗ ΚΉΣ, ρναϊοηριιδ, ργόσεῦιδ, 
εἰς τὸ μαϑεῖν ταχύς. ΓΤ οὖν» Οἱ Ἰπευδιγα, Ἦ. 6. ρτῸ. 

ΦἘΤΥ ΜΑΡΩ, Σ, Ῥγοπιρίε, αοϊδογ, σεν. ἴπο. (δμπα ἀπθίο ϑγτασοβο δὴ 
ε οσοπεπιοίέ, δ. ΥΠΙ. 10. δΕἼΧΧ 6εο. Οοτορὶ. 1 Ῥαγ. ΧΙ. 23. 

» δέξο. Οὐ. εἰς. σίπε σεενεία. Οἵ. - 9 αἰμι. Ἰγουξ. ΓΧ, 3. Ἐπεῖρ. 

ἐμριραὶ Τμες, Ἀρρευά, μαᾷ. 918. Ὑομίς, ἴω ΑὐἹ, 696. ΑἸείρῃε. 1. 
ὙΣ εὐμαρὲς, εὐχερὲς, ὑὐαν ῥῴ- 67. 

ἰσφαλές. ΟἾΔΓΆΒ 1,6Χ. οοἱὶ. 024. 
εὐμαρῶς, ὑγιῶς, εὐχερῶς, εὐκόλως, οὖ- ΠΝ τπιοεϊίαε. 850. 

μα(ῶς, «ζφάως, ἱλαρῶς. ΕΥ̓́ΜΟΡΦΟΣ, 7 γηιοσιιδ, 86. πῸπ 
ΕΥ̓ΜΕΓΕΘΗΣ, μεγπαρπια, ἈΓῸ- γηγα δ ζοττποβίίαϊα παίασαϊὶ, χύδτη 

οεγμδ. 7}, εἰεσίμδ, ἡμυεπὶδ. Ἐ ϑδτω. φρῖργῃ δὐδοϊίτία γεῖ σγτισίαση οστάθ 
ΙΧ. 2. Βαγ. ΠΙ]. 16. Αἄδε 1μιοίαπ, δὲ νϑοϑξίυσα αἰοίεας. 5ῖν. ΓΧ. 8. ἀσὸὺ 

ἀ Νανῖᾳ. Ρ. 938. Ο. Ὠ)͵]οὰ, ϑῖο. Ρ. 19. γυνωκὸς εὑμόρφουι, Ψυὶξ. α πινίδενε . 
88. οονρέα. ΟἸδοχαεσιβ ΑἸἹοχ. ἢ. 257. κε: 

ΕΥ̓ΜΈΛΗΕΣΣ, “κπαυΐϊξεν νιοδμίαπα. χαριτωμένης. Αἀά6 Ἡετοῦῖοι. Ι, ν. 
βαρ. -ΧΥ]]. 19. ἄἀε σαπία ανίυτα : 80. 10. εἴ οοηξ, [,οοοἶϊαπι δὰ Χεῖ. 
ἦχος εὐμολής. Τδρίτον Ῥτεοίοσεα ἤθε ἘΡΙΙ6β. ρ. 148. 
γοχ δρυὰ Ῥο]]υοοι 11. 117. οι. ΕΥ̓ΝΟΞΒΏ, απιῖσε οοηϑοηέϊο, δοπό. 
Ηα]. Του. . ραρ. 68. 18. Βεἶδικ. τυοίοπέϊα εἰ ἀπηοίέμιξ υἱπομδάς ἡμΉροτ, 
εἰ [λιοΐδη. Ασλοσ. Ρ. ὅ80. (. ῬΩ σάλατεο, οολέτεο. Τλδῃ. 1, 

ΕΥ̓ ΜΕΛΩ͂ΣΣ, ρεγέε, αοομγαίέ. 48. δες. (ἶ8. ἘΣ δέ :. α. ὁμονοεῖν, 
4 Μδοο. ΧΙ. 18. υδὲὶ νἱά, Οομῦεῆ-ὀ κδἊς ἀνε νουϑίομοθ οοδ  μορυηΐ. ---- 

ἐ εἷυβΒ. δ'ιοα τϑοϊϊιδ 101 Ἰορίςων ἐχμό- Τιδν οομδομίο. Ουϊπί. δα. Οοπδβ. ᾿ 

ΕΥ̓ΜΈΝΕΙΑ, δοπευοίομδα, αὐ ιδα ΧΧΧΙΝ. 15. εὐνοήσομεν, δταὶοα οοη- ἃ 
δ : Βοηϊίοσουσ. ϑ8΄ σὰ οὲ νοσῦὰ Μδιῇῃ Υ, 

οἴβ6: Ἰἣν δεπερίαοίξιωη. ϑγταπιδοῦ, 9. 7, εὐνοῶν. νυϊξαῖυ8β τοδαϊε: 
Ῥχον. ΧΥῚ. 16. 29 Μδος. Ί. 49. εείο οοημδεπίδεησ. Αἀάὰ Ὠϊοά. δὶς. 
εὐμένειαν εἰς δυσμόνειαν μεταβαλόντων, 141. 1. Ὁ. 59. 
απιϊοϊϊαπι ἴῃ Ἰπλτηϊ οἱ ἴδτι τηυϊδῦ μι. ΕΥ̓́ΝΟΙΑ, δεπευοίεπέδα, οπιξοίξία. 
Ἠεεγοῖ. εὐμένεια, φιλία, διωαλλαγὴ, 1 Μῶρος. ΧΙ. 838. 58. 4 Μδοο. ΙΧ. 
συγχώρησις. ἴμεχ. ΟΠ! ΜΒ. Βγεσω. 231. 36. Ἠεεγοῖ. οεὲ 1,χ. ΟΥτῖ!: 
εὑμένωα, ἐσίρευσις ἀγαϑή. Μ58. Βγϑιι. εὔνοια, φιλία. 1)ε ριείαίς 



Εὐνομία. 

α εγρα ρματενίεοι Ἰερῖθαν 4 Μαος. 1. 
10 

ΕΥ̓́ΝΟΜΙΑ, δοπα ἰεριιπ οοπδίϊέι- 
ἔἰο, νοὶ δομαγωνε ἴορεηι οοπαί μξῖο, 
δομξ ἴορει, σίαέμδ τέγεης δι δοπὲξ 
ἐερίδιιϑ. Γ» ἐδεοπίία, ζεἰϊοίαε. 

Αι. Ρχον. ΨΊΠ1. 14. ποῃ τηδ]δ : 
ΑΙ εὑνομέα ΟἸΆΠΪΠΟ ρ᾽ΌΔΡΕΓμΝι γαῈ- 
ταηι δἰαίμηι πολι, Οὗ Οὐγαβ πλθδα8 
Νον βεἰπιδα ἱπ ῬΏΟΙΙ [δ χίοου ᾿. 35. 

ὃ δυϊάκε : εὐνομία, εἰρήνη. ἃ Μδοο. 11]. 
40. ΥΙ]. 9. 

ΒΕΥΝΟΟΣ, οοπΐγ. εὔνους, δέπε 
αἴδεοίις εγρα αἴΐᾳμοηι, « δεπευοῖμε. 
ἃ Μαδοο. ΙΝ. 9. Ῥχαῖογεδ ἰερίζυσ 
δίτδο. ΧΧΥ͂Ι. 14. 666. εἂ. Οομρὶ. 
γυνὴ σιγηρὼ καὶ εὔνους. 

ΕΥ̓ΝΟΥ͂ΧΟΣ, ἐπνπεοΐαδ, σαδίγα- 
ἐν, ὑγαξοίαν, ποδέλὶε αεἴέους. "ὉΛΌ, 
ἐφ. ἴης. 29 Βορ, ΧΙ. 16. υδὶ] 

« φυληροὶ νος δατὰ Ὁ. Ὁ [ἰορῖ8886 : 

αυδηι Ἰϑεϊοποτα ΓΟ ΡΒ ῬΥΘ ΓΘἢ- 
ἄδπι ε8θ6 Ἰπάϊοο, αυϊ8 δαπιοάυπι 
νογοβίτη!]α εϑῖ, Η δι αιίδη, υἱ ἔιζ8 
δβαϊυζθιι ρμεϊεσεῖ, δὰ δεσΘ σα ΣΘ- 
Βίυτα σοπξιρ 886, αυοά δ᾽ δυπιοἢ15 
τορὶϊδ ουδίοα!ερδίαγ, Ὡοὰ δυΐθιῃ 
γίδια ἱπίτοῖμιβ δαυογθτα ἴπ Ῥϑίδ .- 
εἴαχα, εἰερίββα. --α ΟΥ̓» ἐππμοδες, 

εἴ μοῦ βυπεοάοοῃϑῃ "ηἰπίδέεν αμσις 
ἐἱ με δεῖ. Οεη. ΧΧΧΙΣ, 1. ὁ εὐνοῦχος 

ν, απίέσμς Ῥῃδσδοηΐθ, τδὲὶ νἱὰ, 
Μοπιῖ σδπθβ. ΧΙ, 3. 7. 1 ϑδιη. 
ΨΙΠ1. 15. ἴε6. {Ε0]. 8. μὴ λεγέτω ὁ 
εὐνοῦχος, ὅτι ξύλον ἐγὼ εἰμὶ ξηρὸν, Υι6 
ἀϊοαὶ οαοίταίες (ἢ. 6. οαἰἶεδε), ἐρο 
πσηυπι αὐίάυπι βατι. ὅδρ. 11]. 14. 
Ὁδὶ ἀδ τηδυ δεβ ἀϊοϊξας, αὐ Ἰῖσοῖ 
ἐλουϊταΐοση ᾿ ΘΧο ΘΒ οοπουδιέατα 
ἨΔΡοδηΐ, ᾿ἴρογοθ ἴαπιθ ὈΓΟΟΓΕΔΓΘ 

4 ποὺ ναϊθηϊ. Οοηΐ, [,6χ. Ν. Τὶ 8. Β. 
ν. Ηδγοῖ. εὐνοῦχος, σπάδων, τομίας, 
κάλαβος. ΟἾοβ8. 1ῃ 854}. εὐνοῦχος, ἐν- 
φαῦγα ὁ ἄγαμος. 

ἙΥΌΔΙΑ,  ὈγΌΔΡΕΥ δισοθεδμ ἢπ 
ἑδέπενε, ργοξρεγίίαα, ζεϊβοϊἑαδ. ΣῊΝ 

Ῥγῆ. ρεγεμαίφον, ρεϊοίον. Ῥτον. 
ΧΧΨΥΡ. 1δ. εὐοδία βασιλέως. Ὠυοῖα 
εϑὲ βθο ψεσβϑῖο ἃ νδρὶ ΠΣ ΠΟΙΟΏΘ 

64, αι ἰοησε ἰαίεχιιε ραίεγε, Ν. ζ. 

942 
Ἑε λό 

αρυὰ Ομαϊάοοα (ι4ε Βυχεοεί, οοϊ. 7 
1868.), εἰσιίϊδοιί, υπᾶὰς 1». ΧΧΤΝ. 
48. ρεῦ σλαεύνοϑαι ἃ ΤΟΧῚᾺΧ γχϑαπϊ- 
ἴυσ. Ἐπὶ δυΐδῦιὶ ραΐξ ππερέδέπάο 
δβυιηθοίυπι γε οϊἑαίε ἀρὰ εθτεθας. 
8 Ἐρᾶγν. ΥἹΙΙ. δ2. υνὲ τεϑροπάει 
ΓΤ ΤΥ σα τεοία. Ἐπάν, ΨΉΗΙ. 

51. 8. Ἐθάτ. ΥΠΙ. 7. ΗἨεῦσ. Ἢ" 
ΠΣ ΌΠ τον» απ Ζεὶ δοπα. 

Εϑάγ. ΝἼ]. 19. 81... Χ. δ. εὐοδία ἀν- 
δρὸς, ργοερεγίας, ζεἰοῖίας Ἀοπεέπαπι, . 
ΟΝὲ ἀνδρὸς ροδίϊαπι δεῖ ὕτὸ ἀνδρῶς 
ΑΙΣ, ὧὐ γυϊραῖια εἰ ϑγτιε, Ἰορο- 
ταις Ὠἰς ἐξουσία 6 γερο θ σστη- 
τηδίβ. ΗθογοΒ. εὐοδία, εὐπραξία. ϑ8ιτ. 
ΧΧ. 8., ἀμνρηιεπίωπι ἔπ ορέδεις εἰ ἀο- 
πογίδιξ. . 

ΕΥ̓ΟΔΙΑ΄ΖΩ, ἱ. ᾳ. εὐοσμέω, ΑΒ ὄζω, 
δοπὲ οὐοτὶΣ δέπι, ὅφηε οἶδο. "χ) ΒΝ. 

8 ἢν "οιπάνηι ζχοῖο. Ζδεῖϊ. ΓΧ. 
17. οἶνος εὐοδιάζω. Ια ΒίεἶπιΞ ε ἃ 
Ττοιλϊο. δορὰ ἴἢ οσαπῖμει ᾿ππεὶς, 
οοἸ δ δυσύδαιε, τοσοῦ 
εὐωδιάζων.. 146 ᾿πῖτα Ἀ. ν. Ἑδοδράζω 
Οεε οὶ μοϊΐυ8 οδὶ ὑγόξρεγειπε ἐΐεσ 
ρ»ναδεο, εἰ ἵπ' χωθᾶϊο φφγόξρεγο ἐξὲ- 
ΠΕΥΘ 8. ΟἸΔΠΪΠΟ ὁμοσδῖξις μίογ. (Οαπῖ. 
δέγδθου. ΧΥ͂. Ρ. 1080. Β. 

ΕΥ̓́ΟΔΟΣ, ρεγυΐμα, ἴξ. ἐέεν ἐσρε- 
ἀΐπιπι λαδεπς, Ὀγοερεῦ. υὗΤΥλ ΝΙΡΒ. 

ἐΐδετον. Ῥτον. ΧΙ. 9. υδὶ εὔοδος εξ! 
1. ᾳ. εὐοδῶν, φιὲ εἴέο!ῖ, κί αἰδχιὸὲς δεπε 
αὐ ἔδενε ρτοοοάαξ. 8 Ἐβαν. Ψ]]. 8. 
εὔοδα ἐγένετο τὰ ἱερὰ ἔργα. ἘΙεΒγςὨϊυ: 
εὔοδος, ἀγαϑή. 
ΕΥ̓ΟΔΟΣ ΕἸΜΙΝ, ϑγοερεγ διηπ. 
υν» τγοοθάᾶο, ῬΤΌΞΡΕΤΟ δμοσέξϑι μέον. 

Νιυ. ΧΙΥ. 41. 
- ΕΥ̓ΟΔΟΏ, ὄδεπε ἄμοο, ἀϊτέρο, 7α- 
οἷο, μὲ τὲ ῃγόδρεγε οεάαπέ, ζείδσειε 
διοοοξεμε ἀἄο, εἴ Ἑδοδοῦμαι, Ῥγοερε- ἃ 
ΤῸ, 'ῬΤΌΣΡΕΤΕ αρῸ. ἘΠ}»»" δεπεάϊοο. 

1ΧΧ βες. οοᾶ. (οίοη. ὕει. ΧΧΙΨΡ. 
85. Ὁ] 5ϑοπδῦη δχργθεθογαηξ, εἰ 
εὐοδοῦν εδὲ ὀεςἤοϊὶς αἤβοέτε. ---- ὙΝΟΤῚ 

ΗἸΡΆ. 4 γῶν» δεπε, τεοίε γαοῖο. ἴῃς. 

Ψυά. ΧΙΧ. 32. εὐοδουμένων. ΝοῺ ε- 
σὶς ὈνὉ» ῬΤΟΕΡΕΤΟ δωσορέξξι κδὶ, 



ἵ 

Φ ἐγπάϊο, ἱπίοντοο, οἴϊλτα : 

Ἑνοδόυω. 

«-- πο νεροιρεάυτα ἐδ 1 ἀϊο6 ϑοῖιατ- 
ἐδηθεγρίο εὐωχουμένων, αὐυοὰ γυ]- 
ξιεῖυδ ἐχργοϑβαῖϊ : ἐδ ἐρμίαπέίδιι. --- 
ΣΤῊ. ΗΐρΒ. ἄμοο. ὅθι. ΧΧΙΨ. 

48. ὃς εὐώδωσέ με ἐν ὁδῷ ἀληϑείας, αἱ] 
ὄεπε πιὸ ἀμαῖξ ἴὰ νὶα τοοῖδ. --’ ΠΡ 

ἩΙΡΗ. οοοίγτοτε [ποῖο. ει. ΧΧΙ͂Γ. 
12. εὐόδωσον ἐναντίον μου σήμερον, 7ᾶς, 
μέ τεξ λοίϊε ργόδθρετε νελὲὶ οεάαηί. ---- 
ΩΨ ΗἸρ. ἐπέεϊορεπέεηι τεάάο, 

αἀεπίον, 
ἐπέεἰϊερεμπίοεν ἀχὸ. Ῥτον. ΧΥΤ]. 8. 
οὗ δ᾽ ἂν ἐπιστρέψῃ, εὐοδωδήσετα;, αυο- 
οσὔπαυς δυίΐδιυ 86 οομνογίοει, γε 
Ῥτγοδρέγε ἀρεί. πο. 1 Ἄσερ. 11. 8. 
-- ΤῊ Ππν ὦμοο ἱπ υἱα. δῃ. 

ΧΧΙΝ. 427. ἐμὲ εὐώδωχε χύριος εἰς οἶκον 
φοῦ ἀδελφοῦ, δεπε ἀμασῖέ τὰς ἀοταϊηυβ 
1 ἀοπιιχη. ---- 7} ἄο. Ζυὰ. ΧΥ. 

18. σὺ εὐώδωσας ἐν χειρὶ τοῦ δούλου σοὺ 
“ τὴν σωτηρίαν, ἴὰ τοᾶηὰι δβογνὶ [τ] 8811.- 

ἴεω {εἰιοεν ἀεάμέβ. Νοὰ τηδὶθ 
4υοδα δβεπδυπὶ (Μ]Πθτ ἴδιλθη Ἰο00Ὸ 
εὐώδωσας Ἰεροτα ἔδωκας, διϊ εὐδόχησας, 
αυοά 5411: Βαθεπι). Οομίδσ ϑῖτδο. 
ΧΧΧΥΊΤΠΙΠΙ. 14. 1 Μδςςο, 11]. 6. --- 
ΥἹΒ» ἐγμηρο. 1 Ῥαν. ΧΠ]Ι. 2. εἰ 

«αρὰ κυρίου εὑοδωδῇ, εἰ α Ἰοτηΐπο 
ῬΤΟΙΡΕΙ διιοσεβδιιδ αείμῦ. Ἐδβροχθ- 
τις ποϊοηοπ, ἀδοεγηθηαδ, ἀΌλΙΩ 

«ἱ ΑΥϑΡ. δ Η βαθεῖ, ἀπιᾶο δου γϑ 

δϑὲ ἰδ, δίαἰμέμηι. ---- ἌΣ πον 

Καὶ εἰ ΗἸΡΆΒ. εἰ 96ιεὶ (Εϑβάσ. .. 8.) 
Ομαϊά. Αρᾷ. γώ ὅεπ. ΧΧΙΨ. 

421. 40. 42. δ60. υδὶ εὐοδοῦν τὴν ὁδὸν 
εβῖ ργοόβρεέυαγε ἔξεγ. Η6βγὮ. εὐοδώσει, 
χατευϑύνει 8., αἵ Ιοσεηάυτη 6βῖ, χατεὺ- 
ϑυνῖ Οουῃέ, Ὠδυς. ΧΧΎΥΤΙΠ]. 20. 2708. 
Ι]. 8. ἴω. ΧΙΝΙΠ1. 1δὅ. Ορεη. 
ΧΧΧΙΧ. 23. ὅσα αὐτὸς ἐποίει, κύριος 

Ἢ εὐώδου ἐν χερσὶν αὐτοῦ, χυερουπαπα 
116 ἔλοιοθαῖ, ᾿ϑομιΐπυβ Ῥσόϑρογα ἔΔ- 
αἰεραξ ἰπ τηδηΐθυ8 678. ΟΟΠΓΟΥ 
8 Ἐδβάγ. Ἱ. 10. ὅδ}. ΧΙ. 1. 208. 1. 
8. υδΐ νεῦρα εὐοδωδ)ήσῃ καὶ β6ς. ΠΟΙ. 
δ. ΑἸ 16η8, δος Ἰερυπίην ἴῃ Οομρὶ. 
εἰ Οχοη. Αὐοίος νκίδσις ϑγτσηδ. 

948 Εὔοπτος. 

οἶπιθ, αὶ ΑἸρὶ ὑγὸ γῶν Βαροὶ 

εὐοδοῦσϑαι, ν. ς. Οοιῃ. ΧΧΧΙΧ. 8. 
1.6. 1.111. Φ. Ργον. ΧΧΥΠΙΙ. 18. 
4 Ῥαν. Ἴ]. 11. εὐωδώϑη, ἢ. 6. ἧτοι» 
μάσϑη, ἱπίεγργείθ Ηδθγολῖο. 9 Ῥᾶγ. κα 
ΧΙ]. 19. οὖκ εὐοδωθήσεσϑε, γοα 
ΠΟ ῬΡΌΒΡΕΤΟ δροίῖβ. 106 οἱ 9. Ῥαγ. 
ΧΥ ΠῚ). 11. 14. ΧΧ. 421. ΧΧΙΝ. 90. 
3 Ῥαγ. ΧΧΥΊ. δ. εὐώδωσεν αὐτῷ κύριος, 
7 εοῖδ, ὦ τῶς ῥγόβρεγε ἱρεὶ σεάεγοηέ, 
ἀοιηΐηιβ. Νοβδη. 1. 11. εὐόδωσον δὴ 
τῷ παιδί σου σήμερον, [χο, αλε680, ρ»τὸ- 

Βοάϊθε γές σοαπὲ βεῦνο ἴμο, 
γιάε δὲ Νεὰ. 11. 20. --- χἡγηὺς 

Ρἷυν. οαέ δ, ραγορεάοε. 4 Ῥαγ. 
ΧΧΧΝ, 13. ἴπ ππρῃίθ Βαρυδγιηῖ 
ψοσρτα γον 40ε ἀδ Ὀγοβρενὸ δι(ο- 

σε αυδηάοαυθθ ἀϊείϊζατ. «--- 
“ΛΝ 2 πικίμέμάο πιαϊεάϊοίίο- 

πῖρῃ. ἴπο γον. ΧΧΥΠΙΠΠ, 97. οὐκ 
εὐοδωδήσεται, 1 οηΐγὰ ἰεροπάπχῃ οϑί 
Ἰοοο νἱξίοθϑα ἱτωργεβαὶ πῃ Ἠδχαρὶῖθ 
Μοηεῖ. εὐοδωσθήεται. --- ΓΤ, ὑπξέπρε 

αἀξῖσο, πείϑεγεοῦ. ϑυγτωτωδοῖ. Ῥζγον. 
ΧΧΥΠ. 18. εὐοδωθήσεται. Τὰ Βὶο- 
1108. 564 νοχ Βεδο, χυε ϑγτοσηδοῆο 
{ὐἰρθυϊαΣ, εθὲ Ῥοΐϊίι8 ΑἸοχαπάσίμο- 
ται, ΡΕΓΌΏ6ΠΒ δα γγιδν", εἴ 6) υϑάθτα 

εϑὲ ἀγαπηδϑήσεται, τοξοτεπάυτα δα 
ὩΙΤ δίν, ΧΨ. 10. εὐοδοῦν αἶνον, 

ἀδοσπίον αο τἱὲς ἰαμάατε. 8 
σεγό. δῖτας. ΧΧΧΥΠΙ]. -14. ἵνα εὖο- 
δώσῃ αὐτοῖς ἀνάπαυσιν. 1ἴα οοᾶ, ΥΜαῖ. 
ϑοα ῥυξεΐδσο Ἰβοϊίοποσω ἐνδώσῃ, αιδπὶ 
6. Οοταρὶ.. χροὶ. ΑἸΐογα Ἰδοῖίο ἑ 
6χ εὐωδία ν. 13. οτία, 6886 νἱάείυγ. 
1 Μδος. 111. 6. εὐωδώϑη σωτηρία, 
αυοά ἡπΝ ΠΟΙ ΘΟΠΏΟΩ6 (1οἱ ΡμοΒ86 
ΠΟΏΠ11}18 νἹἀερδΐιν, Ἰεροπάυμι ρὰ- 
ἰΔθδηΐ ἐδόάϑη 6 γεῦβ. ϑ'γυ. βεὰ υἱάα 
βυρτα δα 70ἀ. ΧΥ͂. 18. 5, ἸΏ 

“τ 

ΕΥ̓ΟΔΩΣ ΠΟΡΕΥΌΜΑΙ, ρτορ- 
Ῥετε ργῳϊεϊδοογ. Ὑγκ ΔΝΩΥ, δεπε- 

ἡ ποῖο στέκει. Ῥτον. ΧΧΧ. 20. 
ΕΥ̓ΟΠΤΟΣ, οοπδρίομεδ, "ῬΟνϑρῖ 

ομμς. ΕΡ. ψεγ. 5]. δ'εὰ εὔσασος θὲ 
τὶ δ᾽ ἰθυχη επβα νυἱάδέι 80 οχῶ- 
Ὠοπ ϑ βεσίθ. (]α εἰ εὔστιρος, ὁεή6 

Ν 

γευδ: ἀ0.. 

-- 

ἄ 



Εὐτάϑεια. 944 Εὐπορέα. 
« αἰδέμπι, ᾿αἀνκοίωνο οεἶετ, Ἰοραῦατὶὺ 
ᾳυοὰ Ῥδὴδ φοηνθηῖ γμζρωγέδιε. 

ΕΥ̓ΠΑΘΕΙ͂Α, ὄδομπα. οοηδξδἐιίο, 
7 μοῖαε, βάμοϊα. ἌΣ ἐγαηφιλ 

Ο ἴα. ΑἹ. Ῥεαὶπι. ΟΧΧΙ. 7. Ηδογοῖ. 
εὐσαϑείας, εὐδαρῤσίας. ; 

ΕΥ̓ ΠΑΘΕΏ, δέπε πεὲ δορί, ὅονο 
σοδογε φαμάεο, [εἰ οίέαίε ΓΓΏΟΥ, Ὡνν 

σἵτεης, υἱτιδ. Ῥα. ΧΟΙ. 14. εὗπα- 
ϑοῦντες ἔσωτω. Ψυΐ,. δέπε ρμαϊἑδηίθε 

ὑ ἐγεπί. Αὐοῖος Οτδουβ 101 Βερεί: 

εὐχαϑεῖν, σφριγᾷν, ἀκμάζειν. Ἠδεγεῖι. 
εὐπαϑοῦντες, εὔρωστοι. ϑυ 448: εὗσα- 
ϑροῦντες, ὑγιαίνοντος, τρυφῶντες. ---- 
Ἰχ 8. ἐγαπφμ με. ἈΓ ἢ ΧΧΧ, 10. 

εὐπαϑήσει. ---- ἌΡΣΩ ἰταπαφείϊηδ διεηι. 

ΑἹ. Ῥᾳ. ΟΧΧΙ. 6. εὑπαϑήσαισαν. Ααυ. 

ον. 111. 46. εὐσάϑησα. “νῷ 

συηεηια ἰγαπσιήϊιε. ὅο0. ΧΧΙ. 28. 
ὅλος δὲ εὐπαθῶν (ἴπὰ Ἐταποοῖ. Ἐά. 

ὃ τηδῖα Ἰεσία εὐπταϑὼν) καὶ εὐϑηνῶν, 
τοῖα δυύοιι γεὐϊοίέεν ἀρεης εἴ δΌυη- 
ἄπει. --- αν ραοΐϊβοια. Ὑποοά. 

720». ΧΧΙ. 23. ϑ'εὰ ἔοτγιαϑϑε 101 γε. 

᾿ δα βυπῇ (γϑηϑροϑὶξα. 
“ΕΥ̓ΠΑΓΘΗΣΙΣ, δοπις αὐ εὶς 

γέγμηι δίαίμ8. ἢ »ν δῷ» ἐγαηηιδίδιδ. 

Τμοοὰ. 72ἐν. ΧΧΧ. 10. ἡσυχάσει ἐν 
εὐπαϑήσει, τεαυϊοδοοεῖ 1 δοηο δίαξιι. 
ϑβεά ἐοσχίαβθε ἴθ] σοροποπάμπμι οτὶ 

ἀ καὶ εὐπαϑήσει, ῬατΌτα οὐ ἰοχίπτῃ 
ΗδεῦΣ., γματιίπι αυΐα Υ' αἱραῖαε Ἀαθοῖ: 
εἰ σμποῖ αῇ[κεῖ δοπῖς.  όσετα εὐσά- 
ϑημα ε Οδγγδοβίσσαο οἀχοϊίας Τοιι- 

. μἷμβ δὰ βιμάλιει ἴοια. ἴ. Ῥ. 882. 
Σιοπὰ. 

ΕΥ̓ΠΑΙΡΥΦΟΣ, εἰεραπίεν ἰεσίμδ, 

φγαίεχίαίμα. (ΑἸεΙρὮγ. 111. 42.) 

δὴ}, Ρεγζεοῖο. Ἐπ. ΧΧΠΙ. 129. 

ἐνδεδυκότας εὐπάρυφα, 85. ἱμάτια, νεὶ 
ε ἐνδύματα, ἱπάιιοηῖε 8 γψεβπιθπία εἷ6- 

Βαπίεν ἰεχία. Ποᾶδυχεγαπί 8 Ὁ 25, 

ἰόσεγε. ϑοθοΙ. ἴοϊ εὑπάρυφα ἱπίογρτε- 

(Δἴαγ κεκοσμημένα. ΑΥ̓ΔΌΘ 1ε,7886. 

γιἀοίαΣς εὐπόφυρα. Ηδογοῖι. καλῶς 
ὑφασμέίνα. ϑυϊάδε: τὐρρι γ᾿ δ: ἣ 
«λούσιι. Μιὰ [πε Ῥοϊ]υς, 
ποι. Ρ. 718. Ῥμοξίυ [,εχ. ς. 88. 

εὑπάρυφος, ὁ αλωσεῖδεν παρυφὴν τευτεῖσει 

πυρῥύραν ἔχον. ᾿ 
.- ΒΕΥΠΙΕΙΘΕΙ͂Α, οὐπεσμῖσιι. 4, 
Μδοο. '΄ 10. εἧς σρὸς τὸν νόμον ἡρῶ» 
εὐπεϑϑείας. ϑυδρίοοῦ ᾳυξάθιι, ἴοοο 
εὐπεϑδείας 6886 ἀκεϑδείας Ἰεσεμάσαπι,, 
ΠΟΏ ἰδηηθῃ 8011οἸδγοῖ ἱσαρεθβξεδιι 
Ἰοοι οποία, 91 τποάο οοπσίατζος εὗπι- 
ἡ εἰὰν Εὔδια ρεγεμασίοπεηι εἰ στυϊδολτνε, 
τι ΒΘΕΠ8118 κέ: σολογίαξιοπε αα τὶο- 
ἑαμπάαηι ἔοσενε ποείγαπε. 

ΕΥ̓ ΠΕΙΘΕΏ, οδέεπρεγο, οὗδε- 
φι0. 4 Μεδος. ἾἼΠΙ. ὅδ. Π 

ΕΥ̓ΠΟΙΚΏ, εἰ ΕΥἾἾ ΠΟΙΞΏ, 
ὄενε ἐαοῖο. “7 Ηϊρδι. ἃ ἦν ρα- 

γεγο 7αοἷο. ΦοὉ. ΧΧΙ͂Υ͂. 21. στεῖραν ἃ 
οὖχ εὖ ἐφοίησε, εἴοῦ }}} αὐὔδτι τοτὶ Ξ 
,βοῖ. νὰ δὰ Ἀ. 1. [πᾶ .-- ὙΨΥΤΙ 

ΗἰρΒ. ἃ 2» δεπείαοῖο. (οτιδέτιυϊ- 

ἴὰν Ῥαγέπι οὐμΐ ἀοομδαξέσο, Υ΄ ς. 
σευ. ΧΧΧΙ] 9. 19. Νυα. ΣΧ. 90. 
.33. ρμαγίτα συμ ἀσίνο, Επχοά. ἴ. 90. 
9085. ΧΧΙ͂Ν. 20. --- ΡΡ δοπκε. ἃ 
Ῥχον. 111. 97. 81:ν. ΧΙ. 1. 2 4. 
ΧΙΝ. 7. 11. εὐποιεῖν ῥαυτὸν 6. ἑαυτῷ, 
σιδὶ δεπε ζασετε λοπεείε υἱυεπο, ὅεπε 
εἶδ δὲ Ἰπεζεγὶ, Ἀοϑιτυσα: ϑέτἢ ας 
ἴδαπ, ἐο δέμ  } ομεὶς εἶ. 

ΕΥ̓ΠΟΡΕΊΏ, ἔομα;, αδωκεῖς λαδεο, 
Ῥοεξεηε, ορμέεπέις διεπε, σιερρεξξέ πεάϊ, 
ἰξ, ορείεπένης ζαοῖο. γὰρ Ηρ. ἃ" 

δῶ οὐπδδημοῦ. ἴον. ΧΧΥ. 26. 49. 

Βεπθ αιυοδα βθῃβιιτα. ---- ΣῈ» ἐπὶ 

ὑθηῖο, οἰϊατη ὁ ΜΟΥ͂, μοΐίοτ, Ἰζρτα: 
δαδεο, μοὶ; ἐνσές, Γν. ἔΧΧν. 98. 
δ. Χ. 10. εὐσόρησεν αὑτὸν ἐν μόχϑως, 
σρωϊεκίατι γε. ἴθωτα Ἰαβροτίδυ. 

ΓΑΡΙυ8 Ῥγοΐερ, Τ. ΓΝ. ο. 4. ᾧ. ὁ. 
ΡΓῸ εὐπόρησεν ἰὉΪ Ἰορεπάυτα οεπϑεῖ 
ηὑσόρισεν, Ῥαΐδηδ, συοά εὐπορεῖν εἰρτὶ- 
ἤοεῖ αὐυἱϊάοται ἀξέεδοενε, βοὰ ποὰ ἐξ 
ἔαγε. ΝΟῊ οορίανὶξ δυΐδιν, αυρὰ 
ἴδια δρυὰ ἘΠ ]]οεϊδίαβ, χυδσο δἷϊος 
ϑουρίοσεβ ατβοοδ νοι δοῦν ὲ 
ὈΔΠΒΙΕἾνα βρορ].8 δἰ σοι βοιίδομθ οο- 
συγτδηῖ. Ὑιάθ [,. Βοβ. Ῥσοὶ ΧΧ 
ἴπίξ. σᾶ. 8. ὰ Οεη. Ϊ. 90. -- ΠΕ 

φκίσις τειεθεο, ἱγαμφυϊε Ἀσδέίοι 
γτησα, ΕδΌ. 11. δ. 



ΞΎΙΓΤΟΡΡΤΙΆ, αἀδιεκάαπία, ορωΐεμέδα. 
τ. αυοα δβερίυβ ορές αο αἰοϊέϊαε 

δἰ. ἴπο. 1 ὅδ. ΧΙΨΝ. δ. Ααυ. 
ἃ. ΝΙ. 12. 1 ὅδ). Χ. 96. 9 ϑδστι. 
,. ἢ. (ΟΣ βδπῖο εὐπορίας Βυρρ]θῃ- 
τὰ Θϑὲ υἱός.) Ιἄδπὶ 2οὉ. Υ΄. 5. --- 
ὁ» ἀπέεηπεναἶε, οεἴίδτα οορία (ΑὈά. 

)».). Ααυ. Ῥπε, ΧΟΥῚΙ. 14. Ῥοϊεβὶ 
ὦ νοχ εὐπορία, τεΐεστί δα ταυζοβ πὰ- 
ἸΘΥΌΒΘΟΘ χα ϑἤογζοβ οἴ σαΐποσεβ, (Ὁ 
[᾿οσοθοϊγτήδιὰ οἰπροῦδηί. αβίδι 
ΟᾺΒ 'π νϑυβίουιθ ϑΥσΩσΏΔΟὮΣ Ρχον. 
(11. 4. υδὴ᾽ ὑγὸ Ὁ ων Ἰορίταν: 

υνὴ εὐπορίας. ϑὶ εὐνήν τὶ ἴπ Ὡοξίομθ 
»ιιϊεπέξαΣ ϑαταϊταν, οἱ Μοπίαποοῃιϑ 
γζο αἱ, ΡῈῚ δὲ αυϊάσην θ6 6 ΤΕΘΡΟΏ- 
λεῖ Ηθν. 07, αυοὰ απμαπάοασαε ἀ6 

ορίδιια Δα είυτ, βεα ἴυης 68 8]16 πα 
δμεδς ν Χ810 8 ΒΕΥῚ6 ΟΥ̓ ΙΟΏ8. ΙΘΊΩΣ 
διιῖ εἰδίμθηαυτγα οδβί, γυνωῆκα εὐπορίας 
6886 τι] ]!ΊΘσοσα εὔπορον, ΤΗΣ ὈγΌρεΓγε 
γέπιὶ αρὶ’ αα ἡαουϊαίες ἀοφμέγεπάαδ, 
δαῖ βουϊρεηάμπσα οβέ εὑπσυρείας Βος 
ϑθηϑι: χρῶ τεσία οἷα ἱποεαϊξ, οἤὲοϊα 
δα ργασίαί. Ὑ υΐα. ταρΐοῦ αἰδέροηδ. 

ΕΥ̓́ΠΟΡΟΣ, αδεπέαηςξ, ἀϊυεδ. γλλλᾷ 

Ὁ» υἱγ οριιϊζεκπέα. ἴπο. 1 ϑδτη. 

ΧΧΧΙ. 12. σοπᾶ 2Ε]αη. ΄. Η. 
ΧΙ]. 48. ἰῃ ἥη. Ῥδαν. εὔπορος, αλού- 
σιος, εὑχρήματος, σολυχρήματος εὖ σράτ- 

ἁ τῶν εἰς χρημάτων λόγον. 
ΦΕΥ ΠΟΡΦΥΡΟΣ, ὄεπε Ῥμγρεγα 

ἐἰποίμε, δαὶ ἐπβεοέμα. 105)» ὁπῶα βὲ- 

πμϑ ρυιϊολγαγιης ὑεσέμηι. Ἐπ. ΧΧΠΙ]. 
12. βεο. ΑἸοχ. υδὲ τοϊααὶ ΠΠΡτὶ εὐπάρ-. 
υῷα Βαθοπί. ὅΐοΒοὶ. 10. διααύρφυρα 
αοκιλεὰ, εἰ ΔΙ βομοὶ. εὐπάρυφα, 
ἀντὶ τοῦ κεκοσμημένα. 
ΕΥΠΡΑΓΕΏ, ,Ἰοεν τες πιθαΣ 

. ἀρὸ, [εἰ την ἐπ τεδωε ἀρεπάμ. 
ε ΔΤ ΗΙΡΕ. 8 215» δοεπεζαοϊο. 

ϑγιηη, Ρεαπι. ΧΧΧΥ, 4. .- ΤΠ, 

υἷυο, ἵ. ζεἰκ: διπι. ϑγταγα. 866, οοᾶ. 
Βαιῦεν. Ηδν, 11. 4. 

ΕΥΠΡΑΓΙΆ, {εοϊας ἐπ τεδμ 
ἀρεπάμ, ργορρεγίέας. ΤΠ) ν)»), απιώπιιξ, 

σπανίας. πο, οἱ ΕΥΧΧ 96ο. ΑἸά. 
οι. 1]. 

945 . Ἑυπρέπεια, 

700. ΧΧΧΥ͂Ι. 11. Ψιᾶ6 ᾳμοηιθ 8... 
ν. εὑαραξία. 

ΕΥ̓ ΠΡΑΞΙΆ, 7 εἰοϊἑὰς ἐπ τεδιῶ 
ξεγεμ!Σ, γὲ5 δεουπαςξ, Τ᾽ τ Τῆι 
ἀμοοσδδμδ. Ἰορῖταν Ὀ18 8 Μδοςο. 11]. , 
ὅ. εἴ αυϊάοδτη 118, υἱἱ ν᾽ ἀδαίῃν 6886 
φχοδείαξ, δοπα 8. ρία ἀρεμάξ Ταζϊο. 
δῖο (488. 1. 38. Ρ. 170. οἷ, Βείΐῃι. 
Ηδογοῖ. εὐπραγία, εὐποιΐα, οἴ ράυ]ο 
δηΐο ἰάθγη: εὑποιοὶ, δίκαιοι. ῬΠΟΌυΝ 
Τεχ. οἱ. 84. εὑπραξίαν, οἱ παλαιοὶ κω- 
μεικοὶ διὰ τοῦ ξ. Θουχυδίδης δὲ διὼ τοῦ γ. 
Αἀᾶαο Ζοηδγθ ἴδχ. 010. δὲ ϑυΐάδηι. 

ΕΥ̓ΠΡΕΠΕΙΑ, ἄδοοῦ. Κλλὶδ » ἐκ- 

οεἴϊεπέϊα. ῬΕ. ΧΟΙ]. 1. -α ΓΛῪΤΊ» ὲ 

οαἴοϊέναίωδ. ΑΛ. β66. ῬτόΤορ. Οαί. 
ΝΙΟΘΡΒ. Ρ. 167. Ψυα, ΄. 29. ἐφορμών- 
τῶν ἡ εὑαρέπιω. Ἱ,ερὶὶ ογίαλββα ΓΤΣ 

ΠΣ οΥἱβ ΤΠΔΏΒΡΟΒΙ ΙΒ. --- Ὕπν λοποΥ, 

'α. Ῥτονυ. ΧΧΧΙ. 25. ΤΈγοη, ]. 
. ἴπὸ. Ῥβ. ΧΙΙ͂ΜΝ, 4. ϑγτησα, 168. 
ΧΧΧΥ͂. 9. -- Ἢ, ἐπε πεπέξα, ργ- 
δίαπίϊα, σἱονγία, ἀϊρπιαδ. Ααὰ. ΤὭθοα, 
Ηδρ. 111. 8. Τῆεοά. 900. ΧΙ. 4, 
.- 21) φίογτία : ΑἹ]. Ρβ. ΧΧΥΤΙ. 

9. --- Ὀλ5), Ῥεγγεοῖο. ῬΕ. ΧΤΙ͂Χ. 2. 

-τ ἡ»» λαδιἑασωζωπι, ῬΒ, ΧΧΥ͂. 8. 
εὐσρέπειαν οἴκου σου. 866. ΟΑρρδί]απι 
ἰεσεγυπί Σπον ἢ» δαΐ, υξ νιδύυμι 6βῖ 

ΘΟ ΒΑτ δ ΓρΡΊο, Ἔχρυθββοσιηΐ βιη]- 
δοδοποιω γος ΗΘ ΌΣ. νυΐσο ἵξπο- 

ΟὈ. δὰ. (Οεχία ϑοβδυϊίοηβὶυ5 δᾶ 
ΧΧΧΙ͂ΧΣ. 2. τηοηῃυῇ, ἦνῸ 6886 ἴο- 

σης οοπηποάμηι, ἡμυαηέσηι. -τ Σ͵Ὶ 

Ἰάοσα. ἴπο. εἰ ΟΧΧ 2 ὅδ. ΧΥ͂. 98. 
Αᾳυ. (ᾳαδαι Ἀ. 1. ᾳφυοαυθ βασι 
οδὲ νυϊραῖι8) 900. Υ΄. 8. ϑγτησα. 
866. ϑοΒο οη Τοοάογειὶ ἴῃ Οδῖθηδ 
Νοείχαρ. ψζεΓγ. 1..ὄ 7. [π ογαηΐθιυβ 8 
Ἰοεὶϑ ποι ἰοβροσγυηῖ ΠΩ» αιιοά ἀ6- 

οοτεπι, ρωϊολτίἐμάνηεπε πιοϊαῖ, αἱ μδυὰ 
15 μἰδοιμί, 4υϊ8 εἰίδτα ΓΤῚ) 118 

: : 
ὨΒΌΓΡΔίΟΥ, ν. ς. Ηοβ. ΓΧ. 18. -- 
Ὡῶν» πόπιεθ Ῥγοργίαθη Νόοαπι. 

Αα. ὅγτηπι. Ζϑοῖ. ΧΙ. 7. Ηδρυθ- 
80 



ἙΣωετὶ 

. ΒΤ ΈΙΦΕΙΙ 5, ἀδουγωΣ διε. ὃν» 

ἰἄετα. Αψαυ. Ῥραῖμα. ΟΧῚ, δ. οὔπξε- 
ψῴοθηκσαν. 

Εὐερόσεια δόξης. 946 
“ ταιξ Ἐδὼ ποιείηο. τα φῆντκόθα ἘΝ -- 
Ὅν» απμεηίέαα, ἡμομκάείᾳε. 70Ὁ 

ΧΧΧΥΙ. 18. νοὸς. Καί. --- ΜΝ 
ογπαίες, ογπαπιεηζωπι, εἰοτία. ϑγτηωι. 
Ρι. ἸΧΧ. 8. Ἡδεεγοδ. εὐπρέπεια, εὗ- 

“ἜΥΠΡΕ ΠΈΙΑ ΔΟΞΕΉΣ, ἄἀἴδοοτν 
Αἰοτία. Ρ ΜΡ υεγδα εαποαί. 

1α. ΧΧΠΙΙ, 9. Τάθότο ἰαδιηρίο- 
τι. 

ΕΥ̓ ΠΡΈΠΕΏ, «ἰδούτισῃ Μαρίο, 
ἀδοργας δῶρα. ὺν “πα συν, 

υ. Ῥχον. 11. 10. εὐεγεπήσω. Βιο- 
εν μαθεί, πϑβοῖο υηάᾶθ, εὐπροπώφει. 
Κυργϑαρὶυβ οση]) ον εὑπρεαίσει. 
. ΕΥ̓ ΠΡΕΙΨΗΕΙΣ, ἀδρονωξ, ὁμερίρονα. 
ὙἼ71, φεωων. Ζαεὶι, ΣΧ. 8. -α ΓΜ, 
Ῥασγί. ἔστω. ἃ ΠΣ Οδηῖ. ἴ. ὅ. -- 

ΓΝ)» Ῥωΐολεν “νηὶ. ϑγτοσι. ἴε8. 111. 

ἐθὼ --Πἢ» δλαδαομζιι. 7οῦ. ΧΥ͂͵Ι. 

ς 18. νἴἄδ διρχα “.᾽ν-. εὑπρόεψα. -- 
ὉΡᾺ» απβαμιις. 3 ὅδχα. ἵ. 38. ΧΧΉΗΙ, 
1. υϑὶ ἰοοὸ εὐπροπεῖς «Ῥαλ μοὶ ἐὈτόνδοο 
Ἰοξεπάνμη οὐπρηὴς ψαλμῷς. Ἢ: εἴ η" 
δέΈ 06 ἰπνίοοιι μεζυσυϊβηίων ἴῃ οοὐϊ- 
εἴρα Μ55. Αᾳμ. Ῥε. ΧΥ͂: 6. --- 
ὌΝ» ἀπιαππ “μι. Ὑποοά, Ἐξ. 

ΧΧΧΊΙ. 10. ΓῸΝ) Ὁ Ὦ. ῃγα φιῖ- 

διαπαπι ἀπιαπα {μἰεἰΐ, ἐξ ὑδάτων «ὖ- 
ἀρεσῶν; ὍΣ Οδρρεῖϊο ἱῃ᾿ ΟΥῖς, 5, μ. 
814. Ἰορίθδε νἱάεϊῳσ τὰν) "Ὦ» ἑαβας δὶ 

αἰβδβοηιεηΐθ ἐδιη ὙΡΆΡ ἀρ σαῖο, 
-- ΠῚ ἢ), πίσγα. ἴπς. (πὶ, 1. δ 
Ἐχουδατί χυΐάετα φυοαδτητηοάο Ροβ- 
δοὶ δὸς νουβὶο ἐς ποίΐσμπ Ῥυεδτέ- 
φοάϊινϊα ἀριιὰ αἰτσυδο βεμίθ8 δάνφο- 
θθτο ἄστεα οἵ τεϊδία, τβαΐοτε (8- 
ἘΘΕΥῚ ΟἿΣ ὙΘΕῚ ΒΌΘΟΙΘ δαί: ροίοαί, 
ἈἸωα εὐτγιπὴς ἀρυᾶ Τῃο. δὰ ϑϑειθτβ 

, ΓΝ Ῥοζΐυ8 ὐξξολένοννς 6856. ὅδῃ. 
“ψῇ. 30. ἔστι γὰρ αὕτη (5ς. συφία) ε0- 
σξεπεστίρα ἥλρου, τὸς Εἢΐτα βαρίεινεῖδ 
2 ιγείαμδον, 5. δρίρηἀϊαλον οὐὶ 
πδφα 5οῖο. ΠΝ ΧΧΊΨ. 16. ἐλαία, οὑ- 
αρισής. Ψυΐϊρ. οἰἶυα φρεοίοεα. ϑγταβ, 
41 παροὶ πωΐγέία, Ἰερὶββα νἱάοίυς 
εὑτρεφὴς νεῖ εὐτραφής. 

ὡ» 

ΕΥ̓ ΡΕΙΏ. Ψιάς δαρεα «5. ν΄, 
εὐπρεσίω. 

. ἘΥΠΡΕΠΩΎ, ἄδοονε, ῳξοεπέεν. 
ΠῸΧ) 3. Βεέτνϑ. Ῥεαῖ. (αἱ, ΦΠΒΩΕΝΩ ἐξ. 

ἕξ. ΧΧΧΙΙ. 19. Οσυέξεν Οδρρεῖ! 
Οεΐς. 8. ν. 814. Υἱᾶε εἰς 3 Εδαν. [. 
10. 8ιρ. ΧΗ . 11. αἱδὲ συνεῖπιε, εἰε- 
δαπίεν ποῖλς. Ηουγο οὶ. αὑπγοαῶς, εἰ- 
κόσμως. ϑυϊάδαο: εὑσροκῶς, ποὺσριλως, 
ὡραΐως. 

τ γόνοι ΓΟΡΟΣ, αὔαδεῆε. δα. ζ 
Υ1..8  φύαρααήγορα, δαξείὰ. εἰ 
αρρτβραίίομες, 80. αὖ αἰεὶς. δὶς ϑγται: 
ῳωμὼὰ εὐππΐξ, φυὶ δὲ ράοενε ἀρρσοῦει- 
ἔων. Οομξΐεν χυε δὰ ἢ." εχ ̓ ἰδοςζϑίε 
ἃ Ἰδεπιοπίςαπι σῦϑεσναὶ Βαδιοῖε. 
ῬΟΪΣχ 10. Ἰ. ο. 2. δεςξ. 46. ἐπῖον 
ποιρΐηα, απ ἴπ ἰαπετα τορῖδ Οἷα 
Ῥοϑϑυηΐ, τεΐεσι εδαροσήγορος, ες Γ“8. 
Π.. ο. 4. βεςί, 197. μεπιυ δα μά το β 
δὲ δυσαροσήγορος Ἰπνίοεῖη ΟΡ 
Ιᾶἄδτα 17. Ὗ. ο. 31. βεοξς. 137. ἐδ᾿ 
διδιὸς ἐν τούτοις (ϑς. φροσηγορίαις) εὖ- 

«ρσήγορος, φιλοπροσήγορος. 
ΒΥ ΠΙΡΟΣΩΠΙΖΟΜΑΙ, σρδείοκιε, 

ἀρεερίᾳδέϊῥε ευρι. ὮΝ)» ἰάετα. ὄγενν 

Ῥεαῖνη. ΌΧΙ, 6. πρίδηρκαιούλωνσς, μας 

(δλθσο Ἰυάϊοδί. Αἰῶ, «εβεε μοὰ 
δοοδύάοσε τρδΐϊορα, Ἰορειῦκεῖυσι εἴ- 

αὐεμαυαίδησαν. 
᾿ἘΥ̓ΏΡΟΣΩΠΟΣ, Ῥαίωλον ἀμὰ" 

ζοτππορα, ΣῊ 2 ΓΒ» Ραίολεν α:- 
»ερίμ. σι. ΧΙ]. κε.- 

ΕΥΦΕΜΔΑ, οἐποσπέιια, . ἐΐεκα: ἀκ» 
στιν αὐυεπέϊῥαιπε, αὶ ματι: ἔκενπει 
ὅν βΘΠΘΡΟ. ϑίν. ΧΧ, 8. ἔσει εἰς 
ἐλάστωών, οαἱ ἰυσσαῃν, αυοὰ 
ἀκκιπατα αβεσίι, [Β.Ψ ΧΧΙ͂Χ. 4. 1. 
δὲ οατα εὕρημα μεογχααϊαξις ἰπ οοάα, 

ΕΥ̓ΡΕΣΙΣ, ἐπυενέδο. δὶς. ΧΙΠΠ κ΄. 
80. εὕρεσις π“αραβολῶκ, ἐπνΕᾺ ΒΟ ῬᾷτΆ- 
Ῥοΐαγαπι. ὅ8ρ. ΧΙΝ,.. 11. 00] εὕρεσις εἰ 
ἑπυεπῖϊο τέγη, δ μα δοξέενθεν οὐσί- 
ἐαυένηιξ. 

ΕΥ̓ΕΕΤΈΪΣ, ἐπυοκίογ, αμοίων, 
οαμξα. ἀᾷν))λ 3. ῬῪΕΙ͂Ξ. ἔαϊ. Καὶ, ἑερε- 



ρημιαι. 
ΙΣ Ρχον. ΧΥ͂Ι. 20, “Ὃ ἈΚΩΩΣ “ἰδοὺ. 

1, ΙΧ. 6. δες, αὶ. σῷ εὑρετῇ, τὶ 
Ὦ δ᾽ Ὁ οοηξοάϊ!. 2 Μδρο. 

ΤΙ 81. σ«΄ἄάσης χαχίας εὑρετής. ΘΥΤΣΌΒ: 
; δασορ ταις εἰ 7εοὶο δ. ὦ 

ἙΥ͂ΡΗΜΑ, »ν»ε8 ἐπυεηέᾳ, ἐμογερ, 
γα“ αἰέσωξ οαδι οὐέέᾳί!. δῷ» φηαάα, 

χέμηι. 765. ΧΧΧΥΤΠ1.2. ΧΧΧΊΙΧ. 
. ΧΗ͂Ψ. δ. ϑαϊάδε : εὕρημα, ἐπίτευγ- 

ΕὝ ΡΙΖΟΣ, ὄεπε γαάϊ!οαίμδ. ἌΡῚ 
Ῥαωΐοάεν ἰτασίμ,. Ῥε. ΧΙ,Υ͂ΙΙ]. ᾧ. 

ὄρει τῷ ἀχίῳ αὐτοῦ εὐρίζῳ, (υἱν 1 
βῃΐα Βαθυΐθοα νἱἀθπίαεν ναὶ Αταῖρ, 

«Αἰ; σοη). Π. ἐχογευΐ, νοὶ Ἡδδε, 

ἢ» ΔΙΔΌ. ς 5» ταθϑα, ( -’ ὕπο 

»γπίησι.) ἀγαλλιάματι φάσης τῆς 
ἥρ», 3 ταστ 6 680 βηποῖῦο, Ἀ6:}Θ γὰ» 
ἰσδίο, δκιϊδολίσια ἔθ ἴονξε. δὶς 
αὐτὰ ὈΘΏΘ. ἀἰδισιρτιουθ τ ῃϊ νεῦρα 
ἰάρίυν 1. Βοδ ἴὰ Ῥεοΐορι ἱ ΧΧ 
Ὠΐ. 6. 8. ψυϊρο ἀιυπρυυηίοτν ἴΐὰ: 
ἐμ ἐξ ἅ. αὔτεῦ. ᾿Εὐρίζῳ ἀγαλλιάματι 

Ιπ ΟΑΙ]ΟΣΧ. Ῥγὸ εὑρίζῳ 
τ Ὰ Ἰορίταν εὐρίζων. Βὶς οἵ εχ, 

Μ5. Βγεω.  Ἐὐρίζω, ἀγαλ- 
ἐὐτοα καλὰς ῥίζας ἔχοντ᾽ : Κωρσκοιοῦρ. γα 
1ερε χαρυποιρύς.) εἴ ΘαΥΟδΐμ8: 

ὑμίζων ἀγαλλιάματι (ρτο εὐμίζῳ ἀγαὶν, 
νάμριτι), καλὰς ῥίζας ἔχοντι καὶ 
τοιούς. ἡἐρῆς φυϊάκο: Εὐῤζῳ, Δω. 
3|δ' εἰρίξῳ ἀ. π. τ. γ. ἀντὶ τοῦ ἐπιμόνῳ, 
καλῶς δι ζωμέφ. Ῥμανοσίπυθ, ααυὶ 
ἰάρην μαεῖ, δ αϊξ: καὶ βιβαίως κε- 
πκηγμένῳ. , Ὑποοοχοιιϑ ΡΒ. ἷ, Ὁ. ἰορὶς 
εἰριζῶν, πεὶ εὖ ῥιζῶν. «Αἰᾳὰρ 118 10. 
δοράυσπι οεηϑεῖ Ἧ εβθαϊ της. Ῥτοραν 
Ὁ}. ἢ 82. ν. 2386. ὕμάε εἰ ἀρᾷ 
διυϊύδη : εὐριζῶν, αλατύτων ([ἴὰ ατυρ» 
αι Ἠεεγοδίθβ. Τερθραπίὶ εὐρίζων, 
υἱ ἰῃ Οαἴεπ, (ογάεν! δὰ Ὦ. 1.» φιδεὶ 
Αἷρ εἶργς, ἱ, 5'}. ἡ, α. εὑρύνων γεὶ εὐρύ. 
ζω. 5'ς εἰ νοτίεγιαιμε Ατωΐσοσ, Αυ» 
φηβίη. εἰς. ἀξϊαίαῃε. ϑβυλίθσιιθ μον 
αι ἴῃ Ἐρίϑι, ΟΥἱξ. Ρ. 16. εὐρύζων 16- 
ξεμάϊπι 6586 ὑπ ά!οανἹ.), ἢ καλὰς 
ἥζας χαφοποιοὺς ἔχων, καλῶς ϑεμελιῶν 
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πω] σαγίως, ὥστο ἀσάλευνον αὑτὴν κἀὶ 
ἀφ’ διαμένει. Μ4ο ἀυσαὰσ «ὦ ΡΒ. 
1,.], Βοβοὶ. οἁ. ἤσικ. 46 Βέεκηρία, 
Ναϊοϊζοπασίυη γρμρο. Ῥμ}}οὶ. ὐἱξ, 
Τ. Ι. 

ὅς. οἄ Τωοπά. Τ. 10». 8382. 86ᾳ: 

ΕΥ̓ΡΙΣΚΩ, ἐπυεηῖο, ἀφβοψμον,, ἀε- 
»γελοπᾶο, ἑποίο ἐπ αἰΐχιοηι, οὐυεπῖο, 
ΦΟΉϑΟ,μΟν, ααδμρίδοοῦ,, φματο ; εἰ εὑρίδ» 
Χομα!, δέμπι, ἐπὶ δίο. γον ον: 

Ατὴοϑϑ 1]. Ῥθ, εὑρέϑη ἡ καρδία αὑτοῦ ἐν 

δυνάσταις. ἘτΑ χυοααα ἴπο. εἴ Τέία]α : 
ἐποσηέιοτε δε οοΥ 67μ5. Ἰωδρσοναῆῖ, αἱ 

γἱ ἀϑίιγ, ΝΌΟΣ ΑΝ ποτὶ Βαρϑης 

τὐρήσει τὴκ καρδίαν αὑτοῦ, Ηενν. ΣΔΝ 

187. εἰ Βιερβδοΐ Τηεβ. 1... 

δος ρον» οτεμνιάο, Ζακῖι. ΧΠΠ. ὅ. 
Ηἰὶς αυοαυο νῸ οἱ ὍΣ Δ Ῥετταις 

ἴσβεδ νυν ἀθητυῦ πΟΏΠΌΪΕ 5 ἴτη6., ΘΟΈΤἃ 
ἀἰδδιιδε ἑδχβθα Βυχίοσῆο ἴῃ Απίβοτίε. 
Ρ. 682. υδὶ ἀοοσυΐϊξ, 608. ποι Ἰερῖβθε 
8119 ΠΠ|ΕΘΓῖ8, δθἀ 4118 Ῥυποίΐβ βυῦα« 

ἦεοιΐϑ ΠΖΌΜ ΡΓῸ ἌΟΡ γον 

φηομηι, οἵ ΠΙΝῸ οὑπὶ Π Βυχηἶθ86, οἱ 

106 116 Χ1586 Ἧς βΒθηδα, αἱ οἱ 4110]. 

δῖς Ρα. ΧΧΥ ΤΠ]. 10. ΧΌν ἐχρτ- 

φέήρἰυξ, τεδα!ἀστυηὶ ε εὐριϑήσινται. Ψετ- 
οπξῆι ἀαἰοσοσμίλα. ἐονεα. να Ὁ 

ἐξ εἴ Σ1 βωρίιια οδηβαοδυπίαν, εἰ 
Ῥτοτχαΐβοιιδ πῆμο οἴ δο Ὥσπο ΟἸΣῺ 
1114 1ἴΐεσα δου ρυπίαγ. Κ5'ἴς δΌ δοάριῃ 
ψοῦθο ΝΥ Ἰεσία 9. ὅδ. ΠΙ, 8. 

ὍΘΙ 8 ὦ βογωιδτα αυΐοοοειχα 

[7 ν.1Ὁ ταάϊοαὶ! ὃ» Ὀενόο, 
3 Βερ. ΧΙ]. 10. δ ἀργύρων τὸ εὑρεϑὲν 
ἦν οἴκῳ κυρίου, Ῥαδοιιπΐατα ὕδωρ ]ο ἐϊα-: 
αι. ϑϑιδι οούθπι ὃ. Ῥαν. ΧΧΧ. 98. 
7.0. ΧΧΥΊΗ͂. 20. Ψ2» Ῥενγχιρηρό, 

εγιόπῃο. ἴεα. ὕἿΧ. ὅ., υδὸὲ Ἰΐνοτθ ψοῦ- 
τοσυι, -- ὧδ» Ῥθὰν μάν. ΟΟΒ6Ι. 

Ὑ111..17. θόῦο αυοδεὲ φευσίω. Οσπ. 

Βεψ ῪΥ "απο Ὁ Ἰάοα,. ΑἸ. Ριόν. 

ΧΧΧΙ. 15. εὑραμένη. 5. ΤΊ Ρετ 

τα οηγτηΐαπι δη θα θπεῖ5 Ῥο Θ0Ώ- 
δοεσυεηῖε ἱπίογάυτη ἐπυεπέσγε οίδέ, ν. 
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α ς.. [ο86. ΧΡ. 1. Ηἰον. 11. 4. ϑὶς 
αυοαὰθ δρυὰ ϑ'σιημ, (βες. ΤΒοοᾶ, 
Οοτασθηϊ. Ρ. 9093. Ες. ΧΧΧΥ͂Ι. 37. 

ῬΙῸ ΒΒ Ἰερσίτον εὑρεϑήσομαι. --- 

ἩΥΤΣ, ΗΙἸΡΉ. ἑμοεάογε ξαοὶο. 168. 

ΧΙΗΝΗ 1.17. -- ΡῈ» ΗἸΡΗ. ὁ ρηξν 

ἐάμοο. Ῥτον. ΧΙ]. 2. --- γυῦγη, ΗΙΡΆ, 

8. )102» ἀεερεμοῦ, οομδέψμογ. δι. 

ΧΙΙ͂Ν. 6. εὑρὼν δὲ αὐτοὺς ὃ ἄνϑρωπος 
εἶσεν αὐτοῖς, αδεεοιίι αὐΐδτη 11105 Πο- 

ὅ χῃο 1116, ἀϊχὲξ 11} 1. Νιά6 εἰ Εχοά, 
ΧΙΨΝ. 9. μεν. Ψ. 11]. ἐὰν δὲ μὴ εὑρίσχῃ 
ἡ χεὶρ αὐτοῦ ζεῦγος τρυγόνων, εἷ δαΐοτα 
ΠΟῺ 1ηνϑηϊδῖ τδηιι8 6718 (ἢ. 6. οἱ πο 
λαδεαξ) μὰν τατῖαταχη. ΙΔ εἰ 1,ον. 
ΧΙΝΜΝ.921. 22. 80. 82. Πευς. ΧΧΥΤΙΙ. 
9. ἥξουσιν ἐπὶ σὶ πᾶσαι αἱ εὐλογίαι αὗται, 
καὶ εὑρήσουσί σε, ὙΘηϊΘϊ ΒΌΡΟΣ [6 
οἴθμθβ δε Ὀεμδαϊοιίίομαβ, οἵ ἀσργε- 
λεμάεδης [6.---ὐ ὉΠ Ῥοπο. ϑγτητω. 

ὁ 30". 1. 18. 56}. ὩΣ δὲ Ἀ. 1. 

οὔδεγυατε, ἴΐα αἱ οταΐϊββυτα εἰϊ οομἕος, 

ὑπάς ΓΧΧ ἢ. ]. νοοῦσα ἐσινοεῖ αδὶ βυιηξ. 

Ψυὶκς. τερενί. -- ΝΝν» ἐχεο. ἘΖΘΟΝ. 

ΧΧΥΤΙ. 82. υδἱ ῥγὸ ἕν ψ) Ἰοζεγυπὶ 

τινε οἱ Πα οοπἰαπχογυπξ ουγω 

ἔχιθ δι δοεάθητβ νογβίςα]!, ---- ἡ γρόν, 

φ“εἶδο. ἘΔ. (γυϊπϊα εἐ ϑοχία Ῥβ. 1. 1. 
οὗχ εὑρέϑη. Βεηδ αυοδὰ φΒεῃδβυχη. ---- 
τ» ἐχδοϊπᾶο, 1 ϑατὰα. ΧΧ. 1δ. υδὶ 

ἀ Ῥγὸ εὑρεϑῆναι πα ἀυδῖο Ἰεσοπάυτῃ 
εδῖ ἐξαρϑῆνω, αυοά 4111 ΠΟγὶ Βαθθηῖ: 
θτη εὑρεϑῆνα, ἀπὸ τοῦ οἴκου ἤοτι ΘΟ. 

τηρῶθ ἀἰοὶ γμοίεβέ. ---- Ὡ)ὴ, τϑοίειδ 

διρι. ϑυτώτα. Ομ. Χ]. 6. εὑρήσει, 
ῬῖῸ ᾳὺυο Ττοτογηῖιδ Ἰερθηάυπι 50.8- 
ῬἱοδζαΣ εὖ ῥήσει. ΒΙ6]1υ59 την] οσυχὰ 
ϑαϊγηδϑῖο (6 Μοάο ἴὔϑυγ. Ρ. 619. 
αὑροήσει, ργΌΦΡΕΤΕ, ζεἰολέεν' φισοεάεί.---.ἅ 

δ). ΡΙΝ. ἐγέρίο. 2 Ἀες. ΧΧΙ]Π]. 18. 

1 Ῥχὸ εὑρέϑησαν, απο οοἄ. Α]οχ. εἰ 
“ἃ. ΑΙά. ἐσθ! ρεηΐ, βὶῃθ ἀυθίο Ἰεσεη- 
ἄυτα ἐῤῥύσνλησαν. ----- "ΝΥ Ὧν ἐτίϊως, ἃ 

νὩ. Ηοβ. ΥΙ. 8. 00] ρῖὸ Ἰνυῶ 

δ 
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Ἰορεοσυπὶ ἸΝΝῸΣ -ς ΣΕ Σ᾿ ἔποσαῖ, 

σε. [ΓΥ͂. 18. «ἂς ὃ εὑρύσχων Α[6, οευχάε 
ἑποίάεης ἴῃ το. τὰς δὲ 1 ες. ΧΥ. 
38. επ. Υ]. 8. εὗρε χάριν ἐναντίω 1» 
ρίου, Ἰηνεπιοραῖ, ἢ. 6. παποεοεδαὶεν 
σταϊίδιη οοσα οταΐθο. Υἱός α 
Ὅεη. ΧΥΠΠ.8. ΧΧΧ. 427. ΧΧΧΠΙ͂Ι. 
15. οἱ οοῃέά [χ. Ν. Τ'. α. ἢ. νυ. σεὰ : 
ΧΧΧΙΙ, 10. ἐν τῷ εὑρεῖν ὑμᾶς αὐτὼ, ἃ 
νοΒ οσομγταίς 111. δα, ΧΙ Ν. τα 
ὃ ϑεὸς εἶρε τὴν ἀδικίαν τῶν παΐδων φ᾿, 
δ Ἶδὼ σσίγαξειτετει ὨΟδίΓαΣ 
ἀξῴς τὰ ὅδ, ΧΙΙΝ. 54. ἕνα μὲ 
δὼ τὰ καχὰ, ἃ εὑρήσει τὸν «ατἴρα με, 
Ὧ6 νἹάδατω τηδὶβ, αἴθ ἐρααυεωα με 
ἴῆθο. 6 δε Νυὰ, ΧῸῊ. 14. ει 
ΙΝ. 30. ΧΧΧΙ. 21. ΝΦ.. ΙΣ, 33 
Εχ. ΧΧΙΠΙ. 2. ἐὰν δὲ ἐν τῷ διορύγματι 
εὑρῇ ὁ χλέατης, 51 δαἴδτω πὶ ΡεΓίον ς 
ΒΙομθ ἀεργελεπαάαίων ἔπισ, Μιᾶς εἰ τ. 
7. 8. Ἐχ. ΧΧΧΥ͂. 92. «ἂς, ᾧ εἰρίϑη 
βύσσος «αρ᾿ αὑτῷ, οταχιῖθ, χαῖΐ ἀαδεδαί 
Ὀγβϑυση. 186 εἐ ν. 98.  επε. ΧΥ ΤΠ. 
10. οὐχ εὑρεϑήσεται ἐν σοὶ περηιαΐχαήραα, 
ΠΟ Σορδυιδίυσ νοὶ πον ςἱξ ἴπ 
ἴυο, 4] οχραυξρεί. (οπέεν 1, πτ. Ν. 
Τ. 8. Ὦ. ν. εἰ ἴε85. ΧΧΧΙΧΣ, 9. υδί 
Ὁ) το ττὰν ἦν. ΕΌΙΝ. 1. 9. εἴφωτι 

ἀνάπαυσιν, γεσμέδηι ΟΟΉ ἐπὶ. ψιΐὸ 
εἴ Ψεν. ΧΙ. 8. ΤΈγθη. 1. 4. 1 ὅ5δῃ. ἐ 
ΧΙΠ 15. τὸν λαὸν τὸν εὑρεδέντα μετ' 
αὑτοῦ, ῬΟΡΌΪυΙΣ, αυΐ δγαξ οὐπὶ ἢο. 
Μιὰς εἴ ν. 16. 4 Ρασ. Χ ΧΙΧ, 99. 
ΧΧΧ, 421. 45. Ἐδίῆῃ. 1. 5. Ἐπάν. 
ΨΠΙ. 95. «ἃς Ἰσραὴλ αἱ εὑρ;σχέμενω, 
ὑεόιοάν [ετγϑ δ! σθ, αὶ σαὐεγαπέ. 1 ὅϑατα, 
ΧΧ. 55. εὗρί μοι τὰς σχίζας, γεατε 
ΤΩ ΕΗ: πἰκίθαν 1 ἕξω τ ν 98. 
καχία οὗχ᾽ εὑρεϑήσεται ἐν δοὶ « ώπονε, πιλ- 
1186 ἢυπαύδηι τ μῤῥεβμεηαα πὶ ἴα. 
1 ὅϑδω. ΧΧΙΧ. 6. οὐχ εὕρηκα κατὰ ἱ 
σοῦ χακχίαν, Ἰοη ἀφργεβενὲ ἵπ ὯΔ τηλ- 
᾿λτη. ΡΒ. ΧΧ. 8. εὑρεϑείη ἡ χείρ ὦ 
σἄσι τοῖ; ἐχϑροῖς σου, ἡ δεξιά σου εὗρα 
φάντας τοὺς μισοῦντάς δε, Υηδτ ΤΩ, ἘΠΔΠ) 
δοπέαπε ΟΥΛΏ65 ᾿πὶγηϊοὶ ταὶ, ἀοχίοτα 
ἴυδ ἐποίάαέ ἴῃ οχοποϑ, αὶ ἴα οὐἱΐο 
Ῥσχοβθασυπίαυν. σον. Π]. 13. ὅς εὗρε 
σοφίαν, ααὶ ἐμ5 δ5ὲ Βδρ ΘΕ ἴ3ηι. 
για οὲ γον. ΥἼ1Π1]. 9. ΧΥ̓ΤΠ]. 99, 
ΧΧΙ. 21. Ηοβ. ΧΙΝ. 9. ἐξ ἐμοῦ ὁ χαρ- 
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ὅς σου εὕρηται, ΕΧ τὴ ἔγιοίυ8 {ιππ|8 
για ϑίο εεί. ΗΪ5 Ἰοεῖο ἃ ΒΙε]ο δάπο- 
8 διάβα πυῆς ὑπ οἱ δἰ ζοσΌτΩ. 
υα. ΧΙΥ.. 18. οὖχ ἂν εὕρετε τὸ αρό- 
'λημά μου, Ὁ] εὑρίσκειν εδῖ ἐπέοίϊορογε, 
ρηδιρη ογαϊοπὲν Ῥεγοῖρεγα, ἱηέενΡτγε- 
τὶ πυηαΐεγε, ἀπὰθ 101 οὐτὰ γινώσκειν 
᾿δυτηυαϊαν ἴῃ οοὐα. 200». ΧΧΥΤΙΙ. 
8. εἴ 90. πῃ οοᾶ. ΑἸοχ. Ῥευροσαμι 
βρίξαΡ εὑρῇ ῬΓῸ εὑρίϑη, χυοά ε8ῖ ἴῃ 
εἰχαΐβ. ΗΙογοπγταῦϑ υἱτοδίαυο νοτ- 
ἰ : ἐπυεηπία εἰ. 500. ΧΧΧΙΨ. 11. 
ΤῸ Σδνν, ὑπρεπῖγε Κποῖδί δμτην 

ΟΧΧ Βαρϑηΐ εὑρήσει αὐτὸν, δὶ νεὶ 
ἐρσογαηΐ οὐπὰ ϑ01Ὸ οἱ ΑΥ̓ΔΌΘ 3) ν)}, 

"οἱ νοσΐ εὑρίσχεν (ἱθυστυπῖ ποΐϊοπεσα 
ΡΒ Ποαιι, αυο ἴλπιθῃ ταΐπὶ οϑΐ 
πἶπυ8 ρΣΟΡΘΡ16. Ῥβ8. ΧΧ. θ. Ὁδὶ 
ὑρίσκεσναι τινὶ οδὲ αδεεχμῖ, αἰλᾳιιδηι 
οτιρτελπεπάοτε. Οοπον ἴθὶ ϑγτωμα. 
Δάας ΤΠοοά. 168. Χ. 10. 08] εὑρΐσχειν 
88. 1. 16. λαμβάνειν δρυά ΤΧΧ, ἃς 
χοῖδι σαρεγε, οοσρατεα. Οοπῆ, Τ6χ. Ν, 
Γ. 8. ἢ. ν. --- ΠῚ, ἐτρτίηιο, δηβο. 

Ρβαίτα. {ἰΧ Χ1]. 10. Νοι Ἰερεσιπῖ 
ΝΣ», ἐπυσπέοπίωγ, αὰο ἔα Οδρ- 

ρΘἾἢ βεπίαπία. ὙΙΔθ βυρσα 8. ν- 

πο τα ΟΝ)» αϊοίωπι 68. ἴδτι. 

ΝΊΠ. 96. βο6. (18. υδ] βϑηϑυτα 6Χ- 
ρΓαββοσαηῖ. --- ἽΓ.}}», ΝΊΡΒ. 8 Ἵ» 

γεϊξηφμον. 1 Ἄερ. ΧΥ͂. 18. --- ΠΝ 

νἱάρο. Ὅθαε. ΧΧΠΠΙ. 14. δες, Οχοη. 
Βεπα ἡυοδα βεπϑυχι. Ζυὰ. ΧΥ͂ ΤΠ]. 
9. --- νῷ.» έτο. Ἐδβᾶι. 1. 9. εὗρε 

χάριν ἐνώαιον αὐτοῦ, πασία ε:ὲ σταῦδτα 
οογάτα ἰο. Ιᾶ6 εἴ ν. 16. 17. --- 
πϑϑ» Οαϊά, ἐπυεπίο. Ἐβάγ. 1Υ. 1ὅ. 

Ῥβη. . 12. 1ὅ. --- ΜΓ Ὁ)» δὲ 

116. 7.0: ΧΧΧΤΣΧ. 80. εὑρίσκονται, ἴοὲ 
1ρ8ῖ αἰἀδιιπέ. -τ- γοχῦν» σισίοαϊο. Ῥτον. 

1. 20, ϑῖν. ΧΥ͂Ι. 14. εὑρίσχειν εἴπαρ]]- 
οἶον ροβίζατα ποίδὶ πιεγοθάδηι τϑοῖ- 
ρεγέ, οοηφεχηὶ ἡγμοίωπι αοἰίοπεηι δια- 
γμηι. ϑαρ. Χ]Π. 6. 9. εὑρίσκειν τὸν ϑεὸν, 
πιο ααδεημὲ 8. ἱπίεϊϊρετε Ὦδυτα : 
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οοἱ!. ϑδρ. 1. 3. '8ιν. ΧΥΠΙ. 98. εἰ 
Ῥχὸν. 11]. 18. 92.068. ΥΠΠ1. 14. 68 ᾿ 
»ρεγυεδραγο, πιόπίε ρογϑογμίατγι, 1. α. 
ἐπ,γινώσχειν. δι’. ΧΧΧΊΨ, 29. ἐπ᾿ ἐσιχά- 
φῳ εὑρήσεις τοὺς λόγους μου, ἰατπιά ΘΙ ὙΟΓΆ 
6886, 4: αἰχουίη, διρογίεγε, βορὰ: 
δὲ ἰμὸ ΟΟρηοδοῦδ. 8 Ἐδάγ, 1. 7. τῷ 
λαῷ εὑρεϑένσι, Ῥορα]ο, αυϊ αὐεγαΐ: 7 
ς0}]. 9. εἰ 27. 1 Μδος. ΥΙ. 18. εὗρον 
(4, ευοπεγεηΐ ηπὶἠὲ. 

ΟΥ̓Χ ΕΥ̓ΡΙΣΚΩ. )}ν» ΧΧ  θ6ς. 

Οοραι. Οεα. ΧΧΧΥΙΙ. 20. οὖχ 
εὗρε. ἈεἸ αὶ Πρτὶ Βαροηΐ οὖχ ὁρᾷ. 

ΠΗ τρόθο θὲς : γα πἰρίοχω 

Ροβῖ 2. 

ΕΥ̓ΡΟΣ, ἰαϊῥἑειάο. Ἴτγῃᾳ, ἰοπρίμμάο. 

ἘΖοοι. ΧΙ, 12. -- ΣΔΟΥ Ομιαϊά, 

Πδῃ. 11]. 1. -τὦ 7» ἰαέμϑ. “05. 

ΧΙ. 9. ΧΧΧΥΤΙ: 18. 2γΥν ἰαδμειάο. 
Εχ. ΧΧΥ. 48. ΧΧΥΙ. 2. 8. εἴ δἰ10ὶ 
Βεορίψβ. ΟἿοββ. ἴῃ Οοἰδῖ. εὖρος, «λάτος - 

. ΕΥ̓ΡΟΣ, Ευγιξ, ποηθῃ νϑητ ΔὉ 
οὐϊϑηίθ βρίγδηςίθ, 1881 ἀπὸ τῆς ἕω 
ῥέων, ἀνατολικὸς ϑεουπάυταῃ Ἐΐγτα. Μ. 
9.» 1άοχα. ϑὅγιωμα. ΡΒ. ΟΧΧΥΊΤΙ. 

36. 
ΦΕΥΡΥΘΜΟΣ, περιογογηι, ἠιοί-- 

ἰαξίομεηι λαδοηδ, ππηιεγοϑδιδ, οΟποὶ- 
πῶ, ὄεηπε οοπιροσίμα. ΑΔαΙς. Ἐδ1}. 
ΧΙΝ. 9. δὸς λόγον εὕρυϑ μον εἰς τὸ στόμᾳ 
μου. Ψυλρεῖυδ: ἐγίδιδ δΕΥἸΟΉ τι οὐηῖ- 

ἐξμπι ἴπι ΟΥ6 πιθο. ΤΠ (6]]ἸσΊτυν δυΐοια 
101 ογαΐδο οδίδοξαπβ ἀμγεδ δέ ρογξμῶ- 
ἄδπξ, φίξ αρίο οἱ ἡμομπάθ σαασὶὲ αὐ 
οδίοοέαξίοπειι συγίμηι εἰ ρεγϑμαδίομεηὶ 
πίρπογιηι. ϑ 1445 οἱ Ρῆαν. εὕρυϑμον, 
εὖ σεταγμένον. Αἀἄδ6 Ῥο]]υοΒ πο. 
ΙΝ. 58. 96. εἰ ΙΧ. 107: ᾿ 

ΕΥ̓ΡΥΧΩΡΕΙΏ, ἀδαίο. ΓΤ, 

ΗΙρβ. 8 γγν ἀἰαίο. ϑγτατα. Ῥβαΐγα. 

ΧΥ͂]ΤΙ. 87. εὑρυχωρήσας. 

ΕΥ̓ΡΥΧΩΡΥᾺΑ, ζἰαϊἐἐμάᾶο. "ἼΘΏ» τιῖΣ- 

μι. ἘΔ. Θυϊπία 6. ΧΧΙΨΝ. 9. 
«λήρης εὐρυχωρίας. Ν. 1., Ἐογίαδθθ 
Ρεχεποὶ νοὸχ εὐρυχωρία δ 8646 ῃ8 

ὅ0 ὅ 

ὧ» 

Φῶε 



Εὐρύχιωρός. 
«Ὅν αυοὰ ἀϊξινκᾶϊὶ εα ραπαὲ υἱεῖ, 

“τ ἈΤΤὩ, ἴσοι ἰαίκε εἰ ἀπυρίαα, Ἰαξὶ- 

ἐμά. ὅγτσσ.. Ρε. ΧΥΝΤῚ). 20. ΟΧΥῚΙ. 
ὅδ. “--- πὴν ἐχμδεγαης, ἐγγίρια. 

ϑψτῦτα. Ρε. ὌΧ. 15. [Γεαὶς Ἀγ. 

4 ΠῚ» ἰαίιια, φραξοενμς [μΐ. ϑυὶᾷ, 

εἰρυχωρία, «λάνος. 
ΕΥ̓ΡΥΧΩΡΟΣ, ) Θρερίπω;. 
» ἄΐξα. 4 Ῥας. ΧΥΗ͂Ι, δ. Ὕοχ 

ΣΟΟΝ δῖσαῃ ἰρομης ἰαέμος εἰ δραΐξϊο- 
δ ἕμης μοῖλε;. γιὰ Εδροσ. ἀμοδεθος. 
ῬΔΩ. 304. --- δ» ἀὐλπαος ῬΑ. 

ΧΧΧ, 10. Εἴοθ. Ι΄. 17. --- ΠῚ» 

Ῥπε Νίρἢ. ἐσέμα. 1.5. ΧΧΧ, 23. 
-- πλῦν ἰδέα. ϑγτααι. Ῥεῖ. 

ΟΧΨΊΠΙ. 96, --- ὈΥ͂Τ ΤΠ ἰαίμς 
“παπίδιε. συᾶ. ΧΥΤΙΪ. 10. υἱὶ ἕι 
Οὐοχηρὶ. εὑρύχωρος χερσὶν ἰερίξων, αυοὰ 
Ααυ1}8 6586 ντἀθῖυσ. Ααυὰ. ὅγταπι. 
Ἐπεοᾶ. Θαίηι. οἱ ϑεχία ἘΔ, Ῥρ ΟΠ]. 

ὁ 46: ϑγπημαυν,. 165.ὄ ἈΧΧΙΠΙ. 21. 
“- πιῖ Ῥατ ΕΥΒ..8 ΤΥ Ρὲγ- 
Ἀωπδ υδηΐϊε Ῥεγοῖις εἰ ἐξ " 
Ζεγθια. ΧΧΙ͂. 14. (3 Ἐϑαν. 
(73.) τὸ εὐρύχωρον, Ἰοσὰς τ: εἰ 
ϑραϊίοειιϑ, δρίυβ δ(] σοηνεπίσμι ρο- 
Ρυὶὶ : ον. ἸγΤῚ 96}. Ἐοάν. Χ.9. 

5 Ἐὰν. 1πι Ὁ. 38. 41. Ἠδγὲδ. 
λως αολύγω Αάᾶε 

"Κ Ὁ. χ κέλβντς Ι. Ἐ 
ὁ. ΠΛΑΤΥῚ ΚΑῚ ΕΥ̓ΡΥΧΩΡΟΣ, 

ἴαιιι εἰ φραξίοριδ. ὩΣ ΔΤ Ἰαξιε 

νιαπίδωε, ἴω. ΧΧΧΙΙΪ. 951.ῦϑῦὃὉ 
. ΒΥΡΩῚΣ, οἶμσ, δαγίεε, εν ες, {ν- 
πδα. δἰ. για. Ῥδαῖων. 

ΧΧΧΥΠ,Ι. 19. 168. Ἰ,. 9. ἴξχ. Ὅγ- 
τὴ] ΜΚ. Βτγοηι. εὐρῶτα, σχώληκα. ὅ16 
οἱ βοδοὶ. Αὐϊδίορη. ἱπ Να. ν. 44. 
εὐρὼς, ὁ ἀκώληξ. (απ, ν. εὑρωτιάω. 

ΕΥΡΩΣΤΚΡΟΣ, γοδυδίον, νυαῖὶ- 
6 δον. ϑδρ. ὙΠ]. 1. δες. οἂ. ΑἹά. 
Ὁ] τε συ ΠΡ τὶ εὑρώσγως ΒαΡεπί. 

ΕΥ̓ῬΡΏΣΤΟΣ, γοδισίεΣ, υαἰᾶμ:. 
ϑ» ΧΧΧ. 14. 

ΕΥ̓ΡΩΎΤΩΣ, ,υγῆϊεν, ναθᾶε. ὅϑΔρ. 
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ΨΊΗ. 1. 32, Μδος. Χ. 17. ΣΧ7ΤΙ|. 47. 

Εὐσίβ 

8ὅ. Ηεεγέδι. εὐρώσεως, δγεῖος,  ὀσγχυρῶς. 

ΕΥ̓ΡΩΊΙΑ ἢ, σε οδαΐῖξες σασι, 
ππιοὶζτις δαπι, οσαγέξης Ῥαξονσ'. ΤΡ» 

“μοὶ δ, ̓ ἸΝΟΘΥῈ 

ἄρτοι εὑρωτιῶντες. (οπῖεε Ἐ᾿οοδεεταιι 
ἀε Ψεῖο. 66; ΚΝ. ΤΡ. 195. ἃ 
γας, Ἰεμόξαν εὑρωννῶν. Οἱοοθα. ἰ Οο- 
ἰδῶ. ᾿ “εαηπκύώς. 
ϑινα, εὑρωτιῶν, διια εὶς, ἠἠφανοαμένος, ἢ 
σχωληκάβρωτος. Ηδαγεβ. εὑρωτνῶν, ἦξα- 
γισμένος" ἐκ μεταφορᾶς τῶν ἄρτων, ὅταν 

ἄζυμοι ὧσι καὶ χρονίδωῶν, ἢ ὕγροι τῷ 

ἡλίῳ καὶ μὴ ζηρωδντες. ---- “Π΄ χυ. 
7οξ. 1. 17. υϑὶ Ῥχο εὑρωτίας δε (πες. 
οοἵ. Βατας.) νεὶ Εὐθασ. Ἴψσγυ ἀο- 

σὲ τεροῃσηάστν Ἐεϑὸ υδρωνκέαι 
δὰν ὧς Ομ Δ Ια. ΟΣ Ω ΤΙΟΊΝΕ Ἰππερο- 

τότε οὐπίταλεγε, "πμοέξοεγε, σαπρεε- 
ΤΟ. -“« δὲν» οὐπίαδεεοο. ϑγτησο. 

Ῥέρλιο. ΧΧΧ. 18. τὸ ὀσνδὶ ριου εὗρω.- 
τίασαν, οεϑα πιὰ οαγίενε μαξἑωπέμγ. 
Οκίογυα νὸχ πὸ τοδεξιλαεμἦδ χυο- 
4ιε Οτεροσῖο Νγεθείο δὰ Ῥβαῖχη, 
Ρ. 3864. Β. υδὶ Ἰοσο ὧν Ἰορεῦν- 
ὅσσ 6886 οὐρωτιῶν 6 ἴοοο [αναϊκοὶ 
Νϑεγοιω. ο. 15. τηοπεῖ Γλ. Ηοδςοδεὶ. 
δὰ Ῥμοῖ. Ρ. 398. 

ΒΕΥΡΩΤΙΑ. Υ'΄ ξαρτα 8. εὑρωτκίω 

Ροϑὲ 3 γ.- 
ΕΥ̓ ΣΕ ΒΕΙΑ, ρίείαε. ΓΙῸ!» κοεἶκε 

Ἐσ. ΧΥῚ. 42. 00] ἴδτθδῃ δἰ σοοῦπο 
ἀσέβειαν Ῥχο εὐσέβωαν Βαΐνεπέ. ϑίο 
δρυᾷ 1, γείατῃ Ογαῖ. ἘΔ ΘΒ. ἰη Οο. 
τπῶι. ὅσο. ἈΓῸ εὐσοβείας ἰορεθάσεε 
6586. ἀδιβείας σεϑεῖς Ἔδγ στα. δάο 
Ασι. Ἐσυδ, 174.. φαρ. 481. --- Ἢ, 

ἡπαημ8. Ῥτου. ΧΙ. 11. δὰ Βιεἶπιο. 
ϑοἱ γεγρὶθ 5 κι ρὲ. χϑεραπάος 

ϑρυὰ 1ΧΧ ἑαυτῷ, εἴ μετ᾽ εὐσεβείας 
αἴδυχὶς Δ} ᾿πίεγρρειῖβ ἰῃρθηίο, βεῦ- 
(επεῖαπι ἃ οΑἸατηηδς ἰεσδειπάογα τια- 
εἴδαμε αὐ ΡΝ ἐνοξαια νϑδπε γολεπε, 

οὐϑαυνανὶϊ δβεβετοε..-- 
εν εἰ πνν ἐμνογ Βο-. 

ηηὶ. ῬχοΥ. Ἶ. Υ. ἐὐδάβεια εἷς ϑεόν. Τες 

ἰαπφιανε Ῥαειορέξε τῶ- 

σὶδε μοίαϊὲ εἱ ἀμέέποί. ὥοεα. ΙΧ. 5. 



Ἐῤσοβίω. 981 Εὐστόχεϑ. 
α ΧΙ. 4. ΧΧΧΙΗ͂Ι. ἠβνουρὰ πὐθτορι εις 

4 Μίδοουν. Ὲ. 4. τὰν ᾿βτιογασθ ἢν 
κεοοσ. Ἐδονύλθθο ἡ πυρὶ σὴν εὑσάβεταν εὖ. 
σχηϊροσύνη ο8ῖ οὐδῖιδ βασεσ, αυὺ ἴω 
εἰὐϊξὼ 1)εῖ ῬυΡ]ορ υἱοίσαξιν σιτονπιιδ 
5δοεν 
ΒΕ χα τ τ ρρε γ γὴν ΕἸ δι, Ρίε ἀρο. 
Τμμἐ. ϑ.6. 64, ΟἸμα. ΒΑ 
νεώτεροι, ἰξ, ᾿ 

ἘΈΣΕΒΕΣΣ, ρέμε “Ὁ ἡπρενσαμε, 

δ ει: φὰϊ ἤαξὶε εα, φιῶ Ζοπειΐνεπε ἐπ- 
ϑεπμιηι αὐ ἰἰδεγαῖεπι ἀδοομέ. 166. 
ΧΧΧΗ͂, δ. --- γυτῷ ισίνα. 168. 

ΧΧΙΝ. 16. ΧΧΥΙ. 1. --- "γὺν 
ἐπερίείαα. ΟΟΒεΙ. {Π]. 16. Ὁδ]᾽ Ῥχὸ 

ες φῷσεβὴς, ημοὰ οχίαξ ἐπ αῖ,, χε] αὶ 
ἸΣοσὶ τερῆῃβ Βαθθης ἀειβής. 

ΕΥ̓ΣΗΜΟΣ, ἐπείρη, ἢ. σε. 
ον ΓΤΌΣ» ξενίᾳ “ἰαἰένα. Ῥερλα. 1,ΧΧΧ. 

3. Ὁ εὐσήμῳ ἡμέρᾳ ἑορτῆς ὑμῶν, ἐπ ἀξ 
ς ἐποὶχηὸ  ϑρέλ υδείτὺ, ϑιεουσνάαγη Αβοὶ- 

Ἰιαγα μοί εὑσήριῳ εθὲ ᾿ϑοπμα.. 
ποηάυτα, υξ εὐσήμῳ δυϊδϑϊδηάνο ἢ. ]. 
ΒΌΓΑΔΓΙΡ, οἱ τὸ εὔσημον ἴδηι 
ἴωπα εἰφτϊβοεῖ. Ζοπασαβ εχ. σ. 
γώ, ἐν εὐσήμῳ, ἐν ἀγαϑῇ, ἐν καλῇ, ἐν 
φανρῷ, ἐν μεγάλῃ. αὶ νἱᾶ. Τἰταδη- 
πυ8. Οομξοσ ουπάσηι ἸΡια. ο. 019. 
κα ΜΌ5. ῥεπροθ δαΐρη. ΑἹ. Ῥτον. 

ΨΙΙ. 90. εὐσήμου, 8ς]]. ἱορεῆς. δοὰ 
ἁ δ Ὁ5 1 ποίας ρἱεπήνππσπ, αυοᾶ 

τυτὰ οί ἰὰπΔ ἑέραίων Ἰιῖοο. 
ΕΥ̓ ΣΕ ΜΩΣ, εἴαγε, Ῥεγφρέομε. 

δα. 11. 19. δος. Ομῖβ. ἐξεφάνϑη εὖ- 
σήμως, αἱ ὩΪΠ1]} ῥγὸ ὃος δάνοσυὶο 
ἜΠΗ Ω ἰὔδλα ϑύσαΡο Ορόμε: ΤᾺΡ. 

707. Ο. 
ἫΝ ΣΘΕΝΗΣ ΕΥ̓ ΜΙ, ἀν δρν, γὸ- 
δισίωδ δμηι. ἵδ ἢ)» δσίοϊϊο ποθ, Ἤρδν. 

Ζοῦ. Χ, 16. δὶ δι ἐτδὴ [ΥΩ γ70- 
διδίμπι, αύλτα δε Ὠοΐας, φμΐ θὃ ΤτῸ- 

ε ὅμγ “μεπε ὧαὸ ρμοέεπέξαπι δὲ επίοί ει. 
γυϊᾳ. εἰ ργορέεν φὠρεγδίαπι φιαεὶ 
ἰεισπατε σαρὶεδ πιο. Ὑιᾶο πὰ ἢ. ]. πο- 
(15 1,.. Βοδι. Αἀᾶδο Θυΐπε. ΒΙΑΥΤΉ. 
ΧΙΝΡ. 633. 

ΕΥ̓́ΣΚΙΟΣ, ὠπιδγόϑι. ἸΣΥῪ υἱγὶο 

δ. 7αζϑιι. ΧΙ. 16. ἐλαίαν εὕσχιον. 

Ῥδκάεν, ΡῈ Οὐ, ΧΙ. 38. Χευορλ. 
ἕἔδοι. ΙΧ, 4. ᾿ 

"ΕΥ̓ ΣΠΛΑΓΧΝΟΣ, ργ. φμὲ Ἀτπεὸες 
ἐφ υἱεοετίδιος, ((ομ. σε ἴδοι. ἢ, 
Ηἰἴφρος; Ρ. 82.) ἀεοΐηδα εχ Εἶθ. 
Βτδίσωο, αὐριοάμνι πεῤδεγίοου: εἰ δ6- 
᾿μόενε Ογδὶ. Μδϑῃδεββ ν. 6. Ὁ 

Ἰστος, εὔσελαγχνος Χ. {. Δ. 1 

1χ. Ν. Τ᾿ 4. ἢ. ν. 

ΕΥ̓ΣΥΑΙΘΕΙΑ, εἰαδίπιας, εἰαδὶϊ- 
"ποπῆε, ἥγπείας, τ ἥγπια ζεϊεοϊης, 
“ἰαἰμδ ὈΥΟΔΡΕ εἴ ἥγπιις. ὅϑαρ. ΨΊ. 
96. βασιλεὺς Φρόνιμος εστάϑιια δήμου, 
ἃ »νμάεπῆα τερὶΣ ρεπάεέ ῬεΡ ΗΔ δα- ἢ 
οὐ ῥέ τιν᾽ 9' Μδος. ΧΙΥ. 6. οὐκ ἐῶ»- 

τὴν βασιλώαν εὐσταϑϑέαις τυχιῶ. 
Ψηΐμαι. πεὸ μαϊωιμέων ταβνιοον δ60ὲ 
φυλαίωπι. ϑγευα: σι. 5. Μδοο. 
11]. 26. ἐν εὐσταϑείᾳ καὶ βελείστῃ διω- 
ϑέσε,. Ἡεεγχεβ. εὐστάϑεια, «αγνότηρ, 
καὶ εὐσταϑὲς, ἐνηρεισμάνον. δ! 188: εὖ» 
σεάϑεια, καρτερία. 

ΕΥ̓ΣΤΑΘΕΏ, δἐαδέλιε σοηι, Ἀπεμῖ- 
δεν οομδλείο, ἰγαδαιίωΣ. δαπε, φοὐεῖδ ἃ 
αο ραθὲ ἥγμοτ. γν γῇ, ἰγαπηωῤόμᾳ. 

ϑεγεαι. ΧΙ ΙΧ, διὸ Ὄνς εὑσταϑοῦν. 
ᾧ Μδος. ΧΙ. 4. οὗχ εἴων αὑτοὺς εὖ- 
σταϑεν. Το14, ΧΥ͂Ν. 25. Ηεσγοβίυ: 
εὑστάδγήσουσιν, ἡσυχάσουσιν. 

ΕΥ̓ΣΤΑΘΗ͂ΣΣ, εἰαδέϊιε, “ἔγημε. 
διτδο. ΧΧΥ͂]. 90. ἐκὶ σεί 
ϑέσι, ΒΌΡΕΓ Ῥανϊππϑηΐα κιαδέία. ϑοὰ δοὰ 
ἸΏ σΘΏυ6 ἔαῦθοΥ, τὶ Ὦ. ]. διιοροοίαχῃ 
6888 νόϑοῖῃ εὐσταϑέσι οἱ Ἰεροπάυστι : 
γ᾽ οἴ εὐσειλόσν οἷ» ῬΔΤΔΙ} 6] Ἰϑτῆνστα 
ΣΟ ΡΤ Ω, δον ΟΝ. εὑσταϑὴς, βό- 

ΕΥ̓́ΣΤΟΧΟΣ, γθοία αἱ δοορεηε οοἷ- 
ἥηδαης, αἰ εξονώι βαρ. Ὗ. 21. εὗστο- 
χοι βολίδες ἀστρωχῶν «ορεύσοτωι, αἰ- 
Τϑοῖα ἐεγοπίυς δυϊσυγυτη ἦκουΐα. : 
Ναα οἶα, αυδ γεγνοηίυμέ, αὐὸ 
ἡπεϊιπίαν, Οτροῖθ εὔσνοχα ἀσυπαις, 
υἴ τεοῖε δὰ ἢ. ]. ταοπυῖϊξ Οτοξωξ. 

ΕΥ̓ΣΤΟΧΩΣ, αρία φἀ Ἶ 
ἀεσίγε, τεοῖδ εἰ ἀδείγε. ἡουζαπάο. 
Ὁ)", ἐπ εἰνιρίοαίε “μα. 1 Ἀερ. 

ΧΧΊΙ. 84. ἐνέσεισιν τὸ τόξον εὐστόχως, 

850 4 

ἱπισηάοραξς δζοιση ἐὐ» 0Ὁ}} 4}}} 



Εὐστροφία. -θ83. Εὐτελὰς. 
ὥς Βαθοης. 4 Ρασ. ΧΥΠΠ. 33. 

Αἀάε 1μποΐδη. ἀ6 Μοτίρ. ῬΆΣ]οα. ὑ. 
45. (. 

ΕΥ̓ΣΤΡΟΦΙΑ, Τποϊϊας αὐ δε υετν- 
ἐεπά!ρη, αρίξίαν, οεγραϊἑξαξ. ΓΤ» 

ἐσοαπαρεσεπέα. Ῥτον. ΧΙΨ. 87. υδὶ 
«αεζεῖο (χυΐϊ οτηηΐπο πὰς σΟὨ ΓΘ ἢ- 
ἀυ8 6580) ἰορίβϑα υὐἹἱάθηίυσ Ἷ ΤΟΥ: 

Ναταὰ εὐστρορία δὶ ὑεγομέδα, αρίϊῥας, 
φμα 86 ἡμὲξ ἐπ οπμες ρατίε5 υεγίϊ εἰ 

ὃ υεγεαὶ, μὲ γεηε οοη Ποιαί. 
ΦΕΥΣΤΡΟΦΟΣ, ἰογέϊιἑε, αἀρὶ ἰδ. 

δ)» τοία. - ϑγατα. Ἐζοϑοῖ. Χ. 18. 

εὕστροφα. κα Βοκίυε δὰ ἢ. ]. ὑγοῖ 
ψουβίομθε Οὐ σωυηδοῆὶ, οὐἱ Η!οτοη. 
σιρυῖ μα ἀν οβῆτε Οοά, ὅγε. Ηοχ. 

δυΐειι ἣῆς, ΞαἉ., υϊωέαδοπες, Ἦ. Ε. 

κυλίσματα, χαοὰ Μοηῖιξ, ϑυτησαδ  ΒῸ 
ψἱηὐϊοονῖ. ΝΌΣΩ 580 τἱροπάϊτη εὐ ἡ 
στροφα κυλίσματα, οἵ υἰτααὰθ ἸΘΟΌο 

ο σο)υπροπάκ ἴὅπα46 ΒοΒὶυδ νοοϑ- 
δυϊυτα εὔσγρορα ρεϊετῖξ, Ὠαβοῖο. Κὶ. 
Ηδεαγοβίυε : εὐστρόφῳ, χαλῶς ἐστραμν- 

ΕΥ̓ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΩΣ, τεοοποιϊία- 
διίον. Ῥτον. ΧΧΥ͂. 10. φύλαξον τὰς 
ὁδούς σου εὐσυναλλάκτως, ουδίοα! νἱδβ 
[88 ἴα, εὐ αἰενγὶ τοοοπο ογὰξ. 
πὶ τοσχῦι 
εὐσυναλλάχτως, εὐμεταδότως. 

ἀ "ΕΥ̓ ΣΧΗΜΟΣΥ ΝΗ, ἄξοογ, ϑρεοῖο- 
δίας, εἰοσακίϊα. 4 Μδος. ΥΙ. 1. υδἱ 
τρίοπαϊάμηι λαδίξσῃ ποίδϊ, 

ΕΥ̓ΣΧΗΜΩΝ, »ωϊοἦτε οὐπεροαίίμες, 
Φρεοίοξιδ, ζονγπιοξεδ, ἀδοογας. δὲν 

ρἰωυΐα, 866. α]ῖοΒ ρατί. ΝΊΡΗ. ἃ ΝῚν 

γευεγοπάμα. Ῥτον. ΧΙ. 25. ἀνὴρ δὲ 
ϑυμώδης οὖχ εὐσχήμων. Ἰιεροταπί 
ΠῚ Ρτὸ [ΠῚ γ, οἵ κ δ) Ῥγὸ Σ 77, 
τλεῖ ροῖδιι8 Ἰεροσῖμς γ»..}) δαΐ γ)}, 

ε διζ δ} ἐδ), 8 δ Ὺ» ἐμμπετε. 8ιῖσ. 

ΧΧΥ͂Ι. 38. εὐσχήμων, λοπεδία, ρμάϊοα. 
Ορρομίξωσ 10] ἀσχήρονι. 

ΕΥ̓́ΣΧΟΛΙΆ, οὐδὲ αδωπααηΐτα. 
129). απέε ζαοίεπι, οογαπι. Ααυ, 

ΤΒοροάᾶ. 1 Βδρ. ΥΊ. 17. ἐν εὑσχολίᾳ, 
αυοὰ Ὠναβίυϑ νεσζαϊ ἐπ οἰδὲ αδιιπάαη- 

ΘὈτ, Ἰοηρθ δ] ἴον. Ηθ8. ἐέβ 

ἐία, Οἱ Μοπέΐδιια. τηοπεοῖ, βὲ εἰ ἀε 
Ἰδοίϊομε Οταςα, οὲ ἀδ νοεγϑξοεΐθ διἢ- 
οΌΓΔοΙΘ ἀυθῖυτ 6566, εἴ ΘΡῸ τδτῖτα 
Ν. 1,. δάβεσιρο. } 

ΕΥ̓ΤΑΚΤΕΏ, γγ. ογάξπειι ξεττο, 
ἀϊεϊζυσᾳυς ἀε παῖμέζδεις, φεὶ ογενες 
πο ἀεδεγεπί. Ὠοϊθμδ ππΐνοτθο δᾶ 
ἸΠΟΙῸΒ τσασιδίδγςν, οἱ ποῖδὲ : ον; 
παίε πιὲ βέτο, Ῥγαείο εα, ψιῖξ σωιπέ οἵ- 
οι. 42 Μαες Ι. 97. οὐδὲν εὐτιάκτει, 
πλεῖ ἰδ δξόγεπ, ρῥυοιπέςε- 
ταί. ἀπ: πὲλε ἀράν, ΑἸ ψετ- 
τυπξ : πέλ εἰ ργοοεάεδαξ. 

ΕΥ̓ΤΑΈΤΩΣ, ογάϊπαέξε, Ἰξ. πιοιρ;. 5 
ἐε, ἀδοσμζεγ. 303) οηεμὲδ ἐΐέε, ἢ. ε. 

ὠπϊυεγεῖηι, ἑωτηπαΐε. Ῥτον. ΣΤ. 
97. Αἀάδ 38 Μδος. Π. 1. τὰς χι 
ρας προτείνας ετάκτως, ταλτα5 αἴδοεν» 
ἐξν' δἰτ ο]6ῃΕ. 

ΦΕΥ̓ΤΑ ΤΩΣ ὉΔΕΤΥΊΏ, ογάϊπα- 
ἐε υἱατε Κχοῖο, 8. οταἶπο υἷσεν, οἰ ἮΠο- 
ΤΟΏΥΤΩῸΒ γοσιῖϊ : ἢ. 6. οονυεηδενέεν 

ἐερίδιε ἀἰοϊπές ἀρο. ἼΥΊ ΤΏ)». Ῥοπο 
υἱαπι. ϑγτατη. Ῥδβ. ΧΙΙΧ. 23. δεὰ ἃ 
ψωῤῷ υἱαπι εἰταρ Ἰοτον φροκϊξτι 
Δ βρη βοδοποη τ 1]]0 ταοὰο 

μάρεσε ροΐεβί. ϑυδρίοοσ ἴἔδημο, 
Βγιασηδοδυση Ἰορἶ886 ΤΥῚ Ὁ.» ἐπ:- 

ἐν υἱέα. Νίδτα βοπιιβ Ἰζδεσες τί 
οἷα ορίυδυδ οἵ βιι ΡΟ ΘΟΌΓΤΙΙ 9, τηδ- 
ἀἴυϑαμε ἱπίες 5. εἰ Τ : ὑπᾶδ γὐἹ εἰ ἢ 
Β66 06 Ροιτηυζεῖδε δυηΐ Δ ἴῃ 
θυ Οτεοεῖς, ν. 6. Ψυἀ. 1. 925. 8ε. 
ουπάυτι 4]108 Ἰερὶϊ ΤΥ Ἴ 5αὶῚ 

ἸΣῪΤ' 

ΕΥ̓ ΤΑΞΙΑ, δοπμς ογάο, τπιοάδυ αἱδο, 
γιοαεείϊα. ἃ Μδος. ΤΡ. 37. 83 Μδος. 
Ι. 10. τὴν τοῦ ἱροῦ εὐταξίαν, 00] οεϑὶ 
Ῥγιδοίαγτα οὐπεροςιίο, ορέξμεα αὐξβοεὶ 
«ἰγιοίωτα. ΘγτὰΒ: ογάϊπεια εἰ ἄξει. 
ἢ)6 δεῖθ ᾿πϑίτυςίδ Ἐοιμδποσυτα τιϑιις 
εδῖ ΨΦόβθρδυβ ἂς Β. Ζυὰ. 11. 19. ρΡ. 
203. οἀ. Ἡδνεοχζο. 

ΕΥ̓ ΤΕΚΝΤΙΆΑ, δοπὲὶ ἰξδογὶ εἰ περι. 
4. δος. ΧΥΠΠ. 9. Αἀάε Ροϊ]υςῖς 
Οὔουι. ἢ]. 14.ὄ ΙΧ. 160. 

ΕΥ̓ΤΕΔΗ͂Σ, ζἀείζεηι ἐπερεπδαπε τε- 
φυῖγεπς, υἱἱ, ἱεπιῖδ, ΘΌΔΙΩ 
Ῥαγοι. Γ})» υἱἷμας, τὲς εὐ. 



ὑτελέστερος. 

γτῶσα. Ῥᾳ. ΧΙ. 0. -Ὀν 85, δἰοιί 

γαῖ. ϑγτωτα. Ῥτον. Χ. 20. Βϑῃς 
υοϑαὶ δϑιϑιτι, ΔΤ Ῥ8108, ΘΧΊρΊΙΑ, 
αἴ ΔΌΓΣΕΑΒΔΔ ΥἹ]18 βυμΐ, πος δαποάμχη 
ΑΥΘΤΙῚ 580] 6}. -- ΓΙῸ)» οοπέειερί,- 

6. ϑψσωτμδοῆ. 1 ϑ6πι. ΧΥ͂. 9. --- 
2» Ρασί. ΝΊΡΒ. γε ἰευϊομία. Αχυ. 

ϑδτα. ΧΥ]Π:. 238. Ηδεγοῖ. εὐτελὶς, 
λέγης δαπάνης καὶ σύντομον. 
ΕΥ̓ΤΕΔΕΣΤΕΡΟΣ, οἱδίονα. ΤΥ) 

δα. Ὁ» Ἰάσων, ϑ'γτωση. 3 βδιῃ. Υ]. 
2. Ααἀάε βαρ. ΧΥ. 10. 
ΕΥ̓ΤΈΛΩΣΣ, ραγῦο διεπιέμ, ἐδμι- 

Θν, οαεϊδέεν, γραϊεέοεν. 9 Μαος. ΧΥ͂. 
}9. εὐτελῶς καὶ μετρίως. 
ΕὙΥ̓ΤΗΚΤΟΣ, ἐἐσιαδιέίιε, ζαοῖζε 

Ἱμεδοεθα. ὅδρ. ΧΙΠΪ. 11. εὔτηχτον 
ρυτὸν, ὈΪδηΐα νὰ] δύθοσ, αὐ ἴδς!]α 
ΟἸ ΠἸαυοβοῖῖ, ρυςτεβοῖξ, σουτυταρίξαγ. 
[τὰ Οσμρὶ. ϑε4 εἰπε ἀυνίο Ἰεροϑη- 
ἄππὶ εὔτυκτον, 7αοΐζοηι ζαοίμ, οἰαδοτα- 
ἰαπιὶ ἀπ ροεπέεγ, δῖ εὕτεχτον; ὄεπε ρ6- 
πίέαηι, τεοίο παίαπε δὲ ζογηπαίαηι, 
ψυΐϊς. γεοίωηι : Ὥλτα απ|8ὲ Τοοίδ ΒΌηζ, 
ἔδοῖ!8 ἔοσπιδηῖοῦ : υπᾶθ αἰσυ τ 
εὐχτήδονα δένδρα, φιαγιπι πὑεη εἰ 3,- 
ὅγα τεοίς βωμμί. ϑαρ. ΧΙΧ. 20. εὔ- 
φῆχτον γίνος ἀμβροσίας τροφῆς, 7αοἱΐε 
ἐχμεξοθηδ “οι ΟἷδΣ οοὐἰθβίῖβ. ΟἿοβα. 
5. ἸῺ βαρ. 84]. Εὔτιχτος, ἀχερῶς 

τικτύμενοςς. ρὲ: Ἑὔτηχεος, εὐχερῶς 
τηχόμενος. 

ΕΥ̓ΤΟΛΜΙΑ, απάαοία, οοηβάεη- 
ἐα, απὶπὶ ρὑγαϑβοπέα, απὶπιθείαδ. 2 
Μεαςο. ΧΙΠ]. 18. 

ΕΥ̓ΤΟΝΙΆ, υαἰδάα ἐπέοηδίο, (οἶδ. 
γαπίΐα, ραζιοπίϊα. ---- ἡ αἀοπμηι. 

Αι. ΤΒεοά. (ο8εὶ. ΥἾ]. 8. Νοη 
ἀεγνασιηΐ ἃ ἸΏ» β6α 8 Ὁ; αυοὰ 

ἴπ}. Αὐδῦ. ἥἔγηπια, υαϊάμα ζω ποῖαδί. 
; ΒΙ6] 18 εὐτονίαν Ἦ. 1. ἴῃ ΠοΙΟΩΘ6 δεπδ- 
υοἰοηί 8. απὶπιὶ ἐπ αἰΐχμεηι δέπὸ αὐ 
εοϊὰ δοοορίββα νἀοῖαγ. Η βγεῖ. εὖ- 
τοα, ἀπξικαχία, καρτερία, ὑπομονή. 
ἴάθσῃι: εὔτονος, εὐμενὴς, γενναῦὸς. 

ΕΥ̓ΤΟΝΟΣ, [π᾿ σοιαραγ. εὐτονώτε- 
οὺς, υαἰάο ἐπέοηδιδ, ἱπίεμδίου, υεδε- 
πιονίϊογ. ῷ Μδςο. ΧΙ]. 98. 4 Μδρο. 
ΝΙ. 10. συρὸς εὐτονώτερος, ἱστιΘ νοἶθ- 

958 Εὐφημέω. 

τ ΘΠ ΟΡ, ἢ. 6. 15, αἱ ἤλσηπηῖθ 8660 
86 ΟΟΩῚ ΠΟῺ ῬΆ58909 65, υἵἱ ἰὼ τα ]1ρ]. 7 
οὔστι Μοβαίοδη ῥδυ γί τλ σογηταϊῦ- 
δι. Ίαε 8. βιαιότερορ. 

ΕΥ̓ΤΟΝΩΣ, ἐπέεηδε, υελοηιθηίοτ. 
ΓΒ, ἐπ διιοοϊπὶδ. 208. ΥἹ. 8. 

ϑϑηϑυ Ἐσργοβϑοσιηῖ. Ηοαγοἶ.. οὖ- 
φόνως, ἰσχυρῶς, ἐλαφρῶς. 

ΕΥ̓ΤΡΕΠΙΖΩ, εχογηο, δεπε ργα- 
»Ῥατο. ΟΡ Ηἰρῆ. Φ}» δαπος 

ἐξ οο, ργάραγο αὐ αϊυΐπεπι εἰϑίηε, 
ϑγτὰ όσοι. ΧΙ]. 8. εὐτρέπισον. Ὗ ετ- 
ἴυπῖ : ὅδε ρμγώρατα. 'ο. Ψεῖ, 
Ἑὐτρετὴς, ραγαίμα, ργαραταίμα. Ἐ- 
τρισίζω, ἀρρατο, ρατο, οοπρατο. ῬΆαν. 
εὐτρεαίζω, ἐτοιμάζω, «αρασχευάξω, εὖ- 
κοσμῶ, εὖ τίθημι. -- 3. 7μομπάμης 

δε. Ααυ. Ῥβδίτη. ΟΧΤ,. 8. εὐγρεσίσο 
ϑησαν: υδὶ ϑαϑιαίοσιβ, πῸ}}6 Ῥσόσβιβ 
ΠΘΟαϑβιζδῖθ οοσοηέα, εὐπρεαίσθησαν 16- 
ὥετα τηανυ]ί. 4 Μδοοσ. 
εὐτρέσιζε, ραγα τοίδϑ. 

ΕΥ̓ΤΡΟΦΙΆ, δοπῖηι αἰδηιοπέμη,. 
2) 2. ποπιθῃ Ῥτορσίατα τϑρίοηϊβ. 

γτητῃ, Ρ5. ΓΧΥΨῚΤῚ. 16. Τὰ (τ419- 
(11, αυοὰ ρμυΐαγεῖ, τηοπίοῃ Β6β8- 
ΘΙ ΡΟ τρϑίδρβοσϑῃη βἰσηϊῆοδτο 
"ποηίε5 ρίπσιεδ εἴ ζεγιἐϊοθ. Ἱ,Ἔρίτας 
Ῥγεύθσεβ θοὸς νὸχ δρυὰ Αὐ]βίορῃ. 
ὙΠΟΒτΟΡΗ. γν. 450. ὅ.ῃοὶ. οἱ Ατίβο 
ἰοῖ. ΗΙδῖ. Απίμ. 1. Ρ. 837. Ὁ. Ἑ. 

ΕΥ̓ΤΡΟΦΟΣ, ρἱπριὲς, δοπεηι αἰ - 
τπϑηέηι ργαδοηδ. ῦϑ' ΘΥΤΩΤΏΔΟΝ. 

Ατμοβ ΓΝ, 1. εὔτροφω. Μίάα ϑαρτα 
8. Ψ. εὑτροφία, ἂἃς ΕΠΟΙΚΙΙ ϑγτηρ. Ρ., 
40. 58εᾳ. Αἀάε ΗἱΙρροεοτγαῖ. ἀ6 Ὠεη- 
Πθοπο Ρ. 967. 17. 

ΕΥ̓ΤΥΧΕΊΏ, Τυγέιριαξεδ δέπε, ργοε- 
»Ῥέεγα 7υτγίωπα «τιον. Ἵ;» Ῥγόέρεγα 0ν- 

ἔμπα. ΑἸ. ἐπ, ΧΧΧ, 10. εὐτύχηκα. 
ΦΕΥ̓ΤΥΧΙΑ, δεομπάα ᾿ογίμπα, ζ6- 

ἰοϊαθ. 24. Μδοζλρ. ΧΙ͂Ν, 18. 56ς. 
ΟὐτΩΡΪ. εὐτυχίαν, δὶ 4}11: Πργὶ εὐψυ- 
ίαν Ὠαρεπί. Ααἀα46 Ῥο]]υςΐ8 Οποχῃ. 

ΠΠ. 102. ΥἹ. 205. ΙΧ. 160. 
. ΕΥ̓ΦΗΜΕ Ω, δοηὲξ οπεϊηϊδιι ρτορα. 
Ἰββι ἰαιάο, δεποάϊοο, ἐαιδία ἀοοίαπιο, 
ψηιγῖς οεἰεὖτο. ἡ] ΗΙΡΒ. οἰχαρο. 

ἴῃς. Ῥθ. ΧΙ. 2. εὐφημήσατε. ---- 

οῃ 

. 32. τροχοὺς 
ἂ 



-. 

[κ᾿ 

Τὼ 

εδὶ 
ν: 

΄ 

Ἐῤφημία. 954 ἘΛυφραιέναι. 

ἃ γγν οὗπέο. ϑγειπι. Ῥιαὶπά. ἘΧΧΤ, 
11: οἱ ΧΧΧΊΙ. 1. υδί ἔσπεπ υἱάσ, 
πε δυαπὶ ποίδοα ἃ τὴ ἴῃ Οραθς. 

Οὐῖς. Ρ. 188.--α } ΗΙΡΗ. ἐσίμ 

οαπίο. ϑγταπι. Ῥβαΐτα. ΧΧΧΦΙ. 14. εἰ 
ΟΧΙΙΝ: 7. Μιάε εἰ 1 Μδος. Υ͂. 

64. Ἠδεγοῖ. εὐφημεῖ, χατάλαλεῖ ἣ 

ἐσαινεῖς Ιἄδτι: εὐφημῆσαι, βοῆσαι μετ 

εὐφημίας. , 

ΕΎΦΗΜΥΓΙᾺ,Α, ἴκο, γιεπμ, πιὰ 

ὃ αοοϊαπιαξίο. πὺν οαπέμ. ϑγτώτα. ἘΦ. 

ΧΙ. 6. ΟΧΧΥ. 9. -- π)}»ν ἰδείη. 

ϑγταπι. Ρβ. ΧΟΙΧ. ῷ. μετ᾽ εὐφημίας, 
εἶτα ἐαμᾶε νοὶ ψηιπο. 8:ς 2Ἐ}Ἰδηυϑ 

Ψ. Η. ΧΙ]. 1. ἀνὰ «ἄσαν ἡμῖραν 9υ- 

σίαις τε Ἰλεοῦτο καὶ ὕμνοις... 
ΕΥ̓ΦΗΜΟΣ, δεπεάϊοεηξ. 

ἐο. ϑγτατι. 8. {Χ11.6. 
ΒΕΥ" ΦΘΑΡΤΟΌν μὲ ζοὐϊε οοΥ- 

ὶ ροίεεί. ϑαρ. ΧΊΧ, 20. εὐφῥάρ- 
ζώων σάρκας, 00}1. ΧΥῚ. 18. 1)6- 

ος νοσδθυΐθηι αυοαυθ ἱὰ Η. 
ἐβρβϑδηὶ Τβοβδυσο. | 

ΕΥ̓ΦΟΡΟΣ ΓΙΝΟΜΑΙ, ὄδεμε "κε 
λαδεο. ἢ) 2» δοπεπι δ Π]δ. ϑγτηῦη. 
1 ὅδ. ΧΥ͂Ι. 93. εὔφορος ἐγίνετο, δέπε 
ἐα δλαδεδαὶ. 1, ΧΧ ἀγαϑὺν ἦν αὐτῷ. 
ϑοὰ ἱπρεῆυθ ἔδίθου, ᾿θοι ποτα 1]]8τὰ 
ταϊηΐ 6886 βυβροοίδιῃ. Μ]]θτὰ ͵6- 
φετα εὔφρων, δαϊ εὐφρωνόμενος.᾿ 

, σα- 

«ἁ. ΕΥ̓ΦΡΑΙΝΩ, ομαι, εαλέξατο, ἐσείογ. 

Ὅν, οοἰϊρο. δας, ΧΧΥ ΓΙ. 89. 

ϑθηϑυσα ΟΧΡχθβϑοσηῖ. Νίδηι μεγοὶ- 
Ῥετγὰ ἤγμοίιιΣ υἱπδαγμης εἰ υἱδὸ οχλέϊα» 
τατὶ Ῥᾶτυτα ἀὐδογμηί. --- ΡΥ» 

βικάαπιεηία. ϑγτατα: ἴεβ. ΧΨῈ Ὗ. εὗ- 
φρανομήνοις. 1.ερὶϊ οὐχ 5ὲ: . 0 

ατδᾶ, Ὁ, ξαμάᾶοτε, ἰαίατί. Τία 
ἀασαυο νυϊμαῖα9 εἱ ΗΠ οτοσγ του. 
“ο- 41» νεπίο. 1 ὅδ. ἈΝ]. ὅδ. εὖ- 

ε φράνδητο μετ᾽ ἐμοῦ σήμερον. Τὰ Ὀαχία 
Εϊοῦς. ἰερτίῶν: ΔΙ ἸΔΝ ὉΩΝᾺ 

οομίΐο πιεοιθπ ἐπ υἱοϊϊηια, ἀπᾶς Ἰμου- 
Ἰϑηΐος δρρατεῖ, εὐφραίνεσϑα: Ἐ. 1. πο- 
ἔαγ πιαρπίδοο ἐρεϊατὶ, ἰααΐε οοπυΐυα- 
φὶ. ϑαζτὴο δηΐα ἰδὲ εδῇ 6 δρυΐ 
Βρου βοδῆρυ, ἀπᾶάθ 4 τὶ ἀνα- 
κλίνει ἈΔΌΘΠΣ, --ς. Ὁ.λ) δπμἐξαέϊο. 

Εΐοε ΙΧ. 1.--ῦῦ, Πᾶν. α ΤΣ 
ἴε.. ΧΙ]. 16. βόρῃ. ΠΕ. 18. -- 
πσν Ηρ. ὁ τον» ὥρεεα. ἵεε Γ᾽ 

ΧΧΝΊΠ. 56. εὑφρανϑήσῃ. Ἐξσροχο- 

ταν ἴογίαδβα ποῦὔσποα ἐγυσαπεῖ,. 

οι} Β. }. γέσταυϊξαξαπξ. --- 

ΠΌΤ, σίτερο. Ῥααϊην. ΤΧΧΥΙ. 3. 

εὐφράνϑην, ἰαἰϊέξαπι ἐεείαέμα φιαα. Αὐ- 
τα (808 ] οαποσκῖι Ἤκσιο. ἐχεξοιργείν- ας 
τίοπαμι. ---- 2} δ. “ἣν »- 

δέϊανε ἤαοίο, εαὐίανό. “ΤΉ, δοῦ. 
ΧΧΙΧ. 13. νυ. οοπεοΐαζειο σασαι. --- 
νὴ Ηρα ὠξερξο.. ἴεα. ΧΕ. 

8. εὐφραϑϑήτω ὃ υὐρανὸς ἄνωδμεν, τιδῖ εὗ- 
φραΐνεσϑαι ἴῃ ποθοπα ὑγδηβξειψα δοο- 
Ῥιεπάππι εϑέ. -- ὝΟΤΙ ΤᾺ» 4καοετ- 

δον, ὡπάΐσηον, ἱᾷπον, Ἀν. γετηκανέωνε ἃ. αὐτὶ- 
ἸΟΝΔΟΙΝ ἴς τὲ οὐποῖρο. ἴα. ΓΧ ΧΙ. 
41, ηὐφρά 

Νυι ἰεβετα μι ΓΗ ΝΎ δέγν" ΓΙῈ 

γυὶς. παῦδε: ἐπ βανεπεσδενε δε οΓἢ 
ππεινι. Τ ερὶς εἴρο ἐξιχαύϑη, τξ βετῖρ- 
στ. ΤΕΡΟΡΙΟΣ τῷ ΑἸ. εἰ ουρμαι. 
Οομε, ϑίασοῖς. Οαστηῖπα ἤανδῖε Ὀ. 

146. ΑΥ̓ΤΌ ΠῚ» Ἡϊρ. ἃ γγ}), ἀν 
»Ν'ἄεο. ἴεα. ΧΧΥΊΙ:. 92. -- δ.) 

70, ἐγίρμά!ο, ταΐο, ζεείωπε ἐοενα ἱ 
Βεοοά. ὕμης ος- ἀτὰ Ἦοχ. 1,ετῇ. 

ΧΧΠΙ. 41. -- πῊν ῬΙΗ. δτλίϊατο. 

Ῥε. ΧΧ. ὃ. -- δὴ ΠῚ: 201 Καὶ οἱ 

ῬΙΉ. ἐγὶ ευς. ΧΧ. 6 υὑἱ 
εὐφραίγεσδαι ἐκ τῆς ἀμπέλου Θεὲ ρ»ετεῖ- 
Ῥέτε ἥμοίμα υἱπεα. Οὐτιξετ βιργα «5. 
ν. Σ- δις. φυοαῦε ψακάεγε δρυὰ 

Τδῦτθα συὐλΐστξ. Ῥ6. ΕΧΧΧΥΙῚ. 7. 

-τ Ὁ 2.1, δοναμς οογάε, Ἐπεν. Υ͂. 

9. - Ἣν οοηῆμο. [68. 1.Χ. δ. “2 

ἢ 1, ὅγτ. εἰ ΟΠδ ἢ. ποίδι τρίονδπε » 
ἀδμαϊ!, ἐϊωπεαέιο ἐεὶ, οἱ ἀδτπάε, αἱ 



Εὐζοροιόνω, 

ὙὮ αι γΘΕδ8 οὐ πϑιθέηα ἰο1}, δὰ φ6ι- 
ἕεερμε οἵ πεξαγἑαέδηθ ἐταιιϑέοττυς, ν᾿ οἱ 
ΡΩ. ΧΧΧΙΝ. 6. 5ε:. ΣΧΧΙ. 12.--- 
ΓΤ» ῬΙΒ. αἀκπό. ῬΒ, Τ,ΙΧΧΧΥ. 10. 

Βοιίυϊοσιμ δα γοοϑιλ ΓΤ ξϑαυΐδε 

της, εξ 8115 ρυποῖὶβ σι δ᾽θοίβ Ἰορο- 
ὕπας ἼΓν [ἴΔ ἀποαιθ ὅγσιιϑ. --- 

"Ὁ, ῬΙμ, ἐᾳμοίαοῖο, ἀἰσδοῖοο, ἃς 

81 (6 ἴοστα βδύτῃηο δϑί, δηιοϊο, ἃ 
» ἔμεξο, ἀἰδοοίυοτ. Ῥα. 1|ΧΤΥ͂. 

11. Ὁ] οὐφραΐνεσϑαι εϑὲ γεογεαΐε ἐ67.- 
γαπι. ἴὔϑυγρεαίυν νὸοχ Ἡφργ. αυο- 
46 “τ ΑρΒοσῖοθ, εἴ δα δηίτηυμι 
ἐγδηϑίοσίισ, αυραᾶ δἰίδσα ΐς Ἰοουτι 
Ββαδετε ρμοίεει. ἴὅπαε Υὶ υἱριδέτ5 μα. 
Ῥεξ: ἐκέμὀιέιτ. ««-- ΤΕ ΦὮ» Ῥἱανν 

ἔοοα, ἰδὲ παιμνίέμν ἀφιμα. “αᾶ, Υ΄ 11. 
ἀνὰ μέσον εὐφροωνομένων. Οὐοά, ΑἸοχ. 
παροῖ εὐφρασόνων. ΨιάδίαΣ ζωθα» 
ἄυσα 6588 ἰ060 ὑδρευοῤοένων. ---- "Π9Ὸ. 

κῆζο. Ὦδῃ. 1Χ.. 34. βεο. ΟἩΪ8. εὑφρά- 
γ. ὦγιον, ἁγίων. Ἰιερογουνῖ  ογίδββα 
ΠΩ. ἰϊατῖα ἰσαπορορίςίθ. Ἐπὶ 

Ἑλταθη οἴσμης δὲ μησῆο Βγτηροϊαχα 
ὑπ οϊἑαϊδε οἱ λεέαγεαδε. χὰ 55. ΟΣ 
Ρᾳ. ΧΧΤΙΠ. δ. εἰ 2 Ὅος. 1. 91. ..- 
Ὁ, ἰαίδία. [ε8. {Χ1]. δ. --- 

ἢ.22» ΝΊΡΒ. ἃ 1,3» δρίου. τον. 
ΧΧΙ͂Ι. 18. υϑὲ ΤΥΟΧ νἱἀενιηΐ 5.5», 

- 

αυοά ρδυ}ο Πἰρασῖαδ νεῦρο ἰγδησιἶνο 
εἰοουῖ! σπηξ εὐφρανοῦσί σε, πιασπα οτπι 
οοἰμρίαίε δ ἐπ ἰοψμετὲς, ταὶ τοοῖα οὉ- 
ΒΕΥνΑΥς δα ἢ, 1. ὕδεβεγαβ. --- ἡ ἢ)», 

αἰϊοῖϊο. 1668. ΧῚ ΤΊ, ΤΊ. εὑφράνϑησι, 
ἰαἰδέαηι οἴαπιογε δἰσηϊοα : Ἰδτὰ Ῥοεῖ 
δ) βαρρίεμάᾶιτη εϑὲ Ἀ.]. δ. 

Ψιάε δὰ Β. 1. Μομείβυοοπίυμ. --- 
"ὩΣ Ἐμοοά. σον. ΧΙ. 11. εὐφραν- 
ϑήσονται. Φδεσοτζιαβ δὰ ἢ. 1, Βληῆς 
γορεπλ Ταΐεστα τραγὰ δ δὰ χὔδυ, 

᾿ σχμϊαυΐ, ν. 106, ϑοὰ οὕ 5 
δδῃάθῃῃ παρϑαῖ ΑἜΡῊ Αϑ μεμα Σ᾿ ἐΝ. 
οοπ͵δοίαγα [80116 δ ροσβθάσεσα ρμοβ- 
ΒΌΠΊΙ8. ---- 1) σαπίο. ἴδευί. ΣΧΧΙ͂, 

44. 1 Ῥαγ. ΧΥΙ. 93. 166. ΧΙ], 6. 
Αὐάε ἴσα. 1[.11.:8. Ὁδὲ οὐφραΐνοσϑα, 

958 Εὐφραίνο. 

ἢ σδὲ 1. 4. ῥήσσειν εὐφροσύνην 
ψ μὲς. Ἀκὶ ἈΝ χρὴ δας. ΧΙΝ 

20. εὐφρανϑήσονται, ητι8 γοχ γε], ἐππι 
ΡΕΟΧΩΘ δηἰοοοδαάοθηϊξθο ἦυποῦι, νεῦ- 
ἰβα οοὲ οὐ ἀῤαγμαΐοηι, Β. 6. αὖ 7 
δοφϊείπίευε ὠδαιθ, γοὶ ἴῃ Ὡοιϊουθ ἐροο 
ἐαπάὶ εἰ ἰαμίε σοπολυαπαϊ δοοὶρίουάα 
εν, νἱπαϊοκλία οἱ ἃ τη ἴῃ 1, οχίο. Ν' 
Ἔ. 6. ἢν ν, ῃ. 4. γιάο χυοαὰς ἰπ 
πα Βυΐυθ δγιίου δὰ 8ιν. ΧΧΙ. 
38. ποίαίδ, --- Ὁ, ΡΒ. ἐπ εὐὔϊο 

οοἴϊοοον. Ῥτον. ΧΧΙ͂Χ, 45. εὗφραν- 
ϑήσεσοι, τηαέογίαηι ἰρίαπαλ λαδεδί,. 
Ῥοδβυδγαμξ ΟΠ ΒΘαΊ6Π8 ὈΥῸ δηΐδοδ- 
ἀοπῖο. ---- [Ὡ3» δοπο. Ἐξ. ΧΧΠΙ. 

41. Ψίάδ ϑυρχσὰ 8. πῦϑ᾽ --ἰρηῶι 

7. Καὶ οἵ ΗΐρμΗ, Ἰ)ουΐδτοῃ. 

ΧΧΨΊΠΙΙ. 68. 1ε8. ΧΧΧΥ͂. 1. 1,Χ1]. 
ὅ. ἴῃης, 560. δοά. Νοτίηρ. 9 Γοηα, 
ΧΧΧΙ]. 41. εὖ Δἰἱὲ ϑερζιθ. --ὄ 
ὉΠ» γίάεα, ἱμάο. Ῥχον. 111. 80. 

ΧΧΧΙ. 28. .... τ» οαπίσωπε, ἴ6 8. 

ΧΧΧ. 20. -- Ὑγ» ἐγαπαμδἶαα. Ἰῶρ. 

ἐι ΤΧΧ Ζαοι. ΜΠ]. 7. υδῖ ῥχὸ εὖ- 
φραίνουσα «αἸϊϊ ἘΔΡΘης᾽ εὐθηνοῦσα. ---- 
ΠΟ : ΠΝ, δὶ εἰ ΡΙΒ, Ῥε. ΟΠ]. 

16. οὖος εὐφραίνει καρδίαν ἀνδρώσου, 
ψιηῖπι ἐσλδέαγαξ οοΥ Βοχοϊηϊα. ΟἿ, 
Οὐδ]. Χ. 19. δὲ ἱπῆγα 8. εὖ 
εν. ΧΧἧ]. 40. ὅγιναι. Ρβ. ΟἹἿΠ. 
16. οἶνον εὐφραίνων καρὰίαν ἀνϑρώφου. 
51 Ἰοσῖο Πεβο βᾶπα εϑί, δῃξθ εὐφραύνεν 
ΒΌΡ ]οπάστηῃ οϑὲ εἰς τὸ, τιξ δοσυδαίίν 
ψι8 δῷ δηίδοθάθηϊο ἐχφῦσω μοπαρδξ. 
ϑεά δὶ βάθε μαδοιβ εϑὶ Η!οσοηγς 
ἴῶα, 41} Βερεῖ: εἰ υἱπερη ἐκεί βοαὶ 
ΟΟΥ̓Ύ δοπεϊπῖδ, ϑγτασηδοῖιβ βοτίρβοσγας 
οἶνος εὐφραίνει κ. ἀἃ. τἂὶξ αυσοαὰα ΓΤΧΧ 
Βεβρεπί. ---- “ΠΩ, γεσθαὶθ, ἐγσόν. 
ὍὌεαι. ΧΥΊ. 15. 1 Ῥαν. ΧΧΤΊΧ. 10.Ψ 
Ἐπί. Υ. 14. οἵ 8110] δρὶτ8....- 
ΠΙΤὉ. ἰαδεα. Ζυᾶ. Ἱ. 94. Ῥὰ 
ΧΙ. 4. ἕὶ εὐἰθὶ. ΑἀΔάς Τποοὰ, 
Ἑκοοι. ΧΧΧΥ. 16. καϑὼς ηὐφράρ- 
ϑης. Ψψυϊραῖ, δἰσιὲ φαυλδι 6:. .--- 
νῷ. ῬΙδ. ἃ ΓΝ» οδἰεοίο, Ῥα. 
ΟἾΠ]. 19 -- ἡἸωφ» ἰαιάαᾳ, δετ. 

Ψψ. 

ἃ» 



Εὐφραινόμενον ποιέω. 

« ΨΗ. 82. δῖτ, ΧΧΙ]] 28. εὐφραιϑῇς, 
ἐαίεγὶς, Ὦ. 6. ὦπα ἵγιανὶΣ, ἀπᾶς δἰτὶ 
Ἰερυηῖ ὅμου «λησϑῇς. γιάε αυοαυς 
ΒΌΆΡΓΑ 8. Υ- Χ γγῦ: Βααγυςῖ. 1Π]. 84. 

Ὡδὲ εὐφράνδϑησαν ψοὶ νογίθηδιυτχ : 
σιν σης ἀϊατίίαίε, Ἐ. 6. αἰαογῖ» 
ἑαίε εἰ ργονιἐπάϊπε, νεὶ: πιαρὲξ πια- 
ϑίεφωε τρίεπάεπί, δρίεπάονε ογεβομηί, 
δὰ τυ δθοηοια Ηεῦγ. ΠῚ τον. 

ΧΙΠῚ. 9. ὕ}ςςαπῖαὰς ἰηιεγργείαζίο- 
ὃ ποῖὴ οοπῆστηδι ν. 86. [Ιἀθμλ ναϊεῖ 
ὅδ νοῦ εὐφροσύνη ν. 88. 

ΕΥ̓ΦΡΑΙΝΟΜΕΝΟΝ ΠΟΙΕΊΏ, 
ἰαίωηι [ποῖο. ἢ Ὁ ΠῸΨ» ἐτλίϊατο α 

ὅποτε. εν. ΧΧΧΙ. 18. 

ΕΥ̓ΦΡΑ΄ ΤΗΣ, Ἐωρλγαίεε, τιοτλθ ἢ 
βυνὶ ςο]οῦτῖβ ἰῃ ΟΠ ΔΙ ἄδδα. ΓΞ» 

ἰάοσῃ. Οδθη. 11. 14. ΧΥ, 18. Ὀδαξ. 
1.1. Ὧδ ποιῖπο ᾿π}ὰ8 θυν! νἱὰθ 
ἘοΙ μά Ὁ 185. Μίες. Ῥ. 1. ν᾿. 45. 94. 

ε “ΕΥ̓ΦΡΟΊΝΗΣΙΣ. ΠῚ. 2Π» ἐπέεϊ- 

ἱερεπία, ρὈγωΔεπίία. Αα ἃ. Β6ς. Ηο- 
Ῥδοϊθοίδια (ἰπ Οαἴδῃδ ῬΡ, σσ. ἴῃ 
Ῥδαῖτα. Τὶ 11. μαρ. 680.) Ῥβαῖγα, 
Τ,ΟΧΧΥῚΙ]. 71. εὑφρονήσει. ϑεὰ νὸχ 
μος ταδὶ χρόσυπι νἱατα ΤΥΡορτα- 
ῬΒίσυσα, εἰ βου θβεπάυσπι 6886 νἹά6.- 
ὭΣ ἐν γνήσι. (Οἰοἴοτγυσαη ΟΟΠΟΥ 
ΤΆτοτ Ὁ)158. ὧδ Ῥυγϊϊαο ΜΘ ΥΤΩ ΠῚ, 
Ῥ. 30. εἴ 22. 

ἀ᾿ ΕΥ̓ ΦΡΟΣΥΝΕ, ἱπεϊιϊα, οοπυϊοξμης. 
ΠῚ» πιαρπίμάο. ἘδΊΒ. 1. 4. υἱὲ 

ΡΤῸ εὐφροσύνης εἰπε ἀυθίο χϑροπθη- 
ἄμμι ἐδΐ μεγαλοσύνης. ---- ))» ἐπμίΐα- 

. ἕο. ὅετ. ΧΙΨΊΙΙ. 88. --α Ὁ 

ἱπῆη, ἩΣῚΡ. εἰεγεπάο εε. Ῥχγον. 
ΧΧΧ. 89. -Ἕ--- ΠΤ ἰαἰμῖα, ραμα!- 

“ν. Ἐρά, ΥἹ. 16. -- Ὁ ἐν» 
αἰδε δοπμς, Ὦ. ε. ἴσια. Ἐδιἢ. 11. 
17. --α Δ γ10, δοπέας οογαϊὶδ, Ὦ. 6. 

ε κεί ἑα, λέϊαγίαε. 1ε6. ΧΥ. 14. ..-..- 

οἷο, ϑαιάϊξεπι. 1ε6. ΧΧΧΤΙ. 18. 

14. ΤΧΥΡ- 18. ΤἸΉγοΩ. 1]. 18. ---- 
ΠΡ» οοπυϊυΐμηι. Ἐπ. ΙΧ 10. 

ματ᾽ εὐφροσύνης, οομυϊυϊο. ---- 2» πα- 

δίδερνι, ἰωϑισυϊτηθπέχμι τωιμδίουχη, φυο 

ΧΧΧ. 82. ἐν εὐφροσύνῃ, 
θυ οδἀϊάϊε: εἰς εὑρροσύνην- 
ΤΩΔΙ σὴ ἐν 

εδία. Οὐοβεῖ. Π. 8. ἀΌΪ ταιανετι ἴτο. 
ΤΌΠΟ ὈΓῸ εὐφροσύνη Ἰερειάδιεττι νπἦο- 
(ὰΣ ἀφροσύνη. Ἐρτίλβθα εἴλβισω ἱΘρθ- 
ταί 5. ϑεᾶ ρσῖτβ οὗ ν. 13. 

εϑὲ πη 018 νεσοείμαϊο. ---- ΠΣ Τῷ )ε 

ἐπα. 168. 1.Χ]. 10. [Ιὅκ βμῖνας 
Ὑτοχατηΐσσα βοσαΐαβ, ϑδ6α Ῥετρεσεδα: 
Ὧδπι εὐφροσύνη ἢ. 1. τεϑροπάες Ηεῦν. 
Ὁ Δῶ, δαωάεπάο. --- ΤΊ) ν οαπίαε. 

Ρε, ΟΙΝ. 42. ἴο6. ΧΙ͂Νν. 7. ΧΧΧΥ. 
10. οἱ 410]. - ἸΣν ΡῬΙΉ. οαπέο. 1ε-. 

ΠΠΠ{. 9. --- ΓΏΣν “απέμε. ον. ΠΙ. 

ἢ. ΧΧ, ὅδ. - γ: στ» Καὶ 

εἰ Η;ΡΒ. [.5. {Χ1. 10. ΥΙΡ. 18. 

-- ΡΠ» τί. Ῥγον. ΧΈΝ. 18. -- 

-- πὸ, ̓ πδη, ἐπέαπάο. [ε5. ΧΧΧΥ. 

14. -- σφ: ΡΙῺ. ἑαίον. Ζπαὰ. ΙΧ. 

18. -- "πρῷ» νεγραϊο, ἔκίμε. Ῥτον. ἐ 

ΧΧΣΙΣ, 6. --- πποῦ» ἰσέξδια. Οετι. 

ΧΧΧΙ. 27. Ναυη. ΣΧ. 10. Ὠκπ 
ΧΧΥΊΤΙΠ]. 47. εἰ ΑἸΠΡὲ βεερῖυβ. Ααα. 
ϑγίωω. 8. ΧΥ͂. 11. ϑγτων,. Ρς. 
ΧΧ, 7. εἰ ΧΙ. 4. - Ἴρ τ, οἷε- 

εἰηι, ρὶπριεάο, [68. χχν. 6. δεῖ. 
οἶουτὰ εἴ υπρυεηΐα 6χ οἷθὸ ευπί 
ΒυτΏ 014 ΕἸ αγ δι εἰ ἐδ ]1ς [5}15 1π 
55. Οοπᾶ Ῥβ. ΧΙΝ. 8. ὅες. (αρ- 
Ῥεῖ υτι ἴῃ ΠΤ ΠΠῊ ΜΕ Ὁ ΕΒ 
610. Ἰεροτυπί ὈΜΠΌ' -- ἡ 

Ἐεῖμ. ΨΙΠ. 17. [ε6. ΧΙ]. 3. .-. 
“ΝΘ, εἰονία. Ἐβίν, 1, 4. βδς. 

Οτίβεπ. δὶ εὐφροσύνην ΟΟΡεΣίτη Ρ, 
χαύχησιν, ἡποά Ατυπαεὶ. Βαρεῖ. Ῥέαν 
ἴΕΓθ δ Ἰερίτα 708}. 1. δ. υὐὶ εὐφροσύνη 
'χαὶ χαρὰ ἢυς 6 ν. 16. ἱττερθϑετιηξ. 
Βασυςὶ. 1]. 836. 146 ἠοίδία 
δὰ εὑρραίνομαι. Ζυἀ1 ἢ. ΧἼ], 13, σι 



βρυαλήνγῳ εὐφροσύνης. 

ἰς εὐφροσύνην οἶνον, ὈΠΡΘΡΕ νπυτα δὰ 
ΒΌΙΔΤΩ. 
γοσύνης, υεείεϑ, φμῖίδιιΣ ἀἰεδως ξεδίυϊε 
ιο κεἰς ογπαδαίμγ. δν. 1. 7. υδὶ 
ὑφροσύνη ἥρεαπι ἰαίδα αο σαμάϊὲ πια- 
ἐγίαηὶ Ὠοῖδῖ, φιδοιπμε ἑαπάεπι δἱξ, 
Ὃ]], 10. 1]. 18. υδὴ᾽ γυϊρχαῖ. μαροῖ 
γίασον, (Ἐν. 6. βυδνυν]α8β, ᾿υσυηα! 85 
ἢ ἸαΌ|4) εἴ εὐφροσύνη ῬεγτηυϊαίαΓ 
τα ζωὴ ἴῃ τασῦιῦγο ῥσῖοσθ. [ΓΟ ἰα. 
ΧἼ1Π,. 18. υ]ργ. ἐπ εἰ αηι. 1,86- 
τς ἀφροσύνην, εἴ ἴἴὰ φυαοαὰς Ξ'΄γτ8. 
[014. ΧΙΨ. 6. εὐφροσύνη τιοῃ εἐδὲ σαι- 
ἔέμηι, χιρα ρθε ρετγοὶρξ, βεὰ φιο 
τέϊς ογεαέ δαρίον:. Ιοιὰ. ΧΧΧΥΊΤΙ. 
Ξ. εὖ ΟΡΡΟΏΙΕΙΣ τῷ χαμῷ τῆς 
γλέψεως, δάδοχυο “εἰοϊἑαίεηι, δἰαΐμπι 
ῥοτιμποίωηι ἂς Ῥγοβρογισπ πιοῖδῖ. 
1 Μδος. ΠΠ]. 4. Ῥεϊυτα κογορδηξ 
ἐφ᾽ εὐφροσύνης, {εἰλοϊδδῖπιο σιπὶ δμ6- 
ρό45ι. ἘΒΥΟὮ. εὐφροσύνη, εὐδυμία. 

᾿ἜἘΜΠΛΗ ΘΩ ΞΕΥ̓ΦΡΟΣΥΝΗΣ, 
ἐπιρῖίθο ἐαίξἰα. 7, ΡΒ. ἃ 5)» 
σχμῖο. ἴοα. ΧΧΤΙ͂Χ. 10. 

ΕΥ̓ΦΡΟΣΥΝΟΣ, ἰαίξαηι αἷΖα- 
γόης, ἰρίμε, κεαγς, συάπῃ. ΧΙΝ. 9. 
φωνὴ εὐφρόσυνος, οἷαηῖον τπιπμδ ἰκέΐ 
ἐΐ ἑπάες, οἱ σταίμία!οιὲς ρίεπει. 

ἙΥ̓ΦΥΗ͂Σ, δοπα ἐπαάοῖς ργαάϊδέι, 
φιξ παΐιγα λαδίϊῥὙα εδὲ αὦ αἰδημϊλά, 
1. σοημηοαμδ, ἐεπιρεκίξοι, 
πὲ. 8 Ἐπάν. ]11. 8. εὐφυής. Ψ υἱχ. 

ἑπροπίοσια. ϑγτυβ: ἰσωστω, ἢ. 6. 

ρετγίίμα, ςο11, Ῥε, ΧΙ,. 2. [Ιῃ τοχέι 
Ηδεῦν. Ἐπβάγ,. Ψ]1. 6. εβὲ ὌΠ 

Οὐσπίος αποασῦο “οθορδυτα Α. .. ΧΙ. 
δ. Ῥ. δ60. οἀ. Ηαν. αὶ ἔμσειρος Β6- 
με. ϑδρ. ΨΙ1Π. 20. «αῖ; δὲ ἤμην 
εὐφυὴς, ῬΌΘΥ δαΐετα ἐγατ δοπα ἱπάοίς 
ῃταάμι. 42. Μδος. ΤΡ. 82. εἰληφένα; 
κομρὸν εὐφυῆ, Ἰιδοϊυχῃ 6896 οομιπιοάαηι 
ΟΟΟΔΒΙΟΠΕΣΩ 861. πιρῃ, [ΕΙΙΡΊ8. 
Ῥῇαν. εὐφυὴς, ὁ εἰς πάντα δεξιὸς καὶ 
ἐπιτήδειος. ἘοΕγς ἢ. εὐφυὴς, ὁ ἐξ ἐτοΐμου 
λέγων καὶ σχώπτων, μέτριος, σπουδαζός, 
ὡραΐς, ἐασιιχής. Ια. εὐφυΐα, ὀξύτης, 
γνῶσις. 

ΕΥ̓́ΧΑΡΙΣ, ομὲ ρταίία ἱπεδί, στα- 
ἐϊοδιιδ, ἰΐδτῃ : εἰεραπβ. ϑαρ. ΧΙΝ. 
20. διὰ τὸ εὔχαρι τῆς ἐργασίας, Ῥτορ- 
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10. Χ. 8. ἱμάτια τῆς εὖ-- 

Εὐχὴ. 

[6 Γ εἰεραπῆαηι Οροῦῖθ. Ο]οβα. ΜΞ. 1Ϊῃ 
β84ρ. Εὐχαρεῖ (8ς. Εὔχαρι), ὡραῦν. Υ. 
ΠΑ 8. ν. χάρις. 

ΕΥ̓ΧΑΡΙΣΤΕΏ, φγαΐίαδ 
ἀϊἢ. ΝΠ. 22. ὅάρ. ΧΥΊΠ]. 2. 2 
Μδαος. 1.11. Οἱ Ιχ. Ν. Τ᾿ 8. ἢ. ν. 

ΕΥ̓ ΧΑΡΙΣΤΗῬΙΟΝ, ρταίἑατιηι 
αοίϊο, ἴς. υγιαηιδεπι σγαίξ απὶηεῖ ἐξ. 
ἑαπάϊ οαμδα, γτοηιπογαΐο. 2 Μδοο. 
ΧΙ]. 45. κάλλιστον ἀποκείμενον εὔχα- 
ριστήριον, 566. ΑἸοΣ. 00] 411 1 Χ] 
χαριστήριον. Ρο]γΌ. Υ.. 14. 8. εὐχαρι» 
στήρια ϑύεν τοῖς εοῖς, υδὶ δαογέβοῖα 
ποίδϊ, φμέδμα σταίΣ ἀριηξεγ. 

ΕΥ̓ΧΑΡΙΣΤΙΑ, ρταίίαγωπι αοίϊο. 
ΓΤ. ἰάοτα. Ααὰ. Ῥβαΐμα. ΧΙ. Ϊ. ὅ. 

ἘΧΥΤΙΙ. 81. εἰ Απιορ ΓΝ. ὅ. βαρ. 
ΧΥ͂Ι. 98. 

ΕΥ̓ΧΑΙΣΤΟΣ, ργαϊίοδη, οοηιῖδ, 
ἐἰδεγαϊξα, δεπεῆοις. γν» ὅταία. ΑἹ. 

Ῥχον. ΧΙ. 16. γυνὴ εὐχάριστος ἐγείρει 
ἀνδρὶ δύξαν, ταῦ] ον σταῖιοβα οϑὲ ἄπ]οθ 
ἀδουβ ΔΥῸ σαὶ: 001 νἱάοηάπβ 
Μοπίυοομυθ. 

ΕΥ̓ΧΕΡΗ͂, "παπῖε Καοῖίε ἱγαοσία» 
δὲϊισ, 7οἰϊὲδ, ἐπρεάιδιδ. δ» ΝΙΡΒ. 8 ἃ 

Ὁ})}0» ἰευΐ. Ῥτον. ΧΙΥ͂. 6. Ζυάίεα, 
ΝΙΙ. 8. 9 Μδος. [1]. 98. Ηδεγοῖ. 
εὑχερὴς, εὔκολος, εὕτομος. 

ΕΥ̓ΧΕΡΩ͂Σ, 7ποῖίε, ἐχρεάϊέε. 70- 
ἀππἢ. ΓΝ. δ. βαρ. Υ]. 2. 29 Μδροδρ. 
11. 81. ῬΑΪΦΡΗ. 811. 6. Ιρῃοσαΐ 
Ἀσηο ψόσλρυ ὑδιπὶ ΤΒοδδυγυδ 
ΒΙΘΡΉ ΔΩ. 

ΕΥ̓ΧΗΣ, υοέπηι, ἱξ. ογαῖῖο, ρτεοαξῖο. 
9 οἰἰα. Ῥτον. ΧΙΧ, 18. οὖχ ἁγναὶ 

εὐχαὶ ἀπὸ μισϑώματος ἑταίρας. Μ΄ εΥΡΑ 
δος ᾿τητηδας αὐδηίστα Ὁ ΕΘΌΓ. 
ἀϊβειάεης. Εογυτχα βυϊητηδ ὑϑια εβὶ 
εσ θυ. ΧΧΠΙ. 19. [ερετυπῖ: 
ὙΠῸ Νὴ ΤΣ» ΠΝ ὝἹΣ τα 
ὝἹ;» ὕουεο. Ναπι, ΧΧΧ, 11. Μαὶ. 
Ι, 14. υρὶ νὰ, Βαβιγάκίιιβ. ---- "γ} ἢ 

ἽΣ σου. ΧΧΥΠΙΙΠ. 20. ΧΧΧΙ, 

19. δυ. 1. 6. Αἀάδς [πο. Τμδν. 
ΧΧΙἧ]. 18. δυϊάδθ: εὐχαὶ, αἱ ὑπὸοσ- 
χίσεις. Ἰάοτα σεν Ῥβαΐπι. ΟΧΙ. ὅ 
8. δες δι αϊϊ ; εὐχὴ" γὰρ ἐπκωγγελία 

αρο. δὰ- 7 



335ϑ. ε “Ὁ 3 ὦ 

Εὐχὴ αὐτου ἐπ αὐτο. 

α “μῷ τῶν κωτ᾽ εὐσέβωαιν τἰρτραραηρτῃ φῇ 
Ἵ» κπαείγααίιφ. ΝαΣω ΥἹ. 8. 8. 12. 

Ἐὰ: "ὍΣ ϑγχῶ. ΡΒ. ΧΥ͂Ϊ. 9. σερὶ 

εὐχῆς ᾿ἐχύκλωσάν μἐε, 86... (ἰδίδηδχῃ 
ΡΡ. 66. Τ΄ 1. Ρν. 389. 5 Ἰεοῦο 
ΒΔΠΒ Οϑῖ, ΠΡ} ἴῃ. ποομα ἀεδέάετγε 

ἈΟΘΙΕΣ γὰρ μὰ πυσρίροχ, στὰ ψιν 
᾿ς (ομέες 1, Βοδ. 

οἷδᾷ. ς, 8. ν 8. “᾿ ΤΌΝ ἔα, Καὶ 80 
ῬᾺν. ενοίο. 705. ΧῚ. 17. 1, Βοε, 

δ ἴῃ Ρχοϊορ. ἱὰ ΤΧᾺΧ ὁ. 8. ὑτὸ εὐχὴ 
Ἠὶς Ἰεροπάᾶιττη Ῥυϊαῖ ψυχὴ, Β 6110 
ΨΘΣΟ ἜΡΟΝ Ἰορίθθ υἱἀοπίαγ. Ἑαυΐ- 

ἄετῃ τϑρόπεσο τδ]ΐθρ αὐγὴ, φρίεν ἦογ 
ἐμεα, ἀϊμσμῖμης ἐτίέ μὲ σωγόγα. Ὑἴὰα 
ἹΜιομοδι ϑαρρίεια. Ρ. 1869. --- 
“δον ππρίδω. ετεια. ἐϊ 15. Νοι 

Ἰορθτυτι ὈΤΕΞ ΡτῸ ὈΛΔ: 964 
δἰ πηϊζαῖε Ἰἰτογασασα ἃ εἴ ἡ ἀεοορᾷ 
Ἰοφξογυπί ὩΣ’ νοὶ ΤΣ Οςῖο 

Ἤ [75 πορίυ χε ποὶ δέηση το ΩΓ 
Ῥγεθαίϊο. 2ο». ΧΥ͂Ὶ. 17. Ῥχον. ΧΥ͂. 
9. 852. -ΞῸ ΤΌ αφίἑαϊο πια- 

πι. Ὅσαι, ΧΙΪ. 6. 8 Ἐδάσ, Π. 9. 
ποίδε ἐά, σεοὰ τοίο ἰαγρίπιμν δὲ θο»»- 
ἀφοταν», 5. ἀοεμηρ δρηνίαπεναι » .86 
Ηϑφοδν. ΓΑ)» ΦΣ ργαοίθεσ, τὸ» 

φραπᾶοί, οοἶ. Ἐπάν. 1.6. 3 Ἐπάν. ΠΠ. 
7. Ἠεῦτ. [73 Ἐραγ, 1. 4. οὐ]. 

ΥΙΠ]. δ8. εἰ Ἑξβάτ. ὙΠ]. 938, 
ἀ ᾿ ΕΥ̓ΧΗ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ᾽ἘΠ’ ΑΥ̓ΤΟ", 

υοίκης ἐρσίδς δερεν ψϊ2. ὝΤἼϑι ϑουφηδ. 
ΜΔ. 1. 14. 

ΕΥ̓ΧΗῚ ΧΑΡΜΟΣΥΝΗΣ, υοέμνε 
ἰαιέα. ὙΠ ἑαμάαίϊο, οεἰφδναἴο. 

1ν. ΧΧΙ]. 929. 

ΕΥ̓ΧΟΜΑΙ, συουεο, υοία , ποῖ, 
ορίο, ἷξ. ογο, Ῥγέοον, δυρρίίου. "Υγ κ}» 
ἐσεοτον, ἀευουεο. Ζυὰ. ΧΥ͂Ι]. 2. βες. 
χοῦ. Ἐχρ ἰοβπάμη 6βί ὔξω Ἐ. 1. 

ὁ ὃ το ομα σοίογμπι, ααθε συ Ἔχϑοτα» 
ἀνθ όραι ἔετα ςοπ)αποῖα, ἐσδηξ. σους 

. 8. -α ἭΝ» ἰϊψο. Νιω. ΧΧΧ. 

10. Τάραγε οδἰῥραξῥανσιι ἣν ἀπῶμαη 
φμαπι οϑὶ υοίο δε οὐδίΉβΕΤΕ. -- ὙἹ» 

958 
ἰ, 

Ἐσχομιαι. 

ΜΒ. ἃ Ὕ}» Ξέρατο. Νί-πι. ΥἹ. 5. 

ὉΌ1 ΒΟὴ 6 βου Ἐχργθϑϑεττισι. -- 
Πὰν; Ἐ7» ΗΙΡΒ. ξερτερο. ἴεν. ΣῈ ΧΥΉΙ, 

3. -α δρῦν. Ηρ. 4 »ἴ» ἐρβεε- 

ΦΌΟΤ. Νασνι. ΜΙ. 41. υὸΆῦ ὕεὸ εἴξετε: 
αἰνὶ τοῦδε εὕρῃ Βοροπΐ. --- ὍΞΙ͂Τι: 

Ηϊαιρ. σωρρίδοο. Ναπι, ΧΙ. 9. ΧΤΙ 
8. ηὔξατο «ρὸς κύριον «τρὶ σοῦ λιαχ, 
ὅν δαί δὰ Ἰουηασει ῬτῸ Ρο- 
Ρυϊο. Μιὰς εἰ επί. ΣΧ, 20. Ξὸ 
- Υ8» ἀεείάετο. Φοσοσα. ΧΙ 

42. ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ὑριαῖς οὔνχεαδε εἰσιλ- 
ἂρϑ, ὧν ἰοοο, ἴῃ φβοπὶ νοῦ πορτε 
φρέαεξϊε. ---- ΤΊ» εἰαπρο. ΑὉνΩΥΙ: 
5. ΤΏ; εἰοπρανιέεε, οἱ εὐχέμεικ 

ϑεο, ΑἸοχ. εἰ σοταρὶ. Ὀταβῖο ἡμάϊος ̓ ς 
εὐχίμφο, Ὠαη, φαΐ Ἰϑοῖο οσεζαρία μεὸ 
ἐρχόμφοι,. αμοά τεϊΐαυ!, [σι δ2- 
Ὀεηΐξ, βρα φεἴ δἰΐυ8 ἐπιξεγρσεῦε, αὶ 
ὈΣΥΊΠ» 8. ὝΙ ουεγε, ἰερετῖς 
--- ὙἹ ὕοῦδο, ας ΧΧΥΠΠ. 90. 

ΧΧΧΙ. 13. ηὔξω μο ἐχεῖ ἐνχῷν, πιο- 
οπραδέὲ τελλὰ ἰδὲ σοέμπο, Ὗ ἴκλο οἱ }υὰ 
ΧΙ, 80. 1 ὅδ ἴ. 11. ὅοα, 11. 16 
ὅσα ηὐξάμαν, Β.. Φ. Ἰαχεα ΟἾοαι. Ἀ15, 
ἱμ δας, ϑ8ςοεῖνε. ὅσᾳ ἐταξάμηι. --- 
ὙΝ οίαπι. Ῥχον. ΧΣ, 26, -ττ Ὑ. ἱ 
πεῖραν, δεραγαίμς. Νατα. ΥὙἿ. 18. 
18. 10. -- ΜΝ ν ῬΙΏ. εἴενο τ. 

οσεα. Χ ΧΙ]. 97. εἰς τὴν γῆν, ἣν αὖ» 
τοὶ εὔχονται ταῖς γυχαῖς, ἵπι δεῖταπι, 
φιλδαι 11} απϊπιῖα ἀερίάέγαπέ. Δηοί- 
ἴατε απίι, αὐ αἰληωμῖ, φαΐ ὀυρονε, 
ακίπο γενγὶ οὐ αἰαωμξά. --- ἌΓ, 

ἴες ογο. Ἐχοά. Υ11]. 8. 9. 90}. 
Χ ΤΠ. 27. -- ΠΕΣ» Ῥπεοαξίο. “ει. 

ΨΙΠ] 15. 8 Ἐρὰτ. ΨΗΠ. δ0. ηὐξάρη ; 
ἐκεῦ νηστείαν, Ἀ. 6. ϑογε οὶ, ρΡγοοία- 
“παυὶ, 8, οοποίδέπ τοὶ Ἰε]ατατα. ..0- 
ΒΕ ΒΒ. Α. ". ΧΙ. δ. Ῥ.. 561. νηστείαν 
αὐτὸς «αρήγγελεν. πὰ ἴεται ΗΘΌΥ. 
Ἑράν. ΝΊΠ. 41. Ἰορίαιν ΒΡ ϑίγας. 

ΧΧΧΥΠΙ. 9. εὖξαι κυρίῳ, ογᾷ δο- 
παϊησηι. 4 Μδοολρ. ΓΣ. 90. ἔχομε 
μὲν τῷ ϑεῷ τὴν μεγίστην χάριν, τοῦῶῦ 
αυάθαι θὺ τραχπη5 



χρησείω. 
φεἷ. εὔχεσλωι, ἱκενεύων, καυχᾶσ- 
» αὐχεῖ, λίγερ. 

ΕΥ̓ΧΡΗΣΤΕΏ, «κῶς Ἔνι. τ» 

φῬοπάεο. ϑγτατα. (οἷν, Χ. 10. εὖ- 
ῃσεήσω. βεηδῦτηι ἐχργεβεῖϊ, εἴ 4υϊ- 
[ἃ Ῥ6ΏΘ. ὅϑσῖωο θηΐτα ἴρὶ δὲ, 49 
οσυχῖα, αεε οτππΐα Βα ρ ρα" ας π6- 
398 υ]4 δα υἱΐδτα δὸ αὐδβὶ σοροῦ- 
{ νοῖῦβ Βυγηδηΐβ. 
ΕΥ̓́ΧΡΗΣΤΙΑ, πέεπαϊ γποϊέας, 

μδ οοπιτηράμδ. 8 Μεςςο. 11. 838. εὖ- 
ηστίας ἐστέρουν, ὅοπο μαι ὈΥΤΥΔΌΔΩΪ. 
ἃ. εὐχρηστία, ἢ χαλὴ χρῆσις. 
ΕΥΧΡΗΣΤΟΣ, την. 771, ϑτγαξία: 
ον. Χ].. 16. δ᾽ ἑλτιρη γε εὔχρησν 
ς αἰδὲ τοοξίψμο εὐχάριαεος ΠΑΡ ΘΏξ. -- 
οἾκὴ εοἰεεϊεγίνα. Ῥτον. ΧΧΧΙ, 18, 

Βῃ6 αυοδᾶ δβεηδύμι. Νίατα ΥΕΠ 

ΘἰΟ τ 06 γέπι Ὠοῖδί, ἐπ φμαηι Ὁ0- 

πίας εἰ (ἰρείεγέμηι Ἴπτίαν. 60. 
11], 13. 

ἜΤ ΨΥΣΤΑ, απϊπιορίίαε, ογίμαο, 
ἐπιδέαδ. 4 Μαρο. ΧΙΨΝ, 18, 

ἥκο. ὙΙ.11. ΟΥ ϑδυϊάδηλ ἰμ ἢ. 

ΕΥ̓ΨΥΧΟΣ, κείμε, αἰπογίξ, απὶ- 
Ιοδιιδ, πιαρπαπίππ. Ῥτον. ΧΧΧ, 
Ι. ΚΛ. αι σαν την εὕ- 
ννχος εἰ ως)» 
ἈΪΠ69 ἐποράφῃ ἰηῦατ' δἰδοτῖβ. 
λλος ἴῃ ἰεχμι ρον. Οοπᾷ δὰ ἢ. ].- 
μλλοχὶ ΜΊ806}}. ὅδοσ. 110. Υ. ς. 12, 
» 040. -Ηδγοῇ. εὔψυχρς, ἡλαρός. 
, Μβρρδρ, ΓΧ. 14. οἱ εὔψγυχρι τῇ 
αρδίᾳ, αμϑηρεὶ ΠΟΥ 6. ᾿ 
ΕΥ̓ΥΥΧΩΣ, απίπιοξε, ζογίλ εἰ 

παρΡπΟ απΐηιο, αἰαογΐίεν. Ῥγχον, ΧΧΧ. 
1. ' 5, γ, εὔψυχος. 3 Μαοο. ὟἼ]. 
δ0. απίπιο νει. 8 Μδος. Ἴ]. 18. 

γήσας αὑτοῖς εὐψύχως, Ββιι 18- 
( 8 δεπευοΐε. “ Ῥρκάϊ 
ΕΤῺ ΔΗΣ, ὄδεπε οἷεηϑ, ἤγαρταπε. 
ΡΣ Ὀσ-; ἀτοπια. Ἐΐχ, ΧΧΧ, 

25. --- γ, ὄσπας. Ββγτατα. ΟΟΒεΪ. 
11.929. Ῥγαΐετοα Ἰοριτυν τες ΤῸΧ 
δρυὰ ϑγητῃ, ΟΟδοῖ. Χ. 1. ἘὈΠπ δὰ 
αυδιηπατα σοσοὰ ΗοΡσ. τείοζεμάα 
ἰδ, ἱποουίαπι εδί. οίεϑί γϑέεσσὶ δὰ 
γᾺ» υαρογαγε ζαρῖεί, τὰ αἱ δὰ ἢ. ν. 

Ἑὐωδιάζω. 

ΘΥΤΩΤΩΒΟΝυΣῺ, Οὐ Ἶ858 γΌζα γ2» 56- 7 

ἀνα Ἰ Ὁ ῬῸΣ ὑλαρον εὐῶδες Ἐτολιδ- 

τἘεθ6. 3 Μαδοαδ. ΥΊ1. 16. οζω- 
δισεάτος ἄϊϑεσι, βογΐδτεα ορέϊπιξ οὐογίδ. 
δυάδα: εὐώδει, εὐόδμῳ.: Ἐοάσιι 
ζαοῦο αυοάσα οἐχρ]οδὶ ϑομοῖ. Ηοιι. 
ἢ. 111.382. ΄ ΕῊ 

ΕΥ̓ΏΔΙΑ, δοπ "- 
ἑΐα. “ΠΠ)Ὸ, ἀοπιιηι, ας, δ ΕΥ̓ΚΡΑ 

χχυπὶ. 8. βες, Οχοῃ. ὃς}. νόοορῖὰ 
ΗδεθΣ. ἱμίο]οχοσυμὶ ἀθ δαογιβρίο α 
οο φγαίσ εἰ αρτερίρ, ἀ6 χὰο νοχ 
εὐωδία ἴῃ Ν. Ἔ. Βευᾶ τατὸ δ8:θ6.» " 
ἔυσ. -- ἸΝΆΔ Ομ αϊᾶ. ρ]υγ. τες 

ταϊ οὐογὶΣ. Ἐβάχ, 1, 10. ΤΏ δῃ. 1]. 
46. 8 Ἑκφά;. 1, 19. μετ᾽ εὐωδίας. δοά 
6 (ΓΟἸ]αίίοπς 39 Ραιαὶ. ΧΧΧΥΝ,, 18. 
δρραχεῖ, Ῥοϊκίιαθϑ βου θοπάυτη 6Θπ56 
μετ᾽ εὐοδίας. Ἐοπροπάεϊς οπΐτα ἴδὲ 
Ηρδε. Τήν» ᾳυοὰ « τὸ» εὶς 

δῆς 64:6, ἀετῖναγατι, ςυτα 408 νοδδ 
εὐωδίας Ἀ0]110 ταρο φομο μα] ροξεδῖ, κα 
ΤΧΧ 101 βαρεηΐξ χαὶ εϑωδώϑη. Ψυΐς. 
ἴῃ Ἰοοο Εϑάᾶγε δαρεῖ σμηὶ δεπδυοΐεη-. 
ἔα, εἴ δα αιοημε ὅγσπβ, Ὑιάεπυν 

εὐδοκίας. ὅ1:. ΧΧΧΥΤΙΙ. 18. 
Ὁδὲ ἴδσμεσι ἰορο ΓΘ ΧΩ Δ]]6 πὶ εὐοῤία Ὦος 
ΒΘΏθα : Ἐπεί ἑσπέρια, χιο πιεάίοογμπε, 
πιαπεδ διιοοόϑδιηι δογί μη. 8. Ἐπάτ, 
Ι, 12. υδὲ εὐωδία οοπάππβοπέα ποῖδᾷ. 

᾽ὍὌΣΜΗ" ἙΥΏΩΔΙΆΑΣ, οὐον 
ἀτανῆς, ἘΠ)» οἰδωε. [“«ν. ΗΠ 11. 

βεσταο οὶ οϑὲ 6 οδίαξέοπε, δε 2.- 
ογί ποῖο, αυοᾶ οἰδιω ζουα ἀϊοίξυγ, ς 
4μεπι δοοοτησποάδία Ἰοᾳυεμάΐ τὰ- 
Πρηὶ ΗἩρυτοσυολ ἂἀθ οἄοτε ἃ" 
δταπῖα ἐχρ)ϊρασυπί. --- Γ᾽) ΠΡ ν 

οἷον φιρβφίϊα, Ἀ, 6. ρεγχγαέιμ, Ορηρθ. 
ΨΙ]. 421. Ἐχοά, ΧΧΙ͂Σ. 18. εἰ αἰϊθὲ 
βεορίυ δ. δὲν. ἵ.. 18. 

ΕΥ̓ ΏΔΙΑ΄ ΖΩ͂, οὐἀροναία γεάσο, 
ὅοπωηι οὔογεπι ἐὦο. χ.,}} ῬΙΒ. 

23» υαοιριάμηι 86ὰ οαπίατε αρῖο. 

Ζεαοῆ. ΙΧ. 17. βος. οὰ. ἤοιι. οἶνος 
εὐωδιάζων, νἱπατα 6 π6 ἔγαστδηβ, ουἱ 
Βηΐ Δγοχηδία δ ταϊχία. ΟΥ̓ 5 8} 185 
416 νη ἀνϑ)οσμίας οἶνος ἀϊοεθαίωΓ, 



Ἑὐωνίζω. 

α ἀξ η0ο νἱἀσππο εοἱ Εεπγοδιῖτιθ ας 
ϑυϊάδο 8. ῃ. ν. υδὶ οοπέθγθηαι βυῖ 

Ιπ. Αἀᾶο Ροΐυς. 110. [1]. οᾶρΡ. 4. 

βεοί. 77. Οοπίεσ οἱ ἀδ υἱπὸ αυοάδτῃ 
οὐσταῖο, ᾳυοὰ ίας αἰοε δθιΣ, 
ἩετορρίἸοοιπαδρυὰ Αἴδεοη. Ὠεῖρη. 
Τ Ὁ. 1. ςὰρ. 48. 81::. ΧΧΧΙΣΧ, 17. 

ὡς λίβανος εὑὐωδιάσατε ὀσμήν. ΟΟΠΕΕΓ 

δὰ ἢ. 1. Ηοβ. ΧΙΝ. 7. ὕδηῖς. ΓΝ. 11. 

Μυραύα ἀ Ηον. εἰ 1,εδῃά, ν. 4δ.. 

ὃ οἱ (Ἰει. ΑἸοχ. ϑίσοιν. Ὁ. 1. 

Ρ. 933. 19. 

ΕΥ̓ΩΝΙΖΩ, ουἱδρεπᾶο. 77)» Τέ8 

υἷος, υἱϊαίο. Αηὰ. ῬεΕ. ΧΙ. 9. 

κατὰ τὸ ὕψος εὑωνσμένοι τοῖς υἱοῖς τῶν 

ἀνϑρώκων, (Δ εϑί θοσυτ ΒΌΡΕΟΓΙ- 

μἱὰ οἵ ἰηϑοϊθηϊία, ἰδπίυ8 δὐὶς σΟἢ- 

ἰδυῖα δοσυπὶ δρυὰ οαῖπεβ. [Γορὶς 

ΤῚΝ» δὰὶ Σ}}}» δαυθ δὸ ὅγτησα. 
αυὶ δαῦοῖ εὐτελεῖς. δυλάδα: εὔωνον, 

ς εὐτελές. 

ΕΥ̓ΏΝΥΜΟΣ, εἰπέσίεγ. ὈΏΤΙ, 

ΗΙΡΆ. εἰπεέγατι ρείο. Ἐπ. ΧΧΊ. 16. 

ἐχ διξιῶν καὶ ἐξ εὐωνύμων, 86. μερῶν, ἃ 

ἀεχιτίβ εἴ δἰ βισῖβ ἴδυ8. --- 

ἼΌΝ ἐερίεπέγιο. 708. ΧΙ. 3. --- 

ἀν ἷρ» σἰπίέοτ. Νυπι. ΧΧ, 17. 

706. ΧΧΠΙΙ. 6. 9 ϑαὰ. ΧΥ͂Ι. 6. εἰ 
1101. -- ὀκεο, ἰάθμι, 2 Βερ. ΧΙ. 

12, 
ὰ ΕΥ̓ΩΧΕΊΏ, οοπυΐϊοϊο ἐποὶρὶο, ἐρι- 

ἷκε ρναῦθο. ἘΥ̓ΏΧΕΌΜΑΙ, ερμῖο 
ἐκεὶρίον. Χυάϊι. 1. 16. εὐωχούμενος 
ἦν ἐχεῖ, οοπυϊυϊα ζαοϊεδαὶ ἰδὲ. 8 Μδοο. 
ΜΙ. 14. εὐωχοῦντο δὲ ὑπὸ τοῦ βασιλέως, 

τ εχοϊριεδαπέμν ἃ τοβα. 
ΕΥ̓ ΏΧΙΓΑ, οοπυϊυϊιηι, ῦ0- 

ἰωρίας ἐπ ἐρε. 8 Μδες. Ι΄. 1. 8. 
ΥΊ. 25. 80. --- ἰαίμία, ζεϊοίίας σμῶ- 

, Εταρτα. Ἐπί. ΤΡ. εἰ Ὑ Π|. 
ς 38. ἐαίστρεψον τὸ φένϑος ἡμῶν εἰς εὑω- 

χίαν. ἨδδγοΝ. εὐωχία. εὐφροσύνη. 
᾿ ἘΦΑΔΑΝΩ͂Σ, νιά6 βυρτα ἀφαδα- 

Ὡ΄:'᾽' 

8. 

᾿ΕΦΑΛΔΟΜΑΙ, ἐποίδο. γή)ῳ ἐπ 

οαὐο. 1 ϑδτα. Χ. 6. ἐφαλεῖνα; ἐαὶ σι 

«νεῦμα κυρίου, ἥμγοτε ἀϊυῖπο οοττίρίε- 
τίς. ἴάετα Ἰερίτας 1». ΧΙ. 6. ΧΥῚ. 
18. 

960 
δν ῦῇ 2 ͵' 

ἜΦΑΜΑΡΤΑ' ΝΩ, σα μεοοαπεῖανι 
ἑκάμοο νεὶ αἰβοῖο. ΣφΓΕν Ετρε. 

ρερσανε 7αοῖο. 1ετ. ΚΧΧΊΙ. 85. 
ἘΦΑΠΤΩ, απηεοίο, αἴξέρο. '"Ἐξράε- 

τόβμαι!, αἰξέπρο, ἑαηρο, οὐο. ὥχι 

Ηρ. ἃ ᾧ .» [μοὶο ἀρργορέπαματε. 

Ατοοβ ΥἸ. 3. ἐφαστόμενω σαββάτωι 

ψευδῶν. 1τὰ ΒΙεἶα8. ΤΌΪ αὐΐρτα «ας 

ψογβὶοῦοϑ οοδ] υοτιπί, οἱ ἐφαςετήμενν 

᾿ βἶπα ἀυδίο εβὲ αἰϊπε ᾿πίουρτεῦς, χὰ 

Ῥ͵Ὸ ΣΙΝ ἔοτῖαββε Ἰοστὶ . 2 ν 

οἱ]. ΙΧ. ὅ. -- Ὁ» ἕαπρο. ΑΥρος ὁ 

ΙΧ. ὅ. --- ἢ» ἔσο, αἰερο. Ἰλεαῖ, 

ΥἹ. 8. ΧΙ. 18. 2 ΜεδοοδῆΌ. ΥΠ. 1. 

ἀπὺ φῶν ἀϑεμότων ὑείων κρεῶν ἐφάκτιε- 

3α;, εἄετε οοπσα ἰοβότη ΟΕΣΣΙΘ6 Ρ6ῖ- 

εἶπδβ. ϑὶς ἴῃς [ου. Σ ΧΙἧῚ]Π. 6. Ηεῦςε. 

δ: ΡῈΓ ὥσγεσϑαι ἱπίετργείδξιτ. Ξι- 

οἱ αἰξίπρετε εἰστιβοαί οὐπεεάζετε ἀρυὰ 
ῬΙϊηΐυα Η. Ν. 10. ΧΙΠ. ς ὅδ. υδὶ 
τὰ: Εαϊκεναὶ Δἰεκαπάεν, πε φιῖς αρ- 

πεϊπὶΣ σι ἰὰ ρον αἰδπρετεί, αὐὶ 
ΤΒΕορΡΒγαδὶ. 0. ΕΥ̓͂. σᾶρ. 83. μετ ὲ 

μὴ ἐσϑήειν Ἔχργεβδὶξ. ᾿ 

ΨΕΈΦΑΡΜΟ ΖΩ, αοοομπποῦο, αὐαρ- 
ἐο, οοποὶππο. 4 Μδεο. Χ]. 10. δι: 
ἀ45: ἐφαρμόζω. δοτιχῇ. 

ἘΦΕΔΡΕΥΣΙΣ, δεξεὶο. Ὁ). ἀἰσε. 

40. Αγὰ. 70». ΧΧΧ ΤΙ. 3. ἐρεδρεύ- 
σεις αὐτοῦ, δεεείοπες εἦπι5. [δ Βιίεϊτις. 

ϑεα ἐφέδρευσις ε5ῖ [0] Ροῦ.5 οονείε- 
γαΐξίο, οδεετυαέϊο, ἱ. α. ἐφεδρεία. Αααϊα 

ψόσδῖι Ἀγ» ἀἰγεοοξίοπεε -ε)κε, ἃ 

“νὸ, ἱπέμεγί, ἀοτίναν. Ψ αἶ ζαξ. ἐροε 
οομδίἀεταί. Ἐτεγβδισὶο μεες νὸχ ἀδ- 
Ἰοεηἀκ νἱἀεέυσ. Νὰ χυυτα ἴῃ οοα. ἰ 
Βερ. Ἰοεμχαῖαν ἐφεδρεύει εἰς αὐτὸ, τιεδοῖς, 
8ῃ Ααυϊΐα βου! ρϑεγις ἐφεδρεύσει εἰς αὖ- 
τὸ 8. αὑτόν. 

᾿ἘΕΦΕΛΚΥΏ, αἰΐταλο, ργτοίταλο. 
ὩΩΌ’ ἐταλο. ἴε8. ΧΙΥ. 1. ϑ8ες. ΑἸά 

Οοιηρὶ. ἡμέραι αὐτοῦ οὐ μὴ ἐφελχυσϑῶ- 

σι, ἀἴθβ εἦυ8 πουϊίςᾳυδηι ργοίγαλεν- 

ἵεσ. Ἑδάδθιι νεῦρα μαροῖ αυοθυς 
ΤὨροά, 1.5. ΧΠΠ. 42. Ἐρ. Ψεζετι. 

87. ὅταν δέ τις αὐτῶν ἐφελκυσλεῖσα ὑπὸ 
τινος τῶν ααραστρευομίνων χομηϑῇ, 



έλκω. - 

αἰεεία (ιάε᾽ 8. ν. ἐφίλχω,:) ἃ 
ρΊδτ ῬΥδ ΘΓ υτη σογήργαβ88 
ἰι. Τιιοίαῃ. ΑἸλοσυ. ρας. δ66. 

ΣΦΕ ΛΔΚΩ, ἰάθη. ἼΣΊΝ, ΗἸΡΗ. 

οπρο. Νιυχη. ΓΧ. 190. ϑαρ. ΧΙΝ. 
ἐφελκχόρενον, αἰΐγαοία, Β6Ώθυι τὴ 6- 
ἸΟΣΊΟΟ, ῥτῸ αἰἰἤεοία. δὶς 4 Μδοος. 
. 31. ἐφέλχισϑα, τοὺς ἀκούοντας 
ιι νοἱμρέαξε ἀμγεξ ρμεγπιμίοσεγε. 
ΦΦΕΙΣΤΙΟΣ, φιὲξ σα ἤοοιπι υεῖ ἰα- 
δδὲ 5. πιαπεί, ἀοηιεδίέσις, ἑποοΐα, 

εἰἰλπμδ, χεὲ ἐπ αἴδεπα ἄοηιο λαδίἑαξ, 
τίη. ΑἹ, ϑίσας. ΧΧΧΥΤ]Ι. 14. 
6 ἀφέστιος. ἩδΕεγοῖ. ἐφέστιοι, ἔγοι- 
ὅσο, ἑστίαν καὶ οἶχον ἔχουσιν. ξένοι, 
ἥμοι, οἰχέται, Σχυϑῶν ΔΥΜΑΣΑς ἀ- 
"άται. 
ΕΦΕΈΣΤΡΥΙ Σ, υεϑϑίὶδ, φμα αἰτὲς δι» 
ἱπάμέξεν, απ ομέμηι, ραϊϊδμης, ἴκ-. 
δαριρη, ραϊμάαπιεπέππι. Ὁ ν Ὁ» 

ἔδιιπι, υοδέλημοπέιτη οσίμπιηι. ϑγτοτα. 
δχη. 11]. 10. ΧΧΙΨΝ. 19. 20}. 1. 
Ἠβγοῆ. ἐφεσερὶς, χλανίς. ῬΟ]]υχ 

). ΨΠ1. θ6εῖ. 61. αἱ δὲ ἐφεσερίδες 
ἀμφηστρίδες. ΜωτῚΒ : ἐφεστρὶς, τὸ 

τοῖς ἱματίοις ἐπίβλημα, ἣν χαὶ μκαν- 
;ν καὶ χλαμύδα καὶ αὐῤῥην καλοῦσι, 
ἱ στολὴν, χαὶ ἀστράβην, καὶ κολόβιον, 
. Ἀσία, Οποῖν. ΓΔ. 11. ο. 8. 
δ] Δ}1. 
᾿ΕΦΗΒΙΆ; ρεδεγίας, αὐοϊεϑοεηέξα, 
2}, ἰάοιῃ, Ααι. ΡΕ. ΟΧΧΥῚ, 

ἐφηβιῶν. ΗΘβγοἘ. ἐφηβίαν, νεωτέραν. 
Μαος, ΤΡ. 9. υϑὲ᾽ ἐφηβία ποίατο 
ἀθζαγ ἐσσώπι, ἵπ χυο ἐσεγσεμίμν εἰ 
πυσηῖγε δοίοπέ δχεγοϊἑα ἑοπὶς σαι δα 
ἠεδὲ, ἰ. ᾳ. ἐφηβεῖν. Ὑιάδα δ Ἡ. 1, 
του μι, αὶ ἐφηβεῖν Ἰεχεπάυτω 58- 
οδίας, οἵ ὅρις!]. 11. Ρ. 83. 
ἜΦΗΒΟΣ, ρπδεγ, αὐοίοδοεπδ. 2 
ἰᾶςς. ΙΝ, 12, Ηδδβγοι. ἐφήβων, νεω- 
βὼν. [μεχ, ΟΥγ1}}} ΜΆ, Βγϑπι. ἔφη- 
)ς, ὁ ἀπὸ ιδ΄ ἐτῶν ἕως κα΄ ἔτη. 

ἜΦΗΛΟΣ, φιΐ ἰαδογαΐ υἱδίο, φιοὰ 
γηλὶς αἰοίίεν, Ἢ 6. φιῖ πισοῖΐαε ἐαπ- 
μαηι οἷαυος ἐπ Κασὶς λαδεὶ, φμὲ οἷά- 
μη, ἐαδοί ἵπ οομἶα, φιὲ δαπρωΐποος 
αδεὶ οοιίος, ρριι. ΟῪ ἐεμμῖδ, 5τα- 

νοι, 1. 

96] 

140 νϑῖὸ δ᾽αυδ ΠΠ]|δτυτὰ αἰγαοία οἷς. 1,ονν ΧΧΊ. 10. ἢ ἔφηλος, ἢ πτίλ- 

᾿Εφημερία. 

λος τοὺς ὀφϑϑαλμοὺς, εἶνα τηβοια5 ἴῃ 
ἔγοπιίβ μβαθθηθ, βϑῖνθ ουΐ εχ οἰ ἶ8 ρὲ] 
Ῥοσίεσα. γυΐ. ὥρρως. ὅςδοὶ. Εά. 
Βουα. ἔφηλος, ἀῤῥώσεημα καταμελαΐνειν 
εἰδὺς τὴν ἐπ᾿ ἄχρου δίρματος ὄψιν, ἐα᾽ 
αὐτοῖς δεικνύμενον μετώποις. ἩεαγοΝ. 
ἔφηλος, ἔφυλος (με νοχ Ἰἰΐατα βδηδη- 
ἀα νἱάθίισ), ὑψηλοφόρος, ἣ ἐφηλίδας 
ὡς ἥλους ἔχων εἰς τὴν ὄψιν. ΟγτΊ]]υ8 
ΑἸεχ. 11. Χ]]. ἀθ Αἄον. ἔφηλον ἀρ- 
ῬΘΙ]ΑΥῚ ἀοσοί τὸν τὴν ἐφηλίδα τὴν χα- 
λουμένην ἐπ᾿ αὐτοῖς ἔχοντα μετώσοις. Ὧ6 
ἴδο δυΐετα 1:16 ϑυ 448: ἐφηλὶς, ἡ ἐκ 
τοῦ ἡλίου παρὰ τὸ «ρόσωπον γινομένη ἴχ- 
καυσιὶς καὶ μελανία, καὶ «άϑος παρὰ τὸ 
«πρόσωπον γινόμενον. εἴρηται ἀπὸ τοῦ ἡλίου. 
γράφεται καὶ ἔφηλις. ῃι ΟἸοΒ5. Βταῖα. 
ἐφήλος ΕΧΡΟηΪΓαΥ αἱματοειδιῖς ἔχων 
ὀφδαλμούς. ΟὐΟὨΣ Βοηβροσίια δᾶ 

[1 

Τν. Ἷ. 6. Ῥ. 684. δὲ ϑαίϊοοτί ΤΉ. ἃ 
Ἐςεϊ. Τ. 1. Ρ. 1989. 

᾿ΕΦΗΜΕΡΙΆ, πιϊπίξίογίη αξεεγ. 
πηι, ἐμποίϊο ἀεδάονιαάὶε οἰγομῖο ἀοῇ- 
πίία, εἰ ἴροα ξαπιϊϊδα 8. οἷαεσὶς ϑαον.- 
ἀοίωηι. "7 ὴ 5 ῬΙυν. ομδίομζα, οοἴϊα, 
οοποΐαυϊα. ΑἹ. 1 Ῥαγ. ΓΧ. 58. Τηξεὶ- 
Ἰεραπέυν δυΐδγα Β. 1. οεἶζαν, ἴηι φωΐ- 
δες ἐεπερίὶ ηεϊπιδίτε καδίἑαδαπί, Οοηξ, 
ΘΙΓΊΟΠ5 16χ᾿ Ηρρτ. 8. ἢ. ν. εἷ 
ΠΡΌΣ τ Πρότπι ἀϊυϊδίο. 1 Ῥαν. 
ΧΧΙΠ. 6. ΧΧΝΤΙ]. 18. 21. εἰ 
10]. --- ΡΝ Ώ, ορωξ, ζωποῖδο. 
3 Ῥαν. ΧΠῚ. 11. -- ρου, σιωίο- 
ἄϊα. Νει. ΧΙ]. 44. ἴπὸ. 1 Ῥαγ. 
ΧΧΥΙ͂. 8. “-ο-- ΓΘ). Ἰάοαι, 1 Ῥαν. 
ΧΧΥ͂. 8. ΧΧΥῚ. 12. 9 Ῥασ, ΧΧΧΙ. 
16. 17. 8 Ἐθάγ. 1.1. ἩΘΌΣ. ΤῸ 

9 (Βγχου. ΧΧΧΥ. 15. Ηδεγοὶ. ἐφη- 
μερία, ἡ τῆς ἡμέρας λειτουργία. Ἰίᾳ 
αἰϊδτη 1448, 1,6χ. Ογυ]} Μϑ. οἱ 
Ἐλγτα. Μ. ἱπ αυο εδἰίατη ταϊίο γοάάϊ- 
ἴα, ΟἿ 114 αἸοδίυγ ; ηἰγηΐγυχη διὰ 
τὸ εὐμοτάβλητον πρὸς τὴν τῆς ὑχάστης 
ἡμέρας κατάστασιν. [ἰϑάδτω οἰΐδι) σα- 
τριὰ ἐχροηϊζαν, εἴ ἴῃ Γιοχίοο ρῥσω- 
ὕργοα ΟΥὙΤΊ]Σ ἡ λειτουργία τῆς ἑβδομά-- 
δος. Ιάοτα: ἐξ ἐφημερίας, ἐχ συνεχοῦς 
λωτουργίας. ᾿Ἐφημερία, δὲ κυρίως φσὸ σαρ- 

δὀὈ'ὈῬ 

ἂν: 



« εβδομαριίεν. Οαμξ 14. Ν. Τ΄ «. ἵν 
Ὲ ἢ ἜΦΘΟΣ, εὔτως, εδοίωξ. δ» 

ἐὐοδΣ. Να. ΥἹΙ᾽. 19. -- ὑπ 

ρματί. ΡΥ. οορίωδ. 1 ὅδτα. [1. 17. 

Ἡδεογοῖ. ἐφϑὺν, τὸ ὠκτημένον. [Ἔχ. 
Ὀγεῖ!! ΜΆ. Βγοῖα. ἐφϑὸν, σὺν ὕδαει 
4 ΐ ἔγ. 

, Ἂ 

᾿ἘΦΙΚΝΙΌΜΑΙ, 
ἀξ » Ῥετγυδ- 

ΧΧΙΙ. 12. 

ῳ εἰ αὐ τοε, τιδιδιαϊϊξ: 
: “τι 

αὖχοι φοῦ ἐφικέσθαι ὑμῶν, 
εἱ ὠδαμ6 φμὸ 

ρεγεπρογεῖδ.  αἸἱσαῖαβ ϑγτητηδο. 
ὁδδουΐαβ Βαροῖ: δἰ ἄοπϑο ρεέαδαπι ὉΟΣ 

αἰξχωϊὰ ἀΐοετε. ϑῖτ. ΧΙ, ΠΤ. 82. 86. 

ΤΡΘΤΣ Ργατοα δρυὰ βγιιπι. 900. 
ΧΙ. 8. υδὶ τεγθα ὈΥΒΤΟ [Δ}}9- 

μΐπε ἥσεις, πῶς ἂν ἐφίκωο, ποθ. 

(8 Ἠεοτερὶβ, αυοιηοάο αὐϊεγία, Ἀ. 6. 
που] ἘΡῚ δὰ οὐτα ῥδίερ!ς δαϊτιβ. 

ς Αρυδουπάσια (Οδεὶ. ΧΊ. 10. Ηφρτ. 
15] τεοϑροπάεῖ: ὅσα ἂν ἐφῆκται, απ6- 

Ἄσὔπασα αἰῤέφογιἑ. Ἄ αἱᾳ. πφμε 
ἄρετε ροίεεί. Βομα ἀμολα βθηβύτῃ. 

᾿ΕΦΙΕΤΟΙΣ, φμεπι αερεχμὶ μοέδιι- 
τες, Ροεεδί!δ. 24 Μαος. ΧΥ͂. 80. 
τοῦνο ἐφικτὸν ἦν μοι, ος ροεείδὲϊο ταῖῃὶ 
εταῖ. Ηεβ. ἐφικτὸν, δυνατὸν, χαταλησ- 

σόν. Ῥτο δυναεὸν γοσοῖὰ δΒεὲρ6 οἰϊδηι 
καὐπϊροι Ῥιυίαγοδυθ, υὐ δὸὸ ἱπίτῖο 

ἐ Ἔποροὶ, ἱπ ΖΕ ι]ἶο Ρ. 968. εἰ ἴὰ 
Ῥγεῖβο ραξ. 3901. νίάς αὐοαῦ 
ϑρδηδοιιυχη δὰ Ψ]ίαπ. Ρ. 22. 

“ἜΦΙΜΕ. Ἕμν Ῥγοερῖοε. Τμοοῦ. 

Ζεν. ΧΙ ΤΠ. 19. γοχ μος νἱδίδ 

οσῖβ τὸ ὑπιδο Ῥοσί(α οδί, ᾿ινᾶϊοε 
ἩΜοπθδυοσοπῖο δὰ Ὦ. 1. 

ἜΦΙΠΠΟΣ, σκὲ ἐγιο ἱπσί δὲ, ἐαμεξ. 

φ δου. ΧΙ. 8. ΧΙ 85. 4 δος. 

ΕΥ͂, 10. 

ες: . ἜΦΙΠΥΑΜΑΙ, σαυοῖο, ἱπυοῖο. 

1 υοἷα. ὕετ. ΧΙΙΧ. 22. αὖἱὶ 

σαρῖυα δϑάϊαϊε: καὶ ἐφισυήσεται. 

(οὰ Νοιξενδ, Παρος χαὶ ὀπιστήσμ 

σαι. Ἔ. 7αγεῖ. 190. 
ΦΨΈΦΙΣΟΣ, δὐνηδς, αρκαϊὶε, Ῥαν. 

Κὲς. ΕΧ. 10. 8εε. αϊ. Βεϊϊαυϊ ᾿θεὶ 

Ἰοους δάσος οἱ ἐπίσης. 
΄ 

962 

᾿ἜἜΦΙ ΣΤΗΜΙ, ἐπσἼέο, αὐεῖο, Ζιερετ- 

υσπίο, ἐπεϊσίο, οοποῖζέπο, Ατσπεο, ἐπκὶ. 

ὄεο, ργαξξείμε εἰσπ, ἔπεετρο, ἔπρτκα, 
ἑπυαάο, αὐοτίον, ρνα Λεῖο, οοἰΐοεο, Ρο- 

πο, ἀρρονο. ὈΜΙΤΊΓΙ ΗΒ. οογγοὄοτε. 

ὅετ. 1,1. 12. ἐσ:σεήσαεε Φαρέτρας, 4:6- 

ἐμέέε Ῥβδρείγαβ. --- ἘΠ Η:ρῃ. δ 

ἢν» οοἴαγε [ποῖο. Ῥτον. ΣΧΊΈΠΙ. 5 

ἐὰν ἐσιστήσῃς τὸ σὸν ὄμμνα «φὸς αὐτὰ, εἰ 
ἑηβρας οσαϊυτι ἴαπσα ἔτι ΤΠ] τσει -- 
ΩΣ Ηρ. ἃ τ, ἔσεαΐαπι πε 

προ. 7.ε. ΙΧ. 4. υδὶ ἔαταετι μὲν 
ἐπεστήσανεο, αυορὰ ΑἸὰ. εἰ σαπφὶ. ς 

μιαροῦ, βἷπο ἀυθῖο Ἰοραοτιάτιπι ἐπιο- 

τίσαντο, ααοά 411} μαρεῖς εἰ Νεισε 

ἦαι 6 ὅγτο οσστεσῖξ.Ό στε ἣσ 

ἔδλοα ἱανίοοα ρεϊτωῦξαεξ ροῦιε- 
χυπέ. [βροτιηΐ δαΐοσα ουχὰ [)αϊεῖι 
ἘΠΘΩ ᾳυοὰ εἰστίδοιξ ἐμπεδεγιαί 

σδὲ σἱαίίοπτι. Οοηΐεν ϑοδιασίεηδ 
δὰ Ολρρεὶ! Οτῖξ 5. Ῥαρ. 749. -- 
ὩΡΙ Ηἰρβ. 3» ἐγέρο. ὅ0ε 

ΨΙΕ 96. 7εν. ΧΧΙ͂Χ. 10. ἐκυσνήω ἃ 
τοὺς λόγους μοὺ ἐφ᾽ ὑμᾶς, Ξἔγτπαδο τει- 
Βδ τῶϑῶ βΌ ΡΥ νο8. --- ΠΟ Ηρ 

8 . τγεάμοο. 3. ϑδια. ΥΤΙ1. 3. 

Ιω.. 1. 96. ἐαιστήσω τοὺς κριτάς διὰ ὡς 

ἔδαπι οὐπεέφεον. ΝᾺ. ἼΠ 13. ἐπ»- 
σνῆσα; «ρὸς «άνγας τοὺς λόγους τοῦ Μοὶ 
μου, νοχῖε : αἱ δάβίλσοσιξ Ὀσεοξεοξίσηὶ 
ΟἸΠΏΣΌΤΩ 

αἸΘΥΘΠΌΣΓ. 

ἄετε νοοδϑῖῶ δ᾽ ἐσξιστήμη ἀεεῖναίκει. 

-- νῦν ἐπλέδοο. Ἐχοοῖ. Χ ΧΟΧΙ. 15. 

- ὉΠ) ΝΦῬῃ. ρωρηο. .6ε. ΧΧΙ. 

9, βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐφέστηχεν ἐδ 

ἡμᾶς, ταχ ΒαΑΒΥ]ο 8 σὐογέες ἐπὶ τοϑ. 
Οοπέ. Αςί. ΥἿ]. 5. --α ὮΝ) : ΝΠ: ἢ 

ΦΌΤΩ» ΝΡ". Ηφε. εἰ Ηϊδρ. 4 

αν. Θεπ. ΧΧΙ͂Ψ., 48. ἐρόσεηκα ἐεὶ 
τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος, αἀείο τ ξουῖεπι 
δαυ:. γιά εἰ Νυπι. ΧΧΙ. ὃ 
Ατοοβ ΙΧ. 1. 208. ΝΊ. 427. ἐτίστηδε 



ἡ φέστηρι. 

ἐς σύλας αὐτῆς, φίαγε ζδοὶ ἘΣΗΝΣ 
ι.5. ΟΟΠἘ 1 Εδ. ΑΙ θὰ Ὁ]. 
ἰ, ὅ. εἶπε τῷ παιδαρίῳ αὐτοῦ τῷ ἐφε- 
ὧτ, ἐπὶ σοὺς “ερίζονκας, αἰἱοοθαῖ 
ΔΘΓῸ 8110, αυἱ ὑγαϊεοίμδ οΥδὶ τα θ8- 
ΧΡυ8. Ὑιάο εἰ 1 ες. ΙΧ. 28. 
ἥδ. ΧΧΙΠ, 17. εἶπεν ὃ βασιλεὺς 

ὥς ἐφεστηκχόσιν ἐπ᾿ αὐτὸν, ἀἰοεϊαῖ ΤῈΧ 
5, αυἱ αὐεέαδαπέ 11}. Φετγοια. 
ΙΥΝῚ. 14. ἐκίστηϑι καὶ ἑτοίμασον, 
ΙΤρΡῈ εἴ Ῥτεθρατα ἴδ. --- ἸΓγ)» (ἴο. 

δν. ΧΙ. 10. ἐπιστήσω τὸ πρόσωτόν 
οὐ ἐπὶ τὴν ψυχὴν, ροπαπι ζποίόπε 
δῶτε σοπέίγα αἀπέπιανε, Ἦ. 6. ἐγαίις 
πίη. ὙΜιὰο οἱ 1ν. ΧΧ, 83. 6. 
ΧΥῚΙ. 17. 166. 11]. 3. ἐπιστήσω νεα- 
ὅχους ἄρχοντας αὑτῶν, οοκείδίιαρε Ἶ- 
665 1 ἀμοδθ8 ᾿]ογΏτΩ, «--- ἸΘΌ» 

μἐρίο, ἴεβ. 1,Χ111. δ. ὁ ϑυμός μου 
τήστη, γα ΤΩΘᾺ δωρογυθηΐέ. ΟΟΏΪΣ 
ἂρ. ΧΙΧ. 1. .- ἼΩΥ» δἰο, "»εαϑ60. 

ὑχ. Π]. 92. ἐφ᾽ ἧς ὁ λαός μου. ἐπτ- 
τῇ ἐσ᾽ αὐτῆς, ἱπ ατἃ ὉΪπ8 τηρῦθ 
οηηπογαΐω. ἴεν. ΧΙ͂Χ. 16. οὖχ ἐκ:ι- 
τήσῃ ἐφ᾽ αἷμα τοῦ «λησίον σου, ποῺ 
ἤδεγρο5 δ ΟΥ̓ 8 ΒΔ Πρ ΣΘΤη ῬὈΤΌΧΙ- 
οἱ τὰ]. 1 ὅσαι. ΧΥ͂Π. 51. ἐπέστη ἑαὶ 
τὸν, αὐογιοδαίιν ΠΠυτὰ. 9. βδζαὰ. 1. 
.. ἐσίστηδ, δὴ ἑπάνω μου, καὶ ϑανάφω- 
ὅν με, ἐπυααξ, ἀ08650, 126, δἰ οξοἰα 
6, ϑυϊάδε: ἐσίστηθι, ἐπενέχϑητι, ἐπὶ» 
ἴϑητι. 2. ὅϑδτη. 1. 10. ΕΖ Χ. 18. 
αέστη ἐπὶ τὰ χερουβὶμ, σίαδαΐ ΒΌΡΕ6Σ 
ὙΒοσ θα. ΕΖ. ΧΧΙ͂Ρ. 34. ατρὶ χρί- 
Ἡ αἵματος οὗτοι ἐκιστήσονται, ἡ ἀ1οἷο 
Ξη ΡΟ πἶ5. ΗῚ ργαζεοίὶ ἐγαπῖ. Ααι. 
ὄγτητῃ, Τμοοα. Ῥγον. ΧΧΥ. 6. -- 
ΤῸ» υἱδίίο. ἴον. ΧΧΥῚ. 16. ἐπ᾿» 

πγήσω ἐφ᾽ ὑμᾶς τὴν ἀπορίαν, ἐπαϊιοαηι 
Ὦ γο8 ΔΙ πὶ Ροσρίοσχυμι. Νύχτα. ]. 
ὅ0. ἐσίστησον τοὺς Λευΐτας ἐπὶ τὴν σχη» 
ἣν, ργῶΐοε Τιονιϊαβ [ΑΡΘΥΠΒΟι]ο. 
ψιάε εἱ 9.ν. ΧΙΙΧ. 18.1,. 44. 76.. 
[,͵..927. ἐπιστήσατε ἐπ᾽ αὐτὴν βελοστά- 
σως, δίαξμείς σομίτᾶ 1] δὰ τ ΘΟ ἑγι38, 
ἘΡΝ ἜΒν ραΐρείο, αἴας πιοξέέο. «0Ὁ. 

ΧΧΥΪ. 11. ἐσιστάϑησαν 566. ΑἸοχ, 
Ἐοείδδθε Ἰοροπάυτη ἀσεσσάϑησαιν. ---- 
ὭΣ: ΘΠ Καὶ εἰ Ηρ. ροπο. 

969 ᾿Εφοδιάξω. 

ἔχ. ἴ. 11]. ἐκίσνησεν αὑτοῖς ἐἑαιστάνγας 
τῶν ἔργων, ργαϊζεοὶξ 1118 Ῥτεξεοίοβ ἡ 
ορασιτῖ. ϑ 1468 ς ἐφίστη, ἔταττεν, ὧρι» 
ζεν, κι τ. λ. [68. ΧΧΙ΄ 4. ἡ ψυχή 
μου ἐφέστηκεν εἷς φόβον, απΐπια ἡιέα ἐπ» 
τα εεὲ ἐπ ἰἱπιογέηι, Ἀ. 6. ἐἤποτε ρεπὲ- 
ἐδ ροεγομῖδα οδί. ἴε8. ΧΙ. 22. ἐπσ- 
στήσομεν τὸν νοῦν, αὐἰυεγέίοηια ταρῃηΐζοτη, 

-- δ: Πῶσ, Καὶ εἰ ΗΙρΒ. 
ροπο. Ἐχοά. ΝΊΙ. 48. οἷοι ἐπκέσεησε 
δὺν νοῦν αὐτοῦ οὐδὲ ἐπὶ τούτῳ, Ὠδασδ 
᾿πὶς οὔδαι ταδηΐθλ δανεοσγίοθαὶ. 
(οηξ. Ῥτον. ΧΧΙ]. 17. ΧΧΥῚΙ. 48. 
-- πγῷ ῬΙΗ. τιμῖο. 70". Χ͵ΙΝ. 20. 

ἐπέστησας αὐτῷ τὸ πρόσωπον, ροπὲδ Οοὲν- 
6 ἸἸυτι ἔδοίθα, 1 δρουάμιθο οἷα 
ἀυλῖο οοῖ ἀπίστησας.  υἱρ. ἀππεμέα» 
δία. Ἰκαῖα : νενμἐαδϑίβ. -- Ων. ἐἢ-- 

Ῥοπο. 9 δα. ΤΡ... 88. ἐσίστησον τὸν λέ.- 
βητα, ἀρροπε Ἰερεία. ΨΊάς εἰ Εσϑο. 
ΧΧΙΨ. 4. -.υάῆ. ΝῊΙ. 8. ὠγρέτε, 
ἐποίέατο. ὅδ. Ί. ὅ. φριχεῶς καὶ τα- 
χίως ἐσιστήσεται! ὑμῖν, τοΥτΙ ΝΟΥ οἱ 
οΟἸ οὐ ον γ δ]8 διερεγυεπεί. ὅν. ΧῚ]. 
12. ἐπίστησον τὴν “ψυχήν 4ου, ἀρροπε 8. 
ααγῖοο ἀπῖηεμηι ἐμμηι, ἢ. 6. αὐἀνεγέε, 
εἰ ορεπέεν ἐπὶ οὔδοεγυα. Τοὶά. ΧΙ, 
37. χρυσίον ΄χαὶ ἀργύριον ἐπιστήσουσι 
αύδα, δάγατα οἴ ἀγχεπίωμι "͵γπιαδιηΐ 

᾿ΕΦΟΔΕΥΤΗ͂Σ, φυὲ οδειπαο ἔπ. 
ἐγαΐ, εἰρίογαίον. ἘΣ) Ὁ, ἐχρίογα-͵ 

ίογεδ. Ααὰ. ὕεῃ, ΧΙ Π]. 9. ἐφοδευταί. 
1 ΧΧ κατάσκοποι. 

᾿ΕΦΟΔΕΤΥΊΏ, Ὀγ. οἱγομηιθο, οὗδο. 
(ἸΒδορσ. Ομδγ. 6.) ϑ56α, αυΐᾶ ἐχ- 
ΡΙοσαίογοβ οὔϑυῃς σορίομθαβ οἵ ᾿πδὶ- 
ἀἰαπῖαῦ ἰΠ00118, σορρίυτα, οϑὲ πιι}- 
Ῥδιὶ ΒΟῺ τοοᾶο Ῥχὸ ἐνδίάατγι, βοα 
ϑὥδεη ΒῖῸ δτρίογοτε. ἘΡΊΑ »εγυεεί 

8ο. Ὦκαϊ 1. 22. ἐφοδευσάτωσαν ἡμῖν 
φὴν γῆν, ετρίογεπέ ΠἸΟΌὶδ ἴθγτϑτη. Εΐ6ς 
ΔΥ0Ἐ. εἵ δά. ἐφοδευσάτωσαν, κατασχο- 
πησάτωσαν. (Ομ “0. ΥἼ1. 6. 
1 Μδοο. ΧΥῚ. 14. 4 Μδος. 11]. 8. 
-- "γϑ. οδδεγυαίογ. Ααα. Ῥεδίῃ). 

Ψν. 9. ἐφοδεύοντάς μοι, ἑπείἀισπίες 
γα. - 

᾿ΕΦΟΔΙΑΊΖΩ, πα {6 διϑηῖο πδοόε- 

ν 5ὃὉῬ 42 

ἂν: 

ἀ 



Ἐφόδιον. 

« φαγία. ὙΔΥ Ηρ. ἃ ἬΊΥ; ἐπ υἱα- 

ἐδοκπε σισθο. 10ε. ΙΧ. 12. ϑερμοὺς 

ἐφωδιάγημον αὐτοὺς, οὐ]ῖοα 1106, 8ε. 

6ς, αὐ ἔξεν σιπεείπεμε. Οοά. 131. 
. βαθεῖ ἐροδκέόϑημεν. Ἠδεγοδ. 

ἐρωδιάσϑημεν, τὰς χρείας τῆς ὁδοῦ ἐλά- 

- 

4“ ΕΦΟ'ΔΙΟΝ, υἱαέέομηε, οοιππεξα- 

ἔμ, ἴπ βεπεσε σμδείάεισι φεοάσϊε, τί. 
οοοαεῖο. Ἡϊτοο : 

δ ἜΦΟ ΔΙΟΝ ᾿ΕΦΟΔΙΑΖΩ, υἱαῖδ- 

εππε ἐερρεάείο. ῬΠΡΏΣ Η:ρἢ. 

πεπέγαπο τππεέτο. Ὦδαϊ. ΧΥ͂. 18. 

ἐφόδῳ αὐτῶν, Ἰαπιαρθαῖαν τεχ ἀδ σάσεν- 

ἔμ Ἰϊοτυτα. Μιὰς εἰ 9 δος. ΧΙΝ. 

91. 9 Μδος. Υ. 1. δευτέραν ἔφοδον εἰς 

ἔδοικειε ἴὰ ΖΕ σγρίαπι δυδοϊρίεραξ. Ηε- 

δγομυῖπι : ἔφοδος, ὁρμὴ, ἄφιξις, ἐπιᾶρο- 
«ἐ μὴ, «αρευσία, βλάβη 

ΨΕΦΟΜΟΙΟΣ, 1. 4. ἀφόμοος, 

(φαοὰ νἱάε διρσα) οππὶ 40ὸ εἴδατα 

αἱπῖαγ ἴῃ ᾿ἰὈτὶ8. πΟΠΏΏ]118.. ἴῃ 
Ῥγοὶ. ὅ'γζ. δες. γαῖ. 

᾿ΕΦΟΡΑΊΏΏ, ἐπερίοιο, αὐερίοϊο, ἴπ- 
ἐμθοῦ. ὨΝΧῚ ΗΙΡΒ. ἃ Ὧ32» ἰάσπι. 

ΧΧΥΠΙΙ. 24. -- "ὌΒΦΟΣ 21 

εο αὐ 7μάϊοίωπι. 2οὉ. ΧΧΧΙ͂Ν. 534. 
ταδὶ ὑτὸ Ηεῦν. σά εππάνπι αὐ 7λενηι 

« ἴα Τωβιεῖκνι 1,ΧΧ Βαροπί: ὁ γὰρ κύ- 

ρος πάντας ἐφορᾷ. ϑεπδυτα ]Πρετῖὰβ 
ΘΧΡΙΕβθεΓ πε. --- ἴνν» οομῖμε. Ζδοϊ. 

ΙΧ. 1. - πεῖν υἱάεο. 2οὉ. ΧΧΙ. 

19. Ῥραῖπι. ΟΧΙ]!. 56. Ἐσεοδ. ΙΧ. 9. 
Αἀάε 4 Μεος. ΧΙΠ. 18. 

ΟΥ̓Κ ᾿ἘΦΟΡΑΏ, πολ ἱπερίοίο. 
ἸῸ ΡΓΤῊ ἔοπσε αὔεμπε αὖ αἰϊᾳκὸ. 00. 

ΧΧΙ͂, 16. ἔργα δὲ ἀσεβὼν οὖκ ἐφερᾷ, 
4 

964ὲ ἘΦοὺδ βα». 

Ὀαδεπι, - 

ΦΈΦΟΤΡΙΟΝ, ουπέεταιεπαῖε, σοπΐ- 

πἴωπ, ἥπεε. Ῥοΐτιχ Ὅπσει. ΕΧ, ἃ 

5. »γοάκοϊο, Ῥγονεπέκε, “ » πείεε 

7Ζυά ΥἹΙ. 4. κες. ΑΙεκ. Οχοι. τὰ 
ἐφόρια : υδὸὲ νεὶ ἰερετατε .}5.}»» τὲ: 

"ἜΦΟΡΟΣ ἐμνηρεοίον. ἴϑὲν ει: 

ἴπςο. Ρε. Ὑ111. 10. 
ἜΦΟΥΔ ΒΑ, Ηεῦσ. ἼΣ ὙΞ δ 

απεϊοιῖΐκαι ἰἐπίεμπι. 1 ὅϑασα. Π|. 13. 

[πᾶς αρυὰ Ηεεγολίατα : ἐφοὺδ 3.» 

λεραεικὸν ἔνδυμα. τὸ δὲ βὰρ ὦν λέγε- 

ται. Οσμέ. εἰπεῖ Ασὶ ὥδοσ. 

Ρ. 184. Ηυπερῆτ. Ηοάϊατα ἀε Τετι. 

ΒΒ... Οτῖζ. Ρ. 315. εἕ ποῦαῖϊα ευρῖὲ 

ἴῃ ν. βάρ. 1,εχ. Ογτῖ!! ΜΘ. "᾿Ερυιὰ. τὶ 

ἐφοὺδ ᾿Ελληριιῇ διελοῖδι ἕορκει. τὸ μῆς 
«ήχεον (ἐρεπάυτι νἱάεξις πηχραδο) 

ἔχ τε τρωμάτων (Ἰερξε χρωριείτων) ταν: 

τοΐων καὶ χρυσυῦ συμκεκτπελ μένου. Τοῦτο 

δὲ ἐφόρει ἐπάνω τοῦ ποδήρη (ϑοτῖρθε -τ- 

δήρους). Πδάρης δέ ἐστι λιναὰν ἢ 

βύσσινον, χιτὼν «εριραμένον (ΤΈΡοπε -τ- 

ϑῥαμμένερ) τῷ σώματι, καὶ τὰς χεῖαι 
(1. χειρίδας) τως βραχίοαι χατεσργμδα 
(1 χατεσφεγμένος). Κέχυται δὲ ἕως τῷ 

σφυρῶν. ἴΩ, ἐειζώνυται κατὰ τὸ στῆϑες 
ὁ ἱερεὺς. Οομξ. Ζοθερδ. Α. 7. 1:8... 
ο. ἴ. εἰ υεε ἱπὰς τορεϊαπίαν δρυὰὶ 

Ἡβγολίστη ἴῃ ἐφοὺδ, εἰ πε 6 ἰ.ἐσ. 
Μ5. ἴῃ ΒΙ0]. (οἷ3]. αἴετι Μουίυ- 
οὐδ Ρ. 609. ες ποῖ Βταυηῖυπι 

ἂς γερῖῖαι ϑεαοεσὰ. Ηερτ. 10. 1]. 

ς. 6. ᾧ. 486. --- ἯἬ κὸ' ἀγροῦ, δρεῦ. 

ατοα ζεάετις. ὅμά. ΧΙ͂Ν. 18. ἐροὐδ, 



δ 

)ροεέ ὥν- 

ΣΟ δι} μοί δι ϑἰτυσγιηι 
) Σ 8» Ὀϑείια αυοπίδτῃ ν. 8. (6 1110 

ἢ1}8. ὩδΣτ δῖαν, οὐ οὐγὴ ΕΡΒοῦΟ 
Ἢ11856, Ῥατίτα αποηίδιῃ δὰ Ὠουσὰ 
5 16 στη ΠΟ ἃἴοδ, βοα Ερδο- 
5 8 ΠΙο δέν. Ετίδιι “9 βορῆυβ 
ς ἐεβίδίυσ Α. ͵. ΥἹ. 6. 8. υδὶ 16- 
ἌΣ : λαβόντα τὴν ἀρχηρατικὴν στο- 
ν. Ἐοσῖδϑθο οἴϊδιη ψϑῦϑίο ΑἾΪδχ. 
ς ἐπ ορο]δίβ οϑὶ αὶ Ἰοοο 510}1]1 6. 
ΧΧ. 7. ᾳυοουμὶ οΟηΐοσ «Ό6ΕΡΉ. 
.Ψ. ΥἹ. 14. 8. 

Ὁ ΈΦΡΑΙΜ, ράγαϊηι. οι. ΥἹ]. 
ὍΡῚ γ6] νοοθ᾿ Εφραλω ΠΘΡτ. ΘΝ» 

με 6ος, Ἰτετῖ8 ΟΥ̓ ΒΘ οἷβ ΘΧΡΓΙΤΔΘΓΘ 
οἰυοτατξ, ναὶ νοχ δὸς 6 ν. 8. ἢυς 
Ὑορϑῖς. Ατοοβ ΥἹ. 7. ἐξ ̓ Εφραὶμ ἀ6 
υο δαάϊάεοτγυπίῖ, εἴ τα χυοααε 1.618. 
ἐοϊοοῖς Π]υὰ ἐς Βράτγαϊπι ἀυοαια 
ΠΙοσουγταῦβ υἱ δυρεχῆήσυνη. ὅϑθτι- 
ΘΙῸ δυΐειῃ νἱα δῖ ΟΟΥτιρίατα 6886 
χ ὈΟ ἼΟ: 

᾿ΕΦΥΒΡΙΣΥΟΣ, οοπίμηιείοξιξ, 
φγοδγοεμδ. ὅαρ. ΧΥ͂Ι!. 7. ἔλεγχος 
ἐφύβριστος. 

᾿ΕΧΕΎΔΗ, σέϊυα, εα ραγ8 ἀγαΐτὶ, " 
γιαπι αΥαΐοῦ δὲπίδίγα ἰοπεῖ. ἽὨ9Ό» 

εἰϊπιμῖμα. ϑγχήτη. Ψυᾶ, 111. 31. 1,6- 
δευῖπο ΣΠΔ δυΐ δἰϊυα αυἱά, 
ἀϊεία εει ἀξ ς 116. 1,6χ. Ογσ}} Μ5. 
Βτγεμι. ἐχέτλη, τὸ μιχρὸν ξύλον τοῦ ἀρό- 
τρου, ὃ χρατεῖ ὁ ἀροτήρ. Ἡοεγοῖ. ἐχέ- 
τλη, ὃ κατέχει ὁ ἀροτὴρ τοῦ ἀρότρου, καὶ 
ἡ αὔλαξ, καὶ ἡ σπάϑη τοῦ ἀβεῶν. 
Ἑυηροτυϑ δὰ ἢ. ]. ποδί, αυοα ἐχέ- 
φλη 4118 ἀϊοβί ᾿στοβοεὺς οἴ ἱστοβόη. 
βάλ: ἐχέτλη, τοῦ ἀρότρου τὸ κράτη- 
μα. Σ 

' ἘΧΘΕΣΣ, λετὶ. “ρ, ; λετῖ;""5.εε- 

ρετί. 4 ες. ΓΧ. 26. 10». ΧΧΧ. 3. 
« --- ἸΌΝ» ἰάετα. 1΄ ϑδσα. ΙΥ͂. 7. 

ἐχϑὲς καὶ τρίτην ἡμέραν, Ἀοτὶ εἴ πὰ- 
ἄϊυ8 ἰετῖ5. Ῥβ8] τη. ΧΧΧΙΧΣ, 4, 
ἡμέρα ἡ ἐχϑὺς, ἀδδέεγπα ἀἐ65. ----- δ Ὁ ΓΥ 

σε. ΧΧΧΙ. ὅ. 908. {Π]. 4. 

ἜΧΘΙΣΤΟΣ, ἐπὲπιοϊδείπιμα. Οδηῖ. 
Ττ. Ῥαεῦ. ν. 6. ἐχϑύστων ἀσοστατῶν, 
δροβίδίδιυμι ἰἰτη οἰ βδίτποσιγω. πὰ 6 

965 ᾿ἘἘχϑρεύω. 

ἴῃ ΟἸοε8. Μϑ. ἴῃ (δποι ϑεῦίρξ. 
ἐχϑίσνων, ἐχϑροτάτων, εἰ ἀρυὰ Ηρεγ- 
σἴτυτα: ἐχϑίστων, μεμωσημένων, μυσαρῶν, αὶ 
ἐχϑροτάτων. Μιὰα εἰ ϑὅδρ. ΧΙ], 4, 
ΧΥ. 18. 
ἜΧΘΡΑ, ἐρέπιοα. νὴ, ἱπέπι!- 

ομδ. ἴε8. 1,Χ1Π]1. 10. Μίοβ. 11. 8. 
ἴὰ υἱτοαῦ ἰοοο πὶ ᾿σὸ εἰς ἔχϑραν 
τοροπδηάυμα νἱάἀδίυν εἰς ἐχϑρὸν, υἱ 
ἦατα ἀϊχογαῖ ΗΠ] ετογτηυβ. ΑἹ εἴα- 
ζαιπ, 608 ἰερῖδ86 Σγ γν3. 86 ῥγΐμ8 

νἱ δίων νϑυοβ τα 8 ΟἿ ἔβοὶ ]ΐοσοτα 
᾿ρσανϊοσυτα ἰαρϑυση. -- Ἴ "ΝΜ, ἐπιέσ 

"ποία. Οφη. ΠΠ1. 15. Νι. ΧΧΧΥ͂. 
49, ἘΖ. ΧΧΧΥ, δὅ. -. » ἐγα. 

ἔσει. ΧΧΧΥ. 11. --- ἦν ὑποιάξα. 

76. ΙΧ. 8. υδῖ πο ορὰβ δβὲ βία- 
ἴΠ6Υ6, 608 ΠΝ Ἰορῖβ56, δι 86ῃ- 

8:18 Ῥάασγυγῃ τηυίδίαν. “--- ΣΝ 5}, 

οὐἴμηι. Νὰ. ΧΧΧΥ. 90. Ῥτον. Χ. 
19. ΧΝ. 18. ΧΧΥῚ. 96. 8 Ἐϑάτ. Υ. 
74. ἐν ἔχϑρῳ ἧσαν αὐτοῖς, ἰπϊανοἱ ἀγδης 
11119. 

ἜΧΘΡΑ;, ἐπίπηοα. ΧγΔ ΝΜ, ἰάδπι. 

ΜΊοα. ΝἼ]. 8. οἱ 10. 
᾿ΕΧΘΡΑΙΝΩ, ργ7Ὸ ἐπὶπεοο λαδεο, 

οὐΐο ργοβέψμοῦ. ᾿ν)4, ἰάθπι. 1 ϑδγη. 

ΧΥΠ]Ὶ. 49. ἐγένετο Σαοὺλ ἐχϑραίνων 
τὸν Δαβὶδ, 841 οαΐο ρτοεοχμεδαξμν 
Βανίάοχι. 8. {Π1. 7. τοὺς ἐχϑραίνον- 
τάς μοι, 0011. ΧΧΧΙΨ. 22. --- 
σπριδεὶδ αἢοῖο. Νυτη. ΧΧΨΥ. 17. 
ἐχϑραίνετε τοῖς μαδιηναίοις, Ῥγο ἸΠΪτΩ1- 
οἷ8 ἢαβρεῖβ, δἴαιιθ. μοβε τεσ ἰγβοϊδία 
Μδαΐθπβοςε. --- “γγν» λοφέν δεν ἐγαο- 

ἐο, ἱπυαάο. Ὁδαϊ. 1]. 9. 10. --- ΝΣ 

οὐἶο »γοβέψμον. Αχὰ. Ῥε. ΧΧΧΙΝ. 
19. ἐχϑραίνοντές με. δ:.. ΧΧΨΊΤΙΙ]. 6. 
1 Μδοο. Υ11. 26. υδὶ ουπι ἀδίϊνο 
ΠΟΙΒΊΣΟΣ ΕΙΣ, (0}}. ΙΧ. 51. ΧΙ. 38. 
40. Ιριὰἃ. ΙΧ. 4290. ἐν τοῖς ἐχϑραινουσιν 
φοῦ ὅλγους ἡμῶν, ἴῃ 1118, χὰ] ἐπέπιοί- 
ἐΐαπτι ἐαεγοεπέ ἴῃ σοπίετη ΠΟΒΌ ΔΙ. 
ΗἩδβυοῆ. ἐχϑραΐνειν, μισεῖ. 

᾿ἘΧΘΡΕΥΊΏ, ἐπὲπιϊομξ δεπη. δ» 

ἰάεα. Ἐχοά: ΧΧΙΠ]. 22. ἐχϑρεύσω 

5ὉἘ 8 
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Εδᾶν. 1Κ. 10. Ῥε. ΨΤΙ. 4. 6. ΤΙ. 
8. -- γ»ν παίκε. Ῥεον. ΧΧ, 12. -- 

Ὅν, οδεοτναίον. Ῥααῖα. ΧΟΙ. 1} 

“- ΜῈ ΝΟΙΘῸ Ρασί. Καὶ εἰ ῬΗν 
οἱον. Ἐχοά. ΧΥΠΙΠΙ. δ. ΖαὉ. ΥΠΙ ! 
φῷ͵ Ῥραΐηι. ΙΧ. 13. -.--. ὙΠΟ» οἶεετ- 

“αἰον. ῬΕ. . 9. ΧΧΥ͂,. 17. -- 

Ἔχϑρία. 

α τοῖς ἐχϑφρωῶξ φου. ---- 8. ἐοεέξεῥ ον 

ἐφαςῖο, ἑπουαάο. Νυτα. ΧΧΧΤΙΙ. 55. 
γιὰ εἰ 2 Μδος. Χ. 96. 

ΦΈἜΈΧΘΡΙΑ, ἰἱ. α. ἔχϑρα, ἱπέπιοϊέέα. 
ἋΡω ἢ ΠΟΙΟῚ Ῥσοργίυα διληπαΐ, 

ΒδοιΠυτα οἰορίατα οαΐμηι. Ο θη. 
ΧΧΨΥ]. 21. υδὶ ἰΐϊα ραεύεμα ἀϊσῖυ 6δϑῖ, 

ὃ 

υἷα οσωξὰ οὐδὲ οἱ τἱκαπαὶ φιασὲ πια- 
ἐεγία ἔαϊΞ. δῖ. λήϑη ῥγὸ σαπδα οὐἰὲ- 
οἱοπεπι ἱπαμοεπίο Ῥοθῖ δρυὰ 
ΤΗυογά, 11. ς. 44. Οὐηξεν ΜΊβοοΙ]. 
1λρ8. οὶ. ΝἼ. Ρ. 11. ν. 3978. Ἐον- 
ἴλ586 ἰδηθη Οἀ6Π68. ἰ. ]. ἔχϑρα 16- 
δεπάυτῃ εδῖ, υἱ 4 οοἀά, Ηο]πιαβ. 
Βαδοπΐ, οἱ ῬΏΣ]ο Ἰορῖβθα νἱ ἀοξαγ. 

ἜΧΘΡΟΥἾ᾽ Σ, ἐπὲριϊσειδ. Ν» 1 θῃ. 

Οεη. ΧΙΙΧ. 8. ἔχ. ΧΥ. 6. ο. ---- 
ἽΝ, ἱποιαδαίον, 1 βδια, ΧΧΙΠ]. 8. 

“- Ἴ2, ἀμγμηι Ἰεοιἐεδίπιτι. οῦ. 

ΧΧΙΠ, 45. ἀσὸ ἐχϑρῶν. [ερεγαης 
ἯἾ το Ἷ» ϑεηξ. Ῥε. ΟΥ̓͂. 39. υνι᾽ 

ἐπι ργὸ ἐχϑρῶν Βίε]ο Ἰορεμιάπτι 
νυν δα Αδυς Ῥᾷ Ψψυϊε. Ὑίιας (οϊο- 
τρο8[1: Οὔ 88. ὅ'δοσ. ρ. ὅ80. ϑαῖίβ ἴα-᾿" 
καῦσιν ορηδῖαί, 1 αὕπροι εἰ οπιπὶμπο νὸ- 
ἴδσεβ ροριΐοβ σεωῦθθ αχῦθσας Ῥ͵Ὸ 
ἐπόπεϊοὶς εἰ ἀοείίδις, Βα υΐοδε, υς ναὶ 
6 ἰμδῖϊπο ἄοερεε ἀρραγεῖ. βάρη 
σδι158. ἔοσχίδεβθε Θδοι σοϊησηοῖὶ δυηΐ, 
αἴ Εχ. ΧΧΧΙΧΣ. 27. ὑγοὸ ἐχϑρῶν ρο- 

ἀ πεγεπΐ ἔϑγῶν. Ὑ]Ὰ6 8εα. Ἴπ-Ψν 

οἰίεπες. Ῥτον. Ν],. 1. Ἐεθρεχεσυης 
δίης ἀυδῖο ποίδοποτα ἐπέπιοὶ, ἀθδτα 
βαρεῖ “}. Ῥβαῖτω, ΓΝ. ὅ. ΟΥ̓Χ. 11. 

εἰ ἴεβ 1. 8. --- ΡΟΝ Ρασί. ΗΙΡΗ. 

᾿ἐχεροϊπάξης. Ῥβαΐτη. ΤΙΧΥΤΙΙ. 6. --- 
ΩΡ φῖίιι;. δοπεὶπὲΣ. Ῥ6. ΧΥ. 14. 

-τ ὅ30, δαῥωδ. Νεδιαπι. ΤΥ. 10, 
Αροερίδβε νἱδεπίων 8.) ἱπ ποὔοῃο 

ἰσαπδίνα, υἱ εἷς Ὄνμὲ αὔεγὶ ἐπερο- 
« Νένε, δ. Ἰερίρρε δὴ). --- Ὕ ΟΒδ!δ. 

αὐοεγεαγέμα. ἴγατι. ΤᾺ. 17. --- Ψ 

λοείῖς. αἀφη. ΧΙΥ. 90. Νυμ. ΧΧΙΨ. 
8. )ευς. ΧΧΧΙ]Π. 41. 44. οἱ 4110Ὶ 
ΕΘ 118. ---- νὴ ὝΨ 7υποξα. Ἐπ}. 

ΨἼ. δ. --- ὙῊΣ Ῥαγὶ ορρωρηαηα. 

ΘΟΊΡΟ Ρτὸ ὩἾΡΙΓ Ῥασε. Ἡπδρ. 
8΄ Ὁ27}» ἐπδισρενα. ΡΒ. ΟΧΧΧΥΗΙ. 
90. ϑδρ. ΧΙ]. 94. τὰ καὶ ἐν ζώως τῷ 
ἐχϑρῶν ἄτιμα, δηϊτη8} 5 ἃ Βιοϑῦδϑ 
(ες. δπἄαο6) νῆϊα εἰ ξηθανννξα. 
δ᾿ ΕΧΘΡΟΤΑΤΟΣ, ἑπάμοῤο ενύαια 

ϑιγᾶς, 111. 8. 56. Ουία 
ΕἸδοδοσ. δὰ ν᾽ ε]οσὶ Οσ. ασ. 1. 103. ἐ 
8ς Ῥο]]υοῖα ποι. Υ. 116. 
ἜΧΙΔΝΑ, υέρετα. ΣῈ 4» ἰάεεω. 

Αψι. ἴε5.ὄ Οἵ. 5. 
᾿ἜἜΧΙ ΝΟΣ, εολέπιΣ, ἐγωκασεαξ, ἐε- 

φίοῖι:. Ὠιοῖατα νοϊππὲ ἃ ἐρέχίο, χοῖ- 
θ5 ἔχεται, ἷ. 6. οοπδηδξαν. ἽΒ, 

ποοίμα. ἴε8. ΧΙ͂Ν. 28. ΧΧΧΤΙΥ. 1]. 
δορὰν. Π. 14. -- ἡ ἢ» πιενυέα. ἴες. 

ΧΧΧΙ͂Ρ. 15. -.- Ὧγν ἄγαρο. ἴεε. 

Χ]ΠΠ. 22. Ηεεγοῖὶ. ἐχῆᾶος, μακρὸν τῆς 
ϑαλάσσῃης ζῶο, ἢ τὸ σιτενώ. Αρυὰ 
οὐπάσια ἐχῦοι ἱπίου 18 
ζῶον ϑαλάσαιον ἐδώδιμον, καὶ μῦες, καὶ 
οἱ ἀχὰ Ἴ 

Ἐ ΕΧΙΣ, απσμΐξ, υἱρέτα. δῖται. 
ΧΧΧΙ͂Χ. 85. θυίάοο: ἄμν, ἐδ 
ὄφιως, ἀαὺ τοῦ κατῦχεν. 

ἜΧΩ, δλαδεο, ἐξπεο, αοοὲρῖο, ροῖε:- 
ἑαίοηι λαδεο, μοξδεπι. ᾿πιὰδ» »τεξεπέϊο, 

ἕενεο. 10». ΧΥΤΙ. 9. σχοίη ἂὲ «στὰς : 
τὴν ἑαυτοῦ ὁδὸν, ἑσπεαὶ δυῖετα δαεὶὶς 
νἶφσω σύδιηΣ. γα] δυωδεϊοὲ ἴῃ νὶδ κυ. 
Ῥῖιαν. σχοίηλ ᾿Ἀττικῶς. ὁμοίως σὺ σῳ:- 
φατοῖω, ατροικαεοΐην. 20". ΧΥΠΙ1]. 91. 
φᾳρώτους δὲ ἐοχε ϑαῦμα, Ῥεῖτιοκ δαύραι 
ἐεπεδαὶ εἴα ρον. (οπῆεν Ματο. ΧΥ]. 
8. Ἰρίαυε Κουοσδοηίππι. 70. ΧΧΙ. 
Ὁ. ἔχουσι δέ μου τὰς σάρκας ἔδύναι, 
ἐεπεημέ δυΐοτα ΟΌΓΘΒ 1685 (οὐογαβ. 
γιὰς εἰ .00}. ΧΧΧ. 16. ἴς5. ΧΙ]. 
8. ---- δι “ποίας. Ῥτον. 111. 41. 

ἡνχα ἂν ἔχῃ ἡ χείρ σου βωϑεῖ, σχκι 
Ῥοδξιὶ τροδυὰβ ἴὰδ βυοσάστοσε. (οπξ. 
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κα. ΧΥΤΙ]. 25. Αοι. ΧΧν. 96. 
2 

δ] Ῥδββίπη οχίδυ 'χὸ ὅτὸ ῬΌΣΤΩΝ 
.6. 1238. αἰ θοηι. Ἡδγοάοι. 

ντιναι μὲν τρόπον, ἀρχὴν ἔγωγε οὐκ ἔχω 
ἤπαι, ἀθοποτα τροῦο, Ῥχογειβ ΘρῸ 
[Ἰσεστθ πθάμθο, [ϑοοσαῖ. ΝΊΟΟοΙ. Ὁ. 
Ὁ. ἔχω δ᾽ ἄν σις ἐσιδεῖξα,.. ΈΗΔυ Ψ.. 
Ἴ.ΟΞΑΞᾷΞ}Αϑᾷ 25. ΧΙ]. 64. ΧΙΠ. 9 .--- 
δ» πυδηῖο. ὃν. ΧΙΨ. 35. “τοῦς 

ΕΥ̓ΗΙΤΟ. ὅϑγτήτα. Ατηοβ ΨἼ]. 14. 
χῶν. 1ῖθοτα νεγξ : Ὥδτη νο]]Π]οδεῖο 
ἰσαυτα ΒΥΘΟΙΏΟΥΙ ῬΟββθϑϑίοποση 68- 
ἅτ ΡΥρεβαρρουσί. Ῥοϊοδὲ ἰδπβθη ἔχειν 
..}. αυσαὰθ Ῥὲζ οοίδγε γεγῷ, πὰρ 
“οοάοξοη ἢ. ]. Παροῖ χαραχῶν, υαἷ- 
1π5, να] γόεδα πιμπίοης, αυοα ϑοάδχα 
Βα ς. --- Ὧν, ἀοπέκεα. (0161, Χ, 
Ὁ. αι. Υ]Π. 6.. 20. Αι. 1 
ὅτω. ΧΧΨΠΙ. 7. Ιάδτα ὶ ϑαση. Υ. 
0. Αᾳα. ϑγππῃ. ἱν. ΥἹ. 2. ϑ'γυ 
ὉΒε]. Υ. 10. Αι. Ηοε. 11. 16. ὁ 
γῶν. ΗΪοτολγποιβ δα ἢ. 1.: Τίηρτια 
Ἰοῦγεοδ εἰ ὅγγὰ ΝᾺ ἱπίεσμρείδίυσ 
ὄχων, ἰ. 6. λαδεηδ. δὶ ψοϊαου πη 
ἴρφεσθ λαδοης ηϊο, ἀἰϊοϊτη5 ὦν", οἱ 
Ρυά πὐπιηαῦε ροπίθηι ὑχοσθδ Υἱστὸβ 
08 γοοδπί ααίξ, ἱ. 6. οἷν πιεις, 
τοῦ ἱπιο ] Πρ ίαιν Βαροπβ τθ, εἰ οϑὶ 
ΒΏΒΘ: 41} Βαβαί τὴθ ἴω σοπ]αυρίο. 
καθ .88 : ἔχεν ὁ ἀνὴρ γυναῖκα, ἔχεται δὲ 
γυνὴ ὑπὸ τοῦ ἀνδρός. (ουξ, Τιεχ. Ν. 

Νν 8. ἢ. γ᾿ Ασα. ΤΒοοά. Ναῆ. 1. Ὁ. 
χα. δης. ΝἼΙ. 10. --- χίνὰ 

τ 2 
τί. ἔωπι. ΝΙΡΒ. πιαγΐαία. Ααυ. 
68. ΧΙ, 4, ἐσχημόνη. -- ΝΠ, 

Τρ}, ἃ γμν, νοῖο,. Οαπ. ΧΥ͂ 111. 81. 

τειδὴ ἔχω (8ο. ἐξουσίαν) λαλῆσαι «ρὸς 
ὃν κύριον, ροθίαιιδιη ἤαρεο ροίοοῖα- 
βτπ ἰοαμαμπάϊ δὰ οσαΐπιμη. ---- 
ΔΙῚ ΗἸΡΗ. σρργελεπάο. «161. 1,. 
(2. -- . δπ. Ἐχοά. ΧΧΥ]]]. 

8. οι. ΤΙ. 20. -- ῬῈΕΓΤ. πο. 

τον. ΗΠ]. 18. Βοπδ αποδὰ Βοωδαχι. 
- ΘΠ Η;ΡΒ. Ὃ σϑηῷ. Ῥοπο. 7εσ. 

Χ. 8. -- ῬΊΉ, ἀἐείγίδωο. 70Ὁ. 

ΧΧΙ. 17. υδὶ ἰαπιθῃ τὸ ἕξουσιν ἔοχ- 
8888 ἰεροεπάστα ἥξουσιν οὐ αὐκοῖ,, 

ααοὲ ἴμ Οσάᾶ, ΑἸ]εχ. ρῥτωσοδθξ. --ο 
»» δοῖρ. ΟΟἘ 6]. Υ]. δ. υὸϊὶ ἴδθη 

ΡΙῸ ὄχω τϑοει8 ΒΡ ΜΕΥ ἔγνω, --- 
ὦ» κνῖ. ὅθ, ΧΧΠΙ, 8. εἰ ἔχετε 

(ϑαθαυάιοπάστι νἱάἀείυΣ ϑέλημα) φῇ 
ψυχῇ ὑμῶν, εἰ γνἱδοοῖ ὙΟΡΙ8.---- γη2, 
ἀΐσροπο. Νεῖ. Ν]1Π. 19, ἀποστείλατε 
μερίδας τοῖς μὴ ἔχουσι, γαϊτεἶα Ῥὰν» 
οπ685 {ΠΠ|5, 4 σὴ ΒαΡδπί, 86. ορδβ, 
Ῥεοπηΐδιη, ἢ, 6. Ῥδυρεσίρυβ. 9:16 
τοὺς μὴ ἔχονγας ῬΑΌΪα5 1 (ον. ΧΙ. 
3:2. νοεδί ραυρενεσ. Ἐὲλ ϑῖν. Χ]Τ]. 7. 
ἐὰν ἔχῃς εἰστιβοαῖ: δὲ ἀἶνεε δἰδ. Ἐχ- 
(6:15 οἰίαγα ἔχοντες, Ῥ6᾽ 6" Πρ βἰη, ὕσὸ 4 
ἔχοντες τὰ χρήμωτα, αἰυΐέος, ἀϊσιαγδαν. 
ΨΙΔΟ. ΓΕΧΝ. Τὶ 8. κ ν, - ΓῸ» 

δογίδο. ὅσο. ΧΧΧΙ, 86. .--- ὦ, ἴα αἱ 
οἰπίδδιι δὲξ ΓΝ: δρυά ϑ'γωινω. 90}. 

ΤΙ. 4. ὅσα ἔχω ἀνὴρ, Ῥτο γηρᾷ -χ" 
Ἑοάσπι πιοάο Ἰοίοτη ὑπάρχι ὑδὰτἢἢ 
Ῥδΐὰν δρυὰ ΓΧΧ, - σῦν οεε(» 

"πεπίμηι. Ἐπῖμον. ΤΥ. 3. υδί ἔχων, 
οἴαἶββα νοοα ἱμάτιον. ((ἢ. 1.. Βοε. Ἐ]. 
᾿ῃρ5. στ. Ρ. 2314.) ποῖδς ὑπάμένονε ἐεξε. 
-- ΤῸ. αοοὶρίο. 'Θει. ΧΧΧΨΊΠΤΙ. 

48. Ατλος ΨΊ. 18, Ερε. ΧΙΠ. 11. 
Ῥτὸ ἔσχονν δέν βου θοπάμτα ἀασίσχφν, 
δὰ αύλμι βου ραιγασα ἀποαιθ ἀαοῖς 
Ἰροῖῖο ἀνέσχον εὦ, ΑἸ]ά, -- ἐν Ὁ» ἐπ 

υέπῖο. Ὅευ, ΧΙ͂Χ. 15. Εκ, ΧΧΧΙΠΙ. 
12. Ῥτον. ΧΧΨΊΤΙΙ. 28. --- ν»» 

ξένο, σωρὸ. 08. Τ. 8. 3 ῬΑτΑὶ, ΧΙ]. 
30. --- ἸΏ» ἄο. Ἐσιδ. 111. 11. τὸ 

μὲν ἀργύριον ἔχε, δτρεοπίυτη αὐϊάσπι ; 

ΒΑΡοΆ9, γείξπεαξ. ----- ἜΝ, οῳβρπου. 

Ὦδῃ. Χ. 16. -- Ἰξν αδεοοπάο. 108. 

Χ, 18. ταῦτα ἔχων ἐν σιαυτῷ. --- Τν 

ππρμἰωηι. Νάτα. ΧΥ]. 8. ἐχέτω ἐν ὑμῶ. 
ψγυὶς. “εοιαί υοδξε. (οπῇ. τοϊϊαθοο 
[π|ϊ. εἰ ν. 7. ΑἸ" Ἰοροσα ἜΝ ΡΕΤΟΣΕΙ 
ἀρκώτω νεὶ ἀρχέτω ὑμῖν, οιεῇβοὶαὶ υοδῖε. 
561 Π1Β1] τηυδπάυαι, οὐ ἀρμὰ 
Ῥτοβρδΐοθ αὐυοίογθα Ἰδρδτηνβ μδιγαβίη 
ΠΟ αἰδαίγμίΐοτα χαλῶς αὐτῷ ὄχει, ὄειε 
φιαάγαξ εἰς, .-- Υ2ν ομδο. Οδῃ. 

δὃ)Ὀ᾽΄αά 
Ϊ 

{ὦ 



Μὴ ἔχο. 
Φ 

α ΧΙΙ͂Χ. 2ὅ. --- λ}, υἱδίο, υἱοΐο. 

Ὠευι. ΧΧΥΊΙ. 830. γυναῖκα λήψῃ 
καὶ ἀνὴρ ἕτιρος ἄδω αὐτὴν, Ἄχοτοη 
ἄμοοσ, οἱ Υἱσ δἰϊν8 γέπι λαδεδὲξ ξατα 
116. ιάδ εἰ 165. ΧΙ]. 16. εἴ οοπξ. 

1χ. Ν.. Τ᾿ 8. Β. ν. -- τῳ» Ῥακ. 

Οεη. ΧΙ.Π1. 47. ἠρώτησε δὲ αὑτοὺς, 
«ὥς ἔχετε, 86. ἑαυτοὺς, ἱπιοττοραραί 
δαΐδια 1108, φυστιοὰο νοβ᾽ Βαρεί8. 
δῖος ΖΕ] δη. ν. Η. 11. 837. Τορ. ΝΠ. 

“δ 14. τὸ νῦν ἔχον ἡδέως γίνου, φμοΐ πμΠῸ 
αἰἰπεῖ, ῬοΠΟ 5818 δῃΐτο : ο0}}. Αοῖ. 
ΧΧΙΨΝ. 425. 1 Μαος. [Ν΄. 38. ἐν τῷ 
ἐχομένῳ ἐνιαυτῷ, δῇῆπο δωδεεφωεηίε. 
1. Μδοο. ΧΙ. 9. ἣν ἔχει, αυδπὶ μρογέηι 

ΥΥ 

λαδεί. ϑγτυβ: Ὁ ζϑαἹ, ̓  φιαπι μαι. 

ῷ Μαςς. ΥἹΙ. 1]. διὰ τὸ εὐλαβῶς ἔχεν 
βιηϑῆσαι ἑαυτοῖς, αυἱ ΠΠ]ΠἸοἴτατα ΔΥΌ]- 
(τλθδηίαν, 56. ἀοίδπαεσε, υϑὶ ἔχεν, 
υἱ [,ιἰ. λαδεγο, εβῖ ἱ. ᾳ. λογίξεσναι, 

ς Ῥμίατε, ἐτὶδέϊηιαγε. δὶς ἔχειν εἰς γέλω- 
σα, εἰς «αραβολὴν, ϑδρ. Υ΄. 8. δδῖ 1. 4- 
λογίζεσθαι ν. 864. εἴ σδρ. [Π. τὸ, 
4 Μδος. Χ. 9. οὕγως ἔχειν, εἰς 5686 
λαδετε, ἑἑα ε45ε. 8 Ἐάν. 11. 20. χα- 
λῶς ἔχειν, μἢϊϊ6 6656, Ῥγχαείατε. ΨοΒερὮι. 
Α. 7. ΧΙ. δ. Ρ. 549. εαἀ. ιν. ὨΪο 
Ὁαβ88.1. 86. Ὁ. 96. εἀ. Ἀεῖτα. 38 Εβαν. 
ΝΠ. 82. ἔχοντες, ἐπρεγιοπέϊα οορτιῖ- 
ἐμηι λαδεηίεδ. ϑῖτας. ΧΧ. 17. τὸ ἔχειν, 

ἁ Ἰὰ φμοά ἱρεὶ λαδετε οοπίϊσιέ, δοπογιηι 
δμογμηι Ῥοσϑεδεῖο. 1 Νίδου. ΓΧ. 86. 
ὄχωτες, ργιξάα οπμείϊ. 
ΜῊ ἜΧΩ, πον λαδεθο. ϑ'υτατη. 

Ζοῦ. ΝΙ. 6. ὉΔὮ, τῷ μὴ ἔχειν. Ἄ]ᾳ. 

φιοά ποη ἐεὶ ϑαΐο οομαι. ΤΧΧ 

ἄνευ ἁλός. --- χῳ 5, ποη. ϑγτηχω. Ηοα.. 

ΨΙΙ. 16. εἰς τὸ μὴ ἔχειν. 

ΟΥ̓Κ ἜΧΩ, ποπ ρμοδϑμηι, ποπ᾿ 
υαΐεο. πο. Ῥβαία. ΟΧΤΨ. 8. τῷ οὖκ 

« ἔχοντι σῶσαι, ΗΘΌτ. ἡ") γε τ. 4 5 

υοᾳαο 58. ἁγιὸς, ἀνάγκη, ἀνὴρ, βούλο- 
μαι, γαστὴρ, ἐλαὶς, ἑτοίμως, ἡσυχία, 
ϑαῦμα, κακῶς, λόγος, παῤῥησία, φ«ίστις, 
ατίρυξ, σοφόα,, φρόνησις, Ἰχεεία, ὡδήν. 

ΕΧΟΜΑΙ, αὐῶτο, ΘΟ) ΜΗΡΟΥ͂, 
εἴασα λαδέέογ, ἑπλαδέίον. ΚΝ, 

πιατίίαία. Ααυ. 168. 1.Χ1]. 4. ἐσχη- 

968 ᾿Ἐχόμενος. 

μάνη, Ῥόξξειξα, 8. ἱπλαδεέίαέαι. ---- ΥΥΤΊ, 

αάλατεο. Ὅεαι. ΧΧΧ. 20. --- ΟΎΙΤΤο 

πο μόρῳο Ηεῦτ. εἰ ΧΧ 9208. 11. 

8.  ραῖ. τεέπεπε, Ρτορσῖε Σωϊμεετετιθ.. 
ΕΣ ὉΠΌΣΥ ἩΈΡ. ργογέρεο πεε. «Σοὐ. 

ΧΙΧ. 290. --α 5,3, ἐπ πεωξέμεηοε. 

Ἑσϑοῖ. ΧΙΡ. 4. ὁ 
ἜΧΟ ΜΕΝΟΣ, οοπέέσεμς, οΟΗκπο- 

ἐμ, οολατγεπϑ, ὑτορίπφεμς, ὑπ, 
υἱοῖπιδ. ΙΝ» Ῥοεί. ῬΒ. ΧΨΙΤΙ. 21. 

-- ῦνν» ἰάδτα, Οεπ. ΧΙ]. 948. 
ἐφύοντο ἐχόμενοι αὑτῶν, ὩΆΘΟΟΑΠΕΙΣ 
»γοσίηεε μοβὲ 11ο8. 8 ὅδτα. ΧΧΙ 1. ς 
τρία ἔτη, ἐνιαυτὸς ὃ ἐχόμενος ἐπαυτῶ, 
[788 8ΠΏ08 ᾿υρῖθεν. 1 Ρασαὶ. ΧΧΥ͂ΙΙ. 
84. μετὰ τὸν ᾿Αχιτόφελ, ἐχόρκονος, Ῥοεῖ 
ΑΘ ορ 6] ργοχέπεμς τ αἰϊρπείσίε. 
Ῥε, ΧΟΙΙ. 15. υδὶ ῥγο ἐχόμενοι ποῖ- 
Ὠ}]}} τηδ]6 ἐρχόμονοι Ἰεσεαπιάζιστα εβθε 
οομεοεσιιηΐῖ. ---- διιξὶ, ἀρμά, )αχία. 

1ιεν. ΥἹ. 11]. ἐχόμενα τοῦ ϑυσκιστηρίο, 
7μσία αἰἴατο. γ͵ἀε 61 Βερς. ΧΙ. 
25. Νοβειι. 11. 6. ΙΥ. 3. 18. Ηἰε 
ἐχόμενα γμοβίθαιτα νἱάεῖιτ ῥἈγχὸ χατὰ τὰ 
ἐχόμενα μέρη. 1 Ἀερ. 1. 9. ὅς ἦν ἐχό- 

μος τῆς σηγῆς Ῥωγῆλ, αἱ εγαὶ γεχία 
ἐοπίδαι Εορεὶ. 146 εἰ Ες. 1. 15. 10. 
Χ. 9. Ηδδγοδ. ἐχόμενος, ἀντεχέμειο;, 
αλησίον. ϑυϊάδβ: ἐχόμενος, ἐγγὺς, ἢ 
κατέχων. ΕΖ. ΧΙ.11. 8. Ατοος 1]. 
8. ἐχόμενα τοῦ ϑυσιαστηρίου, 7μπσία εἱ- 
(το. Ο]ο65. Μ5. ἴῃ Ῥσόρῆ. ἐ 
ἐγγύϑεν. ὉδΔη. ΠΠΙΙ. 17. δες. (βι5. ἱ 
ϑγτημα. ἴπο. 1 θρ. 1. 9. [ης. Ἐς. 
ΣΧ, 6. -- ΓΝ» οἵ. Φυά, 1. 1]. 

860. στα. δὶ ἰοοο ἐχύμενα Ἰερεπάυπι 
6886 ἐχομένη, οἵἴηπὶ ἀυδὲο οδτεί. --- 
81» Ῥαγί. δοοίαέα. Ἐχοά. ΧΧΥῚ. 

8. αυΐπαιδ δυιΐοπι ΘΟΥΓΏ 25 ἔσονται ἐξ 
ἀλλήλων ἐχόμεναι, δἰδίπιεί ἐπυίοενι ο0η- 
7μπροπέμν. τὰς εἰ Ἐἔξεςδ. 1. 9. “-- 
ὁ ὃν» αὐ πιαπμπι. ἃ ὅ΄δτα. ΧΙΝ. 

80. --- Ὑ7.2. ἐπ πιαπίδιε. Ῥδ. ΟΧῚ,. 7. 

-- Ἢ Ἵ)3. οἶγοα πάπωπε. 1 ϑδτη. ΠΥ. 

19. -- τὸν, αὐ νιαημπι, )μχία. 1 ϑδτα.. 

ΧΙΧ. 8. Ρε. ΟΥΧΧΙΧ. 6. ἐχόμενα 



Ϊ ἐχ οριένη. 

ἤβου,᾽" ῬφΌΡε ϑοταΐϊατα. ἘΪοκγοῖ. ἐχό- 
νος τρίβου, «λησίον, ἐγγυτάτω. 
ψι Ὑ ὑγ)» αὐ πεώπεηι, αὐ πιαπῶε. 

τὴ, 11. 17. ἕκαστος ἐχόμενος, τπῈ8- 
αἰδϑαὰθ ργοχίπιε δεγιεπ. 1 Ῥατ. 
ΓΧΨ.. 2. ἐχόμενοι, ργοσὶπιδ. 20}. [. 
4. Ὅδη. Κ΄ 4. -- ὄχ. Αααὰ. 

ϑδτα, ΧΧ.. 41.-- Ὁ Σ» 6 τερίοηε. 
γευῖ. ΧΙ. 80. -- 9} Ὁ. Ἰάομι, Νύχτα. 

ΚΧΤΙ. 5. ἐχόμενός μου, Ῥγορε ταθ, ναὶ 
[χΙδ Σαρίοπου τηθατῃ. Οοάδθχ ὑηυ8 
ΗΟΪτμθβ. μαρεῖ ἐχϑραινόμενος 6 αἴοβ56- 
πχϑξα. ---- 25» δεοιιπάμηι πμαπαίοσηι. 

1 ες. ΥἹΙ. 85. --- ....»} ἐπ 

αδεοοπάείο. Οδηῖ. Τ|. 14. ΟΑρρβὶϊυβ 
νοῦ, 608 ἰερῖδθθα 2, φυοὰ (Βα]ά. 

βρη δορί: ἃ ἰαίεγε, Ῥτορε. ϑεα Βυχ- 
τογῆνϑ τοοῖθ σβοηυ 1 Απεϊοτῖς. Ρ. 
684., ἡ ΤΌ ἐδ: θη ΠΔΌΘΓΟ Βι Ὡ ο8.- 

εἴοπομα, ν. ο. 1 βδ. ΧΧΥ͂. 90. υδὶ 
ΟΙαὶά. βαρεῖ ΝῊ ον ἐπ ἰαίεγε 

ἡποπέϊδ. ΤᾺ χυδπάοαιο ὮΓΟ Ὁ Ῥοηίξατ, 
ν. ο. Φεγελ. ΧΥ ΤΠ]. 14. υν᾽ ἰοὺ 

ἩΡτεοὶ ροπὶ νοϊυμὶ Ῥτοὸ γ0)12)}- ΞΩΣ 
ἘΜ 

ΓΟ» 1άοτῃ. ΕΖ. 111. 18. 

Ἢ ᾿ΕΧΟΜΕΊΗ, εο. ἭΜΕΡΑ, 
δεημθης αἰἰδ4. ΓΘ» ροϑίγἰαϊε. 

1 Ῥαγ. Χ. 8. Ῥκῃ. ΧΙΨ. 82. βεο. 
ΟΠ 15. γι 46 οἱ ὁ Μδοο. ΧΙἧ]. 80. 
᾽᾿ΕΧΟΜΕΊΝΩΣ, οὐπεδεφμεπέον. 9 Μδςς. 

ἃ ΥἹΙ]. 18. 

ἹἙΨΑΏ, ἜΨΩ, εἴ ᾿ΕΨΟΏ, οὌσμο, 
εἰϊκο. "πθὰ 1Ιάδ. ΑἹ]. 1 ὅβδζι. 

ΧΧΥΠΙ. 4. ΕΖ. ΧΙΝΙ. 21. --τὺϑ 

᾿γὼ} Καὶ εὐ ΡΒ. Ἐχ. ΧΙ]. 9. ΧΥΪ. 

44. ΧΧΙΠ]. 19. οἱ 4110] 588} 06. Αἀάς 
1 Περ. ΧΙΧ. 21. --- ἼὙ, ΗἸΡΒ. ἃ 

ἫΣ σε. ΧΧΥ. 19. -- Ὁ 

1 ὅδ. [Χ. 44. υδὶ ἰδπιθ ἔοσίαδβθα 
βου ρϑεσιης ὕψωσεν, ἰευαυϊέ. Ὦτδοο 

« 8. 40. 
ΨΈΨΕΜΑ. Βεὶ εἰ Ὧν. 88. ἤψησεν 

ἕψιμα, ῬΓῸ αὺο ἕψημα τ ποηάυσὰ 
γιἀοίυγ, αχαυτα ἴῃ οοά. ΟἾ 18, ν. 32. 
ὃ ἑψήματι Ιοχαῖυν. Κ. 

969 “ ἭἝ ως . 

"ΧΨΗΜΑ, οοοίδἶε, δεοιϊρπέμηι, οἦμο 
ἔδενε ἀφμα οοοέμηι, ροίοεπία. ἘΠ) Ἵ» 

γμδεν, γεΐίμς. αὐ, ΧΧΥ. 30. υδὶ 

ἰδιρθη ζ}} Ῥσίυβ ροὸσ αδϑοπέιθη ΘΧ 

ΑΣΔΡ. αι ΘΧΡ ΙοδΣ ἃ Βογβθηΐο ᾧ 

ἷῃ ὄγτωρ. Ρ, 18. -- ἘΣ ἀεοοοίπης, 

ιδουίι. Οσοη. ΧΧΥ. 29. 2 Βορ. 
ΙΝ. 838. Αγ. 11. 18. γίας εἰ χες. 
γ. 40. ϑυϊάξβ: ἕψημα, ὁ ἀπὸ τινὸς 
ὁψηθεὶς δωμός. 

ἜἝΩΘΙΝΟΣ, »ιαξμέέπι. Ἵ3. πιαπε 

Εχ. ΧΙΝ. 24. -ρν ἥπωπι οογάωπι 

8. δεγοίἑπιπι. Αταοθ 11. 1. ὦ 68ῖ 

ΤΥ απιθη ὑεγῈ παξοεηδ οοἰερὶἑ νοὶ εὐ 
44. Ιά6 1. Ὁ. Μ|Ιοβδδ] 5. ἴῃ ΒΌΡΡΙ. αὶ 
Ῥ- 1462. --- ἽΠΨ.» συτότα. ῬΩ ΧΧΙ. 

1. Ζ2οῃ. Ι΄. 8. Αἀὰε ϑδ'ν. ἵἴ,. 6. 
ΦΈΩΛΟΣ, Λερέεγπες, ῥγἹάϊαπες, ἴι. 

"παγείάμς, ταποίάμα, υείω οἱ οὐδοίοίιιε. 
5528» γα ρμίτίάα, ργοΐαπωπι. Ἐπ. ΤΥ. 

14. βες. Ναῖ. χρίας ἕωλον, ΘαΤῸ Ῥτῖ- 
ἀΐαπα. ΤὨΘοά. χρίας ἕωλον ἢ βέβηλον. 
Νεῖαροα, υἱ τεσΐο δὰ ἢ. 1]. οὔβεσνανὶϊ 
Οτοίϊυθ, ἀδ βϑουῆς! 8 ῬΓΟ ταῦ 
Πδο διζξοπάϊβ νϑιζατη ῥυ δ 18 νϑϑαὶ, ἡ 
Ἐχοά. ΧΧΙΠ. 29. Ζομδγαβ [χ᾽ οοἱ. 
946. ἕωλον, μάταιον, ἢ χϑϑεσινόν' ἢ τὸ 
ψυχρὸν χαὶ ἀνωφελές" ἢ τὸ ἀνίσχυρον. τὸ 
εἰς τὴν ἕω λειπόμενον. 146 αυοαυθ 
ῬΒΟΕΙ͂Ι ἴμδχ. 8. ἢ. νυ. ἃς Ρ]υϊαγοῦ. ΥἹ. 
488. 6. Βεῖδκ. 
ἝΩΣ, ὠδχιο. δεν» αρμά, 7επέα. 

Ὅδη. ὙΠ]. 7. ..-. τ, υδηΐγα ἴο. 

1 ὅδ. ΧΥ͂. 7. ----- 55). οἰ μα ηῖδ. 
1 ὅδ. [Χ, 27. ΤΙ οσθηάυμ ὡς. ΞΞτ 

Ρταῆχυτι. [ε9β.ἑἁ ΧΧΧΥ ΤΠ]. 1. «ρτο- 
{λβραὶ ἕως ϑανάτου, μδημδ αὐ τιογέθηε. ---- 
Ἵν. 3 ὅ6π. Ι. 28. ποῦ μαγίεραὶ 

᾿πξδηΐοτη ἕως τῆς ἡμέρας τοῦ ἀπιϑανεῖν 
αὐτὴν, δ. 6. πιησμανι Ρερετῖϊ. ὅοι. 
ΙΝ. 9. ἕως ϑανάτου λελύσημαι, υεἦε-. 

πιοπδῆπε ΔΏΡΟΥ. Ὁ λὲ ὝΝ “ν: 

αει. ΧΧΥΙΙΙ. 15..-- “ὝΥ» εγὖε. 

ὅοβ. 11. 16. Μαίαΐο " ἰῃ Ἴ ̓ Ἰἰξετασα 



Ἕως ἄν. 

α ἴἤπενα ἰαρίθυε Υἱάεττυῦ “ν. --- 

ΠΣ Ἢ» "συμ ϑεηῖγο (ε. 1 Βορ. 

ΧΥΊΠ. 45. --- δ Ἴ,, πόσας αὐ ον. 
Ὠεαξ ΙΨ΄ 1]. --- δ΄». Τδη. ΙΧ. 
90. εες. ΟἸΐδ. ---- "Ὧν. ΜΊςΒ. 1. 14. 

[“«ρετυπῖ ν. Ιάοτλ ναὶεῖ ἀυοαῦθ 

ἂε Ἰοοο Ρε. [,Χ. 7. υδὶ Ῥνρὸ ἕως ἡμέ- 
ΠΟΘΏΙΪΙΙ Ἰεροτε ταδί τπηΐ ὡς ἡμόρας 

ΤΟ γοκααῖξα «ἃ οοὐ. ομη. 156. πἰὶ 
Ὧ2 Ἰοερτίυτ. -- “»Ἥ υἱσίία"α. Μα]. 

δῚ1, 12. Ἰερεταπὶ Ἴν. Τερίτυν ῥτα- 

ἔετοα ἱπ οὐ. Ουϊπί. Ηος. Υ]]. 8. 

ὡς, υἱ αι Μοπεΐ οὐδογνανι. Εθ- 
διυΐοτα [θὲ νἱδεῖυΣ ΗΘΌΥ. 

Ἴ συοὰ ἴὰ δδὸ ΟΥ̓ΒΈΟΒΙΒ 6 8 

γεσίετι εδὲ : Μωΐξ δίομῖ, 8. αἰηκεζε. 
1. Μδοο. 11. 58. ἕως εἰς, ἰ. α. εἷς εἴτη- 
Ὀ  ἰεῖτεσ. 
ἝΩΣ ᾽ἋΝ, οὐ, πεφες ἄκη, 

9 ἄοποο. ν. Ῥε. ΟΧῚ, 11. 1ε6.ὄ ΧΧΊΙ, 

14. πο τοπει είν γοδὶβ ῥδοοδίισῃ 
Βος, ἕως ἂν ἀαλάγητε, Β. 6. πυπρμαπε 
τενεέείεν. Οοκιῖον 4 ϑάτω, Υ]. 33. - 
Ὁ Ἢν σαι. ΧΙΙ͂Χ, 10. εκ 

Ἠεεείεσεα 9οῦ. ΧΧΧΙΧ. 454. Ἐ}] 
δου θεινάντη ὺς ἃ 

ἌΧΧΙΠ. 14. 
“ἝΩΣ ἮΛΘΕΝ, κεφμε ἀωπε μετ. 

υεπὲὶ. ΓΙΌΣ» “κυ. σε. ΧΙΙ͂Ψ. 19. 

Ἰαοῖα ᾳιοδά ρεεδύτη. 

ἝΩΣ ὍΤΟΥ, κεφμε ἄετη. γχὴξς Ἴν: 

1 ϑδα. ΧΧΧ. 4. Υἱάε εἴ 1 Μδος. 
ΧΙ͂Υ. 10. 
ἝΩΣ ΟΥἧ, μρῃνε ἄμπε, ἄοπεο. Ἴν. 

Ῥε. ΤΙ ΧΧΊ, 17. ἕως οὗ ἀνταναιριῇ 
σελήνη, ἀοιδοῦ συ ]δία ἥπεσὶς ᾿ση, ἢ. 

“ΨΙ Ὁ 
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6. πὶ οριᾶ ϑαδίκει ἐπμροιδέην εἰ 
Ἰμοοδανείο δὰ 8. 1. αὖντα τοῦ ααρώ- « 

τος βώωυ τὸν χρύκα. --- Τῷ τ Ῥεεῖπε 
ΧΟΙΝ. 18. Δοοερεσιπὶ ῥσὸ "32. Ἢ 

Ῥον πγραϊασοη, χε ἴπ Βυϊακτοοια 
Ῥαυτςτ ΒΒ αηδπάοασς υπαγχιδέυτ. 
δίς 0σὉ. ἜΧΧΥΤΙΙ. 21. τῳ 5. ς- 

ξερεστιπξ ὑγῸ 15 ̓λξ- --- ἸΞ Ἣν Οεα. 

ΧΧΥΙ. 18. ---ὄ- ὍΠΕΝ ν. οὐ γοε- 

ἐγεμεμης, 1. 6. ροείγεο, ἑαπξαι, (λιαϊὰ. 
Ὧδη. ΙΝ. δ, ἰπ Οοά. ΑἸ]οχ. 
ἝΩΣ ΠΟΊΕ, Φμοίξημε, φκαπνάς. 

ἸΝ ἽΝ. Ρε. ΧΗ. 1. 1Χ1]1.54 -- 

ἜῸ Ὑν- 3 ὅδπι, 11. 96. 
ἝΩΣ ΠΡΟΣ, ἀὐφως «αὶ. -τρ. Οἱ. 

ΧΧΧΥΠΙ. 1. ᾿Οσωροὶ "αἰἶδα μὲν ἕως 
«ρὸς ἀλουπά ὡς ἐκὶ, ἄχρι, εἰ μέχῃ 
«γός. 
. ἝΩΣ ΤΥΝΟΣ, ὠϑσμὸ χαμὸ. Γη)δὲ Ἢ: 

Ἐχ, ΧΥ͂Ι, 28. Νυχα. ΧΙΨ, 1]. εἰ 
4110] βεορῖτκ. 
ἝΩΣ ΤΟΎΤΕ, ὠεᾳδε ἔππο. ἸΏ Ἢ ε 

ΝΕ. 11. 16. 

ἝΩΣ ΤΟΥΎΤΩΝ, καδηκε αὰ ας. 
ὉΠ ἽΝ᾿ εοισγυε. 8 ϑατι. ἯΙ. 18. 

ὙΈΩΣ ΩΔΕ, ἄκοικκεγιε. Σγ9 Ἴν» 

Ἰάοση. ὅγτωσι. 700. ΧΧΧΥΊΤΙΠΙ]. 11. 
'ἙΩΣΦΟῬΟΣ, ἐμοΐεν, δέεξζα ππαία- 

ἔπα, σωγονα υεῖ ἱκοὶ ργαπεποῖα. Ἣν» 

πιαπε. Ἐχοὰ. ΧΙΨ. 944. --- Ὀσρ, ἦν- 
οὐῥξν. 1εξ. ΣΕΥ͂. 18. --- “χα τ,, αν 
γογα, Ῥε. ΟΙΣ. «4. -- Ποῦ» σερα»} 
ομέννι. 1 ὅδα. ΧΧΧ, 17. --- ἡγῇ, 
αὐτόγα. “οὉ. ΗΠ. 9. Ψιᾶς Ξαρσα 5. ν. 
ἀνατέλλῳ. ὅον. ΧΧΧΨΤΙΙ. 12. ΧΙ]. 
10. Ηεδγοβίμδ: ἑωσβόρας, ἀνατολιπὲς 
ἀστὴρ, ὁ τὸν ἔξϑρον φέρων. λέγω ἃ τὼ 
φωνσρόρον. 



ΑΠΠΕΝΔΑ. 

᾽ΑΒΑ 

Ῥ, 2. ὁ. 2. --- ΑΒΑΣΑΝΊΣΤΟΣ, 

᾿πρίογαΐιαδ, πο ἐσαηπαΐιδ, ἴδια: 
ρεγς ἀοϊοτίέξ, 
νοϊαΐεν. Θυδὰ ΜΙιααοΙἀοτρε ἐμὰ 
ατῖϑ Ηδσχαρὶ. δά 70». ΧΧΙ. 
οὔ 5 δΑτΩ 
γυϊασῦτα ΕΣ κε. Νιοεῖ. Ρ. 86δ., 
ΘΟ α ἰ(α νοεσίδηδιπη οδὲ: χαὶ ἐξαΐῷ- 
᾿ς εὐθυμοῦντες καὶ ἀβασάνιστοι εἷς ᾧδην 

αψέρχοντοω. Νᾶτα 'σις. Β, 1. πο 

Ἰσγοίοξ, ϑοὰ ἐγέείεε αἰστιβοοῖ, Ὑο- 
ΘΟΣ ἴΆτΏΘΣ, Π6 νοσθδ εὐϑυμοῦντες καὶ 
βασάνσοτοι εχ Οτί ειία (στατισηπία- 
118 ἴῃ ϑυτογιδ οῦ! σα! αυΐδο υὐνκ νι 
πὶ. Κὶ. 

[υ0]1α. ἃ. 1. Ροεῖ οὐαὶ. - Ζοπαταθ 
ἴκσχ. ὅ. ἀβίβωιος, ὁ μὴ σάγως. 

Ῥ. δ. ὁ. 8. Ῥοεΐ --- ΤΟΙ. ΓΨ. 12. 
ἀγαϑὲν, ἀοηυτα, τπυυπτι8 8. βαοσὶ- 

βοῖυπι σταμιπὶι εἰ δοοορίαπί. 0}. 
ΧΙ. 21. ἀγαϑὴ, 1. α. συνετὴ, ργάεηξ, 
ΒΆΣΩ Υ, 10. Βἰ σύνεσις λόγων {τἰβριι- 
ΓυΓ. 

Ῥ, 7. 6. ὅ. ροεῖ ἐπιμελῶς. --- Τοῦ. 
ΧΠΙ. 10. ἰαυάα δυσπι ἀγαϑῶς, ἈἩ. 
8. φμαπίωηι ρμοίεέδ, σμαπι ορέϊηδ, 
Ἠεδν. ΣΟΥ]. 

Ρ. 11. ἃ. 6. Ῥοπὶ ἀναπαύσει. ---- 
Τοῦ. ΧΙ], 12, ἀγαπᾷν ε8ι δεπεοιέε 
αἤῆοετε, ἰα απ εἰστιϊβοιίίοπα βεαρὶυϑ 

ἱ φαοχαε ἰῃ Ν. Τ. Πρ τίθ σοροσϊδισ. 
Ρ. 13. ἃ. 7. ροδὲ απιδέ. ---- σεεῖθ- 

ΤΌ οὐμΐδσ ἀδ ἰδο γόοοα ΟΥεροσζυπι 
ἂς Ὠϊαὶ, Ρ. 60. οὦ. βοδιοοῖδγ. 

Ρ, 18. ε. 8. μοοί Βχεῖξ. -ο- Ααἀά6 
Εἰγτροὶ, Μ, 6. 85. 

᾿ΑΔΑ 

Ῥ. 14. ἃ. 9. ροεὶ ἀκοὴ. ---- Οεδἰθ- 
ζυμὰ γὰρ ἀδ6 δο γοσθ Το] δ Ἐκχ- 

φιὶ περῤίίς ἀοίογί δια συτδατα 11. ἴὰ ΑΡρο ]σπῖ! ϑορῖδμα 
[οχὶο. Ηοχαεν. ᾿. 735. 

Ρ. 19. ας. 9. Ῥοβὶ Βεβ. -- Ετ- 
πο]. Μ΄. 10. 37. ἁγιασεὸς, ἁγιαστία. 

Ρ. 21. ἃ. 4. μορῖ ἁγισείαι. ---- Ἐϊγ- 
τοὶ. Ουάίδηυτα 4. δ0. ὡγισεώα ἀγι- 
ὡσύνη ἔστι. ἄγιστεν, τὸ σίβασμα. Ἐ6- 
Ῥεσίπις αυοᾳυς ἰδδο γοὸχ ἴῃ Νίασιηὶ 
Ρτοοῖο ὑ. 45. υδὶ ἴλιβοὴ Βοἰδδοουιϑὰθ 
καστείας ΚΘΡΟΒΕΙΟ ταδ} εξ, 

Ῥ, 92. 6. 8. ρμοεῖ τινῶν. «- Αἀῆε 
Εξγσταοὶ. Μ. 14. 15. 

Τρια. ἐ.1. 
νὴ ἀγαύλη, εἶδος ἀκοντίου, ημαύηι δὲ 
καὶ ἔργον φι τῆς σχηνῆς τοῦ ἹΜωσΐίως. 

ἐηρή ϑύοααο ΑΙΡεσ δὰ Ηρογοδ. 

Ἵν» τ δ. δ. Ῥοδί τύπους. ---- ΑὐΔδ 
πέρ Μ.11. 46. εἰ 618. 837. 

1. ὃ. θ. Ῥοδὲ Βαρεί. --- ὕυχ 
ἄγρωστος ταρετιας ἀποασα ᾿π Εἰγ- 
το]. Ουάίαπο 7. 7. υδὶ ῬῈΓ εἶδος 
φόας χ' ἶ 

Ἐϊντοοὶ. Μ. 180. 81. 
Ῥ, 84. ε. 8. Ῥοεῖ 8. --- 1 Μδοο. 

ΙΧ, 40. ἄξωμεν Βαχχίδην, εἰθοϊοταια 
(μδπαρα 80] οἰξαπο τερετι θπιθ- 
αἴυτη, ἰδδίδ 0660), υἵ Βαρο;! ον 
“ξαηϊάδιυτ. Μά 

Ῥ. 386. ἢ. 8. πνλλὰν «αν. 

Νοχεθε ταθηδὶα δηΐ οἷν 1]18 ϑαχξαΣ, 
Ὠοδσο Μαριο τευροπάεεια, ΗφὮν. 
ὙΠΝν ἀ6 408 νοῦβ οοῃξ. ϑιχιοχῖβ 

Τοχὶς, Ηθῦσ. ῥ. 40. οα. Εϊονθοση. 

Ῥοσΐ 14. --- ΖΟΏΔΓΑΒ Ι,ΕΣ. ἢ 

ορτώδους ΘΧΡΟΠΠΌΥ. « 
Γθϊά. ἀ. 4. ροεῖ 41]. -- ΑαάΘ 
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« εν. ΙΓ. 15. Ἐδῶ. 111. 7. 18. 
1 Μδος. Υ11]. 438. οἵ 9 Μδος. ΧΥ. 
87. υδ΄ῇ ΟΧργοββα νῸχ ϑυγίδοδ ἀ1ςὶ- 
[υγ. 

Ῥ, 36. ζ. 8. --- δ᾿ΑΔΑῚ-ΝΙΣΑ᾿Ν, 
ΑἀΔιαγν-πέεαπ. ΝοΙΏΆΘΙ τθηβὶ8. ἘΒ[ἢ. 
Ι. 1. 866. ὕεῖ. Ατυηᾶ. υὐ᾽ νισὰν 6Χ- 
Ῥ]Ἰοδτιομΐβ συ δαὐάϊτυχη Ὑἱάἀοξυδ. 

Ρ, 87. ἃ. 8. γοεῖ ῬΆρὰξ -- δὶς 

᾿ΑΔΑ 

αυοαθα ΑΥΔΌ. Ὁ ΒΟΟΣ ΟΣ δρυὰ 

ὁ Μεϊάδη. Ῥχγον. δ6. υδὶ ποχ, ουἱϊ 90- 
ΦῸΓ ὍΟῚ δδῖ, ποίδβξ ποσίθῃχ, αὐ1δὲ δὶ- 
τηῖθαὶ ποῦ ἢαρεί. Αἀάδ (οξβῃ. 
ϑυγ. ΚΤ]. 80. 

014. ἁ. 6. ροδῖ δἱ]οαυΐξισ. ---- 
Ἐξοάδτα βϑῆϑυ δοοϊριοπάυμι φαοαὰθ 
οδὲ 0] ὰ. ΝΠ. δ. 9θ. Οοηξεσ 4πο- 
4υς [οχὶς. Ν. Τ. 8. Β. ν. 

Ῥ, 38. ρ. 6. ροεῖ 14. --- Αἀάϊ. 
Ἐπκίμον. ΧΥ. 9. ἀδελφὸς, ἑλτοπὶ δ86ι 

ὁ Τεβηὲ ΟΟΉΒΟΥΣ, (0]}1. ΧΥ͂Ι. 9.- υδ] 
ἘβΊ ΠΟΥ ἂὺ Αγυίδχουχο τῆς βασιλείας 
κοπνωνὸς αἱ ΓΓ. 

Ῥ. 40. δ. 4. γμοϑῖ δερμίογειηι. -- 
.-- (ΛΙάο ᾳυοθ ἰαυάδι Αὐπίσθηϊβ 
δὰ ϑοάπ]υτη ὑ. 74.) 

Ρ, ὅ8. δ. . Ῥοκῖ ῬΆ85)11). --- ΒΒ. 
ΟΝ. 18. -χαὶ ἧσαν φὴν αἴνεσιν αὑτοῦ. 
Ζοηδγαβ [,οχὶς. 1008. ἦσαν, ὑπῆρχον, 
καὶ ἀντὶ τοῦ ὕμνησαν καὶ ἐδόξασαν. 

ἁ Ρ. δδ. ἀ. 8. - ΚΛΖΩΤΙΣΊΤΙ, 
“:ἀοάϊος, Ὦ. 6. πρια βεὰ αἀἰαϊεοίο 
ἑποοῖϊς Αφἀοάϊ βεὰ Α“σοϊδ (υσθῖδ 
Ῥα] 9Ό πε) οοηιπιμὶ εἰ Ῥτορτία. 
τ Ν ὉΒα]ά. “εἀοάϊοε. ΝΕΆ. 

ΧΗΙ. 94. ᾿ 
Ρ, 67. ὃ. ὅ. Ῥοβὶ 18. --α εγθυμι 

ἀϑεμωσεῆσαι τερετῖτυῦ ἰπ Εἰγτηοὶ. Μ. 
ΟΣ Ρὲσ παρανομῆσαι ἜΧΡΟὨΙΌΓ. 

1014. σ. 4.---ὦ ΑΘΕΣΜΩΣ, ἐἰεοῖίε, 
ς πείαγίδ, οοπίγα ἔεξεε. 8 Μδος. ΥΙ. 

3,5. δ60. οοά. Αἰοχ. υὐὶ ἴδυβθῃ ἰοοο 
ἀϑέσμως ΟΣ 41119 Ἰοοΐβ δἷῃα ἀυδίο χα- 
-«Ῥοπεπάυμι αεῖ ἀϑίσμας. ναθ6 5. ν. 
. αϑεσμος. 

Ῥ, 69. ἀ. 8. --- “᾿ΑΘΕΤΗΣΙΣ, 
πιοΐο τεὶ 6 ἴοοο, αὐγοραΐδο, αδοίεξο, 
εὔζδπι ἱ. ᾳ. ἀϑεσία, ᾳυοα ν]46 ΒΌΡΓΑ. 
ὉΝΏ» Ῥγαυατιοαξο, ρεγβάϊα. ἴδει. 

ΙΧ. γ. υνὲ γγὸο νυϊχαῖο ἀϑεσίᾳ ἴῃ 

ΑΏΘΕΝΘΒΑ. 

Ὁ Βασίοῃ. ἢ. 975. 

"ΑΙΣ 

ΑἸοχ. εἴ (ομρὶ. ἀϑετήσει Ἰερίτοτ. -- " 
νϑ8» ργεαυαγιοαῖδο. 1 ὅιαα. ΧΤΥ. 

19. οὐδὲ ἀσέβεικε, οὐδὲ ἀϑέτηαις. Ὁ 
406 ἰοευβ ἔυγις γον ἂς ΒΙΘΕ 
ἀΠΙχοπίίαη. Βαβι]. Ἐρ. 61. Ται. 
111... Ορρ. ν. 144. ἀϑίτηως τῆς τα 
φως. ἴα. Ταιι. 11. ν. 659. 671. 
Νασξίδῃζς. Το. ἱ. υ. 744. ἀϑέτγα;. 
τοῦ ᾿Ιουδαϊσμοῦ, εἴ τῆς ἁμαρτίας ἀγροῦ 
ϑοογαῖ. Η. Ε. [ωὉ». 1]. ς. 37. ΡΒ 
Ἰοχθοῆυβ Οἷοεββ. ἀϑέσγησις, ἀεοερία ; 
Οεεΐεγιμι νἱὰθ 1 οχίοου Ν. Τ. 5." 
γ. 

1014. ἐς 6. ρμοεῖ ἀγωπστὰ;. -- 
ἀξὸμ Ἐχγτοοὶ. Μ. 669. 596. εγγοὺς 

Ρ. Ἢ ἐ. 6. ροβὲ Βτοιβοϊμιοιδος. 
--- (κοτγυτα Υἱάς φυοβ ἰδιυάάδε ϑεῖως- 
ἔοτυϑ δά θιουῃ. δὶς. 46 σσωροι. 
νεῖ. Ρ. 438. 

Ρ. 60ὅ. 6. 4. ροεῖ ἀεδείεε. --- Ζο- ἰ 
ΠΑΓΩ8 [,οχ. 984. Βχίσατο, ἐμάστιξει, 
υὉἹ Τιαδπὴυβ δαἀάαςις ἰΙοεισα 
Ἀ ομΐβ 110. 1,Χ]. 7. υδὲ Ἰορίοιτ: 
τοὺς μὲν αληγαῖς ἠχίζετο. 

[Ρ]Ὰ. ᾿. ὅ. ροβῖ σδυάασω. ---- (- 
τογιπὶ ὧδ νοοὶβ μυ)ὰ5 οτιπορσταρδις 
οἱ βιμηιβοδῦοπα νἱάς ) Οτνη)ς δή 

οὐ Ῥιεγβου. δὲ 
Μοες. Ῥ. 86. θ6ᾳ. 

Ῥ. 66. ο. 1. ροϑῖ 28. --- ὧς Ηκϑε δὰ : 
.1.5οῃ 18 Ὠίδοοπὶ Ηδϊοσίδσω μ᾿. 906. 

[0]14. ἡ 1. Ῥοϑὲ τπδῖα. --- εἴ ἀξ] 
Ἰοφυοηαὶ Οτεοοσζατῃ οἱ 1,διΐποζυπι 
φουνθηϊθηῖοσ. ὙγιὼᾺ6 ϑεδιγδάοσσιμ 
86 Μυβδαυ Ρ. 186. δεη. οἱ Βασγί. 
δὰ ΟἸδιαᾶ. Ρ. 609. 

Ρ, 69. ο. 7. Ῥοδῖ 3. --- Ῥεταπεί 
ἢυς υοαα βου ρο ΠΑσταϊπὶβ ἴῃ- 
ἴον ΠΙΌΤΟΒ ἈΡοσσυρδοβ Ν. Τ. τεϊδα, 
τῶν τριῶν «αίδων αἴνεσις, σαπέϊομηι 56 ἃ 
ἤψηιπες ἰγίπεηι ριστοῦ μη 8. Σωθεπεσε. 

Ρ. 74. α. Ἴ. μοί 18. ---- δα αυεπὶ 
Ἰοσῦμα ρεγμεϊ ρίοββα Ζοπδγε [οσ. 
645. εἴλετο, ἠϑέλησεν, 0011. 4 ΤΒεβε. 
11. 18. 

Ρ. 7ὅ. ο. 9. Ῥοβῖ αὐρῶ. --- Ἰ)ε οση- 
ξαδίομθ αὖρειν εἴ αὖρεῖν ἱπ {0 γῖ5 νείθ- 
τῖθυ5 νἀ6 Ἡρτιαδυοσ υκίυτα δὰ ἀ- 
τὶθορ. ΡΙυϊ. Ρ. 494. ε(, τεῦ. 

Ρ. 17. 5 3. νοεῖ ζῆλος. --- Βο- 



ΑἸῺ ΑΌΘΕΝΒΘΑ. 975 ᾿ΑΝΑ 

ἴὰ8 ἘΤίοτοσ. Τοπι. [1. δ. 618. 7όεπα ρατυα, φια ἀρτὲ αὡξ λοτὶς ἐστὶ ἢ 
παῖ ζηλωτιχὴ, αυοά πιυΐαίατη 
ἢ 1 καρδία αἱσδητιχκὴ, αὐὰ οἷπ8- 
ι ΠδΡ ΕΒ ν. 10. ὑχο Ηθδν. 55 

ὁ. ἸορίτυΣ καρδία αἰσϑητιχή. ϑ8εὰ 

ητικὸξ, τώ γουμδοῦϊυτα ἐπιρθ- 
Ὦ, ἰο δὲ λιγέ αἱ τολαὲ οπο δαγξ, 
τὶ ἐγγεξαδιίοηι, ἰγσαοσμπάμη οἱ αὐ 
π Ῥγοοζξσεηι εἰρνϊἤολγα ρῬοϊοβῖ. 

», 856. Κὶ δ. ροβῖ δηϊθοθάοπεθυβ. 
Βαγυςῖ. [1]. 13. αἰὼν δα]εσῦνε 
Αἰταγ, εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον.  αὶς. 
ῬίΕΤΤΟ ἐξηιρογε. 
Ρ. 91. ἀ. 3. Ῥοβῖ 18]. --- Αἀάδ 
γτηοῖ. Μ. 405. 40. 
[Ὀ14. 6. 9. ροεί ἀχάριαϊζς. ---- ὕδατα 
ἰΙοο, ἀχαίρις αὐυοᾳὰθθ ]Ἰορὶ ἴῃ 
γτρο]. Ουάϊππο Ρ. δ6δ. 1]. 14. ἃς 
ΡΟΣ ΘΓ ὁ μὴ ἔχων καιρόν. 
Ρ. 101. κ.- 10. ροϑὶ 852. --- Εἴστη. 
. 40. 97. ἀκοαίαστοι, ἡ κάμνοντες. 

Ῥ. 111. 1. 2. Ῥοβῖ Τσοδὶ υογπῖ. -.--- 
ἱστοὶ. Ουά, 395. 4. ἀχτὴ, ὃ σήμοαίνει 
γιαλόν. 
Ρ. 118. Δ. 10. ροϑὲ τουηαΐ. -- 
οὔ. ΝἼΠ):. 9. ἐσ’ ἀληϑείας, Ἰῃΐοστο 
Σ ΒΙΠΟΡΙῸ δῃϊηο δἀαιοίυϑ, χονο- 
Ἤ[14 Π6ἱ σοχηγηοίι!8. 
Ρ. 124. ὃ. 4. ροεῖ 7 μπι. --- Ζο- 

ἈΓᾺ8 [,6χ. 5603, ἑάλω, ἐχρατήϑη. 

Ρ. 184. 0. 1. ροβῖ σωρεγδίυϊέ, --- 
[υης τηυίδίδ βοηίοηίία βίδίῖυο, 205. 
ΧΙ. 19. ἄλλως Ιάθτῃ ε886 αυοα μά- 
ἥν, αἱ ἔγβαιθῃβ εβϑὶ Ασβίορἢδηὶ, ν. 
. Εᾳα. 1]. εἵ Ανρ. 4. ν1]ά6 αὐο- 
[6 Ὠυκοσυα ἀα ΤὨυογὰ. Ρ. 260. 
.. 28. 

Ῥ. 138. ἃ. 2. ροβῖ Ἡ.]. ---- Εογ- 
Ἅ886 ἰδ ΓΧΧ ποίίογο Ποζηΐῃθ, 
γυοά ν4}}} ἀοπάδ Βερϑὶῖ, ὕγοὸ 'ριο-. 
ἸΟγα οἱ δηθαυδίο π ταδὶ πεσιπί. 
ΨΑ}118 οηΐτη οεἰγοβ ἰδουτηω ροβίϑθδ 
ἀϊοῖα Μη}. σαἰδς «αἰδδ. 

Ρ. 146. 6. 8. Ῥοϑί ρογρειγαβίι. -- 
Τοῦ. Π]. 16. ἁμαρτία ἀνδρὸς, 11116]- 
[8 σΟΠου 1 δ18 οὐτῃ ΥἹΤΟ. 

Ρ. 147. κὶ 4. γμοϑὲ οοπάϊοίιι. -ττ: 
ιὰς χυοᾳας Τικδη. δα ΖΟΠΔΓ. 
Ιμχῖο. ὦ. 166. φὰὶ ΠΝ εἴ ΟΝ 
οοηξετί, αυοά ο8ῖ βου οσῖθ.8 ΕἸΌΥΕΟΙ8 

βαηίε. 

Ρ. 155. ἢ. 9. ροϑὲ ᾿Αμυρίτης. ---- εἴ 
ψΑ]οκ: ΟἸοκβδβ. ϑὅδογαβ εχ θυ ῆῖο 
Τοιι. 1. ΕἸ). Οριβο. ῬΒ11Ο]. Ρ. 175. 

᾿ Ρ, 157. α. 8. ρμοεῖ 1054. --- Εδάοτα 
ΥΟΧ τοι τυθπα αποαια εβὲ Εἰγτοηοὶ. 
Οπαΐδπο 46. 90. υν] Ἰορίίαν: τὸ 
ϑηλυχὸν' ἀμασλακυία (Ἰορεὲ ἀμελακία) 
καὶ «οιητιχῶς ἀμπλαχίη καὶ ἀμπλάκη, 
ἤγουν ἀποτυχία “τῶν ὠγαθῶν ἔργων, ὃ ς 
ἐστιν ἁμαρτία. 

Ῥ. 160. φ. 9. ροβὲ οἰϑίδί. --- ὑσω- 
[ΕΥ̓ δυοίοτιδίεη (οά. ὅγγυ, Ηροχ. 
Μααϊοὶ. 

 Ρ. 161. ὦ. 7. γμοϑβὲ γένοιτο. --- ἴδ ν. 
ΧΧΕΥ. 88. ὃς ἂν λυτρώσηται. Ὑυ]ρσαῖυ5 
Ἰερίββα νἱἀθίων ὃς οὐ λυτρώσηται, χυοά 
Ῥγείδγθπάυμι οδβί. 

Ῥ. 16ζ.. δ. .9. Ῥοβὲ δέεγπεγο. --- 
Ἀποΐογο Ζομδγὰ 1,6χ. 178. ἀναβάσεις ἃ 
Ρβ, 1. 1. φυμπΐ οἱ εὐσεβεῖς λογισμοὶ «ερὶ 
“)εόν. 

ΠΡ 166. Κ 7. --  ἈΝΑΒΕΝΝΩ. 
ΡῬΙῸ ἀναβαίνω. 1 Μδοο. ΥἹ]. 48. δΒθ6ς. 
οοὔ. ΑἸ]6χ. ἀνέβεννον. Ν᾽ἀ6 πῆγα 5. γ. 
ἀποκτίννω. 

Ρ. 169. Κὶ 2. ροβὲ ςδ]οξβοίθθαί. -- 
νι αυοᾳχὰς Ἑάιίογεβ Βοιμδποϑ 
(οἀ. ΟΒΐ8. Π δῃ16118 ὑ. 878. 

Ρ, 170. Κὶ 8. ροεῖ 9. --- ἢν 

οοοἰάο. Ὁδαϊ. ΧΙ. 9. ἀναγγέλλων 
ἀνωγγελεῖς, Ὧοπ αυοα Ἰεροῖα, 408. 
δυσίοσς 10818 νἀ δγοίαγ, δ ]]ἶγε γα]- 
Ἰεπί, υἱ Οτοῦμυβ 51:01 ρευβυδαθθϑβέ, 
βεἃ αυοά Ἰοερογοηΐ ἡ. ἼΔ υἱ 
οὔϑεσναΐ Εδάμι. (δ]πιεῖ. γι46 χυο- 
468 δὰ ἢ. 1]. Ηουδὶραπαμσχα. 

Ρ. 171. α. δ. ροεῖ ἔδοϊξ, --α ῬΒΔΙμ,, 
ΧΧΙ. 34. ἀνωγγελήσεται τῷ κυρίῳ 
γενεὰ ἡ ἐρχομένη. Ζοπδταβ [,6χ. 106. 
δος Ἰοςο δαάιιοίο ἀναγγελήσεται ῬῸΣ 
διηγηϑήσεται ἰητογρτείδτυΣ. 

Ρ. 176. ξ. 8. Ῥοϑὲ Σοαίωγ Ἴγοηξ. ---- 
1 μοίδη. Ῥβουάοχῃ. 59. σχωλήχων ζέσας. 
νιάθ ααοχὰθ δὰ} ἐχζέω εἰ ἔχζεσις 
ποῖδίδ. 

Ῥ, 188. ε. 10. Ῥοδῖ 6βῖ, ---- [ἡ Ηἰ8ε. 
ϑυβάπη. ν. 89. δὶ ἀναχαλύστειν εἴ 



θ)4 ἈΝΑ 

« ἀκεκαλύατων ὅχ οοὐά, οουδιμυπίυΣ, 
ἀκικαλύκτειν τιοῖδῖ υεΐαπιεν γοποθογε. 

Ρ. 183. ἃ. 4. ροοῖ «ῤει, --- υδί 
ἀνακεδδαι Ὡοίλϊ οἰτοεμπι δεάξγο. 
ΠΝ, ἐ. 8. Ῥοεῖ 68. --- Εἴγιλοὶ. 

Ουσίδηυμ δ].  - 
κάλεσις. 

Ρ, 188. ἃ. ὅ. ροοῖ δρήριγμα. -- --- 
ϑροιίυε Μίδο. βοοῖ. Χ. 11]. ἰὰ 
ἴκίδυοο Οοσίηίδίδοο ἸΏΆΣΤΩΟΣ νιαΐα 

ὃ τι ᾳο ἸοσίθιΣ: τὰ ἀναλήμματα ὑκὴ 
φισμῶν χοὶ σαλουόγητος 

ΑΌΘΕΝΘΑ. ΔΤΙΑ 

6 ἰπ [,δομὶθ Ὠιδοοειὶ Εἰ οίσεια 97. ἢ 
. Εα. ΗΔ. 

409 πα τς π᾿ 
Μαγίύδίεσα ᾿ν. ΕΡ. 84. πες φπέεσιαα 
ἴεν πεὸ ἐξδὲ σταίπε Ἠοκο εεξ. 

ἢ 4. μοαὶ “ερὶε. --- 9 Ἑδὰι. 
πῆρ ὑπριτεάθατὶ ἡγοῦ κά ἀρὴν ρει τὰ 

σου ἕως ὐγίκεομξ δέζυ: 
Βαγιοῖ, 1]. 1. ἄνθρωπος, ἄοποο (6 μέεδε. 

διαλέλυμῶα ΤΟΪά, ν. 8. ραίετ. 
ἐκεσχεύασεν. Ῥ. 4290. ο. 8. Ῥοδξὲ σορεύαι. -- ̓ 

Ρ. 1942. ἀ. ὅ. ῬΑΡΙΣ 1. .-Ἵ Ὅπο. Ἐείριά, ΡΉσΏ. ν. 676. τρόπαια εἰς 
δυάς ϑιγαίδῳ. ς.: πα  Ἀρίνρῃ ἀναστήσεις ; 
τὸς ψαχὸς ἀνῆγον κα Ῥ, 480. ἀ. 8. Ῥοεξ 6Φο. ---. 3 Ἐδὲν. 

᾿ 1. 34. ἀνίστησιν οἱ λόγοι τοῦ πυρί, παὰ- 
κα μία, ἃ. 7. Ῥοϑὲ 566. --- οἱ ὕΑΙΟΚ. δῖοσα βέκτεν δα Εἰογοιο ΤΕ. ΡΣ ΤΣ ποτα οὐπρευσοα Εἰ ἀν 
Ορυεσαὶ. ῬΒῆοὶ. Ρ. 176. Ρ. 421. ὃ. 6. ροσὲ ἄνως. --- 1.- « ΒῬ.198. δ. 4. δεπιρτολία. -α ρρδὶ ἰπ Ὠΐθα. ἀδ Ετασταθῖῖο οοὰ. 
Εἰγτηοῖ. Μ. 98. Ὁ. ἀνιαλήσως, ἀνα- Ἐ}] Ηρῦν. ΜΒ. (ΑΙροσε 1779. 4) 
«ληρώσεις, ἔχ τοῦ ἀναπλᾶ. 

Ῥ. 406. σ. 4. μοεῖ γηΏι δ}. --- 
γιάριαν χυοχῶο ἀπ συίδεϊμν!α Ε΄6. 
Ὀυεοῖβ ΠΟΘ τλῆ δίαυϑ Αγρίδυθ 
ἀυρ]οχ ν᾿» ἔπιϊεθε, βἰγωρί εχ Ὡθτῆρο 1» 
Αϊπ, οἵ ξυϊζυγεῖο υ) Οαἷπ, αυοὰ εχ 
αἀϊνεγεῖὶβ ποιηϊπῖρυθ δρρϑχεῖ, 49 
αυϊάεχῃ ρον ἡ Ηθῦσαϊοθ δοσρία, μεσ 

ὦ Τ' γετο ἃ Οσεθοὶβ Θχργθϑεδ διιηῖ. 
[θϊὰ. ὁ. 8. ροδῖ 17. --- 1 Μδοο. 

ΙΧ. 28. ἀήτειλαν, πὰ Ἰασεῦι Ῥγοαϊθ- 1 
συπί, χαὶ πειὴρο διίδα δραϊα Ἰδέυθ- 
ταηῖ, ἐμάν, τ ν δι κμῤθιδημλαν ἴῃ δθοσο τϑθπῖ- 

εἰ 907. ἀ. 7. Ῥοσὲ Μοσῃα.--- Ομ 
ἐφῴοιν ες νὸσχ ἀρθη8 ΟΟΟΌΣΣΙΕ ἴῃ 
Δα θμ ἀε Αηΐτο Ν', γιηρῆ. ς. 29. 

ΘΙ ΟΟΥ ΤΉΘΒ. 8. ἢ. ν. 

« Ρ. 908. ἢ. 9. ροϑῖ 8. --- ΤοΡ. ΓΝ. 
[4. ἀνατροφῇ ἴῃ οἀ. Οομαρὶ. ῬδΙρο- 
τα ἰερίςυΣ ᾿ΓῸ ἀναστροφῇ-. 

Ῥ. 4209. ο. ὅ. 146. ---- Ζοιια- 

Τῶϑ [,6χ. 160. 
οὖκ ᾿ΑΝΑΦΑ' ΔΑΝΤῸΝ λέγουσι. σημναῦ»- 
γι, δὲ τὸν Φαλακχρόν. 

Ρ, 224. ε. 7. ροδὶ αεῖ. --- (εἴο. 
για ἄνθραξ, Ἰαρὶβ ἴῃ τρϑϊδ ἱηδυσὶ 

ἈΘΟΘΙΣ ΑΝ, 

18. δυθοζὼὰ οὐ δυφρίοαο, ΕΧΧ 
καὶ οὖκ εἰς ἄνωαν ἐμοὶ ΟἸττα ἀςσεῖρ- 1 

81266 : και οὖκ ἐμοῦ, Ε πο ιο 
σααιμδν πιθ, ἀυλτα ᾿πιοτρεθιδσμοια 
νοοῖ ΝΟΥ (αι ᾿πῦες αὐδα ἐξυαπεεν 

οί) Ῥδυΐο ᾿Πδοσίογοσῃ Ὡδσηΐσδιι 
ΤὨΪΓΑΓΟΓΡΌΙΩ 6556 ΟΧΙβετηπξ. 

Ῥ. 2382. σ. 8. Ῥοοί δηΐτηο.---3. Μδος. 
ΨΙ. 4. ἄκατν ράσω 866. ΑΔ. εἰ 
Οοπιρὶ., δὶ τὰ σά. γεκι. ἀνῳν 
ἐβτίυτ. 

Ῥ. 486. α. Ἴ. Ῥοεῖ 74. --- 5ιτοῖηε 
᾿υὶο εϑἴ νοχ ονομονμερὲς αροδ Ελγτα. ! 
Μ. 110. 40. 

Ρ. 443. ἡ. 8. μοεῖ Ζεναξί. --- («- 
ταϊα ἰδὲ ἱπ γεῖ. Ατυνδοὶ, τὸ 
ρῤλυ ιο α λὴν οὐδιἐρροεύςς 

Ῥαϊτεϑ Αροδροΐ. 1.1. ὰ 485. 80] 
εἴ Ρ. 434. ᾿σόψυχοι Ἰερίζυτ. 

Ῥ᾿ 452. Κ 10. μοϑῖ Β!Ρ. --- Αἀΐς 
ἘΐγοΙϊ. Μ. 85. 9. εἰ 115. 18. 

Ρ. 456. ξ. 4. γαίξο. ---- Ζ0- 
ὨΔΓᾺΒ ἴΕΧ, 3298. ς καὶ αἱ «ράξως 
τῶν ἀρετῶν, δὶ γἱὰ. ΤΙΌΣΧΗΔΌνΩΕ. 

Ρ. 4289. α. 7. ροεὶ εζαί.----ὶς αδάπ- 
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“Ἔγρεο αδνΐρενε ρους, σε. Οτε- 
χὰ δε (ἱο. Κ᾿. ψεστ. ο.. 18. Ρ. 321, 
ὮΔΓ88Β ἔμεχ. 277. ἀκῆχτο, ἀπηνέχθη. 
Ῥ. 464. ε. 10. ροεί 1]. ---- δὶς 
"αντᾷν ὍΤΟ Ὀεπῖγε ἰοσίτυς δρυὰ 
γῖβῖοῖς. ἘΠῆ]Ις, ΓΧ. εἰς τὰ κήδη δὲ μά- 
σσαα οἴονται τοὺς συγγενεῖς οπαντῷν, 
;, ΟΟΟΜΓΤΈΤΕ ἀραὰ Ρ)πῖυπι ΥἹ. Εὶ 
᾿. 8. εἴ ναῖον. Μαχ. ἵΝ. 4. 7. 

Ῥ. 4266. α. 9. μοεϑῖ ΦῸς. ---- 
[ἄδι Α ἀνε πεούδπι Ὁ. ΧΧ ΧΙ, 
. ἴῃ δας. Οοαιρ]υΐῖ, ποβεὶο δὴ {γ- 
ὈΖΥΑΡΗΙ σὰ]ρ4 ὕγχὸ βαρ οὶ ἄνωθεν 
Βσιζυγ. ῬδἸίομυ οεγία οἱ Βοεαὶ 
πάνωθεν δοξὶ ι ΚΙΊ 
[ρτα. ο. . Ῥοϑῖ ἀφοτροκὴν. -- Ζο» 

ΙὩ788 ἴ,οχ. 284. ἅπαξ ἀντὶ τοῦ ὄντως 
ιοοὐ βοβαίως, ὡς τό ὅπσαξ ὥμοσα ἐν τῷ 
ὑγίῳ μου. 

Ῥ. 270. ὅ. δ. «οἴδοϊδιιη6ε. --- 
7υά, ΧΙ]. 16. ἀπαντᾷν, αἴ νεστδ- 
ουΐυση απζαδτει, ο ἰσαὰ οπ, ἰο ἐπῖγο- 
ἄμοε α διδγεςί, ΒεΕΏδα. γοποῦθο δ ἢϊ- 
θείαν. . 

Ρ. 476. 4. 6. Ῥοδί 46. --- Οσὐογυτῃ 
Ἐπ. 1. 12. δες. Κεῖ. Ατυπάᾶ. Ομ] ὰ. 
ΤΡ» ““παϊεοῖξα, υδὶ 4111 110 γἹ 
ἕὰ ἀν Βδθοηῖ, 

. 479. 6. ἃ. φοδὶ 46. ́--- (μεἴε- 
τυση (ΟΠ ῈΓ δοβεοΐεγυτῃ δή Οτερὸ- 
τίυμη ἀε Ὠϊαϊοοῖ. Ρ. 390. 

Ῥ, 480. ζ. 8. --- ΨΆΠΔΛΔΑΤΟΣ, 
ὁμαοοσεεξι, ἑμπεπιεησι. 8. Μδος. Γ. 
11. ρθς. οοἄ. ΑἸοχ. ἀτλάτῳ, υδὲ Το- 
ἴσα! 1 τὶ ἀσλίγῳ ἜΧΒΙΡοΩ. 

Ρ, 288. α. 8. Ῥοδὲ νεογεπάι. --- 
Ἐπίδυλ αὖ Ῥγο ροεί φυδηάοασιαο ροπ» 
ἴτυν. γιὰ6 Μαρκίδηόυτα δα 5(ΔΕΙ 
ϑΥΪνδ8 Ρ. 26. 

Ῥ. 483. ἀ. 11. γμοδῖ ΕἸβο ματι, -- 
 ᾿Ασὸ χυδηάοςμια φαίογεπε τεὶ οἱ »χέ- 
ἐμ ποῖαξ εἴ ῬῈΣ γιὸ τοαδεπάυση 
εεἰ. δῖος 1 Μδοο. ΧΥ. 18. ἀσπίδα 
χρυσὴν ἀαὺ μνῶν χιλίων. Ψ αΪ. οἰψρειηι 
αμγεμπι πῆπατιρπ πιδῖΐο, 8ς. Ῥγοίῖσ, 
ο]}. ΧΙΥ͂. 234. υῦἱ Ἰερίξαν : ἀσείδα 
χρυσῆν μιγάλην ὁλκῆς μεῶν χιλίων. 
Ῥίυτα Ἵχθηρ]α νἱάθ 'ἰπ [πά. 0 6- 
τλοϑῖ. οἱ... --- δῆς, Τὰ. Ῥυον. 
44. ἀσὺ τάσης τῆς δυναστείας, Ῥγτα ἐν 
φάσῃ τῇ δυναστείᾳ. Ψαὶρ. ἐπ᾿ οπεπὶ ρο- 

ΑὈΘΕΝΘΌΑ. 907) 

ἑεπέα, ἴκ. 6. πον οὐφίαμίο οὐαὶ ροῦετν. 
Δ. [1 αυοαυο ϑ'γσιυβ. 

Ρ, 486. α. 10. ροεῖ Δ ἱΡεΐι;. --- 
γαγεῖο μας ἱποοτί ἱπίεγρσθεβ εχ 
ΒΟΣΤΡΣΑ ΓΤ ΜΏΌ. αυδῖα γεξπυΐς 
ϑδια. Ὁοάοχ, συδαυε δηῖ Οτίρθ- 
Ὧ6πὶ 1 απἰυϑάδιι (οαά. ἸερείναξοΓ, 
ΟΥΆ 6586 νἱἀδξυγ. 

Ῥ, 490. ες: 1. Ροϑὲ αἰέοναηι. --- ΜῸ- 
ΒΕΒΊ18 Υ. 85]. ἀπεδύσατο αἴαλον. 

ἌΠΟ 

Ρ. 800. ἢ. 4. 81. --- εἴ 1,0. 
ῬΘΟΩΙ Οὔ δ8. δά Ῥεγγηίοδι Βοος. 
Ῥ. 8318. 

Ρ. 802. ᾧ. 11. γροϑῖ ἀσέκχσεννε. ..-- 
Αἀάδε 3 Ἐάν. ΓΥ͂. 7. ἀκοκτίνιουσν. 

[υϊὰ ὁ. 12. ---- ΑΠΟΚΤΟΝΒΊΏ, 
ἷ, 4ᾳ. ἀκεχειΐω. 4. Μδοο. ΙΡ΄. 86. 
ἀκεχτόνησεν δ66. Τοοα, ΑἸοΧ. οἱ ἀσο- 
κτονεῖσναι Β6ς. εἀ. (οταρ]. 

[δ᾽]ἅ. ἡ. 18, ρΡοδὲ 17. -- Αὐάε 
Ἑκγτοοὶ. Μ. 8371. 85. 

Ῥ. 804. α. 8. ροεῖ ἀπόλαυσις, «-.. 
Ἑτγπιοὶ. Ουάϊδη, 60. 20. ἀσόλαυας 

τοῦ γήρως. 
Ῥι 808. α. ὅ. ροεὲ ἐσάδνο. --- 

1 Μδοο. 11. 68. ὁ διαλογισμὸς αὑτοῦ 
ἀπώλετο, οομοῖ]ϊα 6718 ἐγγίέα Ξωπί. 

ΙΡΙα. ἐ. 8. μοί 38. ---- Εἰγτοοί. 
Ουάίδῃ. 472. 50. ἀφσολύτρωσις φόνου. 

Ῥ. 311. ἀ. 7. Ῥοϑῖ ἀπατήσει. ---- 
Ηἰΐπο βυβεϊαπενυμ ἀ , Ῥογίοι- 
ἔμηι, δρυὰ ΡὨΪοηθα ἱπ [κορ. δά 
Οδΐυτ ν᾿. 1020. Β. 

Ρ. 818. ἅ. 8. Ῥοοὶ ἀσυσνέων. --.ὄ 
Ἐξζγτοοὶ. Ουά. 471. 4. σγῶν τοῦ ἀπο- 
πνεῖν διαφέροι" πνεδ' μὲν γὰρ ἔστιν τὸ ζῇν 
καὶ τὺ ανέεν, ἀποανεν δὲ τὸ ἀσποϑγήσ- 
κει. 

Ῥ, 890. α. 9. ροβῖ ἦλθεν. --- Ἐΐδοίδ 
ΑἸΟχαπ σι παβ Βοηβ ΕΘΧΡΥΘΘΘ. 

’ 

4 

ἀ 

Ναπι ὉΣΦ ποῖαι ἢ. 1. πισύεγε ἐξπ- 

ἑογία ρῥγοἠοϊδοοημαϊ σταία. Ψϊα. υιὸ- 
υέης ἰαδεγπασμίμη. Οομῖ. Ῥ] ὕβολῖκο 
Οοσυθηῖ. ἀθ Πδάϊοῃ 1 ἰηστιο 
Ηξεργ. Νξιγα Νοχαηίηδὶ (108. 1817. 
8.) Ρ- ὅ. 8.8.ᾳ. (Οδίεγυμι ἀσοσχηνοῦν 
ΤΟΡΟΓΙΓΌΣ αυοάυθ ἴῃ δ ζοσῖο 88» 
Ἰοχαοηὶβ (Ρ8. ΥἼ1. 1.) δααϊίο ἀδ ἴδ 
Ὀετία. Αὐνενοατίδθ σα τ 8. 

[9]. 4. ἅ. ροεῖ »εοδοφμῖ. ---- ΟἿ. 
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α Ἰιονεοκίυτα δὰ Ῥαγγηοι! ἘΙος. Ρ. 
δ01. 

Ῥ. 389]. ο. 4. Ῥοϑῖ σεριτεμεῖ. -- 

Οαἴοτυ ἀ6 νοσϊδυ8 ἀκοσχυθίζω εἰ 
ἀσοσχυτίζω Τομξεττι ταθγοῖοσ (εὶ. 
Βαγίοτυθ Απποίδίι. ἰπ Εἴγτηοὶ. Μ. 
Μοὶ. 11. Ρ. 1082. 864. οἄ. τεῦ. 

Ρ. 322. ε. 4. ροδῖ 26. --- Ιἐρστῶυν 
αυοαὰε μεὸ νὸχ ὅῖτας. ΧΧΧΥΙ. 
12. ἀαὺ ἀσοστάσιώς σου 86ς. οοά. 
ΑἸοχ. υὐὶ ἰἁσαθῃ ἀπὸ οχ δηϊθοβάθῃῖ!- 
Ῥιυιε δ μεεβδιῖ, εἴ βίτιρ οἶϊον ἀπὸ στά- 
σεως Ἰερεπάσχηῃ 658. 

Ρ. 528. ἐ. 7. γμοϑῖ δἰσπέβοατε. ---- 
ΤΟΡ. 11. 91. ἀποστέλλειν οδῖ πιέεγε 
αἰσια οο οοπεὶδο, μὲ υεπασέωγ. 
[ 826. ς. 1. μοί γεγεῖί.----ἀτοϊαβ 

νοσεῖ σεαὲέ δὸ βίσηυ ορβογναῖ, ΟἹ- 
Κοϊοσυσα χυοααδ εἰ Φοπδίβαηθι ᾿ς 
Βαθετα : ἸΥΑΟῚ Δ Ὰ ΔΠΕἔ, γευεγδμδ 
εεἰ αἀ υογδωπι διμηι, ὮἈ. 6. ἐπ 86. [υ] 

Ρ. 828. ἀ. 2. γνοϑῖ αἀἰϊδοὶρίἑπα. ---- 
Οτοῖο δὰ ἢ. 1. ἀποστροφὴ οἴ 14, 
υοὰ Οτεοῖβ εἰοζαπθονθυβ ἀϊοϊτατ 
ἀσροσιξία, ἑἐποιγία. 

Ῥ. 8346. Κὶ 7. Ῥοεῖ 45. --- ἴ)6 οο- 
δαβίοπο νοσὰπὶ ἄργυρος οἴ ἀργύριον ἴῃ 
1 τῖβ νεϊοσίριιϑ νὰ, Ηδταβίοσῃιβ. δὰ 
Αὐϊβίορι. Ρ] αἵ. Ρᾶρ. 49]. 864. δα. 

ἁ τρο. 
Ῥ, 849. ο. 1. Ῥοβί 8. ἢ. ν.--- Εἴγτοοὶ. 

Ουάίδη. 76. 6. ἀρθρέμβολα ὄργανα τι- 
μωρητικὰ παρὰ τὸ ἐξαρθροῦν τὸ ἐμβαλλό- 

8 μενον. ἢ τὰ βαλλόμονα εἰς τὰ ἄρθρα τῶν 
μελῶν καὶ βασανιστήριον. Αἀἀ6 Ἐεγτοο!. 

Μ. 141.86. . 
Ῥ, 460. ο. 9. ---- ΑΡΙΘΜΟΝ, Νε- 

γπετὶ δὺυὶ δον Νιπεγογμης. [Δ τὰ.- 
βου δεν αυδτίυβ Ῥεπίδϊθιοδι Μο- 
βδὶοὶ ΠΌΘΡ Οὐ αυϊπαιθ ῥσῖμηα οδρ ΐΑ, 

εἶπ αυΐθυθβ ἀεβουθυπίυν ἀυοάδοῖχα 
ετἴθυ.9 [βτδδὶ βου πυσα σΟΡ ΔΈΟΙ ΘΒ 
οἵ ἔδυη δα β88 86 ΠΟΙΏΪΠΔ ΘΟΓΏΤΣΩ, 
4υὶ δὰ 6116 ρσοσθᾶδγε ροϊδγαπί, ἴῃ 
Πυτθγυτη ΤΕ ΌΠΩΣ. 

Ῥ. 85]. ἀ. 4. ροϑὶ ἀνδραγαθία. --- 
Αἀάε Εϊγτιοὶ. Μ. 148. 15. 

Ῥ. 860. ἑ. 9. ροϑῖ ζαγέπα. --- ον. 
ΧΧΠΙΙ. 17. υδ] ροεῖ ΩΨ ἰεκ6- 

τυαηΐῖ ΓΤ» υἱ αυοαιο Βαρθοι (οὰ. 

βδῖα. ϑὅγσυβ, Ομαϊάδοιυ εἴ ΑΥδθ8. 

ΑὨΏΘΕΝΏΌΑ. ᾿ἈΦΑ 

Ῥ, 862. ἐ 4. ροϑὲ ἐγαηζυλετίτε. Γ 
-- "ἘΠ2. αἷα. Ααα. ϑ'γταγαδοῖ,. βες. 

οοἄ. (15. ἤδη. ΣΧ. 27. οχ Ηεΐχ. 
φιαπυὲξ οχἰτεηεαίεηε ποιδξ. 

Ῥ. 972. Κ. 8. ροοῖ 8. --- Πιοάοεαε 
Ταγβθηββ δα ἢ. 1. ἄσφαλτος εἰς οἶπε- 
δομὴν ἄχρηστος, ἄσβεστος δὲ ἐαττπδωο- 
φάτη. 

Ῥ. 879. λ. 2. ροεῖ χαλαβώτης. --- 
Αἀάς συοαυς Οτεροσγίυσα ἀς Ὧ!- 
Ἰοςῖ. Ρ' 544. οα. ϑοΠερῖοσ. ξ 

1914. ἄ. 1. μοί ρογίαηί.----- ἘΠ οπγοῖι. 
αυτίνη, αλεχτὴ λάγυνος οἴνου, τιδὶ νἱάε 
[πτ|- 

Ῥ. 98]. α. 8. Ροϑῖ 25. --- Ναῖ- 
0} οὐβοσνασυμῖ, ὁ. εγπξέοο 

ὡλρο τ, ἰεπίαγε, «ἀεεϊνεκι 

6886 ἴδῃς νόροτῶ, 8]. υἱὐ ἐεπέσέογαι 
βρηιβοεῖ. 

ΙΑ. ε. 1. ροϑῖ 19.----εἰ Οτορογπτα 
ἄς Ὠιδ]οςῖ. Ρ. 806. εα. ϑεβιεεῖεσ. ἃ 

Ρ. 388. ἀ. 10. --- )ε Ἄοορία τῷ: 
ἀσφάλτου ἴπι ΒΑΡΎ ]οΙ Ια ἀρὶὶ Ὠιοάσετι 
Θιουΐυβ 11. ο. 12. υδὶ ΄συοαυε ποῦ- 
0114 ποῖδι  ἐββο ρα. 

Ῥ. 8392. 1. ροβῖ βυρρί!εῖο.--Γ- 
(οσυση νἱὰς δὰ ἢ. 1. Βαδαθ]ϊεπι. 

Ῥ, 404. ἀ. 8. Ῥοβί «χρόνον. ---- «[οὉ. 
ΧΧΙΝ. 17. ἴπ οοἂ. ΑἸοχ. ἰοοο αὖ- 
τοῖς τοροπαμάνπι εϑί αὐτοὺς : 5641- 
[Γ δηΐμπὰὶ διεσχέδασεν. ἑ 

Ιθ14. ἃ. 7. ρμοβῖ δἀδεπάυτι. --- 
Φι. ΝΊΠ. 11. ἐν αὐταῖς, δε. ἡμξ- 

ς-. ϑιεὰ ἔοτίδββα 6 οοπ]θοῖασα 
οὐδ σαπϊ βου ρεπάυτῃ εϑὶ ἐν ἡμέ- 

ραις ταύταις. 
Ῥ, 405. ε. 9. --- "ΚΑΤΑ ΤΑ᾿ 

ΑΥ̓ΤΑΙ, εὐιιράενε ἀτρωνιενέ εἰ ζοτ- 
πξ. 1 Μδος. ΧΙ]. 2. υδὶ ψυϊχαῖιο: 
δεομπάωπι εαπάδηι 

Ρ. 410. 1 4. Ῥυνοβῖ ΤΔΟσΑὶ:. ---- Αἀάδε ἃ 
ϑῖταςο. ΧΧΧΥῚ. 26. 86ο. οοᾶ. ΑἸεχ. 
λῃστῇ ἀφαλλομένῳ, ἈὈ1 ἴάτηοη χεϊαυὶ 
Ἰρ τὶ ἐφαλλομένῳ ΒΑΡΘη. 

Ρ,. 41]. α. 4. ροϑβῖ ἢ οαϊξ ὕοσγδηι. 
--- Ο4|11Ἣο 5 ἐΐ ἥέγα ἀιερατοῖξνε ἰα 
ἕξετε. 

[Ὀ14. α. ὅ. ροβῖ ἑέγγαπὶ ---- (ΟΑἸ1 
αυοαις ἄς νοϊοοῖ βαυὸ ἄΐοεσε δο- 
Ἰεπὲ: ἐ ᾿παάκρὲ δεαμοονρ εἷε οὐεηεῖν. 

] 
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Αγρυᾶ Ψιγρ!. Οθοῦρ. ΠΠ. 142. ἐχ- ροποπάμπι νἱἀοίαν χαὶ βάρεις, χυοὰ γ΄. 
ῬΤΙΓΩΣΓΟΣ ῬῈΣ ἀογὶ οαῦρεε ργαία ἔασιι ἩαδνεχοδιαρίυωΩ. Οὐοπξ αὐο- 
βερα.) : αυθ Ἐβάτ. ΥἹ. ῷ. 

Ῥ. 412. 6. 6. γροεῖ 6. --- Βαγιςοῖ.. Ρ. 437. ἐ. 10. ροβῖ σχόλοψι.-.---Ζοπδ- 
111. 19. ἀφανίξισθαι ἀἰοῖτις ὧδ 118, ΤΥ 1,Ἔχ. Ὁ. 878. βαρακίναις, ἀκάνθαις, 
αυοζιπι (πχοσῖδ ΠοΙαΡ6 Ρουθ οσγυτ) σχόλοψι. δις αυσχυθ ῬΒΑνουηιιθ. 
ΧΩΘΙΠΟΥΪΆ ῬΥΌΣΒΙΒ ΟΧ 86 ἴδοιτα 46- . Ρ. 442. ἐ. 8. ροβῖ (18. ---- 1 Μδος. 
Ἰεἴδ εσί. ' ΧΙ. 1. βωσίλειον ἐἱ βασιλεία οοπέμπη- 

Ῥ. 414. ε. 4. ροεῖ 678. ---- Ἐεσ!- ἀυπίαν. ; 
τυσδ αὐυοαὰβ 6βῖ μος νοχ οοάϊοῖὶ Ρ. 447. Κὶ 10. ροϑβέ 7. ---- Βασταγ- 

5" ΑἸεχδηάσιηο Ερ. Ψεγθμι. 48. υὐΐῇ μὸς τερουῖαν αὐοαὰε ἱπ Νονα οΣ- κα 
παῶς αυΐάσι ἰερίςας ἀσελχυσθεὶς, δίοῃα Οτ. ὕ ἐποί. Ῥεπίδίθυο! Εχοά. 
56α τεροπϑηάιυτῃ δὲ ἀφελχυσθεῖσα. Ι..1]. ῥτὸ ΓΔ» οπιω. 

Ρ, 417. 6. 1. Ῥοβῖ Οογταμημηῖςο. -α Ρ 448. ἃ, ᾧ. Ε : 
Δὐαάε 8 Μδος. ὙΠ. 86ς. οοὐ. ΑἸοχΣ., ἘΡΞΕΒῈ ΞυΞώΡΌΘΙ Ἷ; ̓ ΜΠ 
τὶ ἴῃ γτεϊϊααΐα Πρ τίβ Ἰοσίταγ ἀφ- ὅδ: ΟΧΧΊΝ. ὅ.  ΈΣΩ : ΤΣ "Σ» 
ἯνΣ Ν εἰ αδοπιϊπαξοπόηι μα Ἀ. 6. ἸὨΈΟΓΡΣΘ- 

38 Ἐφάτ. [Ψ. 1. ἀφεῖναι δε ἄατε υε- 6 Ψαϊιία: δι, ἀλαῦν ΟἿ} 259» 
ρδαηᾷ Θἴ Ορροπίζυν τῷ ἀποχτεῖαι. ἑάοϊα πὸ οοἰξίο. : 

ς Ρ. 422. ἀ. ὅ. Ῥοεῖ ἔφοδος. Ἀπ Ες- Ῥ, 4650. ἑ. 4. ρμοβῖ βορουΪα. ---- Ζο- 
ΤΏ]. Μ. 78. 20. ἄφοδος, ὁ ἀπόπατος τγαγαβ Ι,6χ, 595. ἐβεβαίωσας, ἐφανέρω- 
οἱονεὶ ἔξω τῆς ὁδοῦ γινόμενος. πάτος γὰρ σας, : 
ἢ ὁδός. λέγεται δὲ ἄροδος καὶ ἡ ὠαχώ.- Ῥ 455, ὶ 4. ΦΒηλλ, ααΐ εἰ 
ΕἸσις, ὥσπερ καὶ ἔφοδον τὴν ἐπέλευσιν λέ- βῦλος ἀϊοίξυν, ποηθῆ ἀδαϑερὶ νὰ] 
γομεν. 80118. ἃ ΒΑΡΎ] Ομ 5 αἰ ἴβαυθ ρορυ]ΐς 

Ρ, 480. 6. 8. ροδῖ 8. ἢ. ν. --α ΤΡ. χερίοθα οὐ, οχΐατη ὃχ Ηρ. 
Ἰ. δ. τῇ Βάαλ τῇ δαμάλι, υδἱ Ηου- 0}, ἀοπεΐπεα, εἴ ἐχοίἀεηϊο Πἰτοτα ν 
Ὀἱμδηῖίυδ τῇ ἐν Βαιθὴλ δαμάλει οἶα .“Ξ : ] βαΐεδα ορίπδξαν. )υχία τποζετὶ Οαϊἀδίσιιτα 0... 168. 

ἃ Ῥ. 48]. α. 6. ροβῖ σεριπατεῖ --- ΧΙΨῚ. 1. 76. 1,.. 2. ΨΙΔα ἱπβοσίρ-. 
8 Ἑδάτ. 1. 4. ἀδ ἐέποτα δυΐ ἐποόξδε τἰοίοιῃ Η]Ϊδἴοτίε Β6]Ϊ οἱ Ὠχδοοηΐβ ἃς 
πιατὶ Δαμροίυγ. ΤΟΡ. 1Π1. 9. [δ]ὰ. ν. 8. 4. εἴ δοα. εἰ δεἰάοπυτα ἂς 
βαδίζων μετά τινος, εα!άεπι δογίεηι λα- Ὠ118 ϑγγῖβ 11. οδρ. 1. 
δέτε, θὶ ἀὰ νἹἱοϊθηΐα ταοσίβ 1Ἰ]δΐβ Ρ, 457. ο. 8. Ῥοδῖ ΒΔΟΓΈΤΩ. ---- ΒΑΓ. 
ΒΕΣΊΩΟ 6ϑί. Βαγιςὶ. ΓΚ. 19. βαδίζετε, 1.8. σρὸς τὴν βίβλον, τ Ἰαςέϊοποτη ΠΡ τί. 
αὐἰεείε βοὰ τεάέε. ἴἴὰ χαοαια ᾿ρ᾽ὰ. [8 Ατὰρ8. ϑιεὰ ϑ'γσιιβ: δά δυάίθη- 
Υ. 1. ἄυτα ᾿ἰρτατ, αποά οαυϊάδιν ργω- 

Ρ. 438. ὁ. 8. ροϑῖ ϑεοῦ. ---- Εἴγταο!. ἔδζο. 
Ουάΐαη, 102. 46. βάθρον, ἐφ᾽ ᾧ στ,͵,͵ Ῥ. 460. 6. 10. ροεξ Βεβεί. --- 

ἐ βαίνειν, ἢ βῆμα, ἣ ϑεμέλιον. Οοπέ. 1014. Αρυᾶάᾷ Οτεοοθ χυοηθα βλόσεν ἀδ 
108. 4. εἰ 106. 22. υαίε ἡμίωγα ρταυιάεπίε Δα μίΡοσὶ ἀο- 

Ρ, 484. ἀ. 1. μοεῖ δ. ---- Ζοπαταβ “εἴ Μεστῖοῖ. δὰ Τυγρμὶοά. Ρ. 870. 
εχ. 872. σης Ἰοσυπι Γοϑρ 6 Ώ8 : Ρ 464. δ. δ. γοβῖ ὅγτ: --- ΟΧ,Τοῦο καὶ 
βαχτηρία τῇ ϑείῳ γραφῇ ἡ μετὰ τὴν δὰ Ὦ. ]. ν᾽ ἀδῃζαν Ἰοσίβθ6 7}})), τοδο- 
παίδευσιν γενομένη παράχλησις. γαΐμδ, ΒΟΠΟ δοοθαάθηίε. 
Ρ. 457. ἃ. 1. Ῥοϑῖ 212. --- ἃς ΑἸ. Κ- Πσδᾶᾷ, 6. δ. γροεῖ σοῃεϊποβδηϊ. --- 

δηθῦ, Ορυβοια ῬΆ]]ο]. Οτῖς. Τ. 1, 2 Μαοο. ΥἹ. 11. βοηθῆσαι ἑαυτοῖς, εἰ- 
Ῥ. 148. βεᾳ. ᾿ Οεεἴεγυχα τϑϑιτυθη δ Μϊπλθέ δυχ  ΠἸτὰ ἕξστα, ποταρ6 ἔιιρατη 
νἱἀοίυῦ πῶς νὸχ ΨΦόβορῆο Α. .1. ἐδοίθηδο. 
ΨἯΗΙ. 1δ. 2. υδὶ ἸΙοοο καὶ βαρεῖς το- Ῥ, 47]. ο. 1. Ροβί 65. ---- Τοῦ. ΙΝ. 

οι 1. δω 

ἠ 
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5 80. ουλὰ 6, δοπιοπ ᾿οὐποϊῶωμι, αυοα 
οδϑὲ ενοϑέυ ἔεὶχ δὲ Ὁ 800 68- 
8 νεῖ ἀρωνα νι '. 4. εὐτυχία δρυὰ Ἰδοεσα- 

“Ἔ 471. ξ. ϑ- Ῥοεῖ «μαάσπε. ---- 1) 
το θαι τϑι γοοσστα βούλεσθαι: εἰ βου» 

οἱ βούλημα ἰπ οοὐά. 
χιὰς ἐαγαμε! ποσῶι 8. 84 ΑΥϑίορ ΔΕ, 
Ρ]υΐ. Ρ. 498. εἰ 5626. 6(. χος. 

Ρ, 478. ε. 1. Ῥοαῖ τρδυτη.---- Ζ0ΠΔ- 
ὁ τῶ ἱ,χὶο. 506. ἐβραγχίασιεν { ἐκοπίω- 
49}. (πίεσυα ἰοῦ Ῥβαδὶγηὶ οί 
ΠΧΥΨΊΠ. 8. 

Ρ, 476. ο. 3. ροϑῖ -- ς-Οἔ 
δον ΒΘ βοσιι πα δ θα 
Ῥ. ΗῚ. ν. 94.) 

Ρ. 482. 7. δ. ροβί 9. --- εἵ αυ8 46 
86 ψόοοθ Ῥχοϊυ]οσαπὶ Ἑαϊξοτεβ Βο- 
τηδῃὶ (οα. Ομ. Βρυλοὶὶα Ῥαρ. 483. 

ὲ Ρ, 484. ἴ. 83. ροεῖ μαπομένη. - 
ψοος γαστριμαργεῖν, αιδὸ ἴῃ 1, Ἔχιοὶ 
ἀεπιἀογαῖιγ, υδὰ8 6ϑὲ ΡὮΪΪο ἀ6 ΑΌτα- 
διὸ 8371]. Α. 

Ῥ. 489. ἀ. 8. Ροδῖ τῃϑξβ. --- Ηἶδὲ. 
ϑ8. 42. «οἷν γενέσεως, ἀλίραηυδτῃ ἤαπέ, 
υἱϊ γυϊκαῦαι Τεοίβ ὕσαμβῦ}}1. --- (ῳ- 
ΓΤ χὐνν γθεσις βεὰ, υἱὲλ (οά. ΑἸαεχ. 

. Φχβίθοῖ, γένεσις κόσμου εδῖ ἰπθοτῖριϊο 
Ῥυϊτοὶ Πρ σὶ Μοεῖδ, Ῥτορίεν ἄυο ᾿γί- 

ἀ φΓᾺ Τα ρί(Δ, ἴῃ ααἱρὺβ ἀθ ργέπιογεϊείε 
"πεναὶ εκρομπίξιιτ. 

ῬΡ. 405. . 8. ροσῖ ὨαΌοηϊ. --- ΝΌΠΟ 
γῆν ϑαλάσσης ῬοὸΥ ωπάμηι τιανγὲς τοά- 
ἄεσα τρϑἰϊσηι, πᾶσ ὈΝ 19.}}} αυοαπε 

ἃ ἢ. Ἰονὶ Ὦ" ῬῸΝ Ἐχρ οδίυτ. 

Ῥ. 498. α. 6. Ῥοπί ἕεττα. -- Ζομα-. 
Τ88 1 Ἔχίο. 431. γίγας παρὰ τὺ ἐκ τῆς 
γῆς να. χαὶ ὁ Δαβίδ (Βα. ΧΥΤΠΙ. 
θ6,)" καὶ γίγας δραμεῖν (ὁδόν). λέγει δὲ 

6 σὸν ὅλον. 

Ῥ. 800. ἃ. 4. ροϑὲ παίΐνε. ---- ββῃ. 
ΧΙΝ. γ. δὲ οὗ γίνεται δικομοσύνη, Ηου- 
μιζδπθυβ ποῦ ἀαρίκας, υϊῃ οἸϊπὶ 
βουϊρίωγα βιοσῖς σερεγίνεται μος Βδηβι: 
Ρον ᾳυοά υδιῖ (ϑς. Νοα οἵ ϑθῃι) 
Βρεγϑ 68 ἔυεσε ἀπΠιυνὶο ΡῈ δχ- 
81]. 

Ῥ, 506. α. 8. ροβὲ χρύσεος. ---- ἴε68, 
1.. 4. γλῶσσαν σαιδείας, ἄπρωαπι ἐπείβ- 
ἐμόπεσ, ἢ. 6. αἰδὲδ ἐμπεέϊμοναὲς ἑάο.. 

4 

ΑὨΕΝΘΒΑ. 

“7.881 Φογοθοδία τὰχ 1 Βερ. ο. ΧΙ]. 

Δ" 

πεαπι δλβ. ἀγρξίαια, αἱὰ. εὐὶ ἴεν ἵεται; 
οχαῖθα. 

Ρ. δ15. ο. 8. ροϑὲ 13.--- Μκκς 
ΨΗΙ.. 40. γίαφῆναι ἡμᾶς φυριριχεις 
καὶ φίλευς ὑμῶν, εἴ κρϑοξρίλσεαις ἴε 

ἡμᾶς. ----- (ἀτὰ- 
νὰ διε, αἱ τοῖΐμα 60.585 τηδίπεσο ἴπ- 
ῥἰοτθμίιγ. [κα δὰ ὕες. Ηεἶκ:. τοῦ 

μὰ 1. 12. ᾿- β 
. δΙ16. αὶ 

ροίϊας ὑπτὴ ἢ. ἯΙ ἡρο τρακλκων 
ἐγαάετε, 1. 4. ῥήσδειν ἨΔ πες ἈΝ Ἰ. 

Ῥ, δ18. ἀ. 7. Ῥοϑὲ ἕπέμειξεααι --- 
Τιεριταν ῥγεΐοτοα πδοο νῸχ δὶ Οε0- 
Ροῃ. Υ. 90. 860. 

Ρ, 519. ο. 4. -- "ΔΑΓΩΝ, αρον, 
οιπθη, ρσορυΐατα ἀδαβενὶ Ῥ ΝΜ αῦτο. 
Τύχη Ὀ80  ΌΤΤ.18, ἃ Υ» Ῥέεοῖς. 1 ὅατα. 

ΡΝ. 4. ΡΒ ΒΥΒΙἑαε: Δαγὼν, ὃς ὀξτι ἃς 
Σιὼν, δίαμα 16 γυὶϊξ δρρεϊιδέυτα, 
ᾳυοᾶ υπιοπίσα ἱπνοπεσις. Νδπὶ 
: λυ )}Ὑυνεόπέιροα βομδί. (οπῖ. Βεγεῖῖ 

Αἀαϊεαπιομία δὰ βεϊδδησσα ἂς Πα 
ΘΥΓΙΒ Ὁ. 3856. θ6αᾳ. Ῥγείεσγε δαγὴν 
Ἰερίτ φυοαὰθ δρυὰ ΤΙΧΧ [Ιες. 
ΧΗ. 1. ὑτὸ ἿΣ» Ἀ͵εδο, 4αοθ εεὶ 

πμηεη Μοαδίίαγωπι, ϑοςσυπάσμι 11- 
Ὀγοβ ΒΟΠΠ.11ο8, ἀς αὰο ἰορο νἱάεδα- 
ἀπ δεϊάδημθ ϑγηῖ. 1]. ἐς ς ; 
ΘΥτ8 ΟΔΡ. 12. 

Ῥ. 621. ἢ. δ. μοϑῖ ΓΒ» --- Τοῦ. 

Ι. ὅδ. ἔϑυον τῇ Βαὰλ τῇ δαμάλει ἴο- 
[ζο δὲ δρεεῖδ ν]οθδ δὲ νεῖ ϑοσίμεν- 
ἄυπι χαὶ τῇ δαμάλει, αἱ ἱπέίο!]οραη- 
[ὩΣ δαμάλεις, απ65 ΔΌΣΕΔΕ οοπῆλπ 

νοὶ, συοά μγαΐεοσο, ἰοοὸ δαμάλει 
τεροπεπάμτω εβῖ δυνάμμει- Ῥεῖον οὐῦ- 
ὀβοῦιτα σοηδσιοδῖν Οὐὐϊοδ Ηεῦσ., Ὶ 

ψιὶ Βαθϑὲ ΟΣ ΠΝ» υδὶ εἶπε 
ἀυρίο ον» υἱῤνῖβ 8. ἡμοεποῖ, 16- 
ποπάσυτ εσιὶ. 

Ῥ. δῷ. 6. 4. μοθῖ ουηδωπμεγείητ. 
-- 6}. ΧΙ. 10. δωσανᾷν εἰ δάεγε 
εἴ οὐτὰ φαγεῖν ἴῃ σοι, σοπδιθἸυγ. 

Ῥ. 528. ΚΓ, 6. γοϑῖ ἦδε. --α ΒαγαοΣ. 
. 14. ἔχω δὲ, Ὠαροῖ αὐϊάξαι, δευ: 
αυδηασυδηι Βαροῖ. 



ΔΕΗ͂ 

Ι. 524. ὃ. 10. ροεὶ εβθίοοζεί, ---- 
ΗἸΟΙΡΙ απο δεήσεως ἴῃ τισπάο ςι;» 
δ, ἃς 96]1π| δογιρίυπι ἔιῖθβε νἱἀ6- 
ἔτ διωπκήσιως, αἰἐδρεπδαίίοπε, ἵ, α. 
οἰκονορίας ἀρυὰ γεῖξ. Ῥαίγοβ. 

Ῥ. δ25. ρ. 8. γμοεῖ νἱαδῃῦν. ---- 
Το. ΧΙ]. 7. δωκνύω, ἀδοίαντο 56 
Ἔανο. 

Ῥ, 527. τ. 2. ἔφερον. ---- ΖΟῺΔ- 
ΤᾺ5 1,6χ, 615. σις βαρος, οἱ δα αϊς 
ἢ ἐχακολόγουν. Ἰάδχῃ ο. 480. δεινάφειν, 
λοιδορεῖν. ἴάοχῃ ς, 400. δωνάζων, βλασ- 
φημῶν. βορῃ. Α͵ες. ν. 948. ; 

Ρ. δ98. ἀ. 10. ---- 5ΔΕΙῬΩ, ἱ. ᾳ 
δόξω, αυοὰ νιάς διο Ἰοοο. Αἀάςο 
ῬΒΙΠοδῖσας. Ρ. 226. εχὰ. Εῤϊγπροὶ, 
(Οσυκδίδηνγαη 139. 1. 389. 97. οἱ 
1 νυ ]ε δα Οδανὶξ. ρ. 806. 

Τρια. φ. 9. ροδὶ 18. --- 83 Ἐπάν. 1. 
43. βος. ΑἸΪοχ. εἱ ΑἸά. [π Ναϊίοδηο 

ἢ νΠ1ο86 ὀχεὼ ἸἰορίξυΓ. 
Ρ, 590. Κὶ 8. ροϑὲ 38. --- 1 Μδος. 

Χ. 8. υδὲ Ῥὕγὸ αἱ δικάτα, Ἰερσεπάυτα 
νἹἀορίυ τὰς δεκάτας, ΒιΡρὶοῖο χατὰ 
ΘΧ τῆοσα ΟΥοοσι. (Οὐσία 8]1ἃ σὰ- 
ἘΟΠ6 οὐχ ἀφειμένη, σοποίτυ! ποαυΐί. 

Ῥ. 581. ἀ. 2. γμοεῖ πέδηίες. --- 
Αἀᾶε 23 Μδβοο. ΙΡ΄. 34. δες. ΑἸεσ. οἱ 
Οομρὶ. δεξιασθεὶς μεθ᾽ ὅρχων. 

Ρ. 582. ὃ. 2. ροβὶ 93. --- 1 Μδοο. 
εἰ ΧΙ. 62. ἔδωχεν αὑτοῦ» διξιὰρ, ἘΌῚ 16- 

Βεμάπηῃ δεξνὰν, ἀδία ἀεχέγα ὑῬδοθτῃ 
ΒΙΔΟΠΙσταηί. 

Ρ, 588. ἃ. 8, ροϑὲ 721. .-- Αἀἄε 
Ἐκγειοὶ. Ουάΐδῃ. 186. 58. 566. 

Ῥ, 5685. Κὶ 8. ροϑὲ ὅ. --- Ἰοεῖο 
δισμώτας, αυε Βατυοὶ. 1. 9. χεραγὶ- 
(ὩΣ, βίῃε ἀυλῖο εδὲ υἱδοβα, νυϊρα- 
ἴὰ8 δῆς σόσϑῖῃ ὈΥΟΥΘΊ8 ΟΙη οἱ, 
ὄγτιθ φαίοί εα, ΑΥΔθε πιαποίρία 

ἐ {τϑῃβίι ], ατι85 γεγβίομπεβ αποσηοᾶο 
συμ Ἰεσξίοπα σθοαρία οοηοϊϊατὶ ροθ- 
βἰηί, οαυϊάεθ πο νἱάθο. Α],- 
ἀυδηο τη! αὐυϊάδτη ἴῃ τηθηΐοθσω 
γοηΪ δεσσύγας, χυοὰ ἔδοϊ]α οὐχὰ αἱ- 

, ἴδἴο οὐ ΙΔ] μοῦ, βεὰ δὸς Θος- 
τ΄ θεῖατα ναὶ] ἰᾷθο ποῖ οχηπίπο ῥσο- 

0405 εβὲ, χυϊα ἴῃ σοοθ Οὐαοδ αἷὶ- 
αυϊὰ οεθ6 ἀεροῖ, χαοά εἷξ ορροϑεῖ- 
ἴυμι τοῖ; ἄρχουσι Δ0 Ξε αυ]ΡΟἸ]Ετ8 συτα -: 
τῷ λαῷ τῆς γῆς. Εἶδος ταοζυθ δημότας 
Ἰοοῦ δισπαύσας τεροβεμάμυμι δΥὈ ΤΟΥ. 
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Ῥι 587. ρ. δ. φοβέ δρρε δῦ. ---- , 
ϑίσας, 1,. 21. ἐδουτέῥωσεν (Ἰη ΑἸ. ρεν- 
Ῥδβϑπι ἰορίθαιν ἠλευθέρωσεν) ἐν προσχυ- 
γήσει. 

Ῥ. δ40. ο. 8. Ῥοεῖ δήλων. --- 116 
δα ἢ. 1. 1,. ΒοϑΙ͂Σ ποΐδβ. 

ΓΙὰ, ὁ. 9. 1. ροβί δηλῶν.----ΖΟΏΒΓΑΒ 
1κχ. 4038. δῆλω, ὁράσεως, ἐνύανια. ἢ τὰ 
διὰ τοῦ ἐφοὺδ σημαρόμενα. 

Ῥ. δ45. ἱ. 7. ρμοδῖ εεί. ---- ΖΟΛΆΓΆΒ 
Ι,6χ. δ50. διεβοήθη, διεδόθη, δι λαλήθη. 

ΡῬ, 5647. ἃ. 11. γουίδία τ. --- 
Αἀὰς Ηε]ϊοᾶ. 11]. 27. ϑοοσται. Η. 
Εςο]. Υ. 7. 467. ' 

Ρ. 540. ὁ. 9. ροδὶ φρο ΘΟ ΡΕΊΝ. ----- 
(γοχ διαδέχεσθαι υἱοδε σέγέγε αυοαπδ 
ποῖδξ δρυὰ 9οβορμυχα τὰ Γἰἶρχο ἀς 
γί δυδ Ρ. δ48. εἰ 6560.) ᾿ 

Ρ, ὅδ. ἑ. 3. γοεῖ διτρίβη. --- Ζο- 
ΠΕΑΓᾺ5 [6Χχ. ὅ60. διεθρύβη, διετρίβη. δι’- 

τρίβη τὰ ἐρ βίᾳ. λ 
Ῥ, δδθ. ἀ. 4. γροεῖ νἱἀείυγ. ---- 

Εδάδτα νοχ τορειοπδ αυοατῖι δὲ 
οὐαὶ ΑΙἸοχ. εὲ Βάϊξ. Οοχαρίυϊ. 
1 Μδος. Ν'. δ. ὉΡῚ ὕσο δηιχλίσθησαν 
ΠΘΟΘΒΒΘΥΟ Ἰαροηάυτη 6βξ διεχλοίσθη- 
σαν, 86 ἷῃ (οά. γαῖὶς. ᾳυοαα 1όρ]- 
[ας συνεχλείσθησαν. 

Ῥ, δ57. ρ. 6. γοεῖ ογαϊπο. ---- 
οἰϊδχη βἰταρ] οἷον ἀὐυΐάο, ἱ. η. διαιρέοι. 
νιὰ. ϑεδερῖοσ, δά Ὠϊοηγβ. Η ]ς. ἀ6 
Οσπιροϑ. γεγθοσγαπι Ὁ. 8313. 

Ῥ͵ 558. α. θ.---ΔΙΑΚΡΙΒΕΊΏ. βν. 
ΠῚ. 19. βες. ΑἸαχ. διηχριβησάμην, ἈΔΪ 

. ΑΣΑ 

ἴδτηδπ Ἰερεπάυχα νἱἀεῖαν διηκριβωσά- 
μην. 

Ῥ. δ64. α. 0. Δ ΠΌοο. --- 
Ἐχοά. ΧΙΧ. 21. καταβὰς διαμάρτυραι 
τῷ λαῷ. Ζοπαταβ ἴμσ. 580. διαμάρ- 
φτυραι, βιβαΐωσαι. 

Ρ, δ69. λ. 7. ροεῖ διιοϊον[Δἴ6. ---- καὶ 
Ααάε Εἴγτοοὶ. Μ΄. 978. 47. 

Ρ. 671. ἄς: θ, ροκῖ σοπίοηρηξοι, 
-- να] ροῦιιβ: ρμρηδδ ἐπίρυ δὲ ὉΕ7- 
ἰαπίεε. Οφῖοτυτα νοχ διαπληχνζεσι 
θω, οὐνῖδ ἴῃ ὅϑ΄.ῇοὶ]. δὲ Αὐϊεϊορῆ. 
Ανδβ ν. 440., ρεγείμοι δα ἰβίδιῃ γεῖ- 
βογυπι αοἰδαδβθι, συδσι διεὶς Υ 4]ςΚ. 
8 Ηετοάοί. Ρ. 370. : 

Ρ. δ74. α. 1. Ῥοεῖ δΔηξοοοάοπεθιι. 
- Εἴγτοοὶ. απαϊδηυτα 1 45. 4. διοιό- 
ῥεῖ, τὸ διὰ μέσου ῥεῦ. 5" 
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α Ρ. 576. ες. 7. "ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΖΩ, 
σοσεγαΐε οἱ ἀϊιμεῖάε ἜΣΡΟΉΟ, 1. 4. δια- 
σαφίω. 4 Μαος. 1]. 19. υδὶ Ιοοο 
διεσάφησεν οοα. ΑἸεχ. διεσαφήνσεν Ἦδ- 
θεῖ. ψυϊρ. σρεγμμ. Ζομιαταβ ὃχ. 
633. ̓ διασαφηνίξειν, τὸ τῇ γλώσσῃ ἄκχρι- 
βοῦν. ῬΗΣΟχΧοηυ.5 Ο]ο88. ἐτρας τν Αι 
ἀϊπεεγ. Ἰάδτα : διασαφηνίσαι, ἀϊδεε.- 
γενέ, εὐέεεετετε. Μιὰδ ποσὰ ΕΒ. Υ. 
διασαφίω. Αἀἀε Χεπορἢ. Με. 11. 

δ1. 11]. 
Ῥ. δ86. Κὶ 8. ροεῖ ευαξεγεπί. ---- 

Βαγιον. ΥἹ]. 56. εἰ ὅ8. διασώζειν 6μ8- 
“πε ποίας. ᾿ 

Ῥ. δ02. ᾧ. 6. ρμοβῖ ἐμαχέσατο. -- 
Ζουδται Τοχ. 56]. διηνέχϑη, οὗ συνε- 
φώνησιν, ἐμαχέ ἐσατο. 

Ῥ δ09. ἢ 8. Ῥοσὲ 15. --- Ργον. 
ΨΙ. 18. διδάσχει δὲ ἐννεύμασι δαχτύλων. 
ϑΣ τ} ταϊίομα Ευπίδιῃ. ἀθ Ἰβταθη. 

ο [ΔὈ0. ΤΡ. Ἰτϊ. ἡ δὲ ὠγῶσα τῇ γλώττῃ, 
φῷ σχήματι. λαλεῖ 

᾿ Ρ, 600. ἐ. 4. γοδῖ ἐεςέξοιοε. ---- 
Ζολδγαβ ἴ,οχ. 500. δίδυμος καὶ ὁ ὄρχις. 
Αὐαἀὰς ἘΕἐγπαοὶ. Μ. ρ. 271. 3835. 
Ἐπδιδίι. Ρ. 681. 17. 

Ῥ. 604. ὁ. 6. μοεῖ Φ. --- 8 Ἐϑάτ. 
ΨΠ1Π. 19. ὡδόναι ἴῃ σοοὶρὶεπάδϊ τιο- 
Ὀοπα Ῥοδίϊπτπὰ νἱἹαείαγ, απιεπιδᾶ- 
τοῦτα 1») ᾳυοχὰς ἀρσείρεγε εἰ 

ἃ ἄατε νἱοϊδϑῖτι Ὠοϊδί. Ῥχοχίπιβ δῃΐδ- 
οδάεπβ διδόμενα νετῖε : οὐποῦδξα. 

Ρ. 608. (. 11- Ροδὲ 14. --- 1 Μδος. 
ΙΠ. 2. τρβελΑνηα αὐτῷ, πΑΥΤΑΡΑ ΙΓ 
εἰ, υϑὶ διηγήσαντο ἱτιρογβοθδ τεσ ρμο- - 
δίτωτω οί. 

Ρ. 610. ὃ. 10. ξεηΐετα. --- 
ῖγαο. ΧΙ ΙΝ. 428. βες. οο. ΑἸοχ. 
δίστησε.. ἈΕΙΙαυ ΠΠΡΥῚ διέστειλεν ΒΔ- 
Ρεπί. 

ε Τ[0]α. ἃ. 8. ρμοϑὲ δεπέμπι. --- Ηἴης 
οσΐυτα εβί δυθδεϊδηθνυπι ποπάτϊπι ἴῃ 
1 αχῖοα υδοερίυσα δικαμοαρά 
αυοα Ἰοερίτον ἀρυὰ ΜΊΟΒΔΕΙ. "ίῳ ΪΏ 
Υ. Νίοοι. Ρ. 7]. 8. 

ῬΡ. 6125. ς. 3. ΡΣ ῥα ΒΕ ἀποτα 
Ἐσίδεον. ΧΙ. δ. δικαΐων ἔθνος, τπδῖο 
αάαῖος. [0]. ν. 8. 

Ρ. 614. ἐ. 1. μοβὲ ἐγέδωῤῥεγ. --- δα: 
ἡ δῖα αεο εβὶ εἰ πιοτῖϊα οἰδείοσιιπι 
εἷς οοτηρεδεαδῖϊο. 

ΑὈΘΕΝΏΌΑ. ΔΟΈ 

Ῥ, 616. α. 2. ροεῖ 90. --- Ἰβατυσὶ 
" 17. δικαίωμα εεὶ ἔααε, σοξεύται. 

ᾳ. δίξα ἴῃ ατιεοεοεισνεις. 2 
φιοῆνο δαπιουάαπα εα ἀσικιρσύα τ 

δ 618. σ. 1. μοϑῖ 11. --- (δε. 1-. 
Ῥαεγ. διοδεύεν ἂς θδτατνια Ξαὐξιθι κ 
ῬδΡ ἐγιρρετε ορῦὕτωης τεἀαϊ ρμοίει,. 

Ῥ, 620. ὁ. 1. ροεῖ 10. ---- Ζσειαγα: 
Τιοχ. ς. 568. διορίζοντος, ὅροος τιδιντες 

Πυά. ρ. 2. ροοῖ Μεδοδάσεσια. --᾿ 
Μυϊ δέν Ἰερὶς Διοσχόρου, χίστα Ἰες- 
ομεμι ρῥγεέςσι προς γολκύπμῃ 

Ρ, 634. ο. 6. ροεῖ »έειεξεπεωπε --- 
αυοπίδτα εἶσολ αἰπλα πέτεται τρβεβειν 
δι ρΡ]οηΠυηπίυνν, ἱ. 4ᾳ. «ἀνεΐληις 5. 
«ληροσέληνος. 

[Ὀ]α. ἀ. 1. γοϑκί α᾽ -- ο- 
ἸΔΙΓΆΒ ἴκχ. 592. διχομηνία αὶ «τυτεξω- 

δεκάτη τῆς σελήνης. μήνη γὰρ ἡ δελτιξ. 
[λέγεται καὶ δγχόμηνος. : 

[014. Καὶ 6. γοεῖ 17. --- Ἐατγῖπιε 
ἰδθη ΡΒΙο, αὰὺὶ ΟρρΡ. Τ. 1. ν. 
δ06. Βερεῖ ἐπὶ τὰ σώματα τὰ ὄγχότε. 
μηθέντα, νεταῖὰ Ἰος ποι Ἄχρι, 
αὐ δάθο τὰ διχοτομηθέντα 51 5ε:3θς 
Οδυ88 6 φοτηπιδίς ρμζεοοθεπίε δῷ ἰη- 
ἰοτρσεῖδ δ ἀϊίυπι. Αἴας εἴσατο οοἱ. 
Οχοη. ἰεβίε ϑαθδίεοσο δὲ ἢ. ]. Ἰερι: 
ἐεὶ τὰ σώματα δεχοτομημένα. 

ΙΡΙὰ. γα. 6. γοεῖ 15. --- πδὶ μὺὸ, 
δίψα ἐπξοδῖν Ἰερεπάει δψάς. 

Ῥ. 627. ἑἐ. 6. ροδῖ ᾿προτδιηῆι. --- 
. Ῥοϊεδῖ φυοᾳχυς τοὰάϊ: χυΐὶ εἐσοσηρὶο 
βυο Τερέτε ἀεδεδακέ Ῥορυΐυπι, δυῖ: 
αυὶ υἱάενὶ εἰ ἐπέενκατὶ υοἱεδαπί τε- 
δευῦεβ Ῥορυΐυπι. ϑγτυε: οεπδεπίκτ. 
ΑΤαθδ : ογεδεδαπίωγ. 

Ρ, 628. ἀ. 9. ροϑῖ ῥτοβδιοηϊα--- 
Β. 6. ἑαρὲε ρταυϊεεῖπεί μοπάετίε, ἡ 
θεῖν ἤϑεπεβ ΘΧΕΤΌΕΣΕ δὲ δβοϊεδαπὶ ε 
εἰ οὔσῃ ὈγῸ νασιοίδίε υἱσιυπι 51}]6- 
ΨΑΣΟ, 8}}} δὰ μεπυδ, δ}1} δὰ υὑμιδὶ- 
κούπι 4111 «αἀ Βιυιοδγυτη εἰ οδραΐ, 
αδεΐ., αυἱ Ζαοι. ΧἼΙ]. 8. ΠΌΣΥ 12 

(δὶ νἱἀεηάυε Ηϊατοιγταυε) εἰ 
Ογσεοε ὀίσχος ἀϊοίξας. τς Η]εγοηγ- 
ταῦτα Μογοθγιδίοη 46 ΑσίἊ Ὀγώ: 
Ὠδδίῖοδ ̓. 1338. δεα. 

Ρ. 684. ἐ. 9. ρμοεὲ ποία. --ὐὐξ ᾿ς 
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χοσες 8 Ἐρὰγ. ΥἹ. 10. υδὲὶ δόξα 
τ»Δαασ πὲ βΟοεπίίαηι, ἐρίεπάογεπι ποῖαι. 

ἐν 86. ε. 10. ροδβὶ οἑαξοπίδιιδ. 
-.-- Ααὐιι. Εδ. ΧἼΙΝ. δ. ἐδοξάσαμεν 
«-οὺς θεοὺς αὐτῶν, οοἰυΐϊηυδ [ἄοἶα 6ο- 
χιτη. 

ΡῬ. 637. α. 1. Ῥοϑβὲ δέῤῥιν. ----- Ν ρατὶ 
Ἔδιωθη πραυϊῖ, ἢ Θχϑιαρ αὶ ΗΙρ- 
τοῖν (οοπα Νοδίυμη οᾶρ. 15.) 
ΤΟΧΧ Βαρυΐβθα δόξαν. 

ΤΡτα. σα. θ.---ΔΟΡΙΑΓΛΩΤΟΣ, λα2- 
ἕω νοὶ δείϊο οαρίμδ, 1. 4. δορυάλωτος, 
«υοΐ νἱάε. 3 Μαςς. Υ. 11. β6ς. οςοά. 
ΑἸοχ. Οσμξ, 1υϊά. Χ. 394. Δουριάλωτος 
Ἰερίευν ἀρυὰ ϑορδιος!. ΑἾ6ς. 211. 
ῬΒεοχοη. Ο]οβ9. δοριώλωτος, πιαπ 
σαρέμε. 

Ρ. 687. ἐ. 8. ροϑῖ 1]. --- δορυάλω- 
σὸν ἔλαβε, αγηιὶς οερὶῖ: υδ]᾽ οοάᾶ. 
ΑἸΟχ. δοριάλωτον Ἔχ ἰρεί. 

ς« Ρ. 641. ο. 8. ροεί 8. -- Κατ᾽ ἐξο- 
χὴν Δράκων γεὶ ὁ Δράχων ἀϊςεραίαγ 
Φεγρεπξ α Βαδιυίοπὶϊε τεϊἐρίοξε ομεξεδ, 
4υι ἴῃ ἱπρουρείομς Ηἰβίοσιε ΒΕΙ] οἵ 
Πγδοοῃΐβ δος ἱπ ἴρ88 ΠἸϑίοσία ν. 28. 
866. σΟΙΩΠΊΘΙΠΟΓΑΙΙΡ. ΝΔρΤΙδνη 56 1- 
ῬΕΡ ροηθαπη δ ρΟΥΒΠΟΏθμΣ οἶτοδ 
ΒοΥρθηΐδΒ ἔι1886, χυῖρυι8 πυπιθη 8]1- 
ηυοᾶ ἱπ6886 11}19 ρευβυδϑυμ ατγϑῖ, 
βδ18 Ὠοΐιχη οϑὲ. (σου βοϊάθηυσα ἀδ 

ὰ 1)118 ϑιγτῖβ Ὁ. 864. βε6. 
Ρ, 648. ο. 4. ροεῖ Ο. --- 66 ὩΟῚ 

Ἐλγτοοὶ. Μ. 387. δ. 
ΤΡΙᾺ. ἀ. δ. ροϑῖ 16. ---- Εογοότα Ῥσὸ 

γχιουὶϊ ἀμήηοτε Ῥοπὶ Ὠοίας ΟἸἰΐδη. 
ΟΟ]]εοι. δα Τποτοῖ. ἰῃ ἤοβ. (ΟΣ 
χυοαια Ῥοίίεσὶ Νοῖδϑ δὰ Γγοορν. 
ν. 822. 

Ρ. 647. Κ 10. Βαρθθῃηΐ. ---- 
-- ὑεμς ἐξ μεν κει ΧΧΙΝ. 5. 

« 566. ΑἸοχ. ἠδυνήθη. ϑεἃ ἸΙεσεπάυτα [οὶ 
ἡδύνδη, χαοα νἱάδ διιο ἸΙοσο. δἰ τα 8 
οοπἤμδιο οδῇ δρυὰ Τμοοάοί. Ῥβδίτη. 

. ΟΧΙ, 6. 

[δ14. ὁ. 1. Ροβῖ. 8]. --- Δυναμοῦσθαι 
Ἰερῖδιν φυοαιδ δρυᾶ ὅγῃεβ. ἀθ Ῥτο- 
Υἱά. Ρ. 100. Β. εἰ Ετιδερ. ἀ6 [,δυά. 
Οομεί. Μ. 719. ὁχ νεσϑίοπμο ΑἸοχδῃ- 
ἀππὰ ργοραχδίυτη, υἱ οοτῖα νἹἀείυ 
πρίασα «ὦ ῬὨγγΩοΝ: ΕοΙορ. Ρ. 

ὅ. : 

ΑὨΘΕΝΏΌΑ. ἘΑΛΏ .98]1 

Ρ. 648. ἢ. ὅ. Κ'γτ. --- Ζοπδ- 
γᾺ5 [,οχ. δ70. ρος ὁ διάβιλος. ἡ 
«αρὰ τῇ θείᾳ γραφῇ. [ Δαβίδ" ῥύσετα 
ατωχὸν ἐκ δυνάστου. Ῥε. ὩΧΧΙ, 12. 
ΟΣ δὶς ΤΠπιεοάογοΐι8. 

Ρ. 651. ο. ῷ. --- ΒΔΥΟΠΕΝΤΑ- 
ΚΙΣΧΙΛΙΟΙ, ἀκὸ φιΐπφμε ηρζα. 
4 Μδος. ΧΙἧ]. 28. βες. οοἄ. ΑἸεχΣ. 
υὉἹ σοῦοχ Ὑαίϊο. μαροῖ δύο χαὶ “«ε»- 
φαχισχίλίους. " 
Ρ, 658. ε. 1. μοϑῖ προσέρχεται. ---- Ζο- κα 

ΠΆΤᾺΒ εχ. ὅ83. δυσπρόσιτα, τὰ δυσ- 
χερῆ, ὉΡ1 νἱάθπάιυβ ΤΙ ΙΩΔΠ 8. 

014. Κὄ 10. --- ΔΥΣΤΡΟΣ --- 
ἘΑΝΘΙΚΟΙ͂Σ, γείγιιδ --- Χακίλέοσν. 
Νοιθθῃ τηθηβὶβ τῷ Αδαρ ---- γισὰν τ6- 
Βροηάθῃβ Ἐβίδῃου. 1, 1. δος. Υ'. Α. 
ἘΡῚ οἴἶαῃι ἄπο ποιηΐπα Οσοδ ταθη- 
δίιχη οοϑ]πογιηῖ δὸ ΟὟ. δύστρος ἀ6- 
Ῥτγαναΐωτη νἱἀθίυγ. ὙιΔ6 βιρτα 8. 
Υ. ᾿δαρ ---- νισὰν, εἴ ἰηΐγα 8, ν. Ξαν- καὶ 
,,κός. 

Ρ. 654. ἀ. 8. ροϑῖ ῬΒΑνοΥηυΒ8. 
--- εἱ Ζομασδβ 1 .6χ. ο. 586. 0ὃὉ}} οοῃ- 
ξοσοηάυβ ΤΙ ΓΙΔΏΏ 118. 

Ιριά. Κὶ 8. Ροβὲ νἀδζωτγ. --- (οῦ- 
ΒΙΤΩΣ 6 Ρ ΟἸολθπθ ΑἸοχ. δίσομ. ΥἹ. 
Ῥ- 811. ομλοηάδηάιϑ, οἵ ὑγΥῸ δωδεχά- 
δὸς τοροπεμάιϊ διχάδος, αυοὰ εἰ 
δηηποίδίιτη 68 ἃ ἀοοῖ. ΕαΙΟΓΕ. 

Ρ. 658. ες. 8. -- ΚΔΩΡΗΜΑ, 
ἄοπεηι, ππ!: 2, οὔατα οδίαξϊο ξαοτγα, 
δαογι βοίμα. ϑίτας. ΧΧΧΙ. 18. υνὶ 
Ἰεςῖίο δωρήματα, αυδπι 8014 θαϊτῖο 
ΟοχρΡ]υϊομπιϑῖα ὀχ ῖροῖ, Ἰοηρα Ῥγει- 
ἔεχεμᾶβ υἱάστυῦ τῷ μωμήματα εἴ 
μωκήματα ἴῃ το] 10.185 ᾿ἰτὶ8. ὅϑθστο 
επΐτα ἰὈἱ ἐδ 8 προσφοραῖς εἴ ϑυσίως, 
80 πἰμλα ργοΐδοῖο οβδαεῖ Ὀσαν οι ῃ- 
ἴδ, δὶ 4υ18 1. 1. μωχήματα 46 προσῷο- 
ρωῖς μεμωχημέάναις ΘΧΌ]ἸΙοαΓα να ]] εἴ. καὶ 
Αἀάς Ζομδγε ἴ.6χ. ο, ὅ80. δο Χο- 
πορῆ. Ηἰογ, 8. 4. 

ΓυϊΙὰ. λ. 8. ροεῖ ε6δί. --- Πεείδηαι 
ἰδηθῃ ροΐεϑς Ἰοοῖο τεοορῖα, αυῦυχα 
(ωσθοδοτεῖν, ἀμ μαρῥμς σιτοδοτεῖ,, 6} .8- 
16 ΖΘΠΘΣΙΒ 8118 51ηϊ υιϑἰ[δίδ. 

Ρ, 689. ὃ. 7. Ῥοκί 38. --- 1 Μδοο. 
ΧΙ]. 40. μήποτε οὐκ ἐάσῃ αὐτὸν, π6 
ἔοσῖθ πο Ῥεστωηϊεγεῖ ουση ᾿ρϑίυ 
ἱππρογῖο. : 
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« ΡΒ. 66Ὅ9. Κὶ 7. ροεε ΧΧΥ. 8. --- 
4 Μαος. ΥἹ]. 11. τὴ» βδομάδα. Υ αἱρ. 
φαδδαίε ἄλδηε. 

Γυά. ὦ. 4. 12. .- ΑἀΔάο 
1 Μεδος. ΧΠΙ. 40. εἰ ΧΙΝ. 42. 

Ρ. 664. ἀ. 10. -- "ἜΓΣΓΥΤΗΣ, 

Ῥναὶ, ἐροιον, βάξλειεον, ἱ. α. ἔγγυος. 
ϑίγϑο. Ἡσλεηνν 15. υδὶ ῥγο νυϊραῖο 
ὀγγύεωυ ἴῃ οὐ. Οσαρὶ. ἐγγυτοῦ Ἰερίτατ. 
[1 4. ἐ. δ. ρμοεὶ 1. -- σον 

ὁ ἥγβετε ἤαοῖο. Ιε5: ΧΙΨ. 9. οἱ ἐγεί- 
ραντες ἐκ τῶν ἡρώων αὑτῶν πάντας τοὺς 

βασιλεῖς, χυΐ ὀοἔαπας 8. τλυ 08 ΓΕροβ 
δβοϊΐο ἐχουδεεγαπί, μετίπαα δὲ ΤῈΣ 
Αϑδγτὶοσθχα. 

Ρ. 664. ς. 1. γοεῖ 30. ---- υδὶ οσυτὰ 
ἘΟΥΑΡῚΝ Ὁοο ὈΒΡΊΤΟΣ δο ἀθ ρέρέμσγα 

ἱβοῖασ, ἀδ αὺδ νυἱὰς 
βρέ πιρρέμει! δα Ηἰκι. Αὐρ. Ρ. 398. 
εἰ Ἐχετολίαϊι. Ρ]π. Ρ. 140. Ϊα- 

ς ἴμδ ἴῃ νεγεΐοῃθ μγοσβιιβ ουιϊ δῖ. 
[0]. ἐ. 9. 8. -- Υἱάςρ ΤῈΟ- 

ΣΑΛΔΠΏση δὰ Ζοπδγι [οχ. ο. 608. 
Ῥ. 66δ. ἐ. 8. ροϑί Ἰσδαῖ. --- (ὦ - 

τγυϊω δάάθ ἴκοχιοὶβ ματσ γΟ ΘΕΙ͂Ν, 
᾿-" Ῥτεῖεγεδ δρυὰ Ευδερῖ Η. 

οὐ. 11. 18. 63. τεραείξατ. 
Ῥ, 669. ὁ. 7. γοεὶ δεῆβατα, --- 

Αὐἀδε Ηἰδι. ϑύδδπη. 16. δεὺ. στωρὶ. 
ἘΔὶ οδὲ ἱ. ᾳ. χρύσνω. 

᾿ ἃ Ρ. 670. 1 2. ροϑῖ δέξης. ---- ΙὧᾺ 
Φοτίε ὄχ οὶ οα. ΑἸά πα, δεὰ τὰ 
Αἰμ)5. Ποτῖθ οζίλοβα τεσύυ ἐν χυχλώ- 
δε; Ἰεσυγ. 

Ρ. 671. ὃ. 2. --- ΞἜΈΓΧΑΓΝΩ, 

ἽΒΔ ΑὈΌΕΝΘΑ. 

Ῥ, 673. ο. Ἴ. ροεῖ 13. .-- 7} 
Ψ. 18. ἐγενήθη εἰς ἔδαφος, πολο τεηαΣ- 
ἴυτὰ 68. 

Γρ1α, ὅ. 9. Ῥοδὲ Ῥοαβεκιξ. --- (Σ- 
ΠΟΤ ἰοβετα τρᾶνοξ ὠσὸὺ ὀρύρα, 
ν 3 0: 

Ρ. 614. ἑ. 10. ρμοκὲ ατερακουόντια. --- 
Ζοῦδταβ [εχ ο. 623. ἀδελαχωριὶ αἱ 
βούλεται; ἀκούειν. 

Ῥ. 67δ. ο. 8. μοδϑὲ ἑἐεπεδαπί. --- Γ 
ἴῃ 1, Ἔχὶοῖα σεοῖε σδάϊοεν, 

ἮΝ ἰδλίξειτηο μαΐεσε, εἰ οκηπῖμο τε- 

Ῥτουϊποῖαπε εἰρτιτθσατε. Ἰ. Ὁ. 
ἀπετλίε ἴπ θρίαπεεῖο 
Ἡδεῦτ. Εχίοτεε Ῥ. 1. Ρ. 133. ἔθνη «ὦ 
Ἰεσθομθ νατιεἰδΐεπι ρεγεέμετε υἱάε- 

ἴα, ὕγὸ ΣΝ γερο ΞΘ Σ 
Ρ. 68ὅ. ὃ. 8. Ῥοδὶ μωσϑὰ. --- Τοῦ. 

γεκεξάξδης 
ἄνω ἐ. 8. ροεῖ Ηεβσ. --- Τοῦ. 

. 9. μα, μπῖορα, 00]]. γν. 16. υἱὲ 
ἐρθξοὶ ἀἰοΐξαν. 8 Εδάτ. 1Π. 19. 
ΡΙῸ διάνοιαν μήέαν Ἰερατε ταδίϊοτι μα- 
ταία.. ΑἸϊοφυΐϊῃ δηΐτη ϑεπιθηεὶδ ποη 
ΨΕΓΑ οβϑεῖ. Ψιηυση δπῖτ ἀϊδαμέϊατα 
ῃοσῦς εἴ οὐΐυτα ἐπίετάυξηῃ μοτῖ. 

ΕΙΝῚΒ ΥΟΓΌΜΙΝΙΒ ΡΕΙΜΙ. 

Ἑχευδοῦσποιε Αιϑάτοδ οἱ δοδπδε Μ. Πεθεδη, 
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